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Em 1963, o ITAL foi criado pelo Governo do Estado de São Paulo 
com o objetivo de auxiliar o desenvolvimento científico e 
tecnológico do setor industrial de alimentos, bebidas e 
embalagens. Entre suas várias linhas de atuação, o ITAL 
demonstrou a vocação para a geração de conhecimento sobre 
tendências de mercado e decorrentes oportunidades e desafios 
para a inovação tecnológica no setor produtivo. Em 1998, o 
lançamento do Brasil Pack Trends 2005, pelo CETEA/ITAL, 
estabeleceu um importante marco nessa direção. Posteriormente, 
em 2010, o pioneiro estudo Brasil Food Trends 2020, realizado em 
parceria com a FIESP e outras entidades, consolidou a expertise 
em fornecer informações estratégicas de forma gratuita para a 
sociedade. 

A grande repercussão do Brasil Food Trends 2020 revelou no setor 
produtivo a carência desse tipo de informação, principalmente nas 
micro e pequenas indústrias. Diante disso, foi criada no ITAL, em 
2010, a Plataforma de Inovação Tecnológica que tem coordenado 
uma pesquisa sistemática sobre tendências e inovações, que 
culminou na edição dos estudos Brasil Pack Trends 2020, Brasil 
Ingredients Trends 2020, Brasil Bakery & Confectionery Trends 
2020, Brasil Beverage Trends 2020, além da criação de um 
website (www.alimentosprocessados.com.br) e da publicação 
“Alimentos Industrializados”. Todos estes trabalhos encontram-se 
disponíveis para acesso gratuito no website do Instituto 
(http://www.ital.sp.gov.br/documentos.php). 

Esse novo estudo que está sendo lançado, Brasil Dairy Trends 
2020, dá continuidade à série ITAL Trends 2020 e traz 
contribuições valiosas para a inovação no setor de produtos 
lácteos. É resultado de um intenso esforço de pesquisadores de 
notória especialização do TECNOLAT e da Plataforma do ITAL, e de 
várias instituições parceiras para as quais manifesto profundo 
agradecimento e cumprimento pela excelência do trabalho 
realizado pelos profissionais da Embrapa Gado de Leite, Faculdade 
de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo 
Universidade de São Paulo (USP), Faculdade de Nutrição da 
UNICAMP (campus Limeira-SP), Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR), Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), 
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e Universidade 
Federal de Viçosa. 

Com o Brasil Dairy Trends 2020 o ITAL oferece mais um conjunto 
de informações capazes de incentivar o crescimento e a 
modernização da indústria de lácteos, o terceiro maior segmento 
do setor de alimentos e bebidas no Brasil, fundamental para a 
alimentação e nutrição da população brasileira. Dessa forma, no 
cumprimento de sua missão, o ITAL colabora com as ações 
estratégicas da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do 
Governo do Estado de São Paulo, que visam o desenvolvimento do 
setor produtivo, a busca de uma alimentação mais saudável, a 
melhora da qualidade de vida na sociedade e a sustentabilidade da 
produção de alimentos.

A Plataforma de Inovação Tecnológica do ITAL tem dado suporte 
ao lançamento de diversos documentos estratégicos sobre 
tendências no setor de alimentos, bebidas e embalagens. Em 
2014 foi iniciada uma fase de publicações dos estudos 
setoriais, com o lançamento do Brasil Bakery & Confectionery 
Trends 2020 e, em 2016, do Brasil Beverage Trends 2020. O 
Brasil Dairy Trends 2020 dá sequência a essa série de estudos 
setoriais e aponta as principais tendências do mercado 
consumidor de lácteos e as plataformas de inovação específicas 
que poderão contribuir e direcionar o desenvolvimento e a 
pesquisa nesse setor.

O leite e seus derivados desempenham um papel de extrema 
importância econômica e social. Se acrescentarmos o valor 
nutricional, estaremos diante de um dos grupos de produtos mais 
estratégicos do agronegócio brasileiro. O leite e os produtos 
lácteos vêm sendo consumidos por muitas culturas ao redor do 
mundo há milhares de anos, fornecendo energia e nutrientes 
essenciais à manutenção da saúde e do bem-estar. Além disso, os 
produtos lácteos têm sido apreciados pelas mais diversas 
populações ao longo da história em virtude das suas propriedades 
sensoriais únicas, como textura, odor e sabor. O estudo Brasil 
Dairy Trends 2020 sinaliza várias transformações nesse setor que 
serão impulsionadas pelas plataformas de inovação.

O Brasil Dairy Trends 2020 foi elaborado pelo ITAL com dedicada 
participação de pesquisadores do Centro de Tecnologia de 
Laticínios (TECNOLAT), da Plataforma de Inovação Tecnológica, 
do Centro de Tecnologia de Embalagem (CETEA) e de renomados 
especialistas de várias instituições parceiras. A edição coube aos 
pesquisadores Patrícia Blumer e Ariene Van Dender do 
TECNOLAT, e Raul Amaral, da Plataforma de Inovação 
Tecnológica. Essa equipe aceitou e cumpriu brilhantemente a 
tarefa de disponibilizar um extenso e valoroso estudo sobre as 
tendências e inovações do setor de lácteos.

Embora o setor lácteo esteja lidando atualmente com uma série 
de desafios, as tendências de consumo e o desenvolvimento de 
tecnologias colaboram para uma série de oportunidades em 
todos os elos da cadeia. Os fatores “tradicionais” de preço, sabor 
e conveniência são complementados por outros. O consumidor 
hoje se preocupa com qualidade, certificação, segurança, 
sustentabilidade, impacto social e prioriza a saúde. As 
macrotendências identificadas como as mais importantes e que 
merecem maior atenção, devido ao seu potencial de geração de 
oportunidades, são apresentadas e discutidas no Brasil Dairy 
Trends 2020.

Assim, a publicação deste documento objetiva colaborar ainda 
mais com o desenvolvimento e a inovação de todo o setor 
laticinista, englobando a cadeia produtiva como um todo, ou 
seja, produtores, indústria e comércio varejista, buscando 
atender desta forma as políticas públicas do governo do Estado 
de São Paulo.   
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Apresentação

comportamento de compra e consumo das novas 
gerações; Valorização do estilo de vida saudável e 
sustentável; Avanços na ciência e tecnologia de 
alimentos; Meios de comunicação e informação sobre 
alimentação e nutrição; Ativismo contrário aos 
alimentos e bebidas processados; e Políticas 
públicas, sistema regulatório e legislação.

O terceiro capítulo apresenta a metodologia do estudo 
e faz uma breve descrição das macrotendências do 
setor de produtos lácteos identificadas pela equipe de 
pesqu i sado re s :  Dens idade  Nu t r i c i ona l  e 
Conveniência, Digestibilidade e Bem-estar, 
Funcionalidade e Prevenção, Controle e Adequação, 
Premiumização e Sensorialidade, Sustentabilidade e 
Naturalidade. Os capítulos 4, 5, 6, 7, 8 e 9 retratam 
com detalhes cada uma dessas macrotendências.

O Capítulo 10 faz uma análise detalhada sobre os 
tipos inovadores de embalagens alinhadas às 
tendências do mercado consumidor, com vários 
exemplos identificando as possíveis soluções de 
acondicionamento de produtos que podem ser 
adotadas pelas empresas.

Finalmente, o Capítulo 11 relaciona um conjunto de 
projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação 
realizados pelo Tecnolat/ITAL, que demonstram a 
importância dos institutos de pesquisa no sentido de, 
por meio da expertise em ciência e tecnologia de 
alimentos, atuarem junto às empresas para a 
transformação de oportunidades em realidades de 
mercado, contribuindo para o crescimento do setor de 
produtos lácteos.

O estudo Brasil Dairy Trends 2020 revela as principais 
tendências do mercado consumidor de produtos 
lácteos, identificando oportunidades e desafios para a 
inovação tecnológica nas empresas. Assim como os 
estudos da série ITAL Trends 2020, traz informações 
valiosas para inspiração do desenvolvimento de novos 
produtos capazes de propiciar, ao mesmo tempo, a 
melhora da alimentação e nutrição dos brasileiros e o 
crescimento do setor industrial de laticínios, que é de 
grande importância para o País.

O primeiro capítulo apresenta um panorama do setor e 
caracteriza a grande diversidade de produtos e 
subprodutos existentes nas categorias: Leites fluidos 
e em pó, leites aromatizados, bebidas lácteas e 
produtos relacionados; Compostos, fórmulas e 
suplementos lácteos, fluidos ou em pó; Produtos 
lácteos fermentados; Queijos, requeijão e produtos 
relacionados; Manteiga, creme de leite e produtos 
relacionados; Doce de leite, leite condensado e outros 
doces; Sobremesas lácteas e gelados comestíveis 
(sorvetes); Subprodutos de soro de leite, concentrados 
isolados e hidrolisados proteicos de leite e de soro de 
leite em pó e peptídeos. Também relaciona dados 
sobre o mercado consumidor, a posição do setor no 
mercado global e a situação no comércio exterior.

O Capítulo 2 trata dos fatores que influenciam 
mudanças no mercado de produtos lácteos e 
determinam macrotendências que condicionarão o 
comportamento do mercado nos próximos anos. São 
considerados os fatores: Crescimento e distribuição 
da renda familiar; Envelhecimento da população e 
consumo de produtos lácteos; Mudanças no 
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Capítulo 1

O SETOR DE PRODUTOS LÁCTEOS

Renato Abeilar Romeiro Gomes 
Rosana de Oliveira Pithan e Silva 

Ariene Gimenes Fernandes Van Dender 
Patrícia Blumer Zacarchenco

Este capítulo apresenta um panorama da indústria de la-
ticínios, com descrição de seus principais produtos, dados 
estatísticos de produção, consumo e emprego, entre outros.

1.1 Caracterização dos produtos da  
indústria de laticínios

Existem diferentes classificações adotadas para produtos 
lácteos que se baseiam em sua composição, nas tecnologias 
usadas para fabricação e nas regulamentações dos diferentes 
países, entre outros critérios. O estudo Brasil Dairy Trends 
2020 convencionou adotar como base, principalmente, as 
classificações constantes na legislação brasileira, além de 
outras fontes complementares.

Leites fluidos e em pó
Nesta categoria são destacados os produtos para ingestão 

na forma líquida, incluindo os leites puros fluidos e em pó, 
leites aromatizados, bebidas lácteas e produtos compostos, 
em pó ou prontos para beber, de base láctea com finalidades 
nutricionais específicas. 

A Figura 1.1 apresenta a descrição resumida dos leites 
fluidos e em pó. Exemplos de leite pasteurizado, leite pasteu-
rizado Tipo A, leite UHT e leite em pó estão apresentados na 
Figura 1.8. De acordo com SILVA (2014), existem atualmente 
três tipos de leites fluidos destinados ao consumo que estão 
disponíveis no mercado: o leite pasteurizado Tipo A, o leite 
pasteurizado comum e o leite longa vida (Ultra High Tempe-
rature, UHT). Cada um desses tipos pode ser encontrado com 
diferentes teores de gordura, sendo denominados integrais, 
quando o teor de gordura mínimo é 3%, semidesnatados, 
quando esse teor se encontra no intervalo de 0,6% a 2,9%, e 
desnatados, quando o teor máximo é de 0,5%. A Figura 1.2 
apresenta exemplos de produtos lácteos dessa categoria.
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Figura 1.1 
Descrição dos produtos: leite pasteurizado, leite pasteurizado Tipo A, leite UHT, leite cru refrigerado e leite em pó.

Leite p asteurizado

Leite fluido elaborado a partir do Leite Cru Refrigerado na propriedade rural, que apresente as especificações de produção, de 
coleta e de qualidade dessa matéria-prima contidas no Regulamento Técnico IN 62/2011 e que tenha sido transportado a granel 
até o estabelecimento processador. Teor mínimo de proteína no leite cru de 2,9g/100g.

Leite pasteurizado Tipo A

Leite classificado quanto ao teor de gordura em integral, semidesnatado ou desnatado, produzido, beneficiado e envasado em 
estabelecimento denominado “Granja Leiteira”, observadas as prescrições contidas no Regulamento Técnico IN 62/11. Teor 
mínimo de proteína no leite cru de 2,9g/100g.

Leite UHT

Leite homogeneizado que foi submetido, durante 2 a 4 segundos, a uma temperatura entre 130°C e 150°C, mediante um processo 
térmico de fluxo contínuo, imediatamente resfriado a uma temperatura inferior a 32°C e envasado sob condições assépticas em 
embalagens estéreis e hermeticamente fechadas. Teor mínimo de proteína no leite cru de 2,9g/100g.

Leite cru refrigerado

No Brasil, a IN 62/11 define leite como produto oriundo da ordenha completa, ininterrupta, em condições de higiene, de vacas 
sadias bem alimentadas e descansadas. O leite de outras espécies deve denominar-se segundo a espécie da qual proceda. Leite 
cru refrigerado deve ser mantido nas temperaturas constantes da IN, transportado em carro-tanque isotérmico da propriedade rural 
para um Posto de Refrigeração de leite ou estabelecimento industrial adequado, para ser processado. Não é permitida a venda de 
leite cru no varejo. Também ainda não há regulamentação para leite cru microfiltrado ou tratado por ultra alta pressão (UAP).

Leite em pó

Produto obtido por desidratação do leite de vaca integral, desnatado ou parcialmente desnatado. Deverá conter somente as 
proteínas, os açúcares, as gorduras e outras substâncias minerais do leite e nas mesmas proporções relativas, salvo quando 
ocorrerem modificações originadas por um processo tecnologicamente adequado (desnate). Teor mínimo de proteína láctea de 26 a 
35g/100g.

Fonte: BRASIL, 1997a, b; BRASIL, 2011a. 

O leite pasteurizado para o consumo origina-se do trata-
mento térmico do leite cru resfriado comum, o qual é cole-
tado em diversos estabelecimentos produtores e então trans-
portado para os laticínios que cuidarão das etapas de seu 
processamento industrial.

O menor nível de controle microbiológico exigido da ma-
téria-prima reduz drasticamente o investimento necessário 
para que os produtores se habilitem como fornecedores da 
indústria. Se, de um lado, essa condição serve para viabilizar 
a operação de pequenas propriedades leiteiras menos capita-
lizadas, de outro, ela gera um produto com maior potencial de 
contaminação, o que pode interferir no seu tempo de validade 
para consumo, que oscila entre 5 e 10 dias (SILVA, 2014).  

Em razão da necessidade de refrigeração e vida de pra-
teleira curta, o leite pasteurizado depende de um mercado 
com a cadeia do frio estruturada e logística eficiente para sua 
expansão além de mercados periféricos. Essas condições crí-

ticas dificultam a concorrência com o leite UHT, que apresen-
ta como pontos fortes justamente a facilidade e os menores 
custos de transporte e distribuição para pontos de venda dis-
tantes, por apresentar longa vida de prateleira à temperatura 
ambiente (GUERRA, 2012).

A Figura 1.3 mostra que a produção de leite pasteurizado 
nos estabelecimentos inspecionados passou de 924 milhões 
de litros, em 2010, para 505 milhões de litros, em 2016, um 
decréscimo de 45,3%, que foi observado em todas as regiões 
do País. O Nordeste registrou a maior queda (58,8%), segui-
da do Sul (56,4%), enquanto a menor queda foi verificada no 
Sudeste (18,1%). Os estados com maior produção em 2016 
foram São Paulo (190,8 milhões de litros) e Minas Gerais 
(112,8 milhões de litros). O decréscimo da produção de leite 
pasteurizado provavelmente está relacionado com a destina-
ção do leite cru para a produção de leite UHT.



13

o setor de produtos lácteos

BrasilDairyTrends2020

o setor de produtos lácteos

Figura 1.2 
Exemplos de produtos lácteos: leite pasteurizado, leite pasteurizado Tipo A, leite UHT, leite em pó. 

Figura 1.3 
Produção de leite pasteurizado inspecionada (SIF) no período de 2010 a 2016.

Fonte: Divulgação.

Fonte MAPA (2010-2016).
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Por sua vez, o leite pasteurizado Tipo A origina-se do leite 
resfriado Tipo A, o qual é produzido, beneficiado e envasado 
na mesma propriedade, cumprindo uma série de exigências, 
visando garantir sua rastreabilidade e a redução de seu nível 
de contaminação microbiológica. A granja leiteira produtora 
de leite Tipo A não pode receber leite de outras propriedades 
e a ordenha deve ser obrigatoriamente mecânica (BRASIL, 
2011a). 

Em razão desses fatores envolvendo sua produção, o leite 
Tipo A apresenta um diferencial que o enquadra no conceito 
de produto Premium, com maior valor agregado, e que pos-
sibilita seu posicionamento no mercado em um patamar de 
preço mais elevado do que aquele estabelecido para o leite 
pasteurizado comum e UHT. A expansão do mercado do leite 
Tipo A, que em 2011 representava apenas 0,2% das vendas 
de leite no País, segundo LOPES (2011), depende essencial-
mente de uma conjuntura econômica que favoreça o aumento 
do poder aquisitivo da população. A Figura 1.4 mostra que a 
produção de leite pasteurizado Tipo A sob inspeção federal 
apresentou crescimento de 52,3% no período compreendido 
entre 2010 e 2016.

O alto investimento em infraestrutura, requerido para a 
produção do leite Tipo A, e o esforço logístico para sua distri-
buição nos pontos de venda, de forma a garantir um prazo de 
validade de seis dias nas gôndolas dos supermercados, são 

barreiras de entrada difíceis de ser transpostas pela maioria 
das granjas leiteiras do País. Esta, provavelmente, é a razão 
pela qual poucas empresas competem nesse segmento de 
mercado atualmente (LOPES, 2011). 

A Figura 1.5 mostra que 92,37% da produção inspeciona-
da de leite pasteurizado Tipo A está concentrada em São Pau-
lo, de acordo com dados do MAPA de 2016. Os outros esta-
dos produtores são Paraná (4,33%) e Minas Gerais (3,30%). 
A provável explicação para isso é a maior concentração de 
população e de renda no estado e sua tradição na produção 
de leite pasteurizado.

Já o leite UHT, ou UAT (Ultra Alta Temperatura), é pro-
duzido a partir do leite cru resfriado comum, a mesma ma-
téria-prima utilizada para a fabricação do leite pasteurizado. 
No processo UHT, o leite homogeneizado é submetido a uma 
temperatura de 150°C, por 2 a 4 segundos, mediante um 
processo térmico de fluxo contínuo, e então imediatamente 
resfriado, a menos de 32°C, e envasado sob condições as-
sépticas em embalagens estéreis e hermeticamente fechadas 
(NOVA..., 2011). A embalagem asséptica também protege o 
produto de alterações químicas, permitindo que este apre-
sente um longo período de validade, sem necessidade de re-
frigeração (SILVA, 2014). 

Além de estar disponível no mercado com suas principais 
denominações relacionadas ao teor de gordura, que são o lei-

Figura 1.4 
Produção de leite pasteurizado Tipo A inspecionada (SIF) 
no período de 2010 a 2016.

Fonte: MAPA (2010-2016).

Figura 1.5 
Distribuição da produção de leite pasteurizado 
Tipo A (inspecionado) por estado, em 2016.

Fonte MAPA (2016).
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te UHT desnatado, semidesnatado e desnatado, o produto 
também pode ser encontrado em outras versões, como é o 
caso dos leites UHT aromatizados, com adições (de vitaminas 
e sais minerais, por exemplo) ou sem lactose.

Dentre os fatores que levaram o leite UHT a ocupar o espaço 
do leite pasteurizado estão o aumento do poder aquisitivo da 
população de menor renda e a conveniência oferecida pelo seu 

2016. A versão desnatada representava 10,9% da produção 
em 2010 e passou para 9,2% em 2016, enquanto a semides-
natada variou de 4,5% para 8,3%. Esses resultados parecem 
indicar que o leite semidesnatado se posicionou como uma 
solução de compromisso entre indulgência e saudabilidade 
para uma parcela dos consumidores e, com isso, ganhou es-
paço no mercado.

Figura 1.6 
Produção de leite UHT inspecionada (SIF) no período de 2010 a 2016.

Figura 1.7 
Distribuição da produção de leite UHT integral, semidesnatado e 
desnatado inspecionada (SIF) no período de 2010 a 2016.

prazo de validade maior, que reduziu  a necessida-
de de acesso frequente aos pontos de abastecimen-
to, principalmente pelos consumidores dos grandes 
centros urbanos, e a viabilidade de produzir longe 
dos principais polos consumidores, abrindo espa-
ço para a produção em novas bacias leiteiras mais 
distantes.

Para os estabelecimentos comerciais, como 
no caso dos supermercados, o leite UHT também 
se tornou uma alternativa preferencial. Primeiro, 
porque a validade estendida facilitou a logística 
de distribuição, tornando possível selecionar for-
necedores de locais mais distantes, ampliando as 
opções de suprimento e o poder de barganha na 
negociação de preços; segundo, porque a estoca-
gem à temperatura ambiente, além da praticida-
de da embalagem longa vida, reduziu o custo de 
seu transporte, estocagem e manuseio em rela-
ção ao leite pasteurizado (CARVALHO, 2011b).

A Figura 1.6 mostra que a produção inspecio-
nada de leite UHT apresentou um crescimento 
contínuo, que atingiu 65,3% no período de 2010 
a 2014.  Dos 6,3 bilhões de litros registrados 
em 2014, perto de 3,1 bilhões (46,9%) foram 
oriundos da Região Sudeste, 2,4 bilhões da Re-
gião Sul (37,0%), 0,7 bilhão do Centro-Oeste 
(11,1%), 0,3 bilhão do Nordeste (3,9%) e 0,1 
bilhão do Norte (1,1%) (MAPA, 2016).

A figura 1.7 mostra a distribuição da produção 
inspecionada do leite UHT entre suas três varian-
tes relacionadas ao teor de gordura, denominadas 
leite UHT integral, semidesnatado e desnatado, 
no período de 2010 a 2016. A versão integral foi 
a mais produzida no período, variando de 3,3 bi-
lhões de litros (o equivalente a 84,6% do total), 
em 2010, a 5,1 bilhões de litros (82,5%), em 

Fonte MAPA (2010-2016).

Fonte: MAPA (2010-2016).
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Figura 1.9 
Descrição dos produtos: leite aromatizado e bebidas lácteas.

Leite aromatizado

Produto lácteo convenientemente homogeneizado, resultante da mistura preparada com leite, açúcar, aromatizantes (cacau, sucos ou essências de 
frutas) ou outras substâncias a juízo da DIPOA, submetido à pasteurização e esterilização nos próprios frascos. Não está autorizado o uso de aditivos, 
exceto o aromatizante/saborizante como boas práticas de fabricação (BPF) e o citrato de sódio (BPF), somente no leite aromatizado UHT (UAT), com 
finalidade tecnológica inerente ao seu tratamento térmico permitida em legislação específica vigente. Não deve revelar a presença de conservadores 
nem de antioxidantes. Teor mínimo de proteína de 2g/100g.

Bebidas lácteas (não fermentadas)

Produto lácteo resultante da mistura do leite e soro de leite adicionado ou não de produto(s) alimentício(s) ou substância alimentícia, gordura vegetal, 
leite fermentado, fermentos lácteos selecionados e outros produtos lácteos; a base láctea representa pelo menos 51% (massa/massa) do total de 
ingredientes do produto. Teor mínimo de proteína de 1,2g/100g.

Fonte: Brasil, 2005; BRASIL, 2007a.

Figura 1.8 
Produção inspecionada de leite em pó (SIF) no período de 2010 a 2016.

Finalmente, o leite em pó é obtido desidratan-
do-se o leite de vaca integral, desnatado ou par-
cialmente desnatado, por processos tecnológicos 
adequados, até que o teor de umidade do produto 
final atinja o máximo de 3,5% a 4,0% (m/L). Suas 
designações de venda variam conforme seu teor 
de matéria gorda, podendo ser leite em pó inte-
gral, semidesnatado ou desnatado, e também de 
acordo com sua umectabilidade e dispersibilidade, 
podendo ser instantâneo ou não (NOVA..., 2011). 
Por se tratar de um produto compacto, mais fácil 
de ser transportado e armazenado, e com melhores 
condições de conservação, o leite em pó tornou-se 
uma matéria-prima preferencial para a indústria 
de todo o mundo e um dos principais itens nego-
ciados como commodity no comércio exterior. 

A Figura 1.8 mostra a evolução da produção 
inspecionada de leite em pó (SIF) no período de 
2010 a 2016 e inclui as variantes integral, semi-
desnatado e desnatado, instantâneo e não instan-
tâneo, destinadas ao consumo. O pico da produção ocorreu 
em 2012, com 728 mil toneladas. Após um período de recu-
peração em 2014, a produção novamente entrou em declínio, 
atingindo o patamar de 521 mil toneladas em 2016, 8,6% 
inferior à que foi obtida em 2015. O Sudeste do País foi res-
ponsável por 57,8% da produção inspecionada pelo SIF em 
2016, seguida pelo Sul, com 26,3%, e Centro-Oeste, com 
11,3%.  O maior produtor continua sendo o estado de Minas 
Gerais, com 213,6 mil toneladas (41,0%).

Leites aromatizados, bebidas 
lácteas e produtos relacionados

A Figura 1.9 apresenta a descrição resumida dos leites 
aromatizados e das bebidas lácteas não fermentadas. Na Fi-
gura 1.10 estão apresentados exemplos de produtos lácteos 
dessa categoria.

No Brasil, o leite aromatizado é produto lácteo convenien-
temente homogeneizado, resultante da mistura preparada 

Fonte: MAPA (2010-2016).
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com leite, açúcar, aromatizantes (cacau, sucos ou essências 
de frutas) ou outras substâncias a juízo da Divisão de Inspeção 
de Produtos de Origem Animal (DIPOA). O leite aromatizado 
pasteurizado deve ser submetido à temperatura de pasteuri-
zação lenta de 62 a 65°C por 30 minutos ou pasteurização de 
curta duração de 72 a 75°C durante 15 a 20 segundos, em 
equipamentos adequados, imediatamente resfriado entre 2 e 
5°C e, em seguida, envasado. Por sua vez, o leite aromatizado 
esterilizado é o produto embalado, submetido a vácuo direto 
ou indireto e, afinal, convenientemente esterilizado pelo calor 
úmido e imediatamente resfriado, respeitada a peculiaridade 
do produto. A esterilização do produto embalado obedecerá 
a diferentes graduações de tempo e temperatura, segundo 
a capacidade da embalagem do produto (BRASIL, 2007a). 

Segundo o Regulamento de Inspeção Industrial de Produtos 
de Origem Animal (RIISPOA) (BRASIL, 2017), o leite aroma-
tizado deve apresentar a proporção mínima de 85% massa/
massa de leite no produto final, tal como se consome.

Quanto às bebidas lácteas, estas são produtos resultantes 
da mistura de leite (in natura ou processado) com soro de 
leite (líquido, concentrado ou em pó), com adição ou não de 
outros ingredientes alimentícios, de forma que a base láctea 
resulte em pelo menos 51% do peso do produto final.

As bebidas lácteas recebem uma variada gama de deno-
minações dependendo da adição de ingredientes alimentícios 
na mistura, do tipo de tratamento térmico a que é submetida 
(pasteurização, esterilização ou UHT); ou se o produto é fer-
mentado ou adicionado de leite fermentado (NOVA..., 2011).

Fonte: Divulgação.

Leites aromatizados (leites puros com aromas)

Bebidas lácteas

Figura 1.10 
Exemplos de produtos lácteos: leites aromatizados e bebidas lácteas.
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Compostos, fórmulas e 
suplementos lácteos, fluidos 
ou em pó

A Figura 1.12 apresenta a descrição resumida dos com-
postos lácteos, fórmulas infantis, suplementos e complemen-
tos lácteos. A Figura 1.13 apresenta exemplos de produtos 
lácteos dessa categoria.

Os compostos lácteos são produtos desidratados contendo 
leite, creme de leite ou outros derivados lácteos e açúcares, 
edulcorantes, amido e derivados (maltodextrina), gelatina, 
gorduras vegetais, preparados à base de frutas, mel, cereais, 
vegetais, chocolate, frutas secas, café, especiarias e aroma-
tizantes permitidos na Instrução Normativa 28/07 (BRASIL, 
2007b).

Com o intuito de aumentar a expectativa de vida de crian-
ças que não podem ser amamentadas, há décadas busca-
se aproximar ao máximo a composição das fórmulas infantis 

A Figura 1.11 mostra a evolução da produção 
inspecionada (SIF) de bebidas lácteas no período 
de 2010 a 2016, assim também como a contri-
buição de cada região. O período de 2010 a 2014 
foi marcado por crescimento de 70,6%, que atin-
giu 1,2 bilhão de toneladas. A partir daí, a pro-
dução estabilizou-se próxima a esse patamar. As 
bebidas lácteas são produzidas em praticamente 
todos os estados da federação, com predominân-
cia do Sudeste, responsável por 37,6% do total 
registrado em 2016, seguida do Sul, com 24,2%, 
e do Nordeste, com 22,9%. A Figura 1.10 apre-
senta exemplos de produtos lácteos: leites aroma-
tizados e bebidas lácteas. 

Figura 1.11 
Produção de bebidas lácteas inspecionada (SIF) no período de 2010 a 2016.

à do leite humano. Os leites infantis ajudam a diminuir as 
taxas de mortalidade infantil, desde o início do século pas-
sado. Há diversos tipos de fórmulas infantis que variam em 
sua composição e se destinam a diferentes faixas etárias de 
bebês e crianças, recém-nascidos a termo, prematuros ou de 
baixo peso, recém-nascidos com problemas de alergia à pro-
teína do leite, intolerância à lactose, com refluxo, entre outras 
exigências nutricionais (SÁ et al., 2016). Na Figura 1.12 estão 
as definições das categorias de fórmulas infantis constantes 
das legislações brasileiras. No Brasil, alguns produtos que se 
encaixam na categoria de leites de seguimento (fórmulas in-
fantis) são normatizados pela Instrução Normativa 28/2007 
(BRASIL, 2007b), que regulamenta compostos lácteos.

Por sua vez, os concentrados e isolados proteicos de soro 
e leite são amplamente utilizados nas formulações de vários 
tipos de produtos para atletas, devido aos seus elevados teo-
res proteicos e qualidade da proteína presente.

Fonte: MAPA (2010-2016).
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Figura 1.12 
Descrição dos produtos: compostos, fórmulas e suplementos lácteos, fl uidos ou em pó.

Composto lácteo

Produto em pó resultante da mistura do leite e produto lácteo (creme de leite, sólidos de origem láctea, relacionados) ou não láctea (açúcares, 
maltodextrina, edulcorantes, preparados à base de frutas, mel, cereais, vegetais, gorduras vegetais, chocolate, frutas secas, café, especiarias, 
aromatizantes, amidos, gelatina, relacionados) ou ambos, permitidos na IN 28/2007. Os ingredientes lácteos devem representar, no mínimo, 51% 
(massa/massa) do total de ingredientes (obrigatórios ou matéria-prima) do produto. Teor mínimo de proteínas de 9 a 13g/100g.

Fórmulas infantis
Para lactentes: produtos à base de leite de vaca ou de outros animais ou de uma mistura destes e/ou de outros ingredientes comprovadamente adequados 
para alimentação de lactentes até o 6º mês de vida. A RDC 43/2011 normatiza os teores mínimo e máximo de calorias, tipo de proteína; gorduras; ácidos 
graxos diversos, entre eles DHA (ácido docosahexaenoico), LC-PUFA (ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa), ácido araquidônico; nucleotídeos; 
taurina, vitaminas; minerais, probióticos; fruto-oligossacarídeos (FOS) e galacto-oligossacarídeos (GOS).
Para lactentes e crianças de primeira infância: produtos à base de leite de vaca ou de outros animais ou de uma mistura destes e/ou de outros ingredientes 
comprovadamente adequados para alimentação de lactentes a partir do 6º mês de vida e para alimentação de crianças de primeira infância (de 12 a 
36 meses), constituindo-se no principal elemento líquido de uma dieta progressivamente diversificada. A RDC 44/2011 normatiza os teores mínimo e 
máximo de calorias, tipo de proteína; gorduras; ácidos graxos diversos, entre eles DHA, LC-PUFA, ácido araquidônico; nucleotídeos; taurina, vitaminas; 
minerais, probióticos; FOS e GOS.
Para recém-nascidos pré-termo e/ou de alto risco: produtos com composição alterada ou especialmente formulada para atender, por si só, às necessidades 
específicas decorrentes de alterações fisiológicas e/ou doenças temporárias ou permanentes e/ou para a redução de riscos de alergias em recém-
nascidos de alto risco (muito baixo peso, com menos de 34 semanas de idade gestacional, peso inferior a 1.500 gramas ou aquele que nasce com - ou 
logo após o nascimento apresenta - doença que necessita de tratamento intensivo) ou recém-nascido pré-termo (que nasce prematuro com menos de 
37 semanas de idade gestacional).
Para lactentes destinadas a necessidades dietoterápicas específicas: produtos com composição alterada ou especialmente formulada para atender, por 
si só, às necessidades específicas decorrentes de alterações fisiológicas e/ou doenças temporárias ou permanentes e/ou para a redução de riscos de 
alergias em indivíduos predispostos de lactentes até o 6º mês de vida.
Para lactentes e crianças de primeira infância destinadas a necessidades dietoterápicas específicas: produtos com composição alterada ou especialmente 
formulada para atender às necessidades específicas decorrentes de alterações fisiológicas e/ou doenças temporárias ou permanentes e/ou para a 
redução de riscos de alergias em indivíduos predispostos de lactentes a partir do 6º mês de vida até 12 meses incompletos e crianças de primeira 
infância, constituindo-se no principal elemento líquido de uma dieta progressivamente diversificada.

Suplementos e complementos lácteos
Suplementos proteicos para atletas: produtos prontos para consumo que devem conter, no mínimo, 10g de proteína na porção; no mínimo, 50% do valor 
energético total proveniente das proteínas; pode ser adicionado de vitaminas e minerais, conforme RDC 18/2010; não pode ser adicionado de fibras 
alimentares e de não nutrientes e a composição proteica do produto deve apresentar PDCAAS acima de 0,9.
Suplementos para substituição parcial de refeições de atletas: produtos que devem conter concentrações variadas de macronutrientes e atender aos 
seguintes requisitos:  a quantidade de carboidratos deve corresponder a 50%-70%, a quantidade de proteínas deve corresponder a 13%-20%, a quantidade 
de lipídios deve corresponder, no máximo, a 30%; os teores de gorduras saturadas e gorduras trans não podem ultrapassar 10% e 1% do valor energético 
total do produto pronto para consumo; o produto deve fornecer, no mínimo, 300 kcal por porção; pode ser adicionado de vitaminas e minerais, conforme RDC 
18/2010; este produto pode ser adicionado de fibras alimentares e a composição proteica do produto deve apresentar PDCAAS acima de 0,9.

Fonte: BRASIL, 2007b; BRASIL, 2011b, c, d; BRASIL, 2010.

Figura 1.13 
Exemplos de produtos lácteos: compostos lácteos, fórmulas infantis, suplementos e complementos lácteos. 

Fonte: Divulgação.

Compostos lácteos Suplementos e complementos lácteos

Fórmulas lácteas
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Produtos lácteos fermentados
A Figura 1.14 apresenta a descrição resumida dos pro-

dutos lácteos fermentados considerados no estudo: iogurtes, 
coalhadas, Kefir, Kumys, leites fermentados, bebidas lácte-
as fermentadas e bebida láctea tratada termicamente após 
fermentação. A Figura 1.15 apresenta exemplos de produtos 
lácteos dessa categoria.

Os leites fermentados são produtos resultantes do cultivo 
do leite pasteurizado ou esterilizado por fermentos lácticos 
próprios, que lhe dão identidade. Estão incluídos nessa ca-
tegoria de lácteos produtos como os iogurtes, cuja fermen-
tação é realizada por culturas de Streptococus thermophilus 

Figura 1.14 
Descrição dos produtos lácteos fermentados.

Iogurtes

Produtos adicionados ou não de outras substâncias alimentícias, obtidas por coagulação e diminuição do pH do leite, ou reconstituído, adicionado 
ou não de outros produtos lácteos, por fermentação láctica mediante ação de cultivos de micro-organismos específicos (Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus casei, Bifidobacterium sp, Streptococus salivarius subsp thermophilus e/ou outras bactérias lácticas). Teor mínimo de proteína láctea 
de 2,9g/100g (admitindo adição de até 30% de polpas e preparados de frutas ou outros)

Coalhada

Leite fermentado com cultivos individuais ou mistos de bactérias mesofílicas produtoras de ácido láctico. Teor mínimo de proteína láctea de 
2,9g/100g (admitindo adição de até 30% de polpas e preparados de frutas ou outros)

Kefir

Leite fermentado com grãos de Kefir que contêm Lactobacillus kefir, espécies dos gêneros Leuconostoc, Lactococcus e Acetobacter, leveduras 
fermentadoras de lactose (Kluyveromyces marxianus) e leveduras não fermentadoras de lactose (Saccharomyces omnisporus e Saccharomyces 
cerevisae e Saccharomyces exiguus), Lactobacillus casei, Bifidobaterium sp e Streptococcus salivarius subsp thermophilus). Teor mínimo de proteína 
láctea de 2,9g/100g (admitindo adição de até 30% de polpas e preparados de frutas ou outros)

Kumis

Leite fermentado com cultivos de Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus e Kluyveromyces marxianus. Teor mínimo de proteína láctea de 
2,9g/100g (admitindo adição de até 30% de polpas e preparados de frutas ou outros)

Leites fermentados

Produtos adicionados ou não de outras substâncias alimentícias, obtidas por coagulação e diminuição do pH do leite, ou reconstituído, adicionado 
ou não de outros produtos lácteos, por fermentação láctica mediante ação de cultivos de micro-organismos específicos (Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus casei, Bifidobacterium sp, Streptococus salivarius subsp thermophilus e/ou outras bactérias lácticas). Teor mínimo de proteína láctea 
de 2,9g/100g (admitindo adição de até 30% de polpas e preparados de frutas ou outros)

Bebida láctea fermentada

Produto lácteo fermentado mediante a ação de cultivo de micro-organismos específicos e/ou adicionado de leite fermentado e que não poderá ser 
submetido a tratamento térmico após a fermentação. A contagem total de bactérias lácticas viáveis deve ser, no mínimo, de 106 UFC/g, no produto 
final, para os cultivos lácticos específicos empregados, durante todo o prazo de validade Teor mínimo de proteína láctea de 1,6g/100g

Bebida Láctea tratada termicamente após fermentação

Produto lácteo descrito acima adicionado de cultivo de micro-organismos ou de produtos lácteos fermentados e posteriormente submetidos a 
tratamento térmico adequado. Teor mínimo de proteína láctea de 1,2g/100g

Fonte: BRASIL 2005a; BRASIL, 2007c.

e Lactobacillus bulgaricus; os denominados comercialmente 
como leites fermentados, que utilizam culturas de Lactoba-
cillus acidofilus, Lactobacillus casei e Bifidobacterium sp, e 
as coalhadas, que empregam fermentos lácticos mesofílicos 
(BRASIL, 2007c).

Os iogurtes são denominados conforme seu teor de gor-
dura como integrais, parcialmente desnatados ou desnatados 
e, quanto ao sabor, como naturais, com sabor, com polpa 
de frutas e com outros ingredientes. Os leites fermentados 
são ditos como naturais, aromatizados ou com adições. Fi-
nalmente, as coalhadas são identificadas como integrais ou 
desnatadas, adoçadas ou não. 
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Figura 1.15 
Exemplos de produtos lácteos fermentados: iogurtes, coalhadas, Kefi r, Kumis, leites fermentados e bebidas lácteas 
fermentadas. 

A Figura 1.16 mostra a distribuição da produção inspe-
cionada (SIF) de iogurtes, leites fermentados e coalhadas nos 
anos de 2015 e 2016. Os dados mostram que a produção 
de iogurtes, que representava 76,0% do total em 2015, pas-
sou a representar 71,0% em 2016. As coalhadas passaram 
de 3,3% para 1,6%. Somente os leites fermentados tiveram 
sua produção ampliada, passando de 22,6% para 27,4%, no 
mesmo período.

A Figura 1.17 mostra a evolução da produção inspecio-
nada (SIF) de iogurtes no período de 2010 a 2016, assim 
como a contribuição de cada região. Em 2016, foi registrada 
a produção mais baixa desde 2010, com apenas 473 milhões 
de litros. Todas as regiões produtoras apresentaram queda 
em seus resultados. A maior contribuição é do Sudeste, que 
representou 71,0% do total obtido em 2016, seguido do Sul, 
com 17,3%, e do Nordeste, com 10,4%.

Figura 1.16 
Distribuição da produção inspecionada 
(SIF) de iogurtes, leites fermentados e 
coalhadas em 2015 e 2016. 

Iogurtes

Coalhadas

Kefir Kumis

Leites fermentados
Bebidas lácteas fermentadas

Fonte: Divulgação.

Fonte: MAPA, 2016.

Figura 1.17 
Produção de iogurte inspecionada (SIF) no período de 2010 a 2016.

Fonte: MAPA, 2014-2016.
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Queijos, requeijão e produtos 
relacionados

Os queijos são produtos obtidos de massa coagulada de 
leite, parcialmente dessorada, com ou sem agregação de ou-
tras substâncias alimentícias, especiarias, condimentos e 
aditivos indicados, podendo estes ser consumidos frescos, 
logo após a sua fabricação, ou aguardar por um período de 
maturação em que alterações bioquímicas e físicas servirão 
para garantir as características próprias de sua variedade. 
Embora a classificação geral dos queijos considere apenas 
alguns parâmetros, relacionados principalmente ao conteúdo 
de matéria gorda no extrato seco e o teor de umidade da mas-
sa, outros requisitos mais específicos podem ser relacionados 
para atender aos padrões de identidade de cada variedade 
(NOVA..., 2011).

As denominações de venda dos queijos comumente en-
contrados no mercado estão relacionadas às suas variedades, 
cujas identidades dependem de diversos fatores, tais como 
a origem do leite, o tratamento da matéria-prima, o tipo de 
coagulação, o tratamento da massa-base, os ingredientes e 
aditivos adicionados, os aspectos tecnológicos da produção, o 
tipo e tempo de maturação, as características físico-químicas 
e sensoriais do produto e a localização geográfica de origem.

A diversidade de tipos de queijos é bastante extensa. Ape-
sar da limitada variedade de matérias-primas (leite bovino, 
caprino, bubalino ou ovino, fermento lático, coagulante e 
sal) há um grande número de queijos (talvez mais de 1.500 
variedades), incluindo variedades regionais. Alguns autores 
colocam que há um queijo para cada preferência e uma pre-
ferência para cada queijo (OLSON, 1990).

Os esquemas tradicionais de classificação são baseados 
principalmente nas propriedades reológicas (duro, semiduro, 
macio) dos queijos, o que, na prática, estão estritamente rela-
cionados ao seu conteúdo de umidade. Embora esta seja uma 
classificação muito usada, sofre a desvantagem de agrupar 
nas mesmas categorias queijos com diferentes características 
e protocolos (etapas) de fabricação. Por exemplo, Cheddar, 
Parmesão e Emmenthal são, em geral, agrupados na mesma 
categoria dos queijos duros, embora tenham diferenças im-
portantes de sabor e protocolos de fabricação. Esforços têm 
sido feitos para tornar esse esquema de classificação mais 
discriminativo, incluindo fatores como origem do leite, méto-
do de coagulação, tipo de corte da coalhada, tipo de cocção 
dos grãos da massa, modos de separação do soro, métodos de 
salga e de enformagem (FOX et al., 2016).

A classificação adotada convencionalmente no estudo 
Brasil Dairy Trends 2020 baseou-se, principalmente, nas fa-
mílias de queijos definidas por Fox (1993) e McSweeney et 
al. (2004) citados em Fox et al. (2016). No presente estu-
do, a categoria “queijos, requeijão e produtos relacionados” 
foi desmembrada em três conjuntos. O primeiro conjunto 
considera os queijos obtidos por meio de coagulação por fer-
mentação lática e coagulação ácida a quente (Figura 1.18). 
Os queijos obtidos por meio de coagulação enzimática, por 
formarem um conjunto bastante extenso, foram tratados se-
paradamente (Figura 1.19). O terceiro conjunto incluiu os 
queijos processados (Figura 1.20), dentro dos quais estão os 
queijos análogos, os queijos modificados e os produtos à base 
de queijos.

Figura 1.18 
Adaptada de Fox et al. (2016).

QUEIJOS OBTIDOS POR MEIO DE Exemplos

Coagulação por fermentação lática Cottage 

Cream Cheese 

Quark 

Massa básica (para fusão)

Coagulação ácida a quente Ricota 

Queso Blanco 

Massa básica (para fusão)
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Figura 1.19 
Adaptada de Fox et al. (2016).

QUEIJOS OBTIDOS POR COAGULAÇÃO ENZIMÁTICA Exemplos

Curados 
internamente por 

bactérias

Extraduros

Grana Padano
Parmesão
Asiago
Sbrinz

Duros
Cheddar
Cheshire
Ras

Semiduros Monterey
Jack

Queijos com 
olhaduras

Tipo suíço (Propionibacterium spp.) Emmenthal
Gruyere

Tipo holandês
Edam
Gouda
Prato

Com alto teor de sal Feta
Domiati

Massa Filada Mussarela
Provolone 

Curado por fungos

Fungo na superfície (em geral P. camemberti) Brie
Camembert

Fungo interno
(em geral P. roqueforti)

Roquefort
Danablu
Gorgonzola

Curados na superfície

Brick
Havarti
Limburger
Port Du Salut

Figura 1.20 
Queijos processados e análogos (Adaptada de Fox et al., 2016)

Queijos processados Requeijão cremoso
Requeijão culinário
Requeijão
Requeijão de manteiga
Queijo de manteiga ou requeijão do Norte
Queijo processado untável
Queijo processado em bloco
Queijo processado em fatias

Queijos processados análogos Cobertura para pizza
Produto lácteo processado (ou fundido)
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A Figura 1.21 mostra a evolução do consumo per capi-
ta de queijos no Brasil em comparação com o México, que 
possui um mercado de mesmo potencial, e com os Estados 
Unidos, no período de 2009 a 2014, segundo levantamen-
to da Mintel (CARVALHO et al., 2015). O consumo nacional 
apresentou um crescimento de 68,6% no período, que foi 
suficiente para superar o do México. Embora o consumo nos 
EUA tenha crescido apenas 1%, ainda se manteve muito su-
perior ao nosso.

Figura 1.21 
Evolução comparativa do consumo per capita de queijos 
no Brasil, México e EUA de 2009 a 2014

Fonte: Mintel (CARVALHO et al., 2015). 

Acredita-se que os fatores que mais contribuíram para o 
crescimento do mercado de queijos no período foram o au-
mento da população, o aumento do poder aquisitivo do con-
sumidor e a mudança dos hábitos alimentares decorrentes 
dessas evoluções. Mais pessoas, de todas as classes sociais, 
passaram a consumir queijo e a consumir mais queijo fora de 
casa (aumentou a demanda por queijos pelos serviços de ali-
mentação). Aumentou a preferência por queijos mais sofisti-
cados e a experimentação de sabores diferenciados daqueles 
usualmente consumidos, o que influenciou as importações 
do produto. Segundo a ABIQ, cerca de 3% de todo o queijo 
consumido em 2013 veio do exterior (MERCADO..., 2014).

A Figura 1.22 mostra a evolução da produção inspecio-
nada dos queijos considerados como as principais commo-
dities comercializadas no País de 2010 a 2014, de acordo 
com levantamento realizado pela ABIQ (PITHAN-SILVA et al., 

2016). A produção de mussarela, Minas Frescal, Prato e re-
queijão apresentou crescimento contínuo no período de 2010 
a 2013, e a previsão era de que essa tendência se manteria 
em 2014, antes do início da crise econômica.  Os dados mos-
tram que o requeijão se tornou o principal queijo do mercado 
de commodities do País, tomando a liderança que era há mui-
to tempo da mussarela, a partir de 2012.

Figura 1.22 
Evolução da produção inspecionada dos principais queijos 
comercializados como commodities no País de 2010 a 2014.

Fonte: ABIQ (PITHAN-SILVA et al., 2016).

Apesar das mudanças observadas nos hábitos alimentares 
da população brasileira e das tendências de consumo que 
disponibilizaram novos produtos no mercado interno de quei-
jos, a mussarela, o queijo prato, o requeijão e o queijo Minas 
se mantiveram como as variedades preferidas pelo consumi-
dor e as mais produzidas no País. 

De acordo com Rabelo (2015), a mussarela e o queijo 
Prato representam cerca de 60% das vendas de queijos no 
Brasil e são os produtos mais populares entre os consumido-
res de baixa renda. O requeijão, por sua vez, é muito consu-
mido pela população de uma forma geral.  Já as famílias de 
renda maior têm grande preferência pelos queijos provolone, 
parmesão e brie. As variedades com baixa quantidade de gor-
duras, como é o caso da ricota e do queijo Minas frescal, 
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agradam a um segmento de mercado em expansão, 
composto de consumidores adeptos de um estilo de 
vida mais saudável.

A Figura 1.23 mostra uma comparação entre a 
produção inspecionada desses quatro queijos e de ou-
tros dois grupos formados pelas commodities secun-
dárias (queijos Minas Padrão, coalho e parmesão) e os 
queijos especiais (Gouda, Gruyère, Gorgonzola e Brie), 
de acordo com levantamento realizado pela ABIQ (PI-
THAN-SILVA et al., 2016).

Figura 1.23 
Comparação entre as produções inspecionadas dos principais 
grupos de queijos produzidos no País em 2013.

A produção conjunta das principais commodities do mer-
cado de queijos em 2013 atingiu 833 mil toneladas, o que 
equivale a 83% da produção integrada pelos três grupos con-
siderados. A produção das commodities secundárias atingiu 
98 mil toneladas (9,7%) e a de queijos especiais, 73 mil to-
neladas (7,3%). Um quadro de recessão econômica terá efei-

to negativo tanto na produção quanto no consumo de queijos, 
o que deverá contrariar as projeções que foram realizadas 
considerando uma continuidade do crescimento do mercado 
em um futuro próximo.

A Figura 1.24 apresenta exemplos de produtos lácteos 
dessa categoria.

Figura 1.24 
Exemplos de produtos lácteos: queijos. 

Curados internamente por bactérias

Curados por fungos Curados na superfície Queijos processados

Fonte: Divulgação.

Fonte: ABIQ (PITHAN-SILVA et al., 2016).
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Manteiga, creme de leite e 
produtos relacionados

A Figura 1.25 apresenta a descrição resumida dos seguin-
tes produtos lácteos: manteiga, manteiga de garrafa, da terra 
ou do sertão, creme de leite, nata, gordura anidra de leite 
(ou butter oil), Ghee, ou manteiga clarificada. A Figura 1.26 
apresenta exemplos de produtos lácteos dessa categoria.

A manteiga é um produto rico em gordura láctea obtido a 
partir dos processos de bateção e malaxagem (homogeneização 

da textura) do creme de leite pasteurizado. Ela pode ser en-
contrada no mercado sob a denominação de “manteiga extra” 
ou de “manteiga de primeira qualidade”, conforme sua classi-
ficação sensorial, podendo ainda ser “com sal” ou “sem sal”, 
dependendo da adição ou não de cloreto de sódio. Também é 
encontrada no mercado a chamada “manteiga de garrafa”, um 
produto desidratado, de consistência líquida ou pastosa, muito 
apreciado no Nordeste brasileiro (NOVA..., 2011).

Figura 1.25 
Descrição dos produtos: manteiga, manteiga de garrafa, creme de leite, nata e gordura anidra de leite.

Manteiga

Produto gorduroso (mínimo de 80% a 82% de gordura) obtido exclusivamente pela bateção e malaxagem, com ou sem modificação biológica do 
creme pasteurizado derivado exclusivamente do leite de vaca, por processos tecnologicamente adequados. A matéria gorda da manteiga deverá estar 
composta exclusivamente de gordura láctea.

Manteiga de garrafa, da terra ou do sertão
Produto gorduroso nos estados líquido e pastoso, obtido a partir do creme de leite, pela eliminação quase total da água, mediante processo 
tecnologicamente adequado.

Creme de leite
Produto lácteo relativamente rico em gordura (de 10% a mais de 50%) retirada do leite por procedimento tecnologicamente adequado, que apresenta 
a forma de uma emulsão de gordura em água.

Nata
Produto lácteo relativamente rico em gordura (mínimo de 45%) retirada do leite, que apresenta a forma de uma emulsão de gordura em água, 
homogeneizado ou não, e submetido a processo de pasteurização, mediante tratamento térmico e procedimentos tecnologicamente adequados, 
suficientes para destruir todos os micro-organismos patogênicos.

Gordura anidra de leite (ou Butter oil) 
Produto gorduroso (mínimo de 99,7% de gordura) obtido a partir de creme ou manteiga pela eliminação quase total da água e de sólidos não 
gordurosos, mediante processos tecnologicamente adequados.

Ghee, ou manteiga clarificada
Produto preparado pelo aquecimento da manteiga

Fonte: BRASIL (1996); BRASIL (2000); BRASIL (2001); BRASIL (2012)

Figura 1.26 
Exemplos de produtos lácteos: manteiga, creme de leite, nata, manteiga de garrafa, butter oil, Ghee e manteiga clarifi cada.

Manteiga

Creme de leite Nata
Manteiga de garrafa

Butter oil, ghee e manteiga clarificada

Fonte: Divulgação.
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Já a nata é um derivado lácteo obtido a partir do creme 
de leite tipicamente consumido na Região Sul do Brasil. A 
origem da nata remonta ao século XVIII, quando imigrantes 
alemães e italianos utilizavam o creme de leite que sobrava 
do pouco leite produzido na época para substituir a manteiga 
(ZACARCHENCO, VAN DENDER, 2012).

Por sua vez, a manteiga de garrafa assemelha-se mais fi-
sicamente ao butter oil e ao ghee do que à própria manteiga. 
Mesmo assim, os processos de fabricação desses produtos 
não são iguais. A manteiga da terra, ou manteiga de garrafa, 
é obtida a partir do aquecimento do creme de leite a tempe-
raturas entre 110 e 120°C, sob agitação até a completa fusão 
e quase total eliminação da água, considerando-se o ponto 
final de aquecimento a interrupção da produção de bolhas, 
com precipitação da fase de sólidos não gordurosos sob for-
ma densa e opaca, que constitui a borra e adquire coloração 
parda. A fase sobrenadante, oleosa e líquida, separada por 
decantação em temperatura ambiente é, em seguida, filtrada 
e envasada. O butter oil é a forma anidra da gordura do leite 
bovino e é produzido, principalmente, na Europa e nos EUA, 
sendo exportado para vários países, inclusive o Brasil.

O ghee difere do butter oil por ser preparado, em geral, 
pelo aquecimento da manteiga a 140°C, enquanto o butter oil 
é preparado pela fusão da manteiga a 80°C (ISKANDER et al., 
1985). Esse derivado lácteo é produzido por diferentes méto-
dos de fabricação que se refletem diretamente em suas carac-
terísticas, sendo seu sabor influenciado pela fermentação do 
creme ou manteiga, pelo leite de que se originou (búfala, vaca) 
e pelos diferentes processos de aquecimento. Algumas ambi-
guidades na definição do ghee ocorrem devido a diferenças 
regionais (SSERUNJOGI et al., 1998; RAMIREZ, et al., 2013). 

Depois de vários anos sendo considerada um produto não 
saudável, a manteiga está sendo reabilitada pelos consumido-
res, que a veem agora como um produto mais natural e saudável 
do que a margarina. No Brasil, as vendas no varejo, tanto de 
margarina quanto de manteiga, estão em queda, mas as de mar-
garina estão recuando mais rápido. Em 2015, foram vendidas 
77,7 mil toneladas de manteiga no Brasil, 0,6% menos que em 
2014. Já o volume de margarina recuou 2,1% no ano passado 
em relação a 2014, para 38 mil toneladas (UNILEVER, 2016).

O Brasil não é um consumidor tradicional de manteiga, con-
siderando-se que cada brasileiro consumiu apenas 0,43 kg do 
produto em 2014, menos que um décimo do consumo da Nova 

Zelândia, no mesmo período (4,83 kg/habitante) (CLAL, 2016). 
A Figura 1.27 mostra a produção inspecionada de man-

teiga no período de 2010 a 2016, segmentada por região 
do País.  A produção sofreu um decréscimo de 14,9% nos 
últimos três anos, após um pico de crescimento registrado em 
2014. O Sudeste foi responsável por 50,5% da produção em 
2016 e o Sul, por 24,7%. Minas Gerais mantém-se como o 
Estado que mais produz, atingindo a marca de 40 mil tonela-
das em 2016, 41,2% de toda  a produção nacional.

Figura 1.27 
Produção de manteiga inspecionada (SIF) no período de 
2010 a 2016.

Fonte: MAPA (2010-1016).

O creme de leite é originado do desnate parcial ou inte-
gral do leite cru resfriado e tanto pode ser vendido a granel 
para uso industrial quanto pode ser processado para a fabri-
cação de cremes pasteurizados, esterilizados ou UHT, de uso 
culinário ou de mesa, recebendo diversas denominações de 
venda relacionadas ao teor de matéria gorda, que pode variar 
de 10% a 50% em relação à massa total (NOVA..., 2011). 

A Figura 1.28 mostra a produção inspecionada das varian-
tes do creme de leite encontradas no mercado, com exceção 
daquelas destinadas ao uso industrial, no período de 2010 a 
2016. Observa-se um crescimento contínuo desde 2010, que 
atingiu seu máximo em 2015, ano em que foram registradas 
409 mil toneladas. Em 2016, a produção sofreu um declínio 
de 4,6%. A Região Sudeste foi responsável por 42,3% da 
produção em 2016, seguida do Sul, com 37,9%, e do Centro
-Oeste, com 12,6%. São Paulo foi o maior estado produtor, 
registrando 85,1 mil toneladas.
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Figura 1.28 
Produção de creme de leite inspecionada (SIF) no período 
de 2010 a 2016.

Fonte: MAPA (2010-1016).

Doce de leite, leite condensado 
e outros doces

A Figura 1.29 apresenta a descrição resumida dos se-
guintes produtos lácteos: leite condensado e doce de leite. 
A Figura 1.30 apresenta exemplos de produtos lácteos dessa 
categoria.

O leite condensado, ou leite condensado com açúcar, é 
um produto resultante da desidratação parcial do leite fluido 
previamente padronizado e adoçado com uma solução de sa-
carose ou glicose (BRASIL, 1952). Trata-se de um produto 
muito utilizado como ingrediente culinário, principalmente 
na confeitaria, e que pode até ser consumido puro (VENDA..., 
2015). De acordo com levantamento realizado pela Kantar 
WorldPanel (MAXPRESS, 2016), o leite condensado segue 
como um produto popular entre os derivados lácteos, a des-
peito da crise econômica. Segundo esse levantamento, nove 
entre dez consumidores compraram o produto pelo menos 
uma vez em 2015, destacando também que a média de 
consumo foi de mais de uma embalagem de 395 gramas 
por mês.

Figura 1.29 
Descrição dos produtos: leite condensado e doce de leite.

Leite condensado

Produto resultante da desidratação parcial do leite com adição 
de açúcar ou o obtido mediante outro processo tecnológico com 
equivalência reconhecida pelo Departamento de Inspeção de Produtos 
de Origem Animal, que resulte em produto de mesma composição e 
características.

Doce de leite

Produto obtido por meio da concentração do leite ou do leite reconstituído 
sob ação do calor à pressão normal ou reduzida, com adição de sacarose 
- parcialmente substituída ou não por monossacarídeos, dissacarídeos 
ou ambos - com ou sem adição de sólidos de origem láctea, de creme 
e de outras substâncias alimentícias.

Fonte: BRASIL, 2017; BRASIL, 1997c

Figura 1.30 
Exemplos de produtos lácteos: leite condensado e doce 
de leite.

Fonte: Divulgação.

Leite condensado

Doce de leite
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A Figura 1.31 mostra que a produção de leite condensado 
inspecionada no período de 2010 a 2016 acumulou um cres-
cimento de 29,6%, sendo 6,9% em relação aos resultados 
de 2015. O Sudeste contribuiu com 40,0% da produção em 
2016, seguido do Centro-Oeste, com 34,0%, e do Sul, com 
23,4%. Minas Gerais é o maior produtor, com 178,8 mil to-
neladas (29,4%) registradas no último ano.

O doce de leite é um produto obtido pela desidratação 
parcial do leite fluido, mediante a ação de calor e pressão 
normal ou reduzida, em que podem ser adicionados sólidos 
de origem láctea, sacarose e outros ingredientes alimentícios 
e aditivos, de acordo a denominação de venda e finalidade 
comercial (BRASIL, 1952). Pode ser destinado ao consumo 
direto ou servir como ingrediente de confeitaria ou da indús-
tria. É fabricado na consistência de pasta ou em tabletes e 
apresenta-se no mercado com seu sabor tradicional ou com 
adições de polpa de frutas, chocolate, café, ameixa, coco, 
passas, amendoim e outros produtos isolados ou misturados 
(PERRONI, 2011).

No Brasil, grande parte da produção de doce de leite ain-
da é realizada em pequena escala, de forma artesanal. Em 
países como a Argentina, que é o maior produtor e exportador 
do mundo, predomina a produção industrial. Também não há 
uma identidade própria que caracteriza o produto nacional. 
Cada região mostra uma preferência distinta em relação ao 
sabor, cor ou textura (SANTOS, 2007). O mercado de doce de 
leite nacional tem sido abalado pela concorrência das marcas 
argentinas, criando uma condição que tende a se agravar com 
a redução das alíquotas de exportação promovidas por aquele 
país em 2015 (ROSA, 2016).

A Figura 1.32 mostra que a produção de doce de leite 
inspecionada no período de 2010 a 2016, e que engloba 
todas as suas variantes para consumo, seja esta em pasta ou 
em tablete, de sabor tradicional ou com adições. Observa-se 
um crescimento de 37,5% no período e de 1,5% em relação 
ao ano de 2015. A produção brasileira está concentrada nas 
regiões Sudeste (62,1%) e Sul (33,3%). Minas Gerais é o 
maior produtor, tendo registrado 38,4 mil toneladas (58,1%) 
em 2016.

Figura 1.32 
Produção de doce de leite inspecionada (SIF) no período 
de 2010 a 2016.

Fonte: MAPA (2010-2016)

Figura 1.31 
Produção de leite condensado inspecionada (SIF) no 
período de 2010 a 2016.

Fonte: MAPA (2010-2016).
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Sobremesas lácteas e gelados 
comestíveis (sorvetes)

A Figura 1.33 apresenta a descrição resumida das so-
bremesas lácteas e gelados comestíveis à base de leite. A 
Figura 1.34 apresenta exemplos de produtos lácteos dessa 
categoria.

Figura 1.33 
Descrição dos produtos: sobremesas lácteas e gelados 
comestíveis

Sobremesas lácteas

É uma categoria de produtos lácteos muito popular no mundo. 
Existem produtos com diversas texturas, sabores e aparências 
(de pudim a multicamadas). Não há especificação legal no 
Brasil. 

Gelados comestíveis (sorvetes)

Produtos congelados obtidos a partir de uma emulsão de 
gorduras e proteínas, ou de uma mistura de água e açúcar(es). 
Podem ser adicionados de outro(s) ingrediente(s), desde que 
não descaracterize(m) o produto.

Fonte: BRASIL, 2005b.

Figura 1.34 
Exemplos de produtos lácteos: sobremesas lácteas e gelados comestíveis. 

No Brasil, não há definição legal estabelecida de 
sobremesa láctea. De acordo com o Codex Alimentarius 
(1995), sobremesas lácteas incluem aquelas prontas para o 
consumo e as misturas desidratadas. Elas estão na classifica-
ção 01.7 na Parte II (Food Category Descriptors) do Anexo B 
deste documento. Ele lista como pertencentes a essa catego-
ria as sobremesas congeladas, os recheios à base de leite e os 
iogurtes saborizados, que podem ou não ser aquecidos após 
a fermentação. Também são apresentados como exemplos 
dessa categoria o sorvete à base de leite, o sorvete à base de 
água, o leite geleificado, o iogurte saborizado congelado (fro-
zen yogurt), o doce de leite, o pudim e a musse de chocolate. 
Os produtos da categoria 01.7 são à base de leite e derivados, 
enquanto aqueles da categoria 03.0 são à base de água e não 
contêm ingredientes lácteos.

Sobremesas lácteas

Gelados comestíveis (sorvetes)

Fonte: Divulgação.
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Nos Estados Unidos, sobremesas lácteas são alimentos 
semissólidos produzidos pela cocção ou forneamento de um 
cereal, farinha ou massa com leite. Outros ingredientes comu-
mente usados são açúcar, ovos, diferentes tipos de amidos, 
tapioca, arroz ou farinha de arroz, gelatina, extratos de algas 
como alginatos, hidrocoloides como carragenas, saborizantes 
e corantes. As sobremesas lácteas podem ser usadas como 
lanche, sobremesa ou recheio de tortas e assemelhados. No-
zes ou amêndoas moídas e frutas secas podem ser incorpo-
radas para obter produtos com maior variedade de texturas e 
sabores (CHANDAN; KILARA, 2015).

Sobremesas lácteas prontas para o consumo com vida de 
prateleira de longa a média têm recebido interesse crescente 
já há várias décadas. Os avanços tecnológicos em ingredien-
tes e processos têm permitido muitas inovações em produtos 
que substituem as clássicas sobremesas lácteas feitas em 
casa. Essa categoria de produtos tem como característica im-
portante a conveniência, já que estão na forma pronta para o 
consumo nas prateleiras dos supermercados ou nas seções de 
refrigerados e/ou congelados. Elas são servidas simplesmente 
abrindo a embalagem (EARLY, 1998). Além da conveniência, 
sobremesas lácteas prontas apresentam algumas vantagens 
sobre aquelas preparadas em casa, podendo ser formuladas 
com menores teores de gordura e/ou açúcares, fortificadas 
com vitaminas, minerais, fibras, proteínas, adicionadas de 
probióticos, entre outras possibilidades (BAGLIO, 2014).

Na Figura 1.35, a seguir, está apresentada a classificação 
do ponto de vista tecnológico das sobremesas lácteas.

No Brasil, os sorvetes estão normatizados dentro de uma 
categoria de produtos denominados gelados comestíveis, re-
gulamentados pela RDC nº 266/2005. Nesse documento le-
gal não há diferenciação de nomenclatura para produtos com 
diferentes teores de gordura, de proteína láctea ou quanto 
aos ingredientes (BRASIL, 2005b). Na literatura técnica e 
científica sobre sorvetes e na legislação de outros países essa 
diferenciação existe.

Sorvete é uma mistura congelada de uma combinação de 
componentes do leite, adoçantes (ou açúcares), estabilizan-
tes, emulsificantes e agentes saborizantes. Ingredientes com 
ovos e derivados, corantes e derivados de amido podem ser 
adicionados também. Essa mistura, chamada de calda, é tra-
tada termicamente e homogeneizada antes de ser congelada. 
O congelamento envolve a rápida remoção de calor, enquanto 
há agitação vigorosa para incorporar ar, o que confere maciez 
e leveza à textura do produto final. O sorvete está disponí-
vel em muitas formas. Os padrões de composição diferem 
ao redor do mundo, bem como o entendimento do que cons-
titui “sorvete”. Os vários tipos de produtos dessa categoria 
incluem, além do sorvete e de suas variedades com baixo teor 
de gordura, sherbet, gelados à base de água, frozen yogurt, 
entre outras sobremesas congeladas (Marshall et al., 2003; 
Goff et al., 2013).

A palavra sorvete existe em vários idiomas. Segundo Mar-
shall et al. (2003), na Itália sorvete é gelato, na França fica 
glaces à la creme e em português é sorvete de creme. Ferrari 
(2011) também reforça a origem da palavra gelato como sen-
do sorvete, em italiano. 

Figura 1.35 
Classifi cação geral de pudins e sobremesas lácteas (adaptada de Chandan, Kilara, 2015)

Sobremesas lácteas Tipos

Prontas
Refrigeradas

• Creme de confeiteiro (custard), pudim com teor reduzido de gordura
• Sobremesa multicamada, torta de creme, creme de limão
• Musse
• Pudim de arroz, pudim de tapioca
• Flan com calda de caramelo
• Torta de limão, cheese cake

Congeladas • Sorvetes, cremes congelados (frozen custard), picolés

Misturas • Pós para pudins, sorvetes, musses e tortas
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Subprodutos do leite
Na fabricação dos queijos, o leite é coagulado por meio 

enzimático, ácido ou uma combinação dos dois métodos. To-
das essas formas de obtenção dos queijos e de caseínas ge-
ram como subproduto ou coproduto o soro de queijo ou soro 
de leite. O soro, embora eliminado do processo na produção 
dos queijos, contém ainda muitos micro e macronutrientes 
importantes que devem ser aproveitados em produtos como 
soro em pó (desmineralizado ou não, delactosado ou não); 
concentrados ou isolados proteicos de soro (CPS, WPC ou 
WPI); bebidas lácteas com soro fluido; doce de leite com soro 
fluido, em pó ou CPS; sorvetes com soro fluido, em pó ou 
CPS, permeado de soro em pó, lactose, entre outros produtos 
(ZACARCHENCO et al., 2014). O valor de mercado desses 
produtos certamente é superior ao daquele pelo qual alguns 
laticínios brasileiros vendem o soro para ração animal, um 
dos destinos desse importante coproduto da fabricação de 
queijos. Segundo Rohlfes et al., (2011), o envio do soro às 
águas residuais das indústrias também é prática comum e 
a principal fonte poluidora gerada por esse setor industrial, 
pois, devido à alta quantidade de substâncias orgânicas pre-
sentes no soro de leite, este impõe um alto valor de DBO 
(demanda bioquímica de oxigênio) às estações de tratamento 
de efluentes. As questões econômicas, ambientais e os vários 
benefícios à saúde das proteínas, minerais e vitaminas do 
soro de leite para o ser humano fortalecem as razões para a 
aplicação do soro e de seus derivados em diferentes tipos de 
alimentos.

A Figura 1.36 apresenta a descrição resumida de alguns 
subprodutos do leite: soro de leite, concentrados, isolados 
e hidrolisados proteicos de leite e de soro de leite em pó, 
peptídeos. 

No RIISPOA, publicado no Decreto 9.013/2017, soro de 
leite é o produto lácteo líquido extraído da coagulação do leite 
utilizado no processo de fabricação de queijos, de caseína e 
de produtos similares. Estima-se que de 80% a 90% do leite 
utilizado para a fabricação de queijos resulte em soro (ALVES 
et al., 2014). Atualmente, esse subproduto é utilizado como 
ingrediente ou matéria pela indústria na fabricação de diver-
sos produtos, tais como as bebidas lácteas, doces de leite, 
ricota e concentrados proteicos de soro de leite em pó. O soro 
de leite também tem sido empregado como sucedâneo do 
leite em pó em formulações de pães, bolos e sorvetes, por ser 
um produto mais barato, ter valor nutritivo e apresentar bom 
desempenho industrial (SANTIAGO, 2013). Silveira (2012) 
aponta as vantagens qualitativas proporcionadas pela utili-
zação do soro, tais como melhora nas qualidades sensoriais 
e na textura, emulsificação, estabilidade, na dispersibilidade 
em misturas secas, na ação antiaglutinante, no aumento do 
potencial nutritivo e na maior vida de prateleira.

Ele também é utilizado em suplementos alimentares, 
muito consumidos por atletas, mercado que teve grande cres-
cimento nos últimos anos em razão da preocupação com a 
saúde. Para esses suplementos, o soro de leite pode ser ultra-
filtrado, passar por diafiltração, para então ser desidratado, 
em geral em secadores do tipo “spray”. Na produção desses 

Figura 1.36 
Descrição dos produtos: soro de leite, concentrado proteico de soro de leite em pó.

Soro de leite

Produto lácteo líquido extraído da coagulação do leite utilizado no processo de fabricação de queijos, caseína e produtos similares. 
Para o soro doce, a coagulação é principalmente enzimática e para o soro ácido, por acidificação. Os tipos de soro em pó em 
normatização no País são soro de leite em pó, soro de leite ácido em pó, soro de leite desmineralizado em pó, soro de leite 
parcialmente desmineralizado em pó, soro de leite ácido desmineralizado em pó e soro de leite deslactosado em pó.

Concentrados, isolados e hidrolisados proteicos de leite e de soro de leite em pó

Produtos lácteos obtidos da ultrafiltração, nanofiltração e/ou diafiltração de leite ou soro de leite com posterior desidratação em 
secadores tipo “spray” ou por liofilização. Os hidrolisados são previamente tratados com enzimas.

Peptídeos 

Porções específicas das proteínas com 3 a 20 resíduos de aminoácidos e atividades biológicas desejáveis (ver capítulo 6)

Fonte: BRASIL, 2017; BRASIL, 2012/2013.
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concentrados proteicos concentra-se também o leite, quando 
são obtidos vários tipos de concentrados proteicos de leite.

De acordo com definição da USDA, citada por SOORO 
(2015), o concentrado proteico de soro de leite, conhecido 
como WPC (whey protein concentrate), é obtido pela remoção 
de quantidades suficientes de constituintes não proteicos do 
soro, até que o produto final apresente um nível de proteí-
nas definido, que pode variar entre 34% e 88%. O produto 
resultante apresenta um reconhecido valor nutricional e pro-
priedades funcionais tecnológicas de grande interesse para a 
indústria de alimentos (PAGNO, 2009).

A ultrafiltração, que permite a fabricação dos referidos 
concentrados proteicos e do permeado de soro, é de grande 
importância para ampliar as possibilidades de aproveitamen-
to do soro de queijo. Os processos de separação por mem-
branas já são utilizados pelos laticínios de muitos países há 
várias décadas. Esses processos são representados princi-
palmente pela osmose reversa, ultrafiltração, microfiltração, 
diálise, eletrodiálise e pervaporação. A ultrafiltração é um 
processo de separação muito utilizado na separação da fase 
lipoproteica do soro, na concentração da fase lipoproteica do 
leite, para fabricação de iogurtes e queijos e na concentração 
de sucos, entre outras muitas aplicações. O permeado, que é 
um subproduto da ultrafiltração do soro de leite ou do leite, 
contém nutrientes importantes como cálcio, fósforo, potássio 
e sódio, entre outros. Ele atua no realce do sabor, de modo 

semelhante ao sal, sem agregar grandes quantidades de sódio 
ao produto em que é adicionado, o que é um fator positivo 
para a saúde do consumidor. A partir do permeado de soro 
pode-se, ainda, produzir lactose, mistura de sais minerais do 
leite, separar a α-lactalbumina e isolar oligossacarídeos. Es-
ses componentes podem ter aplicação na formulação de vá-
rios produtos lácteos e não lácteos. A utilização do permeado 
do soro possibilita agregar ainda mais valor ao soro de queijo 
(ZACARCHENCO et al., 2012).

Além de todos os produtos e ingredientes já tratados neste 
capítulo que podem ser obtidos do leite e do soro de lei-
te, merecem destaque pela importância e valor agregados os 
peptídeos bioativos – PBAs, que podem ser obtidos do leite 
ou do soro. Os PBAs contêm de 3 a 20 resíduos de aminoáci-
dos por molécula e normalmente estão presentes na sequên-
cia primária das proteínas do leite num estado inativo. Assim, 
precisam ser liberados, a fim de mediar um efeito fisiológico. 
Esses peptídeos ou sequências pró-peptídeos podem ser ge-
rados por diferentes vias: (i) hidrólise por enzimas digestivas 
(pepsina, tripsina, quimotripsina e pancreatina), (ii) proteó-
lise pela fermentação com bactérias lácticas, (iii) hidrólise 
por enzimas proteolíticas derivadas de micro-organismos ou 
plantas e combinações por fermentação láctica e por hidróli-
se com enzimas digestivas. O Capítulo 6 desta obra tratará de 
mais detalhes desses importantes ingredientes lácteos.

1.2 Panorama do setor industrial de laticínios: 
Brasil e mundo

Vinte grandes indústrias de laticínios concentram 25,4% 
de toda a produção de lácteos do mercado mundial, de acor-
do com registros de 2016, conforme mostra a Tabela 1.1. 
Essas empresas,  juntas, também foram responsáveis pela 
captação de 200 milhões de toneladas de leite no mesmo 
ano. A empresa Dairy Farmers of America, dos EUA, é a 
primeira do ranking mundial, com captação de 28, 1 mi-

lhões de toneladas (3,6% do mercado mundial), seguida da 
Fonterra,  da Nova Zelândia, com 22,1 milhões de tonela-
das (2,8% do mercado mundial), e do Grupo Lactalis, da 
França, com 15,1 milhões de toneladas  (1,9% do mercado 
mundial). Essas três empresas mantiveram essas mesmas 
posições no ano anterior.
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Tabela 1.1 
Relação das 20 maiores indústrias mundiais de laticínios, classifi cadas de acordo com seu volume de captação do 
equivalente em leite, em milhões de toneladas/ano,  com estimativas de faturamento (US$/kg) e market share da produção 
mundial (%), no período de 2015 a 2016.

IFCN Top 20 – Maiores indústrias mundiais de laticínios por captação de leite

Ranking 
2015

Ranking 
2016 Nome País de origem e das

 principais operações
Captação em milhões de 

toneladas Equivalente de leite
Estimativa de 

faturamento US$/kg
Market share da 

produção mundial de leite %

 1 1 Dairy Farmers of 
America Estados Unidos 28,1 0,5 3,6

2 2 Fonterra Nova Zelândia / 
Outros 22,1 0,6 2,8

3 3 Grupo Lactalis França / Outros 15,1 1,3 1,9

5 4 Arla Foods Dinamarca / Suécia 
/ Reino Unido 14,2 0,8 1,8

4 5 Nestlé Suiça / Outros 14,0 1,9 1,8

6 6 FrieslandCampina Holanda / Outros 12,6 1,0 1,6

7 7 Dean Foods Estados Unidos 10,3 0,8 1,3

10 8 DMK (Ind DOC Kaas) Alemanha / 
Holanda 7,8 0,9 1,0

11 9 Saputo Canadá / Estados 
Unidos / Outros 7,7 1,1 1,0

9 10 California Dairies Estados Unidos 7,7 0,5 1,0

8 11 Danone França / Outros 7,5 2,4 1,0

16 12 Grupo Yilii China 6,8 1,4 0,9

15 13 Amul (GCMMF) Índia 6,5 0,8 0,8

17 14 Müller Alemanha / Reino 
Unido / Outros 6,3 1,2 0,8

12 15 Grupo Glambia Irlanda / Estados 
Unidos / Outros 6,1 0,7 0,8

- 16 Agropur Canadá / Estados 
Unidos 5,8 1 0,7

13 17 Land O´Lakes Estados Unidos 5,8 0,7 0,7

18 18 Mengniu China 5,8 1,4 0,7

14 19 Grupo Sodiaal França 5,2 1,1 0,7

- 20 Schreiber foods Estados Unidos 4,5 1,1 0,6

Soma Top 20 200 1 25,4

Fonte: TERRA VIVA (2016).

Em relação ao Brasil, a Tabela 1.2 mostra que, em 2016, 
15 empresas foram responsáveis pela captação de um total 
de 9,67 bilhões de litros de leite, cerca de 27,0% da pro-
dução total inspecionada de leite no mesmo ano (35,66 bi-
lhões). Esse volume foi 1,9% inferior ao captado em 2015. 

Três empresas disputam as primeiras posições do ranking: 
o Grupo Nestlé (1,69 bilhão de litros), a Lactalis do Brasil/
Elebat (1,62 bilhão de litros), e a CCPR/Itambé (1,10 bilhão 
de litros).
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Tabela 1.2 
Relação dos principais laticínios do Brasil, classifi cados  com base em sua captação de leite no período 
de 2015 a 2016, em milhares de litros/ano.

Posição Empresas / Marcas 2015 2016 Variação (%)

1 Nestlé* 1.768.000 1.690.000 -4,4

2 Lactalis do Brasil / Elebat 1.592.103 1.621.935 1,9

3 CCPR / Itambé 1.168.000 1.104.000 -5,5

4 Laticínios Bela Vista 1.057.957 1.093.888 3,4

5 Cooperativas Frísia, 
Castrolanda e Capal** 870.833 968.754 11,2

6 Embaré 589.642 583.858 -1,0

7 Aurora 481.000 453.000 -5,8

8 Jussara 367.397 377.521 2,8

9 CCGL 332.413 356.260 7,2

10 Danone 401.599 348.600 -13,2

11 Vigor 409.998 311.337 -24,1

12 DPA Brasil 254.099 243.935 -4,0

13 Frimesa 273.991 214.163 -10,0

14 Centroleite 257.662 211.499 -17,9

15 Confepar 212.624 195.627 -8,0

Total do 
Ranking 9.857.409 9.666.640 -1,9

* Em 2016, refere-se somente a empresas do Grupo Nestlé.
** As três cooperativas praticam um modelo de intercooperação no segmento de lácteos.

Fonte: PILA (2017).

1.3 O mercado consumidor de produtos lácteos
Acredita-se que fatores ambientais, culturais e socioeco-

nômicos locais tenham contribuído ao longo do tempo para 
estabelecer o padrão de consumo da população. A globaliza-
ção do comércio e a progressiva interação cultural promovida 
pelo turismo, pelas migrações e pelos meios de comunica-
ção, no entanto, têm redesenhado esses antigos padrões e 
gerado novas tendências de consumo. A compreensão dessas 
tendências é de vital importância para o desenvolvimento de 
novos produtos e deve ser entendida como uma ferramenta 
estratégica na disputa do mercado de lácteos.

Vários autores têm como consenso de que a renda é uma 
das principais variáveis que definem o padrão de consumo 
da população, principalmente no que diz respeito à ingestão 

de proteína animal. Um estudo para estimar as elasticida-
des-renda e de consumo de leite mostrou que o aumento da 
renda teve influência direta no aumento do consumo de lati-
cínios nas diferentes regiões do Brasil (CARVALHO, 2011a). 
Na verdade, o consumo não é influenciado somente pela ren-
da per capita. A disposição de gasto com produtos lácteos 
varia também de acordo com o patamar de renda familiar e 
com a região do País. Outros fatores também são apontados 
como motivadores do consumo, como a melhora da qualidade 
da produção de leite e a diversificação de seus derivados no 
mercado (CAMAROTTI, 2011). 

Estudos realizados pela Confederação da Agricultura e Pe-
cuária do Brasil (CNA), em parceria com o Centro de Estudos 
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Avançados em Economia Aplicada (CEPEA) e da Escola Su-
perior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ), da Universi-
dade de São Paulo (USP), indicaram que o aumento do poder 
aquisitivo das classes sociais de menor renda no País pro-
piciou um aumento de seus consumos de lácteos e de suas 
despesas com esses itens (CANAL DO PRODUTOR, 2012). 
Tayra e Silveira (2011) confirmam que o principal fator de 
crescimento das vendas dos lácteos no Brasil, até 2010, foi o 
aumento consistente da renda média do consumidor.

De acordo com Freitas (2012), ocorreram alterações nos 
hábitos alimentares do País em função do aumento de seu 
poder aquisitivo. Produtos lácteos de maior valor agregado 
passaram a fazer parte dos itens de consumo, e essa condi-
ção alterou o posicionamento das indústrias no mercado e in-
fluenciou no crescimento das importações de alguns produtos 
diferenciados, como os queijos finos. 

Na Tabela 1.3 é possível constatar a evolução do mercado 
de queijos brasileiros, segundo dados da Associação Brasilei-
ra de Queijos. Observa-se que, no geral, houve ampliação, a 
partir de 2013, dos queijos considerados commodities inter-
mediárias e de queijos especiais. 

Outro indicador de melhora da dieta proteica do brasileiro é 
o de que o aumento da renda interferiu diretamente no consu-
mo de iogurtes, o que levou a indústria a investir em produtos 
diferenciados nessa área. Segundo Tayra e Silveira (2011), o 

crescimento dessa categoria mostra que o produto esteve mais 
presente na mesa do consumidor das classes C, D e E.

A Figura 1.37 mostra a variação da distribuição da popula-
ção brasileira por classe de renda no período de 2003 a 2014, 
de acordo com Martins (2014). A partir de 2003, a população 
que compunha a classe C cresceu com o aumento do poder 
aquisitivo das classes D e E e passou a ser a maior responsável 
pelo aumento do consumo de lácteos (RABELO, 2015). 

Figura 1.37 
Distribuição da população brasileira por classe de renda  
(milhões), no período de 2003 a 2014.

Fonte: MARTINS, 2014.

Tabela 1.3 
Evolução do mercado de queijo brasileiro, por tipo, 2010 a 2015 (ton).

QUEIJO / TIPO 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Commodities

    Mussarela 225.600 243.650 263.142 286.825 312.639 331.397

    Prato 152.300 161.450 171.137 183.116 192.000 203.520

    Minas Frescal 40.070 46.090 54.000 62.100 67.689 71.750

    Requeijão 207.700 234.600 264.915 301.336 327.536 347.188

Total Parcial 625.670 685.790 753.194 833.377 899.864 953.856

Commodities 
intermediárias** 97.617 106.007 112.367

Queijos especiais*** 73.192 68.700 72.822

Total 625.670 685.790 753.194 1.004.186 1.074.571 1.139.045

Fonte: Elaborada pelos autores, com as informações obtidas junto à ABIQ (2015).
* Estimativa de crescimento de 6%

** Minas Padrão, Coalho e Parmesão
*** Gouda, Gruyère, Gorgonzola e Brié
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Um indicador importante para avaliar a demanda do merca-
do interno de lácteos, e também a qualidade dessa demanda, é 
o chamado consumo per capita de lácteos, que nada mais é do 
que a razão entre o consumo total de leite, considerando o leite 
fluido e o equivalente em leite necessário para a fabricação de 
derivados, e o número de habitantes que representa a popula-
ção consumidora do país em determinado momento. Natural-
mente que, quanto mais a população de um país cresce, maior 
será a expectativa de demanda de seu mercado interno, que 
também está se expandido na mesma razão. 

Segundo Carvalho (2011c), quando se transforma o con-
sumo per capita em equivalente leite, o crescimento brasi-
leiro cresceu a uma taxa anual de 1,7%, a partir de 1986, 
ou seja, cada habitante passou a consumir, em média, 1,7% 
a mais de lácteos, ano a ano. No entanto, não houve unifor-
midade no crescimento, pois alterações na economia, desde 
então, afetaram essa evolução.

No caso do Brasil, de acordo com estimativas do IBGE 
(2016), a população teve um crescimento de 5,6% no pe-
ríodo de 2010 a 2016, atingindo um valor estimado em 
206 milhões de habitantes, como pode ser observado na 
Figura 1.38. 

Figura 1.38 
Evolução da população brasileira no período de 2010 a 2016.

Fonte: IBGE (2016).

O consumo per capita permite que se façam previsões 
sobre a necessidade de abastecimento do mercado interno, 
tendo em vista a evolução da população. Um aumento desse 
valor indica que o consumidor alterou seus hábitos de for-
ma a ingerir mais leite, ou seus derivados, seja em razão do 
aumento de sua renda, seja por qualquer outro fator que o 
impeliu a fazer essa mudança. Uma redução do consumo per 
capita é, de forma análoga, uma indicação de que os lácteos 
estão sendo substituídos na dieta por alimentos de outra na-
tureza ou por simples exclusão do cardápio, devido a proble-
mas de saúde. 

O aumento do consumo, segundo Carvalho (2011c), 
não foi uniforme. O leite UHT ganhou espaço, enquanto 
o pasteurizado, a partir dos anos 1990, teve queda de 
consumo. Ainda segundo o autor, algumas categorias se 
destacaram com crescimento significativo, como é o caso 
dos queijos e iogurtes.

Segundo as recomendações do Ministério da Saúde, o 
consumo de leite, na forma fluida ou de derivados lácteos, 
varia de acordo com a idade das pessoas. A recomendação 
para crianças de até 10 anos é de 400 mL/dia, isto é, 146 li-
tros/ano de leite fluido ou equivalente na forma de derivados. 
Para os jovens de 11 a 19 anos, o consumo é maior, de 700 
mL/dia ou 256 litros/ano, e para os adultos acima de 20 anos 
a recomendação é de 600 mL/dia ou 219 litros/ano, inclusive 
para os idosos. O consumo para esse grupo de pessoas deve 
ser principalmente desnatado (PORTAL BRASIL, 2015).

Um levantamento realizado pelo Rabobank previu um pe-
ríodo de estagnação do consumo per capita de leite no pa-
tamar de 174 kg/ano, com a possibilidade de retração do 
mesmo a partir de 2016, em função da crise econômica que 
o País atravessa (PADILLA, 2015).

Outro indicador de interesse é a produção de leite per 
capita, que é a razão entre a produção total de leite e o nú-
mero de habitantes que representa a população consumidora 
do país em determinado momento. A produção de leite per 
capita serve como parâmetro para avaliar se um país está 
tendo condições de atender à sua demanda interna de pro-
dutos lácteos, se o aumento da oferta de leite no mercado 
está compatível com o crescimento populacional, e se está 
ocorrendo excedente de produção que possa ser direcionado 
para o mercado externo. 
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A Figura 1.39 mostra a evolução comparativa entre a pro-
dução per capita e o consumo per capita de leite do País, 
entre 2010 e 2016. Verifica-se que, até 2015, a produção de 
leite foi inferior à demanda do mercado interno, o que levou 
à necessidade de importações para complementar o abaste-
cimento do mercado interno. Em 2016, foi previsto que a 
produção seria maior que a demanda. A produção de 173,5 
litros/habitante registrada em 2014 ficou muito aquém dos 
resultados obtidos pelos países considerados grandes expor-
tadores, como os EUA, que em 2013 produziu 290,5 litros/
habitante (FAO, 2016).

Figura 1.39 
Produção nacional de leite e consumo de lácteos 
(equivalente) per capita no período de 2010 a 2016

FONTES: IBGE (2016), NOS ÚLTIMOS... (2017), Rabobank 
(PADILLA, 2015).

1.4 Comércio exterior
O mercado global de lácteos está estruturado nas negocia-

ções entre países exportadores e importadores e sua dinâmica 
está sujeita a distorções da oferta e da demanda causadas por 
fatores diversos, que incluem principalmente políticas inter-
nas e externas dos atores envolvidos, e também o clima. 

Os países potencialmente exportadores são aqueles que 
produzem muito mais que o necessário para atender à de-
manda de seus mercados internos, ou seja, são países em 
que há um superávit de abastecimento sustentável e passível 
de ser comercializado. Por outro lado, os países importadores 
são aqueles em a demanda interna não é atendida pela pro-
dução, implicando um déficit de abastecimento que precisa 
ser compensado por compras no exterior.  

De acordo com Zoccal (2014), o potencial para a expor-
tação de lácteos está atrelado ao superávit no abastecimento 
do mercado interno e à competitividade dos preços desses 
produtos no mercado externo, que tem relação com a política 
cambial. A valorização do dólar impulsiona as exportações e 
inibe as importações, enquanto a desvalorização tem efeito 
oposto. No caso do Brasil, o histórico da balança comercial 

mostra que o País tem se posicionado predominantemente 
como importador de lácteos, embora essa condição tenha se 
invertido em determinados períodos em que as condições, 
como o superávit da produção, foram favoráveis para as ex-
portações.

Segundo Junqueira (2011), os principais  obstáculos a 
serem superados para que o Brasil se consolide como expor-
tador de lácteos no mercado mundial incluem: melhora da  
composição da qualidade microbiológica do leite produzido 
no País; redução do custo da  produção (em US$), de for-
ma a aumentar a margem de lucro na comercialização para 
o mercado externo; aumento da capacidade e eficiência da 
indústria na produção de commodities e aperfeiçoamento de 
sua logística de comercialização no exterior; melhora da coor-
denação setorial e da representatividade do País no comércio 
exterior; e estabelecimento de políticas governamentais de 
incentivo às exportações. Pode-se incluir ainda a necessidade 
de aumento da produção que atenda o mercado interno e gere 
um excedente que viabilize as exportações.
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Importações
A Figura 1.40 apresenta o volume e o valor das importa-

ções de lácteos de 2010 a 2016. Após atingir seu patamar 
mais elevado em 2015, com 243 mil toneladas, as impor-
tações apresentaram queda de 44,9% em 2016, recuando 
para 134 mil toneladas.  Em termos de valor, foram US$ 
402 milhões gastos com importações em 2016, ou seja, US$ 
3,00 por quilo de produto negociado. O leite em pó repre-
senta o maior volume das importações, com 65,0% do total 
(ZOCCAL, 2017), enquanto os queijos são aqueles com maior 
valor agregado (MDCI/SECEX, 2017). 

Figura 1.40 
Distribuição do volume das importações brasileiras entre 
seus países de origem em 2016.

Fonte: MDCI/SECEX, 2017. 

A Figura 1.41 apresenta o volume e o valor das importa-
ções de lácteos de 2010 a 2016. Após um período de declí-
nio, ocorrido entre 2012 e 2014, o volume das importações 
voltou a crescer nos anos seguintes, atingindo seu patamar 
mais elevado em 2016, com 240 mil toneladas, um aumento 
de 44,2% em relação ao ano anterior. Em termos de valor, fo-
ram US$ 640 milhões gastos com importações em 2016, ou 
seja, US$ 2,66  por  quilo de produto negociado. O leite em 
pó representa o maior volume das importações, com 65,0% 
do total (ZOCCAL, 2017), enquanto os queijos são aqueles 
com maior valor agregado (MDCI/SECEX, 2017).

Figura 1.41 
Volume e valor das importações de lácteos de 2010 a 2016.

Fonte: MDCI/SECEX, 2017. 

Exportações

A Figura 1.42 mostra a distribuição do volume das expor-
tações brasileiras de lácteos, entre seus países de origem, em 
2016. Observa- se a influência do mercado da Venezuela na 
América Latina, com 31,0%, da Arábia Saudita e Emirados 
Árabes, no Oriente Médio, totalizando 19,2%, e de Angola, na 
África, com 11,3%. O mercado dos EUA aparece com 7,9%. 
De acordo com ZOCCAL (2017), as exportações brasileiras 
em 2017 incluíram os queijos, o leite UHT, o leite em pó e o 
leite em pó modificado para alimentação infantil.

Figura 1.42 
Distribuição do volume das exportações brasileiras entre 
seus países de destino em 2016.

 
Fonte: MDCI/SECEX, 2017. 
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A Figura 1.43 apresenta o volume e o valor das 
exportações de lácteos, de 2010 a 2016. Nos últi-
mos três anos, as exportações apresentaram queda 
continuada, que fez com que a balança comercial fi-
casse ainda mais deficitária. Os resultados de 2016 
mostram que o País exporta 4,6 vezes mais do que 
importa em termos de volume e 4,1 vezes em termos 
de valor. 

Figura 1.43 
Volume e valor das exportações de lácteos de 2010 a 2016.

Fonte: Aliceweb (s.d.).
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Capítulo 2

FATORES DE INFLUÊNCIA DO 
MERCADO DE PRODUTOS LÁCTEOS

Raul Amaral Rego

Este capítulo relaciona fatores de influência analisados 
nas publicações anteriores da Série ITAL Trends 2020, po-
rém, com foco específico para os setores em análise no es-
tudo Brasil Dairy Trends 2020, e com dados atualizados. Os 

fatores destacados (Figura 2.1) representam o conjunto de 
forças que estão modificando o mercado de consumo de pro-
dutos lácteos, e que dão origem e impulsionam as macroten-
dências retratadas no Capítulo 3.
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Figura 2.1 
Fatores de infl uência analisados para o mercado de produtos lácteos.

Fatores de influência Impactos sobre o mercado de consumo de produtos lácteos

Crescimento e distribuição da 
renda familiar

Consumidores mais exigentes quanto à qualidade, saudabilidade, segurança e sustentabilidade 
dos produtos. Crescimento da demanda de produtos super-premium.
Crescimento do mercado de prestígio de massa (Masstige), de produtos mais sofisticados, com 
relação qualidade/preço adequada aos consumidores de menor poder aquisitivo.
Maior demanda para a incorporação de atributos de saudabilidade, naturalidade e 
sustentabilidade nos produtos premium e de indulgência.

Envelhecimento da população e 
consumo de produtos lácteos

Maior atenção quanto à composição dos produtos e seus benefícios.
Crescimento da demanda por produtos com redução de gorduras, açúcar e sódio, ingredientes 
associados ao risco de incidência de DCNT. 
Aumento da demanda por produtos mais saudáveis, com maior valor nutricional, funcionais.
Crescimento dos segmentos de mercado de consumidores com necessidades nutricionais 
específicas.     
Maior demanda de produtos naturais, clean label, orgânicos e sustentáveis.
Aumento dos consumidores com atitudes críticas em relação aos produtos alimentícios 
consumidos e seus fabricantes.
Consumidores mais exigentes quanto à autenticidade dos produtos e transparência das empresas, 
com a valorização de claims mais confiáveis.
Rejeição de ingredientes com conotações negativas.
Pressões de consumidores ativistas para a reformulação de produtos.

Mudanças no comportamento de 
compra e consumo das novas 
gerações

Valorização do estilo de vida 
saudável e sustentável

Avanços na ciência e tecnologia 
de alimentos

Aumento da quantidade de pesquisas científicas sobre as relações entre alimentação e saúde.
Novas pesquisas científicas poderão resultar em evidências convincentes sobre benefícios ou 
riscos para a saúde de uma maior variedade de produtos e ingredientes.
Novas evidências científicas deverão justificar novas políticas e programas, visando o aumento do 
consumo de determinados alimentos ou a redução de outros. 
Novas evidências científicas poderão comprovar a eficácia e a segurança dos ingredientes 
funcionais.

Meios de comunicação e 
informação sobre alimentação e 
nutrição

As relações entre alimentação, saúde e doenças continuarão nas pautas dos meios de 
comunicação.
As mídias de massa e a internet continuarão a divulgar avaliações críticas quanto à qualidade e 
segurança de determinados alimentos processados. 

Ativismo contrário aos alimentos 
e bebidas processados

Pressões de organizações ativistas para a reformulação de alimentos processados.
Reportagens sem embasamento científico e ações de ativistas continuarão a difundir mitos e 
preconceitos sobre os alimentos processados.

Políticas públicas, sistema 
regulatório e legislação

A necessidade de promover o equilíbrio das dietas alimentares e de prevenir a desnutrição 
e as DCNT continuará sendo a base de intervenções do governo com o objetivo de mudar o 
comportamento dos consumidores.
Aumento da interferência de políticas públicas sobre os produtos comercializados.
Ampliação e maior rigor da legislação sobre alimentos processados.
Surgimento de restrições ou incentivos legais quanto à comercialização de determinados 
produtos.

Elaboração: O autor.
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2.1 Crescimento e distribuição da renda familiar
manda de produtos de maior valor agregado, que poderá 
ocorrer na hipótese de retomada do crescimento e com um 
política mais inclusiva de desenvolvimento. De acordo com 
Cirera e Masset (2010), há uma relação direta entre a dimi-
nuição da desigualdade de renda e o aumento do consumo de 
produtos alimentícios de maior valor agregado. 

A Figura 2.3 apresenta a distribuição da população brasi-
leira por estratos de renda, conforme a PNAD-IBGE dos anos 
de 2001 a 2011. Foi um período em que houve ascensão de 
milhões de habitantes para estratos de renda superiores, ge-
rando transformações no mercado de consumo, entre as quais 

Os dados da POF 2008/2009 (IBGE, 2010) evidenciam o 
potencial de crescimento da demanda de laticínios conforme 
aumenta a renda per capita da população (Figura 2.2). É pos-
sível identificar grandes diferenças na quantidade adquirida 
de diferentes produtos lácteos, entre as famílias com renda 
de 2 salários mínimos (SM) e aquelas com renda de 15 SM 
ou mais. Na aquisição de queijos, por exemplo, as famílias de 
maior renda compram acima de 25 vezes mais o parmesão. 
A desigualdade ocorre até mesmo com o leite pasteurizado, 
com diferença de 3,5 vezes.

Esse comportamento das famílias revela o boom de de-

Figura 2.2 
Variação da aquisição alimentar domiciliar per capita anual (kg) de laticínios, manteiga, creme de leite, iogurte, leite fermentado, 
queijos e requeijão, por classes de rendimento, Brasil, período 2008/2009. Salário Mínimo: R$ 415,00 em março/2008. 

Fonte: IBGE (AQUISIÇÃO..., 2010). Elaboração: O autor.
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consumidores mais exigentes quanto a qualidade, saudabili-
dade, segurança e sustentabilidade dos produtos; crescimento 
da demanda de produtos de luxo e super-premium; crescimen-
to do mercado de prestígio de massa (Masstige), de produtos 

mais sofisticados, com relação qualidade/preço adequada aos 
consumidores de menor poder aquisitivo; maior demanda para 
a incorporação de atributos de saudabilidade, naturalidade e 
sustentabilidade nos produtos premium e de indulgência. 

Figura 2.3 
Análise comparativa da quantidade de habitantes por estrato de renda (SM nominal), Brasil, PNAD 2001 
e PNAD (2001, 2011). Salário Mínimo (SM): R$ 180,00 em abril/2001, R$ 545,00 em abril/2011.

Obs.: Valor real do SM, em 4/2011, aproximadamente, 50% maior que o SM em 4/2001.
Fontes: PNAD (IBGE) e Série Histórica IPCA (IBGE). Elaboração: O autor.

2.2 Estrutura etária, novas gerações de 
consumidores e valorização do estilo 
de vida saudável

Envelhecimento da população e 
consumo de produtos lácteos

O envelhecimento da população brasileira é caracterizado 
pelo expressivo aumento dos habitantes com 60 anos ou mais 
que acontecerá nas próximas décadas (Figura 2.4), de acordo 
com projeções do IBGE (2013), situação que vai promover 
mudanças significativas nas quantidades consumidas de la-
ticínios. 

Com base nos dados da POF 2008/2009, o consumo 
alimentar médio per capita sofre variações em diferenças 
faixas etárias. Por exemplo, o consumo de leite integral dos 
idosos em relação aos adultos é quase 45% maior (Figura 
2.5). Em relação ao leite desnatado, ocorre consumo 123% 
maior e de 28% a mais para os queijos, comparando os 
idosos com os adultos. Por outro lado, verifica-se nos idosos 

Figura 2.4 
Projeções do crescimento da população brasileira.

Fonte: IBGE (2013). Elaboração: O autor.
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queda expressiva no consumo de iogurtes (-26%) e doces à 
base de leite (-30%).  

De acordo com DeSimone e Hickman (2016), o desenvol-
vimento de produtos alimentícios para os idosos deve consi-
derar um balanceamento adequado entre os aspectos senso-
riais e nutricionais. Com a diminuição dos sentidos de olfato, 
gosto e visão, tais produtos requerem que a cor, o sabor e 
a textura sejam mais pronunciados. Por outro lado, os ido-
sos têm necessidade de maior ingestão de proteínas, fibras e 
cálcio, entre outros nutrientes, como também o controle do 
sal, açúcar e gorduras saturadas. 

Figura 2.5 
Consumo alimentar médio per capita (g/dia) de adolescentes, adultos e idosos.

O fator “envelhecimento” será bastante favorável para os 
produtos lácteos, os quais deverão se destacar como fontes 
de proteínas, cálcio, probióticos etc., naturalmente presen-
tes em sua composição, além de seu potencial para servir 
como opções atrativas para a alimentação funcional (LEWIS, 
2007). Para os idosos, acredita-se que os produtos funcionais 
atenderão às necessidades e desejos relacionados à saúde 
preventiva, recuperação de massa muscular e estado da me-
mória, entre outros aspectos (PAK; KAMBIL, 2007) .  

Fontes: POF 2008/2009 (IBGE, 2011). Elaboração: O autor.
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Mudanças no comportamento 
de compra e consumo das 
novas gerações

A ascensão dos consumidores das novas gerações tem 
sido destacada nos estudos da série ITAL Trends 2020, desde 
2014. A Figura 2.6 (REGO, 2014) revela como as gerações 
Y e Z deverão predominar no mercado nas próximas décadas. 

Vários estudos têm sido realizados para analisar os impac-
tos do comportamento das novas gerações sobre o mercado 
de consumo, grande parte com foco na geração Y (Millen-
nials). De modo geral, os resultados convergem para a conclu-
são de que essa geração vai provocar mudanças radicais no 
mercado de alimentação. Especialistas avaliaram (MARINO-
VA, 2015) que a geração Y deverá exigir muita transparência 
das indústrias de alimentos, devido à sua grande habilidade 
de usar informação, desejo de conhecer a composição, modo 
de processamento e origem dos produtos que consome. O 
desejo de informação, aliado à habilidade de comunicação, 
poderá promover ou prejudicar a imagem das marcas, uma 
vez que a geração Y costuma comunicar suas experiências de 
compra, positivas ou negativas, por meio das mídias sociais 
(MILLENNIALS, 2014).

Entre os aspectos comportamentais que caracterizam a 
geração Y no consumo de alimentos foram identificados o 
interesse por alimentos que proporcionem energia e aumen-
tem a imunidade do organismo (KATZ, 2007), a valorização 

de alimentos saudáveis (PACKAGING UP, 2015), discerni-
mento daquilo que é real e verdadeiro (WILLIAMS et al., 
2011), tendência de consumo de produtos ambientalmen-
te responsáveis (GENERATION Z..., 2012) e valorização 
de produtos artesanais, autênticos, produzidos localmente 
(MILLENNIALS, 2014).

Em relação aos produtos lácteos, um estudo (DAIRY, 
2014) identificou que tem diminuído o hábito de beber lei-
te entre os joves, havendo a necessidade de reinventar essa 
bebida para que se torne mais atrativa para esse público.  
Nessa direção, o desenvolvimento de bebidas lácteas deveria 
dar atenção às necessidades dos jovens no tocante às bebi-
das, entre as quais a praticidade para ingestão de alimentos 
nutritivos, reposição de energia, relaxamento, indulgência 
saudável etc.

Valorização do estilo de vida 
saudável e sustentável

Desde o estudo Brasil Food Trends 2020, a série ITAL 
Trends 2020 tem destacado o crescimento do segmento de 
consumidores que dão enorme importância aos aspectos sau-
dáveis e sustentáveis da alimentação. Vários outros estudos 
têm revelado as características do segmento LOHAS (Life 
Styles on Health and Sustainability) capazes de influenciar 
mudanças no mercado de alimentos e bebidas (Figura 2.7). 

Figura 2.6 
Evolução das diferentes gerações, (x1.000 habitantes), 1980-2060.

Obs.: Classificação das gerações em intervalos de 15 em 15 anos das datas de nascimento, adaptado de (CONSUMERS..., 2011).
Fonte: IBGE (PROJEÇÃO..., 2008; PROJEÇÃO,... 2014); Elaboração: O autor.
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Além do segmento LOHAS, estudo do BordBia (HEAL-
TH..., 2015) considera que os consumidores, de modo geral, 
estão dando atenção à saúde e ao bem-estar como um símbo-
lo de status. E entre as estratégias para mudar o estilo de vida 
está a mudança dos hábitos alimentares. Conforme o estudo, 

isso tem provocado o aumento da demanda por produtos com 
atributos saudáveis, que proporcionem efeitos positivos para 
o dia a dia e proteção contra doenças, produtos puros e na-
turais, produtos personalizados para a saúde física, mental e 
emocional. 

Figura 2.7 
Características do segmento LOHAS que infl uenciarão a indústria de alimentos e bebidas.

Influência sobre o modo de produção e comunicação Influência sobre os produtos fabricados

Desejo de transparência das organizações e integridade de seus 
produtos (EXCERPTS, 2006).

Valorização de alimentos socialmente justos e com menor impacto 
ambiental (HEIM, 2011).

Hábito de checar a credibilidade dos produtos por meio de informações 
sobre certificações, rastreabilidade e, de forma crescente, pelas 
comunidades online (GLOBAL, 2008).

Tendência ao ativismo ético (UNDERSTANDING, 2013).

Desejo de estabelecer laços com empresas que atendam suas 
necessidades e desejos, ofereçam suporte ao seu estilo de vida e 
com as quais possam compartilhar seus valores e crenças. Exigirão 
autenticidade das marcas (GLOBAL, 2008).

Inclinação para influenciar mudanças nos modos de produção por meio 
do favorecimento de determinados produtos e boicote a outros (HEIM, 
2011).

Os profissionais de comunicação devem assegurar que suas campanhas 
e mensagens sejam verdadeiras, compreensíveis e críveis (THE LOHAS, 
2007).

Aversão ao green-washing (HEIM, 2011).

Demanda de produtos que ofereçam um upgrade em 
relação às suas versões iniciais (EXCERPTS, 2006).

Valorização de produtos gourmet, especialidades, 
alimentos funcionais, naturais, orgânicos e sustentáveis 
(THE LOHAS, 2007).  

Valorização de produtos integrais em seu estado natural 
e original, minimamente processados, sem aditivos 
artificiais (EMERICH, 2013).

Valorização de alimentos sem pesticidas, embalagem 
reciclável, embalagem environmentally-friendly, sem 
gordura trans, naturais (UNDERSTANDING, 2013).

Associação dos produtos orgânicos com nutrição 
saudável, bons tratos aos animais, proteção ambiental, 
alto valor nutritivo do alimento, cultivo environmentally-
friendly (SCHÜPBACH et al., 2007).

Exercerão forte influência para o crescimento do 
mercado de alimentos orgânicos, identificados como 
saudáveis, nutritivos e sustentáveis (HEIM, 2011). 

Fonte: Adaptado de Rego (2017. In: BRASIL Beverage Trends 2020, 2017).

2.3 Fatores externos com potencial de interferência 
no mercado de produtos lácteos

Avanços na ciência e tecnologia 
de alimentos 

Para Floros et al. (2010), “ainda existe muito a ser com-
preendido sobre os alimentos que devem ou não compor uma 
dieta mais saudável”. Apesar disso, nos últimos anos, houve 
considerável aumento na quantidade de pesquisas científicas 
direcionadas para esclarecer melhor as relações entre alimen-
tação e saúde. Por ser um tema de grande interesse da popu-

lação, das mídias e dos governos, espera-se que essas pes-
quisas continuem em evolução, trazendo resultados capazes 
de influenciar mudanças na indústria de alimentos e bebidas. 
Isso poderá ocorrer de diferentes maneiras. 

As futuras pesquisas científicas poderão resultar em evi-
dências convincentes sobre benefícios ou riscos para a saúde 
de uma maior variedade de produtos e ingredientes. Poderão 
surgir novas evidências científicas que sejam usadas como 
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justificativas para o desenvolvimento de políticas públicas, 
e mudanças na legislação, visando o aumento do consumo 
de determinados alimentos ou a redução de outros. Ainda, 
novas evidências científicas poderão comprovar a eficácia e a 
segurança dos ingredientes funcionais.

Meios de comunicação 
e informação sobre 
alimentação e nutrição

Os resultados das pesquisas sobre as relações entre ali-
mentação, saúde e doenças deverão continuar nas pautas dos 
meios de comunicação. Isso deverá permanecer como um 
fator de forte influência sobre o comportamento dos consu-
midores, uma vez que a “mídia atua como uma ponte entre a 
pesquisa básica e o comportamento do consumidor” (SPAR-
LING et al., 2010).

Outros estudos em desenvolvimento pelo ITAL têm evi-

denciado os impactos indesejáveis que a comunicação pode 
ocasionar no caso de não haver correto discernimento quanto 
à consistência científica dos resultados divulgados. No web-
site “alimentos processados” é feita a ressalva sobre a impor-
tância de os meios de comunicação obsevarem atentamente 
os diferentes tipos e limitações das pesquisas científicas so-
bre alimentação (Figura 2.8).

Desde 2014, a série ITAL Trends 2020 defende que seja 
realizado um melhor esclarecimento aos meios de comunica-
ção, para que as informações divulgadas tenham maior emba-
samento científico, ressaltando a dificuldade de se estabele-
cerem relações de causa e efeito sobre um alimento, melhora 
ou piora das condições de saúde. Para superar essa dificulda-
de, Lajolo (2014) revela que “existe, hoje, uma convergência 
clara nos vários países na busca de substanciação por meio 
da intervenção em humanos de alta qualidade. Isso deverá 
ser um dos focos de pesquisas da indústria e da academia, 
que devem se orientar e se preparar para isso”.

Figura 2.8 
Tipos e limitações das pesquisas sobre alimentação e impactos indesejáveis.

Tipos e limitações das pesquisas científicas
sobre alimentação

Impactos indesejáveis da comunicação para os consumidores, 
as empresas e autoridades reguladoras

Existem vários tipos de artigos elaborados a partir de 
resultados de pesquisas científicas sobre alimentação. 
Entretanto, poucos conseguem estabelecer uma relação de 
causa e efeito entre a ingestão de um alimento e seu possível 
impacto sobre a saúde. Mesmo assim, alguns tipos de estudo 
conseguem oferecer evidências científicas mais “fortes” 
que outros, como é o caso do Estudo Clínico Randomizado 
Controlado.

Devido às diferenças marcantes entre os artigos científicos, 
na divulgação para a sociedade essas diferenças têm de ser 
levadas em consideração. A mídia especializada faz esse 
discernimento. Entretanto, de forma não intencional, as 
mídias sem especialização tendem a elaborar mensagens 
distorcidas e equivocadas, que podem provocar confusão ou 
influenciar negativamente as pessoas nas suas decisões de 
compra e consumo de alimentos e bebidas. Isso porque os 
consumidores que não estão familiarizados com a terminologia 
nem com a dinâmica científica não conseguem diferenciar 
se a informação recebida é proveniente de uma mídia 
especializada ou não.

Consumidor induzido a erro: o consumidor pode comprar produtos 
em busca de benefícios inexistentes, inclusive podendo pagar 
mais por isso; deixar de comprar produtos seguros e trocá-los por 
similares mais caros.

Consumidor confuso: ocorre quando os tais dados são contraditórios 
em contraposição a outros dados anteriormente divulgados sobre o 
mesmo tipo de alimento ou ingrediente alimentício. 

Danos à imagem de empresas e marcas: informações inconsistentes 
quando divulgadas de forma recorrente tendem a formar os mitos 
e preconceitos sobre determinados tipos de produtos alimentícios. 
Isso tende a fomentar antipatia de alguns consumidores em 
relação a esses produtos e até mesmo rejeição dos mesmos para 
consumo, apesar de esses produtos  contarem com a aprovação 
das autoridades reguladoras e ser considerados seguros para 
consumo.

Descrédito das autoridades reguladoras: as comunicações que 
divulgam determinados produtos ou ingredientes alimentícios 
como não sendo saudáveis e inseguros para o consumo colocam 
em xeque a confiabilidade das autoridades reguladoras que 
aprovam a comercialização desses produtos.

Fonte: http://www.alimentosprocessados.com.br/ciencia-tecnologia-comunicacao-com-a-sociedade.php.

http://www.alimentosprocessados.com.br/ciencia-tecnologia-comunicacao-com-a-sociedade.php.
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Ativismo contrário aos alimentos 
e bebidas processados

O movimento ativista em relação à produção e ao consu-
mo de alimentos tem sido retratado por vários pesquisadores. 
Bemporad et al. (2012) identificaram a tendência de radi-
cal no comportamento crítico dos consumidores de produtos 
alimentícios. Outros pesquisadores observaram a existência 
de um número crescente de pessoas que agem na internet 
e mídias sociais para tentar mudar os hábitos de seus fami-
liares e amigos (EATHERTON,2013) ou para convencer con-
sumidores a adotarem posicionamento contrário às práticas 
empresariais (COLMAN, 2014).    

    As ações de ativistas individuais e institucionais deve-
rão influenciar as indústrias, de forma crescente, para que 
alterem os modos de produção e reformulem os alimentos e 
bebidas processados. Além disso, por meio dos meios de co-
municação, com destaque para a internet e as mídias sociais, 
o ativismo continuará a difundir informações e ideias sobre 
alimentação e nutrição, entre as quais aquelas que incenti-
vam os mitos e preconceitos sobre os alimentos processados.

Políticas públicas, sistema 
regulatório e legislação

Vários países têm implantado programas para o desenvol-
vimento do setor de alimentos, visando aumentar a competi-
tividade internacional da indústria e promover a melhora da 
alimentação e nutrição da população (MADI; REGO, 2014). 
Entre as diretrizes priorizadas pelos governos, é comum ser 
destacada a necessidade de ações para reduzir a incidência 
das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). Nessa dire-
ção, Berezai (2009) identifica a tendência de surgirem políti-
cas públicas para combater hábitos alimentares considerados 
“não saudáveis”, identificados pelos agentes públicos como 
uma das causas das DCNT. 

Como resultado, nos próximos anos, a indústria conti-
nuará a conviver com políticas públicas preconizando a re-
formulação de alimentos e bebidas processados. Exemplo 
disso no Brasil é o acordo de cooperação técnica entre o 
Ministério da Saúde e a Associação Brasileira das Indústrias 

de Alimentação, destinado a “implementar ações e fomentar 
estilos de vida saudáveis, que inclui uma alimentação saudá-
vel e equilibrada e nutricionalmente adequada” (ACORDO, 
2007), e “discutir e propor ações conjuntas a serem imple-
mentadas para a melhora da oferta de produtos alimentícios 
e promoção da vida saudável” (PORTARIA Nº 3.092, 2007).

Além das políticas públicas, o ativismo contrário à indús-
tria exerce forte pressão junto ao Poder Legislativo, com o 
objetivo de aprovar leis que imponham restrições à comercia-
lização de determinados produtos. No Brasil, existem alguns 
profissionais da área de saúde com postura radical e osten-
siva de em relação à indústria de alimentos e bebidas não 
alcoólicas, particularmente contra as grandes empresas que 
insistem em classificar alimentos industrializados de acordo 
com suas próprias ideologias e interesses, atribuindo-lhes a 
responsabilidade pela obesidade, diabetes, doenças cardio-
vasculares e câncer, entre outras doenças. 

Esse ativismo descolado da ciência tenta influenciar os 
consumidores a rechaçar os alimentos processados, esque-
cendo de que a maioria dos alimentos e bebidas passa por 
algum grau de processamento. Além disso, a saudabilidade 
de qualquer alimento não tem relação direta com seu grau 
de processamento. Pesquisas científicas realizadas por Ei-
cher-Miller et al. (2012) demonstraram que os alimentos 
processados contribuem com uma ampla variedade de nu-
trientes em todos os seus níveis de processamento, e o nível 
de processamento de alimentos não tem associação evidente 
com a saudabilidade de um alimento. Esses pesquisadores 
defendem a premissa de que os determinantes mais im-
portantes da qualidade da dieta são os tipos específicos de 
alimentos consumidos, e não o seu nível de processamento 
(EICHER-MILLER et al., 2012). Visando contribuir para o 
melhor entendimento da população sobre o que são de fato 
os alimentos processados e quais são as funções de cada tipo 
de processamento e ingrediente utilizado pelas indústrias, o 
ITAL desenvolve o projeto Brasil Processed Food 2020, a par-
tir do qual elaborou o website sobre alimentos processados 
(www.alimentosprocessados.com.br) e do estudo Alimentos 
Industrializados, que será publicado em 2018.

http://www.alimentosprocessados.com.br/
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Capítulo 3

AS MACROTENDÊNCIAS DO SETOR DE 
PRODUTOS LÁCTEOS
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O estudo Brasil Dairy Trends 2020 apresenta as princi-
pais tendências do consumo de produtos lácteos, identifi-
cando plataformas de inovação para as empresas do setor 
e, principalmente, as tecnologias disponíveis para o desen-

volvimento de novos produtos. Destina-se como ferramenta 
de apoio à inovação, especialmente para as empresas com 
dificuldade de acesso a  informações atualizadas sobre ten-
dências de mercado. 

3.1 A definição das macrotendências e plataformas 
de inovação do setor de produtos lácteos

Os estudos da série Brasil Trends 2020 apresentam as 
grandes tendências do setor industrial de alimentos e bebidas 
não alcoólicas. Com foco na identificação de oportunidades 
para inovação tecnológica, a série iniciou com o pioneiro tra-
balho Brasil Food Trends 2020 (www.brasilfoodtrends.com.br), 
com posteriores desdobramentos nos estudos sobre tendências 
em embalagens (www.brasilpacktrends.com.br), ingredientes 
alimentares (www.brasilingredientstrends.com.br), Bakery&-
Confectionery (www.bakeryconfectionerytrends.com.br) e bebi-
das não alcoólicas (www.brasilbeveragetrends.com.br). 

Na sequência, o Brasil Dairy Trends adota a mesma meto-
dologia para reunir informações sobre tendências do consu-
mo de produtos lácteos, por meio da pesquisa em diferentes 
fontes, incluindo relatórios de pesquisa, publicações técnicas 
e científicas, coleta de informações em bases de dados es-
pecializadas, participação em eventos relacionados aos seto-
res estudados, pesquisas em sites e portais especializados e 
consultas a profissionais de empresas e outras instituições da 
área de laticínios. A Figura 3.1 relaciona exemplos das fontes 
de informações utilizadas.

Leila Maria Spadoti  
Marco Antonio Sundfeld da Gama 

Maricê Nogueira de Oliveira 
Mirella Lima Binoti 

Paulo Henrique Fonseca da Silva 
Renato Abeilar Romeiro Gomes 

Renato Moreira Nunes 
Rodrigo Stephani 

Rosana de Oliveira Pithan e Silva 
Tatiana Colombo Pimentel 

Tiago Bassani Hellmeister Dantas

http://www.brasilfoodtrends.com.br/
http://www.brasilpacktrends.com.br/
http://www.brasilingredientstrends.com.br/
http://www.bakeryconfectionerytrends.com.br/
http://www.brasilbeveragetrends.com.br/


60

as macrotendências do setor de produtos lácteos

BrasilDairyTrends2020

Figura 3.1 
Fontes de informações utilizadas no estudo Brasil Dairy Trends 2020.

Tipos de fontes utilizadas Exemplos de fontes utilizadas

Publicações da série ITAL 
Trends 2020

Brasil Food Trends 2020; Brasil Pack Trends 2020; Brasil Ingredients Trends 2020; Brasil Bakery 
& Confectionery Trends 2020, Brasil Beverage Trends 2020.

Relatórios e bases de 
dados de empresas 
especializadas, de 
domínio restrito

DATAMONITOR: Consumer and Innovation Trends in Cheese 2014; Consumer and Innovation 
Trends in Milk 2014; Dairy Product Innovation Update – November 2014, 2014; Dairy Packaging 
Innovations: Creating Value and Impact at the Point of Sale, 2014; The Future of Probiotics in 
Functional Foods and Beverages, 2014; Trends to Watch in Digestive Health, 2014; Consumer and 
Innovation Trends in Milk, 2014; Food and Beverage Ingredient Focus: Emerging Trends to Watch, 
2014; 10 Trends to Watch in Fast-Moving Consumer Goods in 2015, 2014; ForeSights: Six Trends 
that Will Change the World, 2014; Aging Populations: Capitalizing on the fast-growing “silver 
segment”, 2013; The future of innovation in sweeteners, 2013; INNOVA MARKET INSIGHTS: Top 
10 Food and Beverage Trends likely to impact the food industry in 2015 and beyond; MINTEL: 
US sales of dairy milk turn sour as non-dairy milk sales grow 9% in 2015; XTC SIAL INNOVATION 
2014: Trends: In search of happiness… 

Relatórios/informações 
de domínio público, de 
instituições diversas

ACCENTURE: Who are the Millennial shoppers? And what do they really want? 2013; BOSTON 
CONSULTING GROUP: The Reciprocity Principle: How Millennials are Changing the Face of 
Marketing Forever, 2014; When social responsibility leads to growth: An imperative for consumer 
companies to go green, 2014; CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS (CGEE): 
Sustentabilidade e sustentação da produção de alimentos no Brasil. 2014; Future Perceptions of 
Food –European Beverage Industry 2030. 2007; ERNST&YOUNG: LOHAS Lifestyle of Health and 
Sustainability, 2007; IBGE, Análise do Consumo Alimentar Pessoal no Brasil, 2011, Aquisição 
alimentar domiciliar per capita: Brasil e Grandes Regiões, 2010; Despesas, rendimentos e 
condições de vida, 2010; Séries estatísticas & séries históricas, 2012; Projeção da população do 
Brasil por sexo e idade, 1980-2050, 2008; Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 2001, 
2011; INSTITUTE FOR THE FUTURE: The Greening of Health: the convergence of health and 
sustainability, 2009; INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGISTS (IFT): Feeding the World Today and 
Tomorrow, 2010; INTERNATIONAL FOOD INFORMATION COUNCIL FOUNDATION (IFIC ): Food & 
Health Survey, 2015, 2014, 2013, 2012; KETCHUM: The Powerful New Food Influencers: Food 
e-Vangelists, 2013; NEW NUTRITION BUSINESS: 10 Key Trends in Food, Nutrition & Health 2015; 
NIELSEN: Doing Well by Doing Good, 2014; Millennials – Breaking the Myths, 2014; SPECIALTY 
FOOD ASSOCIATION: Trend Forecast: 10 Predictions for Specialty Foods in 2015; TECHNOMIC: 
2015 Food Trends; TETRAPAK: Revitalising Dairy: The New Good of Milk, 2015;  Bebidas à base 
de arroz, grão, amêndoa e semente - alternativas sem lactose, Food & Beverage Packaging Trend 
Report, 2014...

Eventos dos setores 
de alimentos, bebidas, 
ingredientes e 
embalagens, nacionais e 
internacionais.

VitaFoods 2013; IFT2013; Fi South America 2013; SIAL Brazil 2013; Anuga 2013; DrinkTec 
2013; Andina Pack 2013; VitaFoods 2014; IFT2014; Fi South America 2014; IUFoST 2014; SIAL 
França 2014; ELSEVIER Congresso “Advances in food processing” 2014; Juice Latin America 
2015; IFT2015; Fi South America 2015; IAPRI Symposium 2015; FISPAL Tecnologia 2015; Expo 
Milano 2015; FoodDrinkEurope 2015; APAS Congresso 2016; Fispal Tecnologia 2016; IFT2016; 
SIAL França 2016; APAS Congresso 2017; FISPAL Tecnologia 2017...
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Conforme a metodologia da série Brasil Trends 2020, os 
pesquisadores identificaram as áreas de convergência dos 
estudos analisados, de modo a organizar as diversas informa-
ções coletadas em agrupamentos de acordo com sua afinida-
de. Os conjuntos de tendências que apontaram em direções 
comuns foram então categorizados como as macrotendências 
do setor de produtos lácteos: Densidade Nutricional e Conve-
niência, Digestibilidade e Bem-Estar, Funcionalidade e Pre-
venção, Controle e Adequação, Premiumização e Sensoriali-
dade, e Naturalidade e Sustentabilidade. 

A partir da definição das macrotendências, a equipe de 
especialistas prosseguiu com os estudos com o objetivo de 
identificar as oportunidades de inovação tecnológica relacio-
nadas a produtos, ingredientes e processos, que é a carac-
terística central da série Brasil Trends 2020. A análise das 
inovações em tecnologia de embalagem, particularmente, fi-

caram sob encargo da equipe do Centro de Tecnologia de Em-
balagem do ITAL. A Figura 3.2 representa o encadeamento 
lógico das etapas de análise realizadas pela equipe do estudo 
Brasil Dairy Trends 2020. 

É oportuna a ressalva de que os produtos apresentados 
no estudo Brasil Dairy Trends 2020 servem ao propósito de 
ilustrar as plataformas de inovação, porém, sem a pretensão 
de relacionar todos os itens que estão sendo comercializados 
no Brasil e no exterior. Por outro lado, esses produtos repre-
sentam possibilidades de inovação e não recomendações para 
a criação de novos produtos pelas empresas. Na hipótese de 
haver interesse em lançar qualquer um desses produtos no 
mercado brasileiro, é importante que haja o aprofundamento 
na análise do potencial de mercado e, fundamentalmente, 
consulta de sua viabilidade comercial do ponto de vista da 
legislação e das agências reguladoras.  

Sites e portais 
especializados 

agencia.fapesp.br; bestinpackaging.com; cib.org.br; cordis.europa.eu; foodhealthinnovation.com; 
insights.ingredientsnetwork.com; newhope360.com; www.aipia.info; www.ball-europe.com; www.
canadianpackaging.com; www.canspiration.com; www.ciênciadoleite.com.br; www.dairyfoods.com;  
www.eatingwell.com;  www.entrepreneur.com; www.foodbusinessnews.net; www.fooddrinkeurope.
eu; www.foodingredientsfirst.com; www.foodmanufacture.co.uk; www.foodnavigator.com; www.
foodnavigator-usa.com; www.foodprocessing.com; www.forbes.com; www.gmaonline.org; www.ilsi.
org; www.insumos.com.br; www.jissn.com; www.marketsandmarkets.com; www.milkpoint.com.br; 
www.nutraceuticalsworld.com; www.nutraingredients.com; www.nutraingredients-usa.com; www.
nutritionaloutlook.com; www.nutritioninsight.com; www.nuvlac.com.br; www.packagingdigest.
com; www.packworld.com; www.preparedfoods.com; www.reuters.com; www.revista-fi.com; www.
rfidjournal.com; www.sciencedaily.com; www.sm.com.br; www.wsj.com...

Revistas e periódicos 

Annu. Rev. Food Sci. Technol; Brazilian Journal of Food Technology; Brazilian Journal of Microbiology; 
Food and Nutrition Sciences ; Food Business News; Food Research International; Food Research 
International; Food Science and Technology; Innovative Food Science and Emerging Technologies; 
Int. J. Environmental Health; Journal of Bioenergy and Food Science; Journal of Neuroscience; 
PLoS ONE; Revista Funcionais & Nutracêuticos; Trends in Food Science & Technology...

Elaboração: Os autores.

http://agencia.fapesp.br/
http://bestinpackaging.com/
http://cib.org.br/
http://cordis.europa.eu/
http://foodhealthinnovation.com/
http://insights.ingredientsnetwork.com/
http://newhope360.com/
http://www.aipia.info/
http://www.ball-europe.com/
http://canadianpackaging.com/
http://www.canspiration.com/
http://www.ci�nciadoleite.com.br/
http://www.dairyfoods.com/
http://www.eatingwell.com/
http://www.entrepreneur.com/
http://www.foodbusinessnews.net/
http://www.foodingredientsfirst.com/
http://www.foodmanufacture.co.uk/
http://www.foodnavigator.com/
http://foodnavigator-usa.com/
http://www.foodprocessing.com/
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http://www.insumos.com.br/
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http://www.marketsandmarkets.com/
http://www.milkpoint.com.br/
http://www.nutraceuticalsworld.com/
http://www.nutraingredients.com/
http://www.nutraingredients-usa.com/
http://nutritionaloutlook.com/
http://www.nutritioninsight.com/
http://www.nuvlac.com.br/
http://www.packworld.com/
http://www.preparedfoods.com/
http://www.reuters.com/
http://www.revista-fi.com/
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http://www.sciencedaily.com/
http://www.sm.com.br/
http://www.wsj.com/
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Figura 3.2 
Fatores de infl uência do mercado, macrotendências, plataformas de inovação, ingredientes, processos e embalagens em 
perspectiva no Brasil Dairy Trends 2020.
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3.2 A macrotendência Densidade Nutricional 
e Conveniência

Outra vertente dessa macrotendência é a busca por pra-
ticidade para conseguir conciliar o desejo de se alimentar 
melhor com a vida atribulada nos centros urbanos e com os 
novos estilos de vida (Figura 3.3). Nessa direção vem surgin-
do uma nova geração de produtos lácteos em apresentações 
adequadas para consumo em trânsito ou em lugares distan-
tes do lar, representados pelos snacks lácteos, que permitem 
preencher o espaço entre as refeições com alimentos naturais 
e ricos em nutrientes. Essa nova geração de snacks também 
compreende produtos desenvolvidos para quem precisa tomar 
uma refeição rápida sem sacrificar muito o teor nutritivo de 
uma refeição tradicional, que são classificados como produ-
tos para breakfast ou refeições líquidas. Todos esses produtos 
têm sido incorporados no estilo de vida dos jovens consumi-
dores que costumam fragmentar suas refeições diárias, mas 
se procupam com sua saudabilidade.

A macrotendência Densidade Nutricional e Conveniência 
caracteriza o enorme potencial de inovação no desenvolvi-
mento de produtos lácteos para os consumidores que estão 
demandando, de forma crescente, opções nutritivas para 
compor a alimentação diária. Os produtos identificados com 
teor nutricional inadequado têm dado espaço para sua subs-
tituição por alimentos com maior densidade nutricional, entre 
os quais os lácteos são tradicionalmente conceituados pela 
sua riqueza natural em nutrientes essenciais.  

O enriquecimento da dieta (Figura 3.3) é uma tendência 
com grande potencial para impulsionar o consumo de 
produtos lácteos, tanto na sua forma original quanto por meio 
de fortificação com outros nutrientes e do enriquecimento de 
seus nutrientes próprios, tais como as proteínas e o cálcio. 
Além disso, a combinação dos produtos lácteos com frutas, 
sucos, cereais, cacau etc. propicia a criação de novas solu-
ções nutricionais para os consumidores.

Figura 3.3 
Macrotendência Densidade Nutricional e Conveniência: tendências e plataformas de inovação. 

Macrotendência Tendências destacadas Plataformas de inovação

DENSIDADE 
NUTRICIONAL E 
CONVENIÊNCIA

Enriquecimento de dieta
Busca de nutrientes naturalmente 
presentes em produtos lácteos, visando a 
melhora da dieta.

Produtos lácteos de elevada densidade nutricional 
(proteínas, cálcio, vitaminas etc.); Produtos lácteos 
fortificados e enriquecidos; Fortificação de produtos com 
ingredientes lácteos.

Praticidade de nutrição 
Busca de alternativas práticas para a 
melhora da nutrição.

Snacks de produtos lácteos; snacks com produtos lácteos; 
produtos on-the-go; produtos para breakfast; refeições 
líquidas, shakes etc.

Elaboração: Os autores.

3.3 A macrotendência Digestibilidade e Bem-Estar
A demanda por produtos com diferentes funcionalidades 

para a saúde tem sido crescente, apesar de a oferta desse tipo 
de produto ser bastante condiconada à legislação de cada país. 
No Brasil, ainda é restrita a lista de alegações permitidas pela 
ANVISA. Por outro lado, conforme o tipo de produto ou ingre-
diente que esse contém, o consumidor é capaz de reconhecer 

sua funcionalidade, mesmo que não esteja estampada na rotu-
lagem. É o caso dos produtos lácteos, que são tradicionalmente 
recohecidos pela sua funcionalidade digestória, principalmen-
te os iogurtes e os leites fermentados (Figura 3.4).

Nos últimos anos, tem ocorrido a valorização de produtos 
lácteos com ingredientes probióticos, prebióticos e fibras, 
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em razão de seus benefícios para a saúde, entre os quais se 
destacam a regulação do sistema digestório e o equilíbrio 
do organismo como um todo, que provoca  a sensação de 
bem-estar. 

As pesquisas na área de ingredientes probióticos têm evo-
luído bastante e com resultados que apontam, além da fun-

cionalidade digestória, possíveis benefícios para a redução 
de ansiedade, estado de ânimo e sistema imunológico, entre 
outros.  As misturas de ingredientes probióticos e prebióti-
cos têm sido identificadas em pesquisas pelo potencial de 
ativação do metabolismo de bactérias promotoras de saúde, 
proporcionando a melhora do bem-estar. 

Figura 3.4 
Macrotendência Digestibilidade e Bem-estar: tendências e plataformas de inovação. 

Macrotendência Tendências destacadas Plataformas de inovação

DIGESTIBILIDADE E 
BEM-ESTAR

Saúde digestória
Busca de produtos funcionais para a saúde digestória.

Produtos lácteos com funcionalidade para a 
saúde digestória.

Bem-estar
Interesse por produtos para a melhora do equilíbrio e 
sensação de bem-estar.

Produtos lácteos para estado de ânimo, saúde 
do sono, saciedade.

Elaboração: Os autores.

3.4 A macrotendência Funcionalidade e Prevenção 
Além das funcionalidades proporcionadas pelos produtos 

lácteos com ingredientes probióticos, prebióticos e simbi-
óticos, tem sido identificado um campo promissor para o 
desenvolvimento de produtos com vários outros benefícios 
para a saúde, com aplicações de ingredientes proteicos, 
peptídeos bioativos, ácido linoleico conjugado (CLA) e me-
latonina (Figura 3.5).  

As proteínas do leite ganham destaque como fontes de 
energia e funcionalidade para a recuperação muscular de 

esportistas, manutenção da função muscular para idosos e 
melhora do sistema imunológico. 

Outra área em grande evolução é a da pesquisa sobre os 
benefícios dos peptídeos bioativos, definidos como porções 
específicas das proteínas com 3 a 20 resíduos de aminoáci-
dos e atividades biológicas desejáveis. Os peptídeos bioativos 
possuem potencial de aplicação para o desenvolvimento de 
produtos funcionais com benefícios para a saúde cardiovas-
cular, sistemas imune, nervoso, muscular e ósseo.

Figura 3.5 
Macrotendência Funcionalidade e Prevenção: tendências e plataformas de inovação. 

Macrotendência Tendências destacadas Plataformas de inovação

FUNCIONALIDADE E 
PREVENÇÃO

Funcionalidade para a saúde
Interesse por alimentos e bebidas com ingredientes 
funcionais para a melhora ou controle de condições 
de saúde.

Produtos lácteos e produtos com ingredientes 
lácteos para a melhora da imunidade, combate ao 
estresse, melhora do sono, recuperação muscular, 
saúde dos ossos, controle do peso etc.

Saúde preventiva
Interesse por alimentos e bebidas com ingredientes 
associados à prevenção de doenças crônicas e 
degenerativas.

Produtos lácteos e produtos com ingredientes lácteos 
para a prevenção de doenças cardiovasculares, 
hipertensão, diabetes etc.

Elaboração: Os autores.
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3.5 A macrotendência Controle e Adequação
Diversos fatores têm levado os consumidores a optarem 

por produtos com menores teores de sódio, gorduras e açúcar, 
tais como o desejo de equilibrar melhor a alimentação diária, 
controlar o peso e a pressão arterial e prevenir doenças, além 
das políticas públicas com programas visando a redução da 
ingestão desses ingredientes. O resultado tem sido a oferta 
crescente de produtos lácteos reformulados, com menores 
teores ou até mesmo com a substituição integral de sódio, 
gorduras e açúcar (Figura 3.6). 

Essa tendência traz um desafio para a inovação tecno-
lógica nas indústrias, uma vez que o sódio, as gorduras e 

o açúcar exercem funções importantes no processamento e 
para a conservação de diversos produtos lácteos. Além disso, 
do ponto de vista sensorial, os consumidores desejam evitar 
o consumo excessivo, mas sem prejuízo da aparência, textura 
e sabor dos produtos. 

A rejeição do consumidor ainda se estende para outros 
ingredientes, como a lactose nos produtos lácteos. Mesmo 
pessoas que não são de fato sensíveis ou intolerantes têm evi-
tado a sua ingestão, proporcionando uma onda generalizada 
de lançamentos de produtos sem lactose.

3.6 A macrotendência Premiumização 
e Sensorialidade

Figura 3.6 
Macrotendência Controle e Adequação: tendências e plataformas de inovação. 

Macrotendência Tendências destacadas Plataformas de inovação

CONTROLE E 
ADEQUAÇÃO

Redução do consumo de sódio
Desejo de reduzir o consumo de sódio para controle de 
pressão arterial, prevenção de doenças cardiovasculares.

Produtos com redução e/ou substituição de sódio; 
Produtos Low,  No, Reduced, com baixos teores. 

Redução do consumo de gorduras
Desejo de reduzir o consumo de gorduras para controle 
do peso, controle de colesterol, prevenção de doenças 
relacionadas.

Produtos com redução e/ou substituição de 
gorduras; Produtos zero gorduras/calorias, zero 
colesterol, baixo teor de gorduras/calorias; 
Produtos Diet, Light.

Redução do consumo de açúcar
Desejo de reduzir o consumo de açúcar para controle do 
peso, prevenção de doenças relacionadas.

Produtos com redução e/ou substituição de 
açúcares; Produtos Low Sugar, Diet, Light, 
zero, sem adição de açúcar; Produtos com teor 
reduzido de açúcar/calorias.

Rejeição de lactose
Desejo de evitar a ingestão de lactose, devido à 
intolerância, preconceito ou orientação de terceiros.

Produtos zero lactose, com teor reduzido de 
lactose.

Elaboração: Os autores.

Conforme aumentam a renda, os níveis de educação e a 
informação sobre os tipos e a qualidade dos alimentos, ocorre 
o interesse em experimentar novos produtos e marcas, oca-
sionando uma elevação no padrão de qualidade exigido pe-
los consumidores. Para atender a essa demanda, verifica-se 
um crescente lançamento de produtos premium e gourmet, 
produtos mais sofisticados e até mesmo mais luxuosos, que 

atestam terem sido elaborados com processos, ingredien-
tes e embalagens com padrões superiores aos dos produtos 
existentes no mercado. No setor de lácteos, a tendência de 
premiumização tem determinado, além dos produtos com 
alegações premium e gourmet, a valorização do frescor, da 
fabricação artesanal e de produtos elaborados com leite não 
bovino que costumam ser considerados mais nobres. O au-
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mento da exigência ainda provoca a busca de produtos mais 
personalizados, isto é, com características que atendem às 
necessidades e desejos particulares, conforme as diferenças 
de gênero e idade das pessoas. 

Outro movimento associado à premiumização é o desejo 
de consumir produtos que proporcionem experiências sen-

soriais sofisticadas, exóticas e inovadoras, que sirvam como 
estímulo sensorial para que as pessoas escapem das pres-
sões da rotina diária ou para momentos de simples prazer. 
Essa tendência gera o lançamento de produtos com diferen-
ciação de sabores e sabores inusitados para os consumido-
res (Figura 3.7). 

3.7 A macrotendência Sustentabilidade 
e Naturalidade

Figura 3.7 
Macrotendência Premiumização e Sensorialidade: tendências e plataformas de inovação. 

Macrotendência Tendências destacadas Plataformas de inovação

PREMIUMIZAÇÃO 
E SENSORIALIDADE

Diferenciação  
Consumo de produtos diferenciados, 
sofisticados e de maior valor agregado.

Produtos premium e gourmet; Produtos frescos; Produtos 
lácteos não bovinos.

Volta às origens
Valorização dos produtos artesanais e locais.

Produtos artesanais; Produtos de fabricação local e 
regional; Produtos elaborados com métodos/receitas 
tradicionais.

Personalização
Busca de produtos personalizados.

Produtos de maior valor agregado para públicos 
específicos.

Experimentação
Consumo de produtos que proporcionem 
experiências sensoriais sofisticadas e 
inovadoras, escape do cotidiano, exotismo.

Produtos com novos sabores e texturas;
Produtos que proporcionem novas experiências.

Elaboração: Os autores.

A tendência de sustentabilidade é determinada pelo inte-
resse dos consumidores pelo consumo consciente, pelo com-
portamento ético e responsabilidade social dos produtores, 
com o bem-estar animal, com redução de perdas, impacto 
ambiental, entre outros aspectos associados à sustentabilida-
de. Além dos produtos orgânicos, essa tendência ocasiona o 
lançamento de produtos lácteos com certificações ambientais 
e sociais, produtos elaborados com ingredientes locais e do 
comércio justo e solidário. 

De modo geral, essa macrotendência indica que os 
consumidores estão se tornando mais preocupados com a 
origem dos produtos, os ingredientes que estes contêm e 
seus processos de fabricação, e vigilantes quanto à auten-
ticidade dos mesmos. Como consequência, aumenta a exi-
gência para que as empresas sejam mais transparentes e 

responsáveis na informação e educação dos consumidores. 
Tal comportamento explica, parcialmente, o crescimen-
to da tendência de naturalidade, ou seja, a demanda por 
produtos percebidos como mais seguros e saudáveis pelos 
consumidores (Figura 3.8).

A tendência de naturalidade gera a rejeição de produtos 
elaborados com leite proveniente da agropecuária tradicio-
nal, pelo preconceito quanto aos possíveis contaminantes 
químicos que tais produtos podem conter. Tal temor incen-
tiva a produção de leite orgânico, que tem sido promovido 
como mais saudável e saboroso, apesar de tais alegações 
ainda não estarem sustentadas por evidências científicas 
consistentes. Os produtos orgânicos ainda são vistos como 
provenientes de um modo de produção mais sustentável que 
o modo convencional (Figura 3.8).
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Não há consenso sobre a existência de benefícios efetivos 
da alegação “natural” para um produto alimentício. Entretan-
to, é crescente a demanda por produtos lácteos autênticos, 
com leite real, 100% leite, sem conservadores e ingredientes 

Figura 3.8 
Macrotendência Sustentabilidade e Naturalidade: tendências e plataformas de inovação. 

Macrotendência Tendências destacadas Plataformas de inovação

SUSTENTABILIDADE
E NATURALIDADE

Sustentabilidade
Valorização de modos agroecológicos de produção 
dos alimentos; desejo de transparência das empresas 
quanto ao modo de produção, ética e responsabilidade 
social; preocupação com o meio ambiente; valorização 
do consumo consciente.

Produtos orgânicos; Produtos fair trade; Produtos 
com certificações relacionadas à sustentabilidade; 
Produtos regionais e locais; Produtos free range ; 
Produtos à base de leite de animais alimentados 
a pasto.

Naturalidade 
Valorização da autenticidade, frescor e pureza 
de alimentos e bebidas, restrição a ingredientes 
considerados artificiais; restrição à presença de 
substâncias indesejadas nos alimentos.

Produtos naturais, sem ingredientes considerados 
artificiais; Produtos clean label, elaborados 
com poucos ingredientes; Produtos elaborados 
com ingredientes puros, autênticos;  Produtos 
orgânicos; Produtos livres de OGM.

Elaboração: Os autores.

sintéticos. Até mesmo o leite não pasteurizado tem ganho 
popularidade, apesar das restrições legais que visam garantir 
a segurança dos consumidores. 
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Capítulo 4

DENSIDADE NUTRICIONAL  
E CONVENIÊNCIA

As mudanças no setor de alimentos e bebidas estão 
ocorrendo em uma velocidade surpreendente nos últimos 
anos. Com isso, o padrão de consumo de alimentos da po-
pulação brasileira também está mudando. Além dos motivos 
já conhecidos pela ciência, existem outros fatores sociais, 
ambientais e individuais que têm afetado a tomada de 
decisão dos consumidores.

De acordo com a FAO (2017), uma tripla carga de má nu-
trição persiste em vários países, com grande parte da popula-
ção sofrendo de subnutrição, deficiência de micronutrientes 
e sobrepeso/obesidade. O Brasil já deixou o quadro de desnu-
trição para trás. No País, o número de subnutridos caiu sig-
nificativamente nos últimos anos e hoje representa menos de 
5% da população (FAO, 2015). Mas a última pesquisa “Vigi-
lância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas 
por Inquérito Telefônico” (Brasil, 2016) mostra que mais da 
metade dos brasileiros (53,8%) está acima do peso e 18,9% 
da população brasileira está obesa. No entanto, a mesma pes-
quisa mostrou que o número de pessoas que buscam uma ali-
mentação e hábitos mais saudáveis também aumentou. Isso 
reflete o que vem acontecendo em outras partes do mundo.

Desde que a discussão entre as implicações positivas e 
negativas da alimentação emergiu, as atitudes e crenças com 
relação à saúde tornaram-se fatores importantes nas decisões 
de compra e consumo de alimentos. De acordo com pesqui-
sa da Nielsen (2015), realizada com 30.000 consumidores 

em 60 países, quase metade dos entrevistados se considera 
fora do peso ideal e tem recorrido a dietas alimentares para 
melhorar sua saúde e o bem-estar. Segundo a FAO (2017), 
mais de 2 bilhões de pessoas são deficientes em um ou mais 
nutrientes, principalmente por terem uma dieta inadequada. 
Com isso, as informações nutricionais e relativas aos benefí-
cios dos alimentos têm se tornado fatores determinantes nas 
escolhas alimentares.

Sob esse ponto de vista, os lácteos apresentam vantagem 
competitiva, pois contribuem sobremaneira para a promoção 
da saúde humana, visto que apresentam elevada densidade 
nutricional. A contribuição dos produtos lácteos em nutrien-
tes essenciais para a dieta inclui proteínas de alta qualida-
de, cálcio, potássio, magnésio, vitamina B12, zinco, selênio, 
ácido fólico, riboflavina, niacina, iodo e vitamina A. Assim, 
suas características particulares, aliadas à versatilidade de 
aplicações tecnológicas, imprimem aos lácteos grande valor 
para que sejam alcançados os requisitos nutricionais dos in-
divíduos e das populações.

No estudo Brasil Dairy Trends 2020, a macrotendência 
de Densidade Nutricional e Conveniência pode ser desdobra-
da em duas importantes tendências, que deverão continuar 
influenciando o mercado de produtos lácteos: o desejo de 
fortalecer a dieta e a busca de praticidade e de soluções nu-
tricionais conforme necessidades específicas dos consumido-
res (Figura 4.1).
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4.1 Consumo de produtos lácteos e nutrição

Figura 4.1. 
Macrotendência Densidade Nutricional e Conveniência: tendências e plataformas de inovação.

Macrotendência Tendências destacadas Plataformas de inovação

Densidade Nutricional e 
Conveniência

Enriquecimento de dieta
Produtos lácteos de elevada densidade nutricional (proteínas, cálcio, 
vitaminas etc.); Produtos lácteos fortificados/enriquecidos; Fortificação de 
produtos com ingredientes lácteos.

Praticidade de nutrição Snacks de produtos lácteos; Snacks com produtos lácteos; produtos on-
the-go; produtos para breakfast; refeições líquidas, shakes etc.

O consumo de leite e derivados, de modo geral, tem au-
mentado nos últimos anos. De acordo com o IFCN Dairy Re-
port 2016, considerando todos os tipos de leite (vaca, búfala, 
cabra, ovelha e camela), o consumo per capita médio de leite 
no mundo em 2015 foi de, aproximadamente, 114 equiva-
lentes kg de leite ECM1 (HEMME, 2016). Assim como ocorre 
com os principais alimentos ricos em proteínas, o consumo 
de lácteos é maior nos países desenvolvidos, conforme se 
pode observar na Figura 4.2.

Apesar de ser um dos maiores produtores de leite do mundo, 
o Brasil não se destaca no consumo do produto, apresentando 
um padrão superior apenas ao de países africanos, asiáticos e 
alguns sul-americanos. No entanto,  o consumo per capita bra-
sileiro cresceu consideravelmente na ultima década. Em 2015, 
cada brasileiro consumiu, em média, 174 litros de leite (Figura 
4.3), ou seja, 50 litros a mais de leite do que consumia em 
2000, o que representa um avanço para o setor. Esse nível equi-
vale a cerca de 480 mL de leite consumido por dia.

Figura 4.2 
Comparação do consumo per capita de leite no mundo em 2015 (em equivalente kg de leite ECM).

Fonte: IFCN Dairy Report 2016 (Hemme, 2016).

1 Todos os derivados lácteos foram convertidos para equivalente kg de leite e ainda 
corrigidos para ECM, que é o padrão de correção de energia, correspondente a 
4% de gordura e 3,3% de proteína, de acordo com os teores médios do Brasil.
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Com relação a esse nível de ingestão, é importante salien-
tar que não há uma recomendação oficial de consumo ótimo 
de leite e derivados. Nem o Ministério da Saúde, no novo 
Guia Alimentar para a População Brasileira, nem a Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) estabelecem recomendações 
de consumo de leite. Segundo a FAO (2013b), não há uma 
recomendação global para o consumo de lácteos porque cada 
país tem estabelecido suas recomendações baseado na dispo-
nibilidade de alimentos, custos dos produtos, estado nutricio-
nal da população, padrões e hábitos de consumo. No entanto, 
a maioria dos países recomenda o consumo de, pelo menos, 
duas porções diárias de lácteos, o que equivale a cerca de 
500 mL/dia.

Um ponto positivo na disputa dos lácteos pelo mercado 
consumidor brasileiro foi demonstrado em pesquisa realiza-
da pelo Milkpoint e Láctea Brasil em 2009, segundo a qual 
os brasileiros consideram o leite como sendo a bebida mais 
saudável de todas. Alinhada a essa tendência, pesquisa do 
Innova Market Insights mostrou que metade dos lançamen-
tos de novos produtos lácteos no mundo, entre setembro de 
2015 e setembro de 2016, estava posicionada na categoria 
de alimentos saudáveis.

Figura 4.3 
Evolução do consumo aparente per capita2 no Brasil (em equivalente litro de leite/hab.)

Além disso, pesquisa do International Food Information 
Council Foundation (2015) evidenciou que, para os con-
sumidores americanos, os derivados lácteos estão entre os 
melhores alimentos funcionais, atrás apenas de frutas/vege-
tais e peixe/óleo de peixe. Isso atribui aos lácteos vantagem 
competitiva no segmento de produtos saudáveis, o qual vem 
crescendo muito, visto que 68% dos consumidores ameri-
canos consideram atributos relacionados à saúde em suas 
decisões de compra, e entre os consumidores da América 
Latina, nove em dez estão dispostos a pagar mais por esses 
atributos (NIELSEN, 2015). Nesta região, 42% dos consu-
midores estão muito dispostos a pagar mais caro por alimen-
tos ricos em proteína, 41% para cálcio, 41% para vitaminas 
e 38% para minerais.

Benefícios da proteína 
proveniente de produtos 
lácteos e derivados 

A proteína dietética é essencial para a saúde humana, 
já que é a principal fonte de aminoácidos, os componentes 
estruturais de todo o corpo. A ingestão de proteína dietética 
inadequada pode resultar em balanço negativo de nitrogênio 
e, consequentemente, perda de massa muscular esquelé-
tica (CALLOWAY, 1975), pois as proteínas endógenas são 

2  O consumo aparente refere-se ao total de leite e derivados consumidos no 
País, o qual envolve o consumo das famílias e também da indústria. É calcu-
lado pela soma da produção com a importação menos a exportação.

Fonte: Elaboração própria.
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rapidamente degradadas para fornecer precursores de ami-
noácidos para a manutenção do metabolismo e de energia 
(STEIN et al., 1991). Para evitar a perda muscular, a Orga-
nização Mundial da Saúde determina que o consumo deve 
ser de 0,83 g de proteína.kg-1.dia, pois isso representa a 
quantidade de proteína necessária para estabelecer o equilí-
brio metabólico em quase todos os indivíduos saudáveis. No 
entanto, um aumento na ingestão de proteína na dieta pode 
ser metabolicamente vantajosa, particularmente nos casos 
de perda de peso em pessoas adultas acima do peso ideal, 
e também para individuos fisicamente ativos (MURPHY et 
al., 2015).

Existem evidências de que as dietas com maior proporção 
de proteína e menor de carboidrato promovem maior perda 
de peso, maior redução de gordura corporal e menor perda de 
massa magra, quando comparadas às dietas convencionais 
(LAYMAN et al., 2005; JOSSE et al., 2011). Consumir proteí-
na do soro do leite (whey protein) após exercícios de resistência 
(ARETA et al., 2014), ou proteínas lácteas (80% de caseína 
e 20% de soro de leite) com uma refeição mista, atenua o 
déficit de energia induzido pela redução de síntese de pro-
teína muscular e, a curto prazo, atenua também a proteólise 
muscular durante a perda de peso (CARBONE et al., 2012). 
Esses resultados são particularmente importantes para indiví-
duos fisicamente ativos e atletas que podem intencionalmente 
restringir a ingestão de energia para melhorar a composição 
corporal, ou aos militares durante períodos de aumento da de-
manda metabólica e ingestão dietética restrita (CARBONE et 
al., 2013). As dietas ricas em produtos lácteos podem tam-
bém melhorar a manutenção do peso corporal e a vantagem 
metabólica fornecida por dietas ricas em laticínios pode re-
fletir efeitos independentes ou sinérgicos entre o cálcio e as 
proteínas lácteas. A proteína do soro de leite, tem relação com 
a lipólise, a lipogênese e a termogênese (ZEMEL, 2003a, b). 
Os estudos sugerem que os benefícios de produtos lácteos são 
atribuídos ao conteúdo de aminoácidos das proteínas do leite 
(VERGNAUD et al., 2008). O consumo de proteína do soro de 
leite parece desempenhar um papel antiobesidade e protetor 
dos músculos durante as dietas, por aumentar a termogênese 
e auxiliar na manutenção da massa magra. 

O aumento da saciedade e o controle do apetite, a partir 
do consumo de dietas ricas em proteínas, também podem 

contribuir para a melhora da manutenção do peso (LEIDY, 
2014). O consumo maior de proteínas proveniente de snacks 
à base de leite (como iogurte) melhorou a saciedade e o con-
trole do apetite, e limitou a posterior ingestão de alimentos, 
quando comparado a uma dieta com maior fornecimento de 
gordura e com aperitivos com maior quantidade de carboidra-
tos (ORTINAU et al., 2013; ORTINAU et al., 2014). Maior 
saciedade também tem sido relacionada após o consumo 
de proteína do soro de leite, em comparação com caseína e 
carboidrato (PAL et al., 2014). Além disso, o consumo des-
ses alimentos favorece o crescimento muscular esquelético, 
através dos seus efeitos anabólicos promovidos pela presença 
dos aminoácidos de cadeia ramificada (BCAAs). Os BCAAs 
auxiliam no aumento da síntese proteica muscular, da massa 
corporal magra e na função metabólica do músculo esquelé-
tico (MCGREGOR; POPPITT, 2013).   

Além disso, o consumo de proteina do leite e do soro do 
leite também leva a uma melhora nos níveis de glicose (re-
gulação da glicemia) e resposta à insulina (LAYMAN; BAUM, 
2004, PAL; RADAVELLI-BAGATINI, 2013; EL KHOURY et 
al., 2014). Os benefícios da proteína dietética para regulação 
da glicemia e da manutenção de euglicemia são importantes 
para a saúde dos individuos e podem favorer adultos fisica-
mente ativos não obesos, especialmente durante períodos de 
déficit de energia e atividade física sustentada. Alguns estu-
dos têm mostrado que o consumo mais elevado de proteínas, 
e menor de carboidratos, como lanches à base de leite (in-
cluindo iogurte ou leite desnatado), duas horas antes de uma 
refeição mista, aumenta a sensibilidade à insulina e atenua a 
resposta glicêmica a uma refeição subsequente, quando com-
parada com o consumo de lanche contendo somente carboi-
dratos (EL KHOURY et al., 2014).  

O consumo de leite tem sido relatado como uma impor-
tante estratégia para a construção de um pico ótimo de massa 
óssea. Portanto, assume-se que o consumo de leite, especial-
mente durante o desenvolvimento do pico de massa óssea, 
reduz o risco para a osteoporose (WEAVER, 2014).  Além 
disso, com uma dieta rica em proteína, com níveis duas ve-
zes maior que a RDA (Recommended Dietary Allowance), e 
com várias porções diárias de alimentos lácteos – consumo de 
cerca de 1.000 mg de cálcio por dia –, é possivel aumentar 
a absorção de cálcio e melhorar os biomarcadores endócri-

http://prote�na.kg/
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nos de remodelação óssea em indivíduos saudáveis a longo 
prazo (CAO et al., 2011; THORPE et al., 2012; CAO et al., 
2014). Novas evidências também sugerem que o consumo de 
lácteos, como um componente crítico de uma dieta rica em 
proteínas, pode potencializar as vantagens metabólicas das 
dietas, principalmente devido ao teor de aminoácidos essen-
ciais e às propriedades digestivas e de absorção das proteínas 
lácteas (PEREIRA, 2015).

A literatura científica atual indica que o consumo da pro-
teína do soro de leite pode ter efeitos benéficos sobre alguns 
sintomas da síndrome metabólica, bem como uma redução 
nos fatores de risco cardiovasculares. Evidências epidemio-
lógicas mostram que o consumo de produtos lácteos está as-
sociado com a diminuição da prevalência de distúrbios me-
tabólicos, enquanto estudos experimentais apontam que as 
proteínas lácteas atuam como um componente dietético que 
pode auxiliar na prevenção do diabetes do tipo II (DM2) (PAL; 
RADAVELLI-BAGATINI, 2013).

O leite é geralmente considerado uma importante fonte 
de proteína da dieta humana, fornecendo cerca de 32 g de 
proteína/L. Suas frações de proteína podem ser divididas em 
proteínas solúveis e insolúveis (PEREIRA, 2014). A compo-
sição e o processamento das proteínas lácteas têm um im-
pacto sobre a digestão, absorção, cinética de BCAA e função, 
daí a otimização da composição de proteínas lácteas através 
da seleção e da combinação de componentes específicos de 
proteína no leite para maximizar os benefícios para a saúde 
metabólica (MCGREGOR; POPPITT, 2013).   

Os perfis de aminoácidos essenciais (AAE), bem como as 
propriedades digestivas e de absorção de proteínas lácteas, 
como o leite (20% de proteína de soro de leite e 80% de ca-
seína), whey protein e caseína, são particularmente vantajosos, 
porque facilitam uma entrega rápida, robusta e continua de 
AAE aos tecidos periféricos (PASIAKOS, 2015), que podem 
melhorar tanto na retenção de proteína muscular (LUNN et 
al., 2012) quanto para regular  a glicemia (EL KHOURY et al., 
2014), além da saúde óssea a longo prazo (RIZZOLI, 2014).

As proteínas do leite possuem elevada qualidade, devido 
à sua pontuação de aminoácidos digestíveis indispensável 
(DIAAS), o que reflete a verdadeira digestibilidade ileal e de 
absorção de um aminoácido indispensável, comparada com 
uma proteína de referência (FAO, 2013a). 

Produtos lácteos: 
benefícios das vitaminas

A maioria das vitaminas importantes na nutrição humana 
pode ser encontrada, em algum nível, no leite e derivados. 
O perfil do leite inclui vitaminas lipossolúveis (A, D, E) e vi-
taminas hidrossolúveis (complexo B e vitamina C) (HAUG; 
HOSTMARK; HARSTAD, 2007). As vitaminas lipossolúveis 
(A, D, E e K) estão associadas com os lipídeos do leite. Além 
de ser uma fonte reconhecida de vitamina A, o leite possui 
a proteína β-lactoglobulina, a qual promove maior absorção 
dessa vitamina. Quanto às vitaminas hidrossolúveis, apesar 
de conterem um teor inexpressivo de vitamina C, o leite pos-
sui quantidades significativas de tiamina e riboflavina, além 
de conter niacina, ácido pantonênico, piridoxina e ácido fóli-
co (MILLER et al., 2007).

As concentrações de vitaminas solúveis na gordura no lei-
te dependem do teor desse componente, assim, leites com 
baixos teores de gordura ou desnatados apresentam menores 
quantidades de vitaminas lipossolúveis. Em alguns países, o 
leite desnatado é enriquecido com as vitaminas A e D, para 
melhorar a sua riqueza nutricional (PEREIRA, 2014). 

A vitamina A é especialmente importante no crescimento, 
desenvolvimento, imunidade e na saúde ocular. O seu teor 
no leite depende principalmente da quantidade de gordura, 
mas também de fatores como alimentação animal e estação 
do ano (GAUCHERON, 2011). O leite integral é geralmente 
considerado uma boa fonte de vitamina A, fornecendo cerca 
de 172mg/100 g; no entanto, o teor de vitamina A no leite 
desnatado ou leite isento de gordura pode ser tão baixo quan-
to 102mg/100 g e 5mg/100 g, respectivamente (LINDMARK; 
FONDEN; PETTERSSON, 2003).  

O leite é considerado globalmente uma boa fonte de vi-
tamina D (PEREIRA, 2014). Esse nutriente desempenha um 
papel vital no desenvolvimento  esquelético e na manutenção 
ao longo da vida por atuar na regulação da absorção de cálcio 
e fósforo no intestino delgado (OLDS et al., 2008). A vitamina 
D3 tem sido relacionada com o funcionamento do pâncreas, o 
desenvolvimento fetal, imunidade, contração muscular e con-
dução nervosa em células de todo o corpo (FELDMAN; PIKE;  
GLORIEUX, 2005). Estudos sugerem que a vitamina D tem 
efeitos anticarcinogênicos (KRISHNAN; FELDMAN, 2011;  
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MAMEDE et al., 2011), imunomoduladores (PATEL; ZHAN, 
2012) e cardioprotetores (CHUN; ADAMS; HEWISON, 2011). 
Essa vitamina é ainda crucial para a absorção de cálcio, assim 
apresenta um importante papel na formação de massa óssea 
e pode ser determinante na prevenção de osteoporose (SADA-
T-ALI et al., 2011). O Leite pode, certamente, ser distinguido 
pela sua riqueza em vitaminas do complexo B, proporcionando 
de 10% a 15% da ingestão diária recomendada para a maioria 
das pessoas. Essas vitaminas são importantes cofatores enzi-
máticos e participam em várias vias metabólicas, como a pro-
dução de energia a partir de nutrientes, neurotransmissores e 
síntese de hormônios (INSEL; TURNER, 2003).

Para a saúde dos homens, o ácido fólico e a vitamina B12 
são especialmente críticos na espermogênese, devido ao seu 
significativo papel na síntese de RNA e DNA (SOLER, 2014).

Produtos lácteos: 
benefícios dos minerais para a saúde

O leite apresenta em sua composição inúmeros minerais 
que são necessários para a manutenção da saúde e do meta-
bolismo do ser humano (SOYEURT et al., 2009). Os minerais 
são classificados como Eletrólitos (Sódio, Cloro e Potássio), 
Macromineriais (Cálcio, Fósforo, Sódio, Potássio, Cloro, Mag-
nésio e Enxofre.), Microminerais (Ferro, Zinco, Cobre, Iodo, 
Selênio, Manganês, Molibdênio e Níquel) e Elementos Ul-
tratraços (Flúor, Cobalto, Silício, Vanádio, Estanho, Chumbo, 
Mercúrio, Boro, Lítio, Estrôncio, Cádmio e Arsênio) (MAHAM; 
ESCOTT-STUMP, 2013)

Neste texto vamos destacar a importância e as funções 
biológicas dos principais minerais (Tabela 4.1) presentes na 
fração do soro de leite, entre eles: os Eletrólitos Sódio, Cloro 
e Potássio; os Macrominerais representados pelo Cálcio, Mag-
nésio e Fósforo; e, entre os Microminerais, o Ferro, o Cobre, o 
Zinco e o Selênio (RUUD, 2014; PARK; HAENLEIN, 2013). 

Tabela 4.1 
Função e quantidade dos minerais presentes nos produtos lácteos.

Minerais Função Quantidade nos produtos lácteos

Eletrólitos

Sódio (Na)
Correlaciona-se com a regulação da água corporal, 
transmissão neuronal, contração muscular e na 
modulação de algumas enzimas. 

No leite, o Na é encontrado em quantidades de 450 mg/L. O leite e seus 
derivados contribuem com, aproximadamente, 10% do consumo de NaCL.

Cloro
(Cl)

Eletrólito extracelular, quantidades altas de cloro no 
organismo aumentam a polarização da membrana 
celular e diminuem a excitabilidade de membrana. 

No leite, o Cl é encontrado em quantidades de 1.100 mg/L. 
Em derivados de leite. como queijo. a concentração de Na e Cl está 
aumentada pela adição de sal ou salga e varia de acordo com o tipo de 
produto.

Potássio
(K)

Importante no balanço hídrico, na regulação da pressão 
sanguínea, como neurotransmissor, contração muscular 
e na ativação de enzimas que envolvam o processo de 
reação de fosforilação. 

No leite, o K é encontrado em quantidades de 1.500 mg/L,  encontra-se 
na fase aquosa do leite e, no queijo, sua concentração é baixa, devido às 
perdas durante o processo de fabricação.

Macrominerais

Cálcio
(Ca)

O cálcio contribui para a formação dos ossos, para a 
coagulação do sangue, neurotransmissão, excitabilidade 
neuromuscular, da condução cardíaca, estimulação do 
sistema simpático, motilidade intestinal, sinalização 
celular (atuando como um segundo mensageiro), 
proliferação celular, contração muscular, secreção 
ou morte celular, secreção de hormônio e estrutura e 
ativação de Ca-proteínas. 

A concentração média de Cálcio (Ca) no leite é de certa de 1.200 mg/L.
A absorção de cálcio pelo organismo é dependente de vitamina D e de 
receptores intestinais.

Magnésio
(Mg)

Íon associado a fosfato inorgânico e citrato.  É necessário 
para inúmeros processos biológicos muito importantes, 
incluindo a produção de ATP e a contração muscular.

Sua concentração no leite é de cerca de 120 mg/L, sendo sua absorção em 
torno de 30% a 50% e pode ser diminuída pelo excesso de proteínas, fitatos, 
fibras solúveis, ácido oxálico e fósforo. Existe também uma competição 
entre a absorção de Ca e Mg no intestino, portanto,  a relação considerada 
adequada entre eles deve ser de 2/1 (Ca/Mg).
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Em relação aos minerais, é admitido e confirmado o papel 
destacado dos lácteos como fontes desse nutriente. Acresce-
se ao teor apreciável a alta biodisponibilidade do cálcio dos 
lácteos. Alguns estudos mostram ainda uma relação direta en-
tre o aumento do consumo de cálcio proveniente de produtos 
lácteos e a sua correlação inversa com os riscos de obesidade, 
câncer colorretal, hipertensão e saúde bucal (DOUGKAS et 
al., 2015; LARSSON et al., 2006; RUIDAVETS et al., 2006). 
Quando comparadas a outros grupos de alimentos, tal como 
os vegetais, as relações entre o teor de cálcio na porção, o 
tamanho da porção e a fração absorvida resultam em valo-
res marcadamente favoráveis aos lácteos. Por exemplo, para 
conferir o equivalente a 240 g de leite para cálcio absorvido 
é necessário 1,36 kg de espinafre (BUZINARO et al., 2006).

O ferro é encontrado em baixas concentrações no leite e 
sua biodisponibilidade é reduzida. Por outro lado, os lácteos 

são importantes fontes de fósforo e magnésio. Dietas com 
aporte adequado de potássio têm nos lácteos um grupo de ali-
mentos capaz de colaborar no atendimento às necessidades 
(MAHAM; ESCOTT-STUMP, 2012).

Um aspecto que o homem valoriza muito é a saúde sexual, 
especialmente a fertilidade. A espermatogênese é um pro-
cesso extremamente complexo que exige condições rígidas, 
entre elas a abundância de nutrientes. Selênio e zinco são 
importantes cofatores das enzimas envolvidas na polimeriza-
ção e transcrição. O selênio é um elemento essencial, pois, 
juntamente com as enzimas glutationina peroxidases, protege 
células germinativas do estresse oxidativo, assim como as vi-
taminas C e E, que, além disso, desempenham um papel cru-
cial na promoção da motilidade espermática e da qualidade 
do sêmen. A vitamina A desempenha um papel na regulação 
da espermatogênese (SOLER, 2014).

Fósforo
(P)

85% do fósforo está associado ao Ca no tecido ósseo e 
dentes, o restante do P está distribuído no organismo 
associado a açúcares, nucleotídeos, fosfolipídios, 
membranas celulares e ácidos nucleicos. Possui papel 
importante na formação do ATP, regulação de enzimas 
de fosforilação e desfosforilação, nas propriedades 
ácido/base e regulação do pH dos fluidos extracelulares.

No leite, o fósforo é encontrado cerca de 950 mg/l na forma orgânica e 
inorgânica, já nos queijos, como existe uma migração para a fase aquosa, sua 
concentração pode estar baixa, dependendo do tipo de processo utilizado).
É importante lembrar que o P pode inibir a absorção de outros minerais, 
como, por exemplo, o Ca, o Mg e o Fe. Isso acontece pela combinação do 
P com esses minerais, formando sais que são pouco solúveis e diminuem a 
capacidade intestinal de absorção desses elementos. 

Microminerais

Ferro
(Fe)

 Essencial em inúmeras funções biológicas, está 
envolvido na formação da hemoglobina, na mioglobina e 
em muitas enzimas relacionadas às reações metabólicas.
A deficiência de ferro pode induzir à anemia e outras 
modificações metabólicas, bem como à diminuição da 
capacidade física e intelectual, e alteração do sistema 
imunológico.

O leite é uma fonte pobre em ferro, apresentando 0,5 mg/l e está 
normalmente associado a outros minerais, proteínas e substâncias. 
Além disso, a biodisponibilidade do ferro é de apenas 10% no leite, 
principalmente devido à sua ligação à caseína em contrapartida a 50% de 
biodisponibilidade do ferro no leite humano, que está principalmente ligado 
à lactoferrina.

Cobre
(Cu)

Contribui para diferentes funções metabólicas, como 
formação de células vermelhas e manutenção de 
órgãos, e está presente em diferentes metaloenzimas. 
Sua deficiência afeta o sangue, o tecido conectivo, os 
ossos, o sistema imunológico, o sistema cardiovascular  
e o sistema nervoso.

Sua concentração no leite é de apenas 0,1 mg/l e seu aumento pode 
estar relacionado à contaminação por equipamentos ou poluição. A 
biodisponibilidade do cobre no leite não é bem estudada ainda e parece 
ser inferior à do leite humano, e a presença de Fe e Zn parece afetar essa 
biodisponibilidade, em contrapartida à presença de aminoácidos, carboidratos 
e vitamina C, e parece favorecer a biodisponibilidade do mineral.

Zinco
(Zn)

Relacionado ao desenvolvimento pôndero-estatural 
humano e se correlaciona com mais de 200 enzimas e 
hormônios. Participa da síntese proteica, da ativação de 
DNA e RNA, do metabolismo de lipídios e da síntese de 
prostaglandinas, além da estabilidade de hormônios e 
insulina. É considerado também um elemento antioxidante.

O Leite apresenta uma concentração de, aproximadamente, 3 a 5 mg/L de 
Zn, sua absorção é de 20% e sua baixa biodisponibilidade é explicada da 
mesma forma que a do ferro, por estar ligado, no leite de vaca, à caseína.

Selênio
(Se)

É cofator de inúmeras enzimas com funções biológicas e 
com funções antioxidantes que protegem as membranas 
celulares. Sua deficiência severa pode estar relacionada 
ao desenvolvimento de câncer.

Sua absorção é relativamente alta (40% a 80%), encontrado na quantidade 
de 30 µg/L,  contribuindo com cerca de 8% a 39% da ingestão diária 
recomendada e apresentando biodisponibilidade de 6,8%.

Fontes: CAMARA-MARTOS; AMARO-LOPEZ,  2002;  COUDRAY, 2004; DOUGKAS et al., 2015; LARSSON et al., 2006; MEKMENE 
et al., 2010; MORA-GUTIERREZ et al., 2007a, b; NAVARRO-ALARCON  et  al.,  2011; PARK; HAENLEIN, 2013; PARK, 2009; 

RUIDAVETS et al., 2006; TAPIERO et al., 2001; WALTHER et al., 2008
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4.2 Produtos lácteos e a tendência de 
enriquecimento da dieta

(Datamonitor Consumer, 2015). Nesse âmbito, é interessante 
ressaltar o resultado de pesquisa da Tate & Lyle (2015), que 
evidenciou que os consumidores brasileiros buscam produtos 
enriquecidos com vitaminas para crianças e produtos que são 
fonte ou são enriquecidos com minerais, como o cálcio, para 
idosos. Portanto, os novos derivados lácteos lançados no mer-
cado devem atender a essas necessidades.

Além disso, os derivados do leite podem beneficiar-se eco-
nomicamente dessa nova tendência de consumo, visto que, 
em muitos mercados, os produtos tachados como naturais 
têm sido classificados como premium, ou seja, de melhor 
qualidade e preço maior. Em certos casos, os preços dos pro-
dutos naturais chegam a ser mais elevados do que os dos 
produtos funcionais.

Também se torna importante ressaltar que os derivados 
lácteos são fáceis de ser fortificados ou enriquecidos. A re-
lação entre a Ciência e Tecnologia de Alimentos e a Ciência 
da Nutrição tem se intensificado com benefícios no desen-
volvimento de alimentos mais saudáveis, seguros e disponí-
veis. Novas tecnologias emergem com processos capazes de 
aproveitar, conservar, concentrar, isolar e oferecer produtos 
e nutrientes lácteos capazes de contribuir para a promoção 
da saúde e a redução do risco de doenças, em apresentações 
sensorialmente agradáveis e competitividade mercadológica. 
Soma-se a isso a facilidade de adição de sabores e compo-
nentes da dieta, tais como vitaminas e minerais.

Nesse contexto, as proteínas, os minerais e as vitaminas 
do leite são nutrientes com grande destaque, visto que uma 
pesquisa de mercado mostrou que 50% dos consumidores da 
América Latina buscam alimentos ricos em proteínas, 51% 
querem produtos ricos ou enriquecidos com cálcio, 50% 
procuram por alimentos ricos em vitaminas e 47% buscam 
minerais nos alimentos. Esses resultados excedem significa-
tivamente a média global, o que demonstra a importância 
desses atributos na nossa região, onde a venda de alimen-
tos considerados saudáveis cresceu 16% entre 2012 e 2014 
(NIELSEN, 2015).

Os brasileiros estão ávidos por experimentar novos alimen-
tos e bebidas, além de buscar produtos com maior densida-
de nutricional. O conceito de densidade nutricional reflete a 
quantidade de nutrientes presentes nos alimentos, seja por 
unidade de peso, seja por caloria. Nesse sentido, o leite e 
muitos dos seus derivados apresentam vantagens, pois são 
naturalmente ricos em muitos minerais e vitaminas essen-
ciais, além de serem, em sua maioria, alimentos de baixo 
custo para a população. Pesquisa recente realizada pela Em-
brapa Gado de Leite, em parceria com a Universidade Federal 
de Juiz de Fora (UFJF) e apoio da Fundação de Amparo à 
Pesquisa de Minas Gerais (Fapemig), evidenciou que deriva-
dos lácteos estão entre as fontes mais baratas de proteínas, 
cálcio, vitamina A e vitamina D no Brasil.

Como os consumidores estão mais informados do que 
nunca, eles também se tornaram mais desconfiados. Com 
isso, há um aumento de interesse por produtos naturais, com 
menos ingredientes nos rótulos e menos processados, o que 
fortalece o posicionamento dos lácteos no mercado de ali-
mentos. Estudo da Tetra Pak mostrou que os consumidores, 
tanto de países desenvolvidos quanto dos em desenvolvi-
mento, têm uma visão positiva do leite (TETRAPAK, 2015). 
Isso é intensificado pelas recentes pesquisas científicas que 
comprovam que o leite oferece  excelente quantidade de nu-
trientes, de uma forma que dificilmente pode ser substituído.

Reforçando a vantagem do leite e seus derivados, análises 
de mercado sugerem que as alegações de saúde funcionam 
melhor quando associadas a produtos já considerados saudá-
veis, como é o caso do leite. O Datamonitor Consumer (2015) 
entrevistou consumidores em 25 países, em 2015, e encon-
trou que 92% dos consumidores são atraídos por nutrientes 
que ocorrem naturalmente nos alimentos, ao passo que 71% 
compram e consomem produtos que são fortificados. Isso in-
dica que os derivados lácteos podem recuperar o market share 
perdido para os produtos alternativos, como os leites à base 
de plantas, por exemplo, através do desenvolvimento de itens 
que atendam às necessidades nutricionais dos consumidores 
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Produtos com elevado 
teor proteico

De acordo com o Dairy Council of California (2016), que 
divulga anualmente as dez principais tendências em nutrição, 
as proteínas figuram nesse ranking desde 2011. Por isso, a 
proteína está sendo considerada o nutriente da década.

A princípio, principalmente os esportistas e os atletas pres-
tavam atenção às proteínas dos alimentos consumidos. Porém, 
com as novas descobertas científicas, a média de ingestão de 
proteínas da população tem aumentado. As pesquisas têm 
mostrado inúmeros benefícios de uma dieta rica em proteínas, 
como os efeitos já citados anteriormente: contribuição na for-
mação muscular, benefícios na saúde óssea, controle de peso 
e saciedade, controle de glicose no sangue e saúde do coração, 
além de recuperação e hidratação após os exercícios físicos. 
Por isso, atualmente, alguns especialistas acreditam que a in-
gestão de proteína deveria ser 50% acima da atual 0,8 g/kg de 
peso/dia (Dairy Council of California, 2016).

Os alimentos ricos nesse nutriente estão vivenciando uma 
onda de popularidade, com uma crescente demanda por pro-
dutos ricos em proteína de qualidade, não só nas refeições 
principais (café da manhã, almoço e jantar), mas também na 
forma de snacks para consumo ao longo do dia. A indústria de 
alimentos tem prontamente atendido a essa demanda com o 
lançamento de novos produtos que têm a adição de proteína ou 
ressaltando a presença de proteína em produtos já existentes.

Diante dessas mudanças, muitos consumidores passaram 
a comprar suplementos alimentares contendo concentrado de 
proteína de soro de leite. Estes produtos se tornaram sucesso 
de vendas em todo o mundo. Em inglês, o termo soro de leite 
ou queijo é whey e a fração proteica do soro, whey protein. O 
soro de leite, até pouco tempo atrás, era considerado subpro-
duto da indústria de queijos. O soro contém as proteínas so-

lúveis do leite que são compostas de várias frações que se 
separam da caseína (outra fração proteica do leite) durante 
a fabricação do queijo. Assim, a fração de proteínas do soro 
(whey protein) representa 20% do total de proteínas do leite. 
Dependendo do processo de fracionamento e concentração 
do soro, os produtos obtidos podem ser classificados como 
concentrados (WPC - whey protein concentrate) ou isolados 
(WPI - whey protein isolate) de proteína de soro, de acordo 
com seus diferentes teores de proteína. 

No relató rio sobre a avaliaçã o da qualidade de proteí nas 
na alimentaçã o humana, a Organizaçã o das Naçõ es Unidas 
para Alimentaçã o e Agricultura (FAO) afirma que “é  mais im-
portante do que nunca ser capaz de definir com precisã o a 
quantidade e a qualidade de proteí na necessá ria para aten-
der à s necessidades nutricionais humanas e descrever ade-
quadamente a proteí na fornecida por alimentos, ingredientes 
alimentares, alimentos de fonte ú nica e dietas mistas. O en-
contro entre a oferta alimentar e as necessidades humanas 
de proteí nas é  vital para apoiar a saú de e o bem-estar das 
populaçõ es humanas” (FAO, 2013a). 

De modo geral, as pessoas não associam o leite e seus 
derivados com produtos ricos em proteína, mas a indústria 
tem investido muito em marketing para mudar esse cenário. 
Campanhas de marketing da categoria já foram implemen-
tadas e têm alcançado sucesso na Europa, na África do Sul, 
nos Estados Unidos etc. No Brasil, a Associação Brasileira 
de Leite Longa Vida (ABLV) lançou em 2016, a campanha 
“Leite faz seu tipo”, para promoção dos benefícios do leite, 
na qual ressalta, entre outras coisas, a densidade nutricional 
e a riqueza de proteína dos derivados lácteos.

Nesse contexto, para atender à demanda de proteína dos 
consumidores, a indústria de laticínios tem lançado muitos 
produtos com alegação de elevado teor de proteínas. As figu-

Figura 4.4 
Exemplos de produtos lácteos com elevado teor proteico: leite e bebidas lácteas.

Fontes: Nuvlac; Divulgação.
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ras 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7 apresentam exemplos de leites e be-
bidas lácteas, iogurtes, queijos e sorvetes com diferentes ale-
gações quanto aos teores de proteínas contidos nos produtos.

Dentre os derivados lácteos que aproveitaram bem essa po-
pularidade das proteínas está o iogurte grego. De acordo com 
pesquisa da Mintel (2014), 38% dos entrevistados afirmaram 
que o conteúdo de proteína era a principal motivação para a 
compra de iogurte grego. Sucesso de vendas e um dos res-
ponsáveis por impulsionar o mercado lácteo americano, o io-
gurte grego chegou ao Brasil em 2012. Atualmente, todas as 

principais empresas de laticínios do País possuem a sua linha 
de iogurte grego, com apelo para o alto teor de proteínas. No 
entanto, tanto o mercado para produtos com apelo para prote-
ína quanto o mercado do iogurte grego devem alcançar a ma-
turidade em breve. Assim, as inovações serão importantes para 
manter o interesse dos consumidores, com versões light, diet, 
líquida etc. Inovações nos sabores também devem perdurar por 
mais algum tempo, especialmente com sabores que remetem 
a características regionais, demográficas ou de outros países.

Figura 4.5 
Exemplos de produtos lácteos com elevado teor proteico: iogurtes.

Figura 4.6 
Exemplos de produtos lácteos com elevado teor proteico: queijos.

Fontes: Nuvlac; Divulgação.

Fontes: Nuvlac; Divulgação.

Figura 4.7 
Exemplos de produtos lácteos com elevado teor proteico: sorvetes.

Fontes: Nuvlac; Divulgação.
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De acordo com o Hartman Group (2015), no curto prazo, 
a busca dos consumidores é por proteína de forma convenien-
te e simples. Assim, formas simples de proteína, tais como 
os produtos lácteos em formatos convenientes, continuam a 
ser os drivers do consumo de snacks e pequenas refeições. 
Chamadas informativas da massa de proteína presente nos 
alimentos colocadas na frente dos rótulos são as soluções de 
curto prazo para atrair os consumidores, ao passo que os in-
gredientes de origem e a narrativa clara e transparente devem 
ser o futuro da rotulagem de proteínas. Além disso, especia-
listas alertam que os rótulos devem ser mais limpos, de modo 
que o consumidor possa encontrar de forma clara e fácil as 
informações relevantes.

Produtos com elevado teor de 
minerais e vitaminas

Além das proteínas, a alegação da presença ou enriqueci-
mento de minerais e vitaminas tem sido frequente nos novos 
derivados lácteos lançados no mercado. Pesquisa realizada, 
em 2011, no Canadá identificou que a fortificação de leite e 
iogurte com vitaminas é um atributo tão importante para os 
consumidores que aumenta a sua disposição de pagar mais 
por esses produtos. Nesse sentido, vale ressaltar o resulta-
do da pesquisa realizada, em 2015, pelo International Food 
Information Council Foundation (IFIC) que identificou que o 
cálcio, seguido de perto pelo potássio, é o quarto componente 

da dieta que os americanos mais se preocupam em consumir, 
ficando atrás apenas de grãos, fibras e proteína (IFIC, 2015). 

Baseando-se nesse cenário, muitos produtos lácteos inte-
ressantes têm sido lançados. 

O Re-Fuel é um milk-shake que associou o apelo da pro-
teína com a adição de vitaminas e minerais (Figura 4.8). Pro-
duto desenvolvido para recuperação muscular pós-exercício, 
é um leite achocolatado com adição de proteínas, vitaminas, 
minerais e antioxidantes para nutrir os músculos cansados e 
combater a fadiga. As vitaminas A, B1, B2, D e E são adicio-
nadas, juntamente com eletrólitos naturais e seis minerais es-
senciais. Fortificações com vitaminas A e D são interessantes 
no caso de lácteos desnatados (MILLER et al., 2007).

No Brasil, a Piracanjuba lançou o Dieta + Cálcio, um leite 
desnatado enriquecido com cálcio e fonte de vitaminas A e D 
destinado ao público que deseja consumir alimentos nutriti-
vos e que se preocupa com a manutenção do peso, da saúde e 
do bem-estar (Figura 4.8). O consumo de dois copos garante 
a quantidade diária de cálcio recomendada para adultos.

No caso dos produtos ricos/enriquecidos com vitaminas, 
merece destaque o Kabrita Goat Milk Yogurt and Fruit, desen-
volvido pela Kabrita para o mercado americano (Figura 4.8). 
Trata-se de um iogurte feito com leite de cabra disponível em 
bolsas de fácil manuseio voltado para o público infantil. É 
facilmente digerível e fortificado com vitaminas C, D e E para 
atender às necessidades nutricionais, auxiliando no desenvol-
vimento e manutenção da saúde infantil. 

Figura 4.8 
Exemplos de produtos lácteos com elevados teores de cálcio, vitaminas e fi bras.

Fontes: Nuvlac; Divulgação.



80

densidade nutricional e conveniência

BrasilDairyTrends2020

4.3 Produtos lácteos e a tendência de 
praticidade de nutrição 

No Brasil, o consumo de porções individuais e menores 
atende tanto ao público que quer controlar ou perder peso 
quanto àqueles que não abrem mão dos prazeres alimentares, 
mas querem gastar menos. De acordo com a Nielsen (2015), 
ingerir porções menores é o método de dieta preferido de 
41% dos consumidores mundiais e de 48% dos consumido-
res da América Latina. Nesse sentido, os brasileiros, de um 
modo geral, e a Geração Y, especificamente, se caracterizam 
por serem um povo que se permite certas indulgências, in-
dependentemente da situação financeira. Portanto, mesmo 
nos momentos de crise, esses consumidores sempre encon-
tram recursos para a sobremesa desejada. E é nesse contexto 
que o consumo de sorvetes tem perspectivas de crescimento. 
Talvez por isso os sorvetes tenham sido a categoria de pro-
dutos industrializados que apresentou melhor desempenho, 
segundo pesquisa da Nielsen realizada nos supermercados 
e mercearias brasileiras em 2014 (ABRAS, 2015). Segundo 
a ABIS (2017), o consumo do produto no Brasil cresceu de 
685 milhões de litros em 2003 para 1.002 milhões de litros 
em 2016.

Snackficação e on-the-go
Um estudo das empresas Barkley e Futurecast (HANNA, 

2017) identificou que 94% dos norte-americanos consomem 
snacks pelo menos uma vez ao dia, principalmente para per-
manecerem satisfeitos entre as refeições (78% dos entrevis-
tados), substituir refeições (64%), satisfazer desejos (56%) 
ou obter energia (39%), entre outros motivos. 

A fragmentação das refeições é uma tendência crescente, 
principalmente entre os jovens. Entretanto, os consumidores 
estão atentos à importância de optar por snacks mais nutri-
tivos e saudáveis, de modo a não comprometer a qualidade 
da alimentação diária, motivo pelo qual estão se destacando 
produtos lácteos como os queijos porcionados de fácil consu-
mo (Figura 4.9). Watson (2016) destaca que a forte demanda 
por snacks que satisfaçam o apetite, mas que sejam mais 
frescos e saudáveis, tem levado ao desenvolvimento de uma 
nova geração de produtos dessa categoria. 

   

Figura 4.9 
Exemplos de produtos lácteos que oferecem conveniência 
para o consumo.

Fonte: Divulgação.



81

densidade nutricional e conveniência

BrasilDairyTrends2020

Dentro da categoria dos snacks, particularmente, cresce 
a demanda por produtos para comer em trânsito, caracteriza-
dos como snacks on-the-go. A empresa Arla definiu o desen-
volvimento de produtos lácteos on-the-go como uma plata-
forma de inovação importante em seu plano estratégico para 
2020 (RIDLER, 2016). A Figura 4.10 ilustra a variedade de 
bebidas lácteas que oferecem frescor e nutrição de forma prá-
tica para os consumidores que necessitam se alimentar em 
trânsito ou em diferentes lugares distantes do lar. 

Produtos para breakfast e 
refeições líquidas

Muitos derivados lácteos também têm se destacado no 
mercado pela praticidade no consumo. Além de fornecer vita-
minas, proteínas e minerais, esses produtos podem ser trans-
portados facilmente para o trabalho ou escola, sendo, portanto, 
considerados escolhas inteligentes tanto para os lanches on-
the-go como para snacks. O envelhecimento da população, os 
novos apelos à saúde e a percepção de proteínas são alguns 

dos drivers do consumo de lácteos neste e nos próximos anos.
A praticidade deve também continuar como tendência nos 

lançamentos de novos produtos. Com a agitação da vida mo-
derna, os consumidores nacionais e internacionais buscam a 
cada dia mais lanches on-the-go e snacks. Em 2014, pesqui-
sa do Datamonitor Consumer mostrou que 47% dos consumi-
dores do mundo fazem compras de alimentos várias vezes por 
semana. Isso indica consumidores menos presos em rotinas 
e mais aptos a satisfazer suas indulgências imediatas ou im-
pulsivas. Com isso, as seções de snacks nos supermercados 
têm aumentado. Os lácteos podem e devem aproveitar-se des-
sas tendências. Seguindo o movimento internacional, existe 
espaço para ampliar as vendas de queijos em fatias, iogurtes 
em porções individualizadas etc.

No Canadá, a President’s Choice uniu duas bebidas tí-
picas do café da manhã em um só produto: o Coffee Yogurt 
Shot (Figura 4.11), desenhado para pessoas que tomam café 
no caminho para o serviço. Divulgado como fonte natural de 
cálcio e vitamina D, esse produto vem atender à demanda de 
conveniência de seus consumidores.

Figura 4.10 
Exemplos de bebidas lácteas para consumo em trânsito 
(on-the-go). 

Fonte: Divulgação.

Figura 4.11 
Exemplos de produtos lácteos para o café da manhã (breakfast).

Fonte: Divulgação.
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4.4 Tecnologias de incorporação de 
nutrientes nos produtos lácteos

vista da tecnologia de alimentos. A proteína desnaturada é, 
geralmente, menos solúvel ou até mesmo insolúvel, promove 
aumento na viscosidade do alimento e tem a reatividade de 
seus grupos laterais intensificada. O autor prossegue afir-
mando que a proteína desnaturada é mais sensível à hidró-
lise por enzimas proteolíticas.

A desnaturação das soroproteínas afeta a conformação 
tridimensional e as características funcionais das mesmas. 
O grau de desnaturação térmica das soroproteínas varia em 
função da intensidade do tratamento térmico aplicado ao lei-
te no processamento de diferentes derivados. Dessa forma, 
a desnaturação deve ser conduzida de forma a beneficiar as 
propriedades importantes para cada derivado .

Mudanças na conformação proteica podem afetar a termo-
dinâmica de ligação com a água, por alterar a disponibilidade 
de sítios polares ou sítios de hidratação. A transição da con-
formação globular compacta da molécula de proteína, para a 
conformação aleatória, resulta no aumento da área superficial 
disponível e exposição de peptídeos e cadeias laterais de ami-
noácidos (antes protegidos) e, dessa forma, podem interagir 
com a água (KINSELLA, 1982).

O comportamento térmico das proteínas do soro é gover-
nado, principalmente, pelas propriedades da β-lactoglobuli-
na, que, por sua vez, são afetadas pelo pH do meio, lacto-
se, cloreto de sódio, íons cálcio e outros. Particularmente, a 
β-lactoglobulina e a BSA comandam a agregação de proteí-
nas por meio da troca tiol-dissulfeto e reações de oxidação
-redução durante o tratamento térmico. A desnaturação das 
proteínas do soro afeta a conformação tridimensional e as 
propriedades funcionais das mesmas. Assim, é de se esperar 
um comportamento ligeiramente diferente da soroproteína do 
leite fervido, se comparado com o pasteurizado, por exemplo, 
relativo à capacidade de absorver água, de gelificar, emulsifi-
car, na viscosidade e outros.

O grau de desnaturação térmica das soroproteínas varia 
em função da intensidade do tratamento térmico aplicado ao 
leite no processamento de diferentes derivados. Dessa forma, 
a desnaturação deve ser conduzida de forma a beneficiar as 
propriedades importantes para cada derivado.

Tecnologia das proteínas lácteas
O leite bovino normal contém, aproximadamente, 35 g/L 

de proteína, a qual pode ser fracionada em caseínas e soro-
proteínas. Segundo Walstra e Jenness (1984), as caseínas 
são um grupo de fosfoproteínas específicas do leite que se 
precipitam com acidificação a pH 4,6, presente na forma de 
micelas. Nessa categoria são incluídos quatro tipos de ca-
deias polipeptídicas designadas αS1, αS2, β e κ-caseínas, jun-
tamente com alguns derivados formados pela proteólise des-
tas. Micelas de caseína são partículas coloidais com 80 nm a 
300 nm de diâmetro (média aproximada de 150 nm), consis-
tindo uma base seca de, aproximadamente, 94% de proteína 
e 6%, aproximadamente, de matéria inorgânica, como cálcio, 
fosfato, magnésio e citrato, sendo um importante composto 
inorgânico presente no fosfato de cálcio coloidal.

As principais frações das proteínas do soro são β-lactoglo-
bulina (β-LG), albumina do soro bovino (BSA), α-lactoalbumina 
(α-LA) e imunoglobulinas (Igs). Diversas revisões abrangendo 
as estruturas e propriedades das proteínas do soro têm sido pu-
blicadas. β-LG é a mais abundante soroproteína, representan-
do, aproximadamente, 50% do total das soroproteínas do leite 
bovino, tem uma constituição molecular de 18.000 unidades 
de massa atômica, possui duas ligações dissulfeto internas e 
um grupo tiol livre (EDWARDS et al., 2009; HAMBLING et al., 
1992; KINSELLA; WHITEHEAD, 1989).

O processo de conversão do leite ou do soro líquido em 
pó altera a natureza e o comportamento dos componentes do 
leite. Fatores que afetam a capacidade de absorção de água 
das proteínas lácteas incluem: composição, estrutura protei-
ca e conformação, carga superficial e polaridade, presença de 
carboidratos, lipídios e sais, pH, força iônica, temperatura, 
grau de desnaturação e agregação, e formação de ligações 
dissulfídicas (DAMODARAN, 1996).

A modificação na estrutura das proteínas e, consequen-
temente, as interações entre as mesmas e também com 
outros compostos não proteicos são extremamente determi-
nantes para o comportamento funcional dos produtos de-
sidratados. Segundo Araújo (1995), a desnaturação altera 
várias propriedades importantes das proteínas, do ponto de 
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A cinética da desnaturação térmica das soroproteínas 
é complexa, com efeito significativo nas mudanças entre 
80°C-100°C. A reação de desnaturação mostra uma rela-
ção não linear de Arrhenius; existe uma notável mudança 
dependente da temperatura próxima de 80°C-90°C para 
ambas α-LA e β-LG. A energia de ativação aparente está na 
faixa de 260 kJ.mol-1 a 280 kJ.mol-1 para a β-LG e 270 kJ.
mol-1 a 280 kJ.mol-1 para a α-LA em temperaturas abaixo de 
90°C (DANNENBERG; KESSLER, 1998; OLDFIELD et al., 
1998a). Em temperaturas mais altas, a energia de ativação 
é menor, variando de 54 kJ.mol-1 a 60 kJ.mol-1 para a β-LG 
e de 55 kJ.mol-1 a 70 kJ.mol-1 para a α-LA, indicando inte-
ração química (agregação) .

Oldfield et al. (1998b) sugerem que existem pelo menos 
três possíveis espécies de desnaturação da β-LG que podem 
se associar com as micelas: (i) monômero de β-LG desdo-
brado; (ii) autoagregação de β-LG; e (iii) agregados de β-L-
G/α-LA. A taxa relativa de associação dessas espécies com as 
micelas de caseína depende da temperatura e do gradiente 
de aquecimento, que, por sua vez, afetam as taxas relativas 
de desdobramento e formação das diferentes espécies agre-
gadas. Em temperaturas elevadas e taxas de aquecimento 
rápido, todas as soroproteínas do leite começam a se des-
dobrar em um curto período de tempo, apresentando, assim, 
mais oportunidades para os monômeros de β-LG desdobra-
dos se autoagregarem, o que, consequentemente, tornará 
sua associação com as micelas de caseína menos eficiente. 
Esses agregados de β-LG poderiam sobressair da superfície 
da micela de caseína, promovendo um efeito estérico para 
novas associações de β-LG. Além disso, esses agregados po-
dem ter seus grupos reativos sulfidrílicos enterrados no inte-
rior do agregado e, portanto, indisponível para as reações de 
transferência sulfidril-dissulfeto com a κ-caseína micelar. A 
formação de β-LG desdobrada pode ser promovida por longos 
períodos de aquecimento a temperaturas baixas, ou por aque-
cimento em uma taxa lenta até a temperatura desejada. Essas 
moléculas monoméricas de β-LG desdobradas penetram na 
camada capilar da κ-caseína com maior facilidade e tem o 
grupo sulfidrílico mais facilmente acessível.

Além do tempo e da temperatura de aquecimento, vários 
outros fatores influenciam a extensão da associação das so-
roproteínas desnaturadas com as micelas de caseína, que in-

cluem o pH do leite antes do aquecimento, as concentrações 
de cálcio e fosfato solúveis e a concentração de sólidos do 
leite (SINGH, 2009). Aquecimento em valor de pH inferior 
a 6,7 resulta em uma maior quantidade de soroproteína des-
naturada associada com as micelas de caseína, enquanto, 
em pH mais alto, os complexos de soroproteína e κ-caseína 
dissociam-se das superfície das micelas, aparentemente por 
causa de dissociação da κ-caseína (SINGH; FOX, 1995).

Associações das soroproteínas modificam as superfícies 
das micelas de caseína e podem ser capazes de influenciar a 
funcionalidade de alguns ingredientes lácteos reconstituídos. 
As proteínas de origem animal e vegetal estão sendo cada 
vez mais utilizadas como ingredientes em um grande núme-
ro de alimentos formulados. Os benefícios das proteínas do 
leite como ingredientes em outros alimentos originam-se de 
suas excelentes propriedades nutricionais e sua capacidade 
de contribuir para propriedades tecnofuncionais, sensoriais e 
reológicas nos produtos finais.

As propriedades tecnofuncionais das proteínas estão rela-
cionadas a várias características moleculares, como hidrata-
ção, atividade de superfície e tipo de interação proteína-pro-
teína, favorecidas por desdobramento parcial das estruturas. 
No Brasil, o entendimento das interações envolvidas e a 
avaliação dos efeitos das proteínas lácteas como ingredien-
tes industriais ainda carecem de maior número de trabalhos 
buscando o desenvolvimento de uma melhor adequação da 
utilização dessas proteínas dentro de cada perfil tecnológico 
desejado nas diversas linhas de processamento. O entendi-
mento da interação das proteínas lácteas possibilita às indús-
trias alimentícias a obtenção de uma relação que proporcione 
um melhor custo/benefício da utilização de cada tipo de pro-
teína dentro das características desejadas no produto final, 
trazendo, assim, ao mercado produtos que utilizem como in-
gredientes tecnológicos proteínas de elevado valor biológico.

O mercado de produtos com alto teor de proteína já é uma 
realidade no Brasil e no mundo, onde, a cada ano, cresce a 
oferta de novos produtos. O iogurte grego já não é mais uma 
novidade e atualmente têm surgido produtos como snacks 
com alto teor de proteína, iogurte liofilizado, bebidas para 
praticantes de atividades físicas, bebidas com alto teor de 
proteína láctea combinada a proteínas de fontes vegetais, en-
tre outros, conforme já mencionado anteriormente.



84

densidade nutricional e conveniência

BrasilDairyTrends2020

Ingredientes lácteos proteicos
O aprimoramento da cadeia de produtos lácteos em pó 

já é mundialmente estabelecido e se enquadra atualmente 
como um dos mercados que mais crescem, devido à necessi-
dade constante dos consumidores em relação a produtos com 
maior valor nutricional.

De acordo com a Figura 4.12, a cada avanço em tecnolo-
gia e conceitos ligados à melhora da especificidade nutricio-
nal e tecnofuncional temos um enquadramento dos produtos 
em uma nova geração. Diante da realidade do mercado nacio-
nal, somos significativos produtores de leite em pó integral e 
desnatado, além de soro em pó, ou seja, pensando na capaci-
dade produtiva das indústrias lácteas, estamos enquadrados 
na 1ª Geração de produtos lácteos desidratados.

bre as propriedades tecnofuncionais dos sistemas proteicos, 
dentre as quais a desnaturação térmica das soroproteínas é 
determinante para a obtenção das características desejáveis 
no produto processado. A compreensão do comportamento da 
desnaturação térmica dessas proteínas na matriz a ser aplica-
da é de fundamental importância para o controle tecnológico 
do processamento das bebidas lácteas, iogurtes, queijos e 
sorvetes com elevado teor proteico.

Tanto a concentração quanto a composição de proteínas 
são importantes nos concentrados de leite e produtos em pó, 
com alguns produtos sendo caracterizados pela presença des-
sas proteínas. Por exemplo, concentrados proteicos de leite 
(MPC) e concentrados proteicos de soro (WPC) são classifi-
cados de acordo com o conteúdo de proteínas (Tabela 4.4).

Quatro tipos de produtos-padrão destacam como tendo 
um elevado teor de proteína: caseínas (ácida ou enzimáti-
ca), MPC 85, WPC 80 e isolado proteico de soro. Contudo, 
o tipo de proteína difere consideravelmente, com caseínas, 
sendo quase inteiramente caseínas, MPC contendo caseínas 
e soroproteínas em semelhante proporção ao leite original e 
os produtos de soroproteínas, WPC, quase exclusivamente so-
roproteínas. Ainda na tabela 4.4, as composições de duas 
diferentes caseínas são mostradas. Esse é um bom exemplo 
de um produto com semelhante nome produzido por diferen-
tes métodos e tendo diferentes composições. Caseínas (enzi-
mática) produzida por coagulação das caseínas por ação da 
quimosina é ausente de caseínomacropeptídeo (CMP), que 
fica contido no soro, enquanto a caseínas (ácida), produzida 
por precipitação ácida, contém o GMP (TAMINE, 2009).

A forma na qual as caseínas existem nos produtos lácteos 
é determinada pelo processamento utilizado. Por exemplo, 
caseínas que são produzidas por precipitação ácida estão em 
sua maioria na forma não micelar, enquanto  as caseínas de 
leite em pó desnatado ou concentrado proteico de leite es-
tão em sua maioria na forma micelar (MULVIHILL; ENNIS, 
2003). Entretanto, pode ser notado que, embora as micelas 
no leite contenham 4-5 g de água por grama de proteína, as 
micelas em pó contêm pouca água e, por isso, são bastante 
diferentes da micela nativa (SOUZA, 2013).

As micelas no leite variam o seu diâmetro de 30 a 300 
nm (VARNAM; SUTHERLAND, 2001). Contudo, após trata-
mento térmico, esse tamanho é incrementado. Martin et al. 
(2007) encontraram o tamanho das micelas aumentando, 

Figura 4.12 
Gerações dos produtos lácteos em pó. 

Analisando o mercado dos produtos enquadrados na 2ª Ge-
ração, verificamos que o Brasil é hoje um grande importador 
desses itens, mas já se visualizam os primeiros passos das in-
dústrias nacionais no intuito de atender esse mercado, princi-
palmente pensando em concentrado proteico de soro (WPC).

Contudo, quando pensamos em relação à 3ª Geração, que, 
traduzindo, seria denominada de ingredientes tecnofuncio-
nais, já encontramos algumas indústrias nacionais trabalhan-
do de maneira intensa para atendimento à necessidade do 
mercado consumidor. Esses ingredientes são desenvolvidos 
avaliando exigências sensoriais e tecnológicas dos produtos, 
bem como as realidades de cada processo industrial, consi-
derando suas diferenciações e especificidades quanto ao tipo 
de tratamento térmico e necessidades reológicas dentro dos 
processos, por exemplo.

O uso de diferentes tratamentos térmicos nas indústrias 
de alimentos é um dos principais fatores de influência so-

Fonte: SCHUCK, 2010.
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Tabela 4.4 
Composição aproximada dos produtos lácteos líquidos, concentrados e em pó (g.100 g-1)

Produto Água Gorduras Proteínas Carboidratos Minerais
Leites fluidos

Leite integral 87 3,7 3,3 4,8 0,7

Leite desnatado 90 <0,1 3,4 4,9 0,75

Leites concentrados

Leite integral evaporado 

Padrão Americano 72,7 - 74,7 7,5 - 7,8 6,5 - 7,1 9 - 10 1,3 - 1,6

Padrão Britânico 67 - 69 9 - 10 8 - 9 11,0 - 12,5 1,9 - 2,1

Leite desnatado evaporado 79,5 0,3 7,6 11 1,6

Leite condensado açucarado 27 9 8 55 1,8

Leite desnatado condensado açucarado 28 0,3 10 59 2,3

Leite em pó

Leite em pó integral 2 - 4 25 - 28 25 - 27 37 - 38 6 - 7

Leite em pó desnatado 3-5 0,7 - 1,3 35 - 37 49 - 52 7,5 - 8,0

Buttermilk em pó 2,8 - 3,8 3 - 6 33 - 36 47 - 49 7 - 8

Creme em pó 2,6 - 3,0 55 - 70 12 - 15 13 - 24 2,0 - 3,5

Proteína de leite e de soro em pó

MPC 42 3,5 1,0 42 46 7,5

MPC 70 4,2 1,4 70 16,2 8,2

MPC 75 5,0 1,5 75 10,9 7,6

MPC 80 3,9 1,8 80 4,1 7,4

MPC 85 4,9 1,6 85 1,0 7,1

Caseinato (Ca, K, Na) 3-5 0,9 - 1,5 89 - 95 0,2 3,3 - 5

Caseínas (ácida) 9,5 0,8 97 0,1 1,8

Caseínas (enzimática) 9,5 0,8 90,5 0,1 8,5

Concentrado proteico de soro (baixa proteína) 4,6 2-4 34-36 44-53 7-8

Concentrado proteico de soro (média proteína) 4,3 5 53 35 7

Concentrado proteico de soro (alta proteína) 3 - 4 4 - 6 59 - 65 21 - 22 3,5 - 4

Concentrado proteico de soro (muito alta proteína) 4-5 0,3 - 7,0 72 - 81 2 - 13 2,6 - 6,5

Isolado proteico de soro 2,5 - 6 0,1 - 0,7 89 - 93 0,1 - 0,8 1,4 - 3,8

Soroproteínas fracionadas

α fração 4,5 1,0 81,5 7 3,4

β fração 4,5 0,4 87 0,5 3,0

Hidrolisado de proteínas do leite 4 5 81,5 3 4,5

Soro em pó

Soro em pó (ácido) <3,5 0,8 9 - 12 65 - 69 11 - 12

Soro em pó (doce) 3-6 0,8 - 1,5 12 - 13 70 - 73 7,5 - 8,5

Soro em pó (desmineralizado) <3 <1,5 >11 78 - 82 <4

Soro em pó (desproteinizado) 3 0,2-1 2,5 80 - 85,5 8,5 - 10

Soro em pó (reduzida lactose) 2-3 1 - 4 18 - 25 40 - 60 11 - 27

Produtos Miscelâneos

Lacotse (grau alimentício) 0,5 0,1 0,1 99 0,1 - 0,3

Fórmula infantil 2-3 26 - 39 10 - 18 40 - 60 8

   Fonte: Souza (2013), adaptado de Tamine (2009)



86

densidade nutricional e conveniência

BrasilDairyTrends2020

em média, 3, 6 e 39 nm após baixo tratamento (79°C/5s), 
médio tratamento (90°C/30s) e alto tratamento térmico 
(120°C/4min.), respectivamente. O aumento ocorre devido à 
ligação das soroproteínas desnaturadas sob as micelas (OL-
DFIELD et al., 2005). A remoção de água por evaporação 
resulta em um grande incremento de 60, 78 e 94 nm para 
leites de baixo, médio e alto tratamento térmico, respectiva-
mente. Esse incremento no tamanho da micela foi atribuído 
à contínua ligação das soroproteínas desnaturadas durante 
o tratamento térmico das micelas na evaporação e também 
as caseínas solúveis e cálcio movidos do soro para a micela 
(MARTIN et al., 2007).

Mudanças nas proteínas durante a estocagem podem ter 
um efeito marcante nas propriedades de alguns produtos lác-
teos desidratados (SOUZA, 2013). Por exemplo, a solubili-
dade do MPC em pó decresce com o tempo de estocagem, 
particularmente em elevadas temperaturas, podendo variar 
entre 32% e 98% a sua perda de solubilidade. O material 
insolúvel tem sido mostrado como partículas de grandes di-
mensões, em que as micelas de caseínas são unidas por fra-
cas interações não covalentes proteína-proteína. As principais 
proteínas individuais são α e β caseínas, κ caseínas e β lac-
toglobulina, estando também presentes agregados proteicos 
por pontes dissulfeto, mas não são estes a causa principal de 
o material estar insolúvel (HAVEA, 2006).

A solubilidade das caseínas preparadas por precipitação 
ácida pode ser aumentada pela reação com álcalis. Se hidró-
xido de sódio é usado para solubilizar caseínas ácidas, pro-
duz-se caseinato de sódio, utilizado em diversas aplicações 
industriais. Caseinato de sódio é também o material inicial 
para a produção de caseínas fracionadas (FOX, 1991). Esse 
processo é baseado no fato de que as β caseínas se tornam 
solúveis em baixas temperaturas, 4°C, e podem ser separadas 
do remanescente micelar por membranas filtrantes. 

Caseinatos podem ser altamente solúveis em água e bas-
tante insípido, se o pH durante a produção nunca for maior 
que 7. Durante a produção de caseinatos, o tempo durante 
o qual a solução de caseinato é mantida a alta temperatura 
deve ser minimizado para limitar a extensão de escurecimen-
to. A duração na qual as caseínas são expostas em alto pH 
durante a dissolução mostrou também ser reduzida, e desde 
então iniciando a formação de lisinoalanina e o desenvolvi-
mento de sabores desagradáveis (TAMINE, 2009).

Os tradicionais produtos lácteos proteicos, leite em pó 
desnatado (LPD) e o soro em pó (SP), têm uma longa história 
de uso como ingredientes proteicos nos produtos alimentí-
cios, por exemplo, nas bebidas, sorvetes, pães e bolos, en-
tre outros. O LPD pode ser classificado, quanto ao índice de 
desnaturação proteica (WPNI), como baixo, médio e alto tra-
tamento térmico. Leites em pó com alta concentração de pro-
teína variando entre 500 g.kg-1 a 850 g.kg-1 são normalmente 
classificados como concentrados proteicos de leite (MPC), 
sendo os principais o MPC56, o MPC70 e o MPC85, em que 
o número é referente à concentração aproximada de proteína 
na base seca.

O processo de fabricação do leite em pó desnatado con-
siste em diferentes etapas, como: (i) desnate e pasteurização 
do leite cru; (ii) pré-aquecimento do leite com possíveis com-
binações entre tempo/temperatura; (iii) concentração do leite 
em evaporadores de múltiplos efeitos; (iv) tratamento térmico 
do concentrado para reduzir a viscosidade inicial na entrada 
da câmara de secagem; e (v) secagem do concentrado.

Na fabricação do MPC, o leite desnatado é concentrado 
por ultrafiltração (UF) para aumentar o conteúdo de proteína 
e remover parte da lactose e os sais. Para os produtos com 
concentração mais alta de proteína, (normalmente, acima de 
700 g.kg-1 de proteína na base seca) a diafiltração (DF) é 
normalmente aplicada. Geralmente, nenhuma etapa de pré-a-
quecimento é necessária. Depois da UF e DF do leite desna-
tado, o retentado é evaporado para aumentar a concentração 
de sólidos e depois desidratado em câmara de secagem.

Os MPCs, na sua versão líquida ou em pó, são comumen-
te adicionados aos leites, bebidas lácteas, iogurtes,  queijos 
formulados ou sorvetes, para aumentar a concentração de 
proteínas (visando atender ao apelo de elevado teor proteico) 
e/ou melhorar o rendimento operacional do produto final. O 
MPC também pode ser utilizado para melhorar as característi-
cas de textura dos iogurtes, requeijões e queijos processados. 
O uso do MPC em bebidas nutricionais vem crescendo nos 
últimos anos no Brasil. Nessas aplicações, o MPC contribui 
com ambas as proteínas do leite (caseína e soroproteínas), na 
mesma proporção que o leite, porém, com concentração de 
lactose muito menor. 

Já a produção dos derivados de soro em pó envolve a com-
binação de diferentes processos, como UF, NF, DF, osmose 
reversa, troca iônica, evaporação e secagem. Os produtos co-

http://g.kg/
http://g.kg/
http://g.kg/
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merciais incluem os concentrados proteicos de soro (WPC), 
isolados proteicos de soro (WPI) e proteínas fracionadas, 
como a α-LA e a β-LG. Os mais importantes, sob o ponto de 
vista comercial, são o WPC (aproximadamente, 850 g.kg-1 de 
proteína) e o WPI (aproximadamente, 950 g.kg-1 de proteína).

O WPC tem aplicação não só como ingrendiente em pro-
dutos lácteos, como também em produtos cárneos, bebidas, 
panificação e produtos infantis. As principais características 
de funcionalidade dos derivados de soro incluem a forte in-
teração com água, emulsificação, aeração e geleificação. As 
funcionalidades desses produtos não dependem somente da 
composição, mas também dos vários processos a que são 
submetidos durante as etapas de fabricação.

A modificação na estrutura das proteínas e, consequente-
mente, as interações entre as mesmas e também com outros 
compostos não proteicos são extremamente determinantes 
para o comportamento funcional dos produtos desidratados. 
As mudanças ocorridas nas proteínas induzidas pelo proces-
samento dos produtos lácteos proteicos desidratados foram 
recentemente apresentadas por Singh (2009) e sumarizadas 
na Tabela 4.5.

Diferentes etapas de fabricação estão presentes nas ma-
nufaturas dos produtos lácteos proteicos, conforme apresen-
tado na Figura 4.13.

Tabela 4.5  
Impacto nas proteínas induzido pelo processamento do leite em pó desnatado e concentrado proteico de leite.

Processo Efeito nas proteínas do leite

Pré-aquecimento
Desnaturação das soroproteínas; associação das soroproteínas com as micelas de caseína; 
mudanças no tamanho das micelas, com difusão de compostos salinos da fase contínua para 
a fase coloidal; abaixamento de pH

Evaporação Aumento dos sais coloidais, aumento no tamanho das micelas; abaixamento do pH

Aquecimento do concentrado Redução da viscosidade do concentrado; aumento dos sais coloidais; novas agregações de 
soroproteína e suas associações com micelas de caseína

Ultrafiltração / Diafiltração Inchaço das micelas de caseína, perda de cálcio e fosfato coloidais para a fase contínua, 
dissociação das micelas e caseína, agregação e dissociação das caseínas durante a diafiltração

Secagem Remoção rápida da água; menores mudanças nas proteínas relativamente
Fonte: Singh (2009).

Figura 4.13 
Produtos lácteos proteicos desidratados. 

Fonte: Singh (2009).

http://g.kg/
http://g.kg/
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Comportamento de produtos 
lácteos proteicos em 
processamento térmico

As propriedades reológicas dos alimentos dependem da 
interação da água com outros constituintes, especialmente 
com as macromoléculas, tais como proteínas e polissacarí-
deos. O estudo da viscosidade de proteínas permite determi-
nar a relação entre as interações das moléculas proteicas, as 
funcionalidades das mesmas e também as propriedades de 
processamento, as quais impactam diretamente na configu-
ração das linhas de industrialização, no gasto energético e na 
otimização do uso das matérias-primas.

Estudos recentes realizados com o objetivo de avaliar o 
comportamento da evolução da viscosidade das suspensões 
coloidais de proteínas lácteas em diferentes concentrações, 
quando submetidas a diferentes condições de processamen-
to térmico, utilizando o RVATM como simulador de processo 

(STEPHANI, 2010), demonstram a possibilidade de compre-
ender o efeito do tratamento térmico nas proteínas e, com 
isso, aperfeiçoar a seleção e a customização (tailor-made) 
desses ingredientes lácteos. Dessa forma, é possível também 
gerenciar as propriedades desejadas das proteínas lácteas a 
partir da combinação de diferentes produtos obtidos por pro-
cessos distintos. A Figura 4.14 mostra os perfis viscográficos 
do concentrado proteico de leite (MPC) e do concentrado pro-
teico de soro (WPC) em solução aquosa, com os intervalos das 
concentrações sólido-líquido entre 0,3 g.g-1 a 0,45 g.g-1 de 
matéria seca em água para o MPC, 0,1 g.g-1 a 0,4 g.g-1 de ma-
téria seca em água para o WPC. Diferentes tratamentos tér-
micos aplicados pelas indústrias brasileiras foram utilizados, 
com temperaturas entre 65°C e 95°C e tempo de retenção 
entre 5 minutos e 30 minutos. Os resultados foram interpre-
tados em função das viscosidades durante o aquecimento e 
resfriamento e são demonstrados na Figura 4.14.

Figura 4.14 
Concentrado proteico de soro (WPC). 

Fonte: Stephani (2010).
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Avaliando o comportamento das proteínas lácteas em di-
ferentes condições simuladas de processamento térmico, é 
possível otimizar as variáveis utilizando a interpretação dos 
perfis viscográficos obtidos, com referência à influência sobre  
as soroproteínas.

Outra avaliação pertinente obtida durante estudos (SOU-
ZA, 2013) apresenta a diferença de textura, considerando 
os aspectos liso e rugoso observados visualmente durante a 
fabricação de queijo processado em RVATM, utilizando WPC e 
MPC como ingredientes para elevar o teor proteico. Conforme 
apresentado na figura 4.15, diferenças ocorridas em relação 
ao tipo de proteína utilizado foram evidenciadas nas concen-
trações utilizadas.

Figura 4.15
Queijo processado cremoso em RVATM, utilizando WPC (A) 
e MPC (B). 

 

Fonte: Souza (2013).

(a)

Essa ocorrência explica-se observando a diferença entre a 
concentração de soroproteínas presentes em cada tratamen-
to. Assim, quanto maior o teor de WPC utilizado na avaliação, 
maior a concentração de soroproteínas e, consequentemente, 
maior o grau de desnaturação proteica durante o processa-
mento térmico, o que evidencia a obtenção de uma textura 
rugosa. A menor estabilidade térmica dessas proteínas causa 
um alto grau de interação entre elas e representa a causa 
dessas alterações visuais de textura nos produtos lácteos nos 
quais o elevado processamento térmico é utilizado.

Esses resultados condizem com a avaliação de Fox e 
McSweeney (2003), que descreve que as caseínas são alta-
mente estáveis ao tratamento térmico, onde leite em pH 6,7 
pode ser aquecido a 100°C por 24 horas sem coagulação, re-
sistindo ao aquecimento de até 140°C por 20 a 25 minutos. 

Assim, a variação de textura observada nos tratamentos 
com maior teor de WPC condiz com os resultados que descre-
vem essas soroproteínas como as mais termolábeis do leite. 
Essa instabilidade térmica é governada, principalmente, pe-
las propriedades da β-lactoglobulina, que, por sua vez, são 
afetadas pelo pH do meio, lactose, cloreto de sódio, íons, 
cálcio e outros (DANNENBERG; KESSLER, 1988; OLDFIELD 
et al., 1998a).

Law e Leaver (2000) destacaram que a reação de des-
naturação da β-LG e α-LA é acentuada quando o pH do leite 
é incrementado e retardada quando o pH é reduzido. Outra 
observação em relação a esse grupo de proteínas é o aumento 
das interações hidrofóbicas ocorridas após a desnaturação, 
o que representa um grande fator de impacto na perda de 
solubilidade dessas proteínas.

As proteínas lácteas (PL) são importantes para a nutrição 
humana e promovem uma ampla variedade de propriedades 
dinâmicas funcionais, largamente exploradas pelas indústrias 
de alimentos, com o objetivo de proporcionar melhoras de 
textura, rendimento e palatabilidade aos produtos processa-
dos. Diferentes métodos de produção em escala industrial das 
PL têm sido desenvolvidos ao longo dos últimos anos. Como 
resultado, uma grande variedade de produtos, especificamen-
te designados para essas aplicações, está sendo manufatu-
rada pelas indústrias, sendo os mais importantes do ponto 
de vista industrial os produtos de alta concentração proteica, 
como as caseínas, os caseinatos, os concentrados proteicos 
de soro (WPC), os isolados proteicos de soro (WPI), os con-

(b)
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centrados proteicos de leite (MPC) e os isolados proteicos 
de leite (MPI). Os processos utilizados na manufatura desses 
produtos tendem a modificar a estrutura nativa das proteínas 
lácteas, podendo levar a novas interações proteína-proteína 
e, consequentemente, gerar impacto sobre a funcionalidade 
tecnológica das mesmas (SINGH, 2009), reforçando a impor-
tância de se conhecer o comportamento de produtos lácteos 
proteicos durante o processamento térmico.

Proteínas lácteas (PL) são comumente adicionadas como 
ingredientes na fabricação de produtos lácteos formulados, 
como os queijos processados, visando aumentar a concentra-
ção de proteínas e/ou rendimento do produto final, devido à 
composição. As PL têm sido utilizadas também para melho-
rar as características de textura de diferentes tipos de leites 
fermentados. O uso de PL em bebidas nutricionais está cres-
cendo e, nessas aplicações, o MPC, por exemplo, contribui 
com ambas as frações proteicas do leite (caseína e proteínas 
do soro) na mesma proporção que o leite de origem, porém, 
com concentração de lactose muito menor (BALDWIN; PEAR-
CE, 2005). Já o WPC tem aplicação em produtos cárneos, 
bebidas, panificação e produtos infantis (KINSELLA, 1984; 
DE WIT, 1989). As principais características de funcionali-
dade desse produto estão relacionadas às proteínas do soro 
e incluem a forte interação com água, emulsificação, aera-
ção e geleificação. As funcionalidades desses produtos não 
dependem somente da composição, mas também dos vários 
processos a que eles são submetidos durante o processo de 
fabricação (DE WIT, 1989). O processo de conversão do leite 
ou do soro líquido em pó altera a natureza e o comportamento 
dos componentes do leite. Fatores que afetam a capacidade 
de absorção de água das proteínas lácteas incluem: compo-
sição, estrutura proteica e conformação, carga superficial e 
polaridade, presença de carboidratos, lipídeos e sais, pH, for-
ça iônica, temperatura, grau de desnaturação e agregação, e 
formação de ligação dissulfídicas (DAMODARAN, 1996; FOX; 
McSWEENEY, 2003).

Sinergismo proteico e suas 
tendências nas aplicações 
tecnológicas

O entendimento das interações sinérgicas envolvidas e a 
avaliação do efeito das proteínas lácteas (PL) como ingre-
dientes industriais ainda carecem de um maior número de 
trabalhos buscando o desenvolvimento de uma melhor ade-
quação da utilização dessas proteínas dentro de cada perfil 
tecnológico desejado nas diversas linhas de processamento, 
como queijos processados. O entendimento da interação das 
PL proporciona à indústria alimentícia a obtenção de uma 
relação que possibilita melhor custo/benefício da utilização 
de cada tipo de proteína dentro das características desejadas 
no produto final, trazendo, assim, ao mercado produtos que 
utilizem como ingredientes tecnológicos diferentes combina-
ções de sistemas proteicos em pó, visando melhor aprovei-
tamento da capacidade sinérgica das suas frações. Diante 
dessas interações, o pH do meio apresenta-se como um gran-
de interferente na intensidade e no tipo de reação ocorrida, 
influenciando na sinergia entre estas. A intensidade de des-
naturação e a interação das diferentes proteínas ocorrem de 
diferentes formas e intensidade, quando se varia o valor de 
pH do meio em que estas se encontram (ANEMA, 2008). O 
desdobramento das frações proteicas das PL pode, direta e 
indiretamente, afetar as propriedades reológicas do sistema 
alimentar e impactar, positiva ou negativamente, na aceita-
ção do consumidor de um produto lácteo. A Figura 4.16 apre-
senta a composição típica das proteínas do leite e do soro em 
relação à proteína total.
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Dentre as várias opções tecnológicas mais utilizadas pela 
indústria, visando elevar o teor de proteína nos produtos, o 
uso de sistemas proteicos vem ganhando destaque comer-
cial, devido à possibilidade de se obter o melhor equílibrio 
entre o custo de aplicação e o resultado tecnofuncional nos 
produtos. Em um trabalho recente (STEPHANI et al., 2015), 
objetivando avaliar o efeito de diferentes proporções de MPC/
WPC no comportamento reológico durante o processamento 
térmico, cinco amostras de sistemas proteicos em pó foram 

preparadas a partir de mistura a seco, conforme proporções 
apresentadas na Tabela 4.6. Os autores optaram por trabalhar 
na faixa de 0/100 até 30/70 de MPC/WPC, visando avaliar a 
influência da mudança gradual da proporção entre caseínas e 
soroproteínas (aproximadamente, 80/20), até próximo a uma 
inversão da proporção original do leite na amostra E (aproxi-
madamente, 24/76). A demonstração teórica dessa inversão 
de composição do sistema proteico está apresentada na Fi-
gura 4.17.

Figura 4.16 
Composição típica das proteínas do leite, frações proteicas do leite e frações de soroproteínas do leite.

Fonte: Stephani et al., 2015.

Proteínas do leite Frações proteicas do leite

Frações de soroproteínas do leite



92

densidade nutricional e conveniência

BrasilDairyTrends2020

Tabela 4.6 
Proporções de MPC e WPC nas amostras de sistemas 
proteicos em pó preparados por mistura a seco.

Sistemas proteicos

A B C D E

MPC/WPC (%) 0/100 7,5/92,5 15/85 22,5/77,5 30/70

Fonte: Stephani et al., 2015.

O uso dos sistemas proteicos permite não só elevar o teor 
de proteína nas bebidas lácteas, iogurtes, queijos e sorvetes, 
como também participa da modulação das caracterísitcas 
sensoriais dos mesmos, pois permite a obtenção de novas 
proporções entre as frações proteicas, que, devido às suas 
interações sinérgicas, fornecem efeitos tecnológicos diferen-
ciados durante e após o processamento. 

Para avaliação das alterações reológicas ocorridas nas di-
ferentes combinações de concentrados proteicos, é imperati-
vo utilizar como parâmetro de controle a viscosidade do pro-
duto após o processamento, sendo assim o ponto de avaliação 
de grande representatividade nos processos industriais. Com 
essa avaliação tem-se uma importante observação da capaci-
dade de absorção de água de uma determinada formulação, 
que é uma das propriedades de grande importância tecnológi-
ca para as indústrias, pois proporciona uma ampla variedade 
de aplicações com foco não somente no processo, mas tam-
bém no perfil do produto final a ser obtido, considerando a 
tendência de aumentar a concentração de proteína.

Figura 4.17 
Composição calculada das proteínas e frações proteicas de um sistema proteico com 30% de MPC e 70% de WPC.

Fonte: Stephani et al., 2015.
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4.5 Perspectivas e desafios
O consumidor brasileiro está cada vez mais crítico com 

aquilo que ingere e preocupado com saúde e bem estar, es-
tando inclusive disposto a pagar mais por produtos que ofe-
reçam estes atributos. Assim, os termos alimento saudável, 
densidade nutricional, alimento funcional, entre outros, já 
não são modismos. Neste sentido, o consumidor tem buscado 
mais produtos que vão além da indulgência, oferecendo tam-
bém benefícios nutricionais. Neste contexto, o leite e seus 
derivados apresentam muitas vantagens, pois além de serem 
naturalmente produtos ricos em proteínas, vitaminas e mine-
rais essenciais à saúde humana, possuem facilidade de enri-
quecimento atráves das técnicas da tecnologia de alimentos. 

Pesquisa, desenvolvimento e inovação concernentes aos 
lácteos têm sido alavancadas pelo propulsor atual “saúde e 
nutrição”. Perspectivas se abrem ao se constatar que as di-
ferentes matrizes dos produtos lácteos e novos métodos de 
processamento podem melhorar as interações dos nutrientes, 
bem como a sua biodisponibilidade, incrementando os efei-
tos metabólicos desejáveis do consumo de produtos lácteos.

Para pessoas com necessidades dietéticas especiais, 
como alérgicos à proteína do leite de vaca e intolerantes à 
lactose, convenientemente diagnosticados, os desafios tecno-
lógicos e nutricionais impulsionam novos produtos, a fim de 
evitar-se, tanto quanto possível, a dieta de exclusão do leite e 
derivados, prevenindo deficiência de nutrientes e proporcio-
nando melhor qualidade de vida à população.

Para atender também às necessidades de praticidade e 
conveniência que advém da vida moderna, os derivados do 
leite também apresentam benefícios, podendo ser oferecidos 
em diferentes formatos, texturas e sabores. Com isso, podem 

ser consumidos em diferentes momentos do dia e diferentes 
locais. As novas tecnologias têm permitido o  desenvolvimen-
to de produtos sem necessidade ou com menor necessidade 
de refrigeração, produtos com maior densidade nutricional, 
produtos de fácil transporte e manuseio, entre outros. Com 
isso, o leite e seus derivados perdem o status de commodities 
para se tornarem produtos de maior valor agregado. Nesse 
sentido, também são desenvolvidos produtos com caracterís-
ticas especiais quanto à contituição de nutrientes, que visam 
atender à demanda nutricional de público com diferente faixa 
etaria, como os idosos e crianças, ou ainda, à praticantes de 
atividade fisica e atletas, oferecendo assim, maior facilidade 
em atender necessidade nutricional.

Isso tudo confere aos produtos lácteos uma infinidade de 
aplicações e vantagens, e às empresas de laticínios do País, 
um grande arsenal para inovar e diversificar mercados. No en-
tanto, é necessária uma mudança no posicionamento dessas 
empresas no sentido de oferecer produtos mais competitivos, 
inovadores, com menos aditivos que possam causar altera-
ções metabólicas e que ofereçam uma nutrição adequada e 
praticidade ao mesmo tempo. Vale ressaltar que o clássico 
ciclo de desenvolvimento de um produto de 18 a 24 meses é 
muito lento para as condições atuais, onde dezenas de pro-
dutos lácteos são lançados mensalmente ao redor do mundo. 
Neste ponto, o Brasil precisa dar um passo a frente e ousar 
mais, ao invés de acompanhar os movimentos da indústria 
láctea americana e europeia. Algumas empresas já têm feito 
isso e conseguiram melhorar sua imagem perante o consumi-
dor, assim como suas vendas. 
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Capítulo 5

DIGESTIBILIDADE E BEM-ESTAR

Patrícia Blumer Zacarchenco 
Ariene Gimenes Fernandes Van Dender

As várias funções dos alimentos para a melhora da saú-
de estão cada vez mais elucidadas, graças ao progresso das 
pesquisas científicas, cujos resultados vêm chegando ao con-
sumidor devido ao aumento da facilidade de disseminação 
das informações. Como consequência, tem aumentado a pro-
cura por alimentos e bebidas capazes de propiciar benefícios 
específicos à saúde, entre os quais a melhora dos sistemas 
digestório e imunológico. Em função disso, a indústria de ali-

mentos busca desenvolver produtos lácteos semelhantes aos 
tradicionais, mas com benefícios adicionais por meio da in-
clusão de ingredientes probióticos, prebióticos e fibras, que 
permitem o uso de alegações de propriedades funcionais. 
Essa situação caracteriza a macrotendência Digestibilidade 
e Bem-estar para o setor de laticínios, apresentada na Figura 
5.1, que destaca os seus desdobramentos em potenciais pla-
taformas de inovação para as empresas. 

Figura 5.1 
Macrotendência Digestibilidade e Bem-estar, tendências e plataformas de inovação. 

Macrotendência Tendências Plataformas de inovação Ingredientes em perspectiva

DIGESTIBILIDADE 
E BEM-ESTAR

Saúde digestória Produtos lácteos funcionais para a saúde digestória. Probióticos, prebióticos, fibras

Bem-estar Produtos lácteos funcionais para o estado de ânimo e a saúde 
do sono. Probióticos, prebióticos, fibras

Fonte: equipe BDT2020.
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5.1 Tendências do consumo de alimentos 
e bebidas com benefícios para a saúde 
digestória

um terço das mães faz grande esforço para aumentar o con-
sumo por suas crianças de alimentos frescos, grãos integrais, 
vitaminas, minerais e cálcio. Além disso, uma em cada três 
mães se esforça, do mesmo modo, para o consumo por seus 
filhos de vitamina D e C. Quanto ao consumo de probióticos 
e prebióticos, uma em cada cinco dessas mães se preocupa 
com a questão (MSI 2012d apud SLOAN 2014).

Mais recentemente, estudos realizados nos Estados Uni-
dos apontam que mais da metade (56%) dos aldultos está 
se esforçando para consumir mais grãos integrais. Números 
similares de pessoas buscam consumir mais fibras e proteí-
nas, cálcio, potássio e probióticos (IFIC 2015 apud SLOAN 
2016).  Dentro dessas tendências, Nachay (2017) apresenta 
a aplicação dos chamados pulse ingredients em produtos lác-
teos. Segundo essa autora, “pulse ingredients” são sementes 
desidratadas de leguminosas, incluindo feijões, ervilhas, len-
tilhas e grão-de-bico, altamente nutritivos, com várias funcio-
nalidades tecnológicas (substituição de gordura, por exem-
plo). Além disso, contribuem para a tendência clean label, 
são proteínas vegetais e têm despertado grande interesse nos 
consumidores e na indústria. Exemplos de pulse ingredients 
são concentrado proteico de ervilha, concentrado proteico de 
feijão-fava, farinha de ervilha e farinha de lentilha, e suas 
aplicações vão desde produtos de panificação até queijos, 
iogurtes, pudins, smoothies, molhos e cereais. As empresas 
também posicionam esses ingredientes como clean label e 
obtidos de vegetais não modificados geneticamente.

Dentre os produtos lácteos, os iogurtes são aqueles em 
que mais se encontra a presença de probióticos. Também em 
razão de os iogurtes serem largamente consumidos, verifica-
se grande variedade de versões adicionadas de prebióticos e 
fibras. Os queijos também são veículos de probióticos, porém 
apresentam mais restrições para a incorporação de prebió-
ticos e fibras. No mercado internacional de países que per-
mitem a alegação de propriedades funcionais, encontram-se 
sorvetes com adição de probióticos. Os queijos processados 
ou fundidos são a categoria em que mais facilmente se faz 

Demanda de benefícios para a 
saúde digestória

Sloan (2014) destacou pontos importantes sobre o com-
portamento do consumidor e o mercado para produtos lácteos 
contendo probióticos, prebióticos e fibras e produtos relacio-
nados. Segundo essa autora, bebidas energéticas e esporti-
vas, fórmulas à base de leite, iogurtes probióticos, bebidas à 
base de suco, cereais e biscoitos estavam entre os alimentos 
das categorias relacionadas à saúde e ao bem-estar em 2013. 
Conforme as pesquisas citadas pela autora, 38% disseram 
ter consumido antioxidantes, mas não o suficiente para be-
nefícios à saúde, e 31% disseram o mesmo com relação aos 
probióticos. Contudo, com a alegação para probióticos proi-
bida ou ainda em análise em alguns países, os fabricantes 
têm investido nos componentes com alto teor de vitamina C, 
para atender ao apelo de imunidade. Um exemplo disso é o 
iogurte com acerola da empresa Danone (Danone’s Actimel 
Powerfruit Yogurt) (INNOVA, 2014 apud SLOAN 2014). . 

Os prebióticos tornaram-se uma grande oportunidade de 
mercado em 2013 (SLOAN, 2014). Em 2012, 32% dos 
consumidores estavam atentos aos prebióticos e 48%, aos 
probióticos. A manutenção de um sistema digestório e imu-
nológico saudável era o principal aspecto ligado a prebióti-
cos (IFIC, 2013a, citado em Sloan 2014). Também oito de 
cada dez consumidores preferem obter seus grãos integrais 
de alimentos ou bebidas que naturalmente os contenham, 
destacando que 73% desses consumidores disseram o mes-
mo para fibras, 72% para proteínas, 62% para antioxidantes, 
47% para cálcio, 44% para ácidos graxos ômega, 43% para 
probióticos e 41% para vitamina D (HARTMAN, 2013a apud 
SLOAN 2014). Além disso, 55%, ou seja, mais da metade 
das pessoas entrevistadas nesse estudo colocaram que ge-
renciam a manutenção do peso por meio dos alimentos, 36% 
adicionaram probióticos às suas dietas, um terço das pessoas 
adicionou mais ferro, farelo de aveia, óleo de linhaça, um 
quarto adicionou mais adoçantes naturais que açúcares, pre-
bióticos, carboidratos complexos e proteína de soja. Cerca de 
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a adição de prebióticos e fibras devido às etapas caracte-
rísticas de obtenção. Nesses queijos fundidos e em outros 
produtos lácteos, como manteigas, sorvetes, doce de leite, 
molhos à base de leite e derivados, a adição de prebióticos e 
fibras objetiva também auxiliar na redução de gordura. Para 
os sorvetes, iogurtes e doces de leite, a adição de certos tipos 
de prebióticos e fibras como inulinas, fruto-oligossacarídeos 
e polidextrose, além de representar benefícios à saúde, pode 
auxiliar na redução da quantidade de açúcares adicionados 
à formulação. Quanto aos produtos lácteos desidratados, a 
categoria de leites infantis é a que oferece maior variedade 
de tipos de produtos com adição de probióticos e prebióticos. 
Contudo, a tendência para essa categoria de produtos lácteos 
já atinge os similares para adultos com adição, principalmen-
te, de fibras. Na categoria de leites fluidos, já existem exem-
plos de produtos com presença de fibras.

Os consumidores ao redor do mundo continuam a apreciar 
iogurtes e outras variedades de produtos lácteos fermenta-
dos. Mais da metade (53%) dos consumidores pesquisados 
no trabalho “DSM’s Global Insight Series: Patterns in Yogurt 
Consumption” disse que consome mais iogurte atualmente 
do que há três anos. Para os consumidores do Brasil, esse 
índice foi de 61% e para os chineses, 67%. As pessoas que 
responderam aos questionários no Brasil (57%) e nos Estados 
Unidos (59%) colocaram que consomem iogurte no café da 
manhã. Os desenvolvedores de produtos responderam a isso 
oferecendo mais embalagens com porções individuais e com 
grãos ou cereiais como opções de refeição mais completa. Por 
outro lado, os entrevistados franceses colocaram que conso-
mem mais iogurtes como sobremesas. Na pesquisa apresen-
tada por Nachay (2015), os consumidores foram entrevista-
dos em seis países: Brasil, China, França, Polônia, Turquia 
e Estados Unidos. Quarenta e nove por cento dos chineses 
preferiram os iogurtes “de beber”, o que é mais expressivo do 
que os outros mercados. De modo geral, a maioria dos entre-
vistados (66%) disse que consome iogurte apenas, enquanto 
perto de um terço o consome com frutas ou cereais. Outros 
pontos importantes desse estudo que podem interessar às 
empresas que desenvolvem produtos são que: (a) o iogurte 
probiótico é mais popular na China do que nos outros países 
estudados; (b) na Polônia há preferência por iogurtes aroma-
tizados; e (c) 36% dos entrevistados americanos consomem 
mais os iogurtes do tipo grego.

Por sua vez, Hennessy (2014) colocou que 20% dos ame-
ricanos responderam, em estudo da Mintel, que estão incorpo-
rando probióticos regularmente na dieta, enquanto 29% afir-
maram que estão modificando suas dietas para consumir mais 
iogurte e alimentos ricos em fibras, para melhor gerenciamento 
da saúde digestória. Além da inclusão de iogurte na dieta, os 
consumidores têm se esforçado para se alimentar de maneira 
mais saudável de modo geral, incluindo também frutas, ve-
getais e alimentos livres de glúten, para prevenir doenças do 
sistema digestório. Esse estudo chamado “Mintel’s Yogurt and 
Yogurt Drinks–US, August 2013“ também verificou que 84% 
dos consumidores de iogurte concordam que o consumo desse 
produto é um bom modo de manter a saúde digestiva.

Ainda sobre hábitos atuais dos consumidores e tendências 
de consumo, Hensel et al. (2014) compilaram os resultados 
de pesquisas de mercado apresentadas por Ann Williams, da 
Innova Market Insights, na conferência “A Healthy Snack Re-
volution”, do IFT Wellness 14 Conference. As tendências de 
consumo têm apontado mudanças no conceito dos lanches, 
antes entendidos como contendo apenas batatas fritas e bis-
coitos ou bolachas (cookies). Nos dias de hoje, os consumido-
res entendem que “lanche” deve conter sanduíches, iogurtes, 
nozes, frutas secas, sushi, biscoitos do tipo crackers e quei-
jos, entre outros itens, devendo-se notar ainda que tais produ-
tos podem, também, servir como refeições principais. Além 
disso, as preferências dos consumidores pelos itens dos lan-
ches são determinadas não apenas pelo horário do dia, mas 
pelo dia da semana. A conferencista desse evento colocou 
que, no início da segunda-feira, muitas pessoas pensam “Vou 
me alimentar melhor” e, com o avançar do dia ou dos dias da 
semana, a indulgência pode mudar o propósito inicial.

Barbara Katz, presidente da Health Focus International, 
também na IFT Wellness 14 Conference identificou três opor-
tunidades-chave para as empresas na área de lanches: (1) 
pequenas refeições; (2) lanches com benefícios adicionais 
(better-for-you); e (3) lanches tradicionais que atendem à in-
dulgência. Para lanches que servem como pequenas refei-
ções, a prioridade é satisfazer rapidamente a fome usando, 
para tanto, ingredientes que conferem saciedade, como grãos 
integrais. Os lanches com benefícios adicionais (better-for
-you) devem incorporar ingredientes como proteínas e fibras. 
Já nos lanches tradicionais que atendem à indulgência devem 
estar presentes ingredientes com apelo premium e natural.
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Demanda de benefícios 
para o estado de ânimo 
e a saúde do sono

Os ritmos circadianos, como o ciclo sono/vigília e o compor-
tamento alimentar, são gerenciados por um relógio interno, sin-
cronizado pelo período de 24 horas (BERNARDI et al., 2009). 
O desalinhamento circadiano ocorre no momento em que o 
sistema interno não se encontra alinhado com o ambiente ex-
terno, levando à privação crônica de sono, muito comum nas 
sociedades modernas, que pode ser atribuída a fatores quanti-
tativos, tais como o número insuficiente de horas de sono, ou 
a fatores qualitativos, como os períodos de sono fragmentado. 
Entre os fatores responsáveis pelo desalinhamento circadiano 
podem incluir-se o aumento do número de indivíduos que tra-
balham por turnos ou em períodos noturnos, o aumento do 
número de horas de trabalho, o tempo de comunicação, o jet 
lag (transtorno do ritmo circadiano por mudança de fuso horá-
rio), o estresse psicossocial e a chegada da televisão, do rádio 
e da internet. O trabalho por turnos é um sistema essencial na 
sociedade, estando muito presente na indústria, assim como 
nas instituições médicas. Porém, o trabalho por turnos encon-
tra-se associado a resultados adversos para a saúde, nos quais 
se incluem os distúrbios gastrointestinais, a síndrome metabó-
lica, diabetes, dificuldades reprodutivas, os cânceres de mama 
e próstata, alterações na tolerância à glucose e na função car-
diovascular (GOMES, 2015).

A prevalência e o impacto da síndrome metabólica é alar-
mante. Em particular, o sobrepeso e a obesidade atingem 
níveis epidêmicos e são uma preocupação para a saúde pú-
blica no mundo ocidental, com consequências econômicas e 
sociais. Estima-se que o número assustador de 1,9 bilhão de 
adultos (39% da população adulta global) esteja acima do 
peso, sendo 600 milhões (13%) desses indivíduos obesos. 
Esse peso adicional contribui para uma série de doenças não 
transmissíveis, incluindo as cardiovasculares, o diabetes, as 
doenças músculo-esqueléticas, a apneia do sono e, em al-
guns casos, o câncer. A relação entre a perda de sono e as 
doenças metabólicas é de importancia para os indivíduos que 
frequentemente sofrem de alterações no sono. O trabalho em 
turnos aumenta o risco de sobrepeso e obesidade, além de 
várias doenças metabólicas adicionais, como a síndrome me-
tabólica e o diabetes tipo 2. 

Como o trabalho em turnos contribui para a síndrome me-
tabólica não está totalmente elucidado. Os intervalos curtos 
de sono estão associados com a síndrome metabólica e tra-
balhadores de turnos tipicamente têm períodos mais curtos 
de sono. Os períodos mais curtos de sono têm demonstrado 
provocar resposta fisiológica ao estresse que leva a alterações 
na microbiota intestinal. Estudos recentes mostram altera-
ções das comunidades microbianas intestinais e disbiose da 
microbiota intestinal em ratos que tiveram o sistema circadia-
no alterado. Reynolds et al. (2017) realizaram ampla revisão 
da literatura, apresentando resultados de pesquisas que lhes 
permitiram afirmar que o rompimento do ritmo circadiano e 
as modificações no sono alteram a microbiota intestinal, con-
tribuindo para estados inflamatórios e doenças metabólicas 
associadas ao trabalho em turnos.

Mudanças na microbiota 
intestinal e doenças metabólicas

A microbiota intestinal desempenha papel-chave na saú-
de e no bem-estar. A absorção de nutrientes, o metabolismo 
e estocagem, o estabelecimento e manutenção da função 
imune e metabólica requerem a participação da microbiota 
intestinal. Essa microbiota é influenciada por vários fatores 
determinados recentemente como idade, dieta e doenças me-
tabólicas (REYNOLDS et al., 2017).

O trabalho de Ley et al. (2005) mostrou que ratos gene-
ticamente obesos apresentam um decréscimo de 50% dos 
Bacteroidetes e um aumento relativo nos Firmicutes, quan-
do comparados com os magros. Esses achados foram confir-
mados em pessoas obesas (DUNCAN et al., 2008). Estudos 
adicionais forneceram mais correlações entre o declínio dos 
Bacteroidetes em obesos em comparação a pessoas magras, 
tendo verificado aumento nas proporções de Lactobacillus 
em pessoas obesas e decréscimo significativo na diversidade 
da microbiota de modo geral, em relação a pessoas magras 
(ARMOUGOM et al., 2009; TURNBAUGH et al., 2009; REY-
NOLDS et al., 2017). 

Estudos de transplante fecal ofereceram as evidências 
mais convincentes sobre o papel da microbiota no desenvol-
vimento da obesidade. Especificamente, o transplante fe-
cal de ratos obesos para ratos magros induziu a obesidade 
nos receptores, independentemente de mudanças na dieta 



103

digestibilidade e bem-estar

BrasilDairyTrends2020

(LEY et al., 2005). Além disso, os estudos de Backhed et al. 
(2004) e Backhed et al. (2007) evidenciaram que a micro-
biota desempenha papel no desenvolvimento da obesidade, 
já que ratos isentos de germes (germ-free) sem microbiota 
têm menor quantidade de massa gorda comparados aos ratos 
comuns (wild-type) e os ratos isentos de germes (germ-free) 
não desenvolveram obesidade devido à dieta.

A principal influência da microbiota intestinal na obesi-
dade em humanos é reforçada pelas pesquisas que compa-
ram gêmeos obesos e magros. Quando Ridaura et al. (2013) 
transplantaram microbiota intestinal de gêmeos com diferen-
tes perfis de massa corporal (um obeso, um magro) em ratos 
isentos de germes (germ-free), o rato receptor desenvolveu o 
perfil adiposo do doador, isto é, o rato receptor da microbiota 
intestinal do gêmeo obeso apresentou maior massa corporal 
e ganho de adiposidade que aquele que recebeu a microbio-
ta intestinal do gêmeo magro. As diferenças na microbiota 
intestinal dos gêmeos doadores reforçam dois conceitos im-
portantes: (1) os fatores ambientais (como a dieta) exercem 
um papel maior que a genética na composição da microbiota 
intestinal; (2) a microbiota intestinal tem grande influência 
no ganho de peso e, consequentemente, na cascata de doen-
ças associadas com obesidade.

Os dados da literatura recente fornecem evidências da 
relação entre a disbiose da microbiota intestinal e a doença 
metabólica (trata-se dessa questão no item 5.2.). Contudo, 
há menor quantidade de informações sobre como o desequi-
líbrio do sono e dos ritmos circadianos influenciam a micro-
biota intestinal e as difunções metabólicas relacionadas, o 
que deverá ser tema de mais estudos no futuro (REYNOLDS 
et al., 2017).

Estresse e microbiota intestinal
O estresse fisiológico e psicológico pode desequilibrar a 

microbiota intestinal, influenciar negativamente a permeabi-
lidade do intestino, prejudicando a saúde. Em um ambien-
te intestinal saudável, a barreira epitelial é uma estrutura 
estável projetada para restringir o impacto de patogênicos 
e possibilitar a ação dos organismos benéficos. O balanço 
entre as bactérias benéficas e patogênicas na mucosa e no 
lúmen intestinal é necessário para a homeostase intestinal. 
Tanto a barreira epitelial como o ambiente intestinal que ela 
protege estão sujeitos ao desequilíbrio causado por fatores 

ambientais, incluindo o estresse (REYNOLDS et al., 2017). 
Um exemplo da ação fisiológica na microbiota foi demonstra-
do por Freestone et al. (2002), que verificam, em situações 
de aumento dos níveis de adrenalina e noradrenalina, a pro-
liferação da bactéria Escherichia coli. Do mesmo modo, o 
estudo de Bailey et al. (2004) verificou que a exposição de 
macacas prenhas a situações de estresse (acústico e visual) 
foi associada a alterações na microbiota intestinal dos recém-
nascidos, com redução dos números de bifidobactérias e lac-
tobacilos anaeróbios dois dias após o nascimento. 

Saúde do sono
Há evidências de que a perda do sono e o desequilíbrio 

agudo dos ritmos circadianos, na forma de privação total do 
sono, restrição do sono ou sono fragmentado, são fatores de 
estresse fisiológico. Esses fatores são discutidos no contexto 
de mudanças nos níveis de cortisol com a perda de sono e o 
desequilíbrio dos ritmos circadianos. As elevações nos níveis 
de cortisol, seguidas por perda de sono e desequilíbrio agudo 
dos ritmos circadianos, refletem na ativação do sistema que 
envolve o hipotálamo e as glândulas pituitária e adrenal. Isso 
é problemático, já que impacta no metabolismo da glicose 
pela indução da gliconeogênese, minimizando a utilização 
da glicose periférica e elevando os níveis totais de glicose 
sanguínea. 

Poucos estudos verificaram um impacto mínimo ou nulo 
da privação ou restrição do sono e desequilíbrio agudo dos 
ritmos circadianos sobre os níveis médios diários de cortisol, 
o que pode ser devido ao grau moderado de restrição do sono 
nos protocolos ou a saída dos participantes do laboratório du-
rante o dia. Contudo, quando as avaliações se estenderam 
por semanas de desequilíbrio agudo dos ritmos circadianos, 
reduções nos níveis de cortisol foram observadas. As razões 
para essas diferenças são desconhecidas e precisam ser in-
vestigadas. Dada a relação entre os níveis de cortisol (marca-
dor de estresse) e a microbiota intestinal, há um argumento 
plausível para considerar a relação entre o estresse fisiológico 
da perda de sono, o rompimento dos ritmos circadianos e 
(potenciais) mudanças na microbiota intestinal (REYNOLDS 
et al., 2017).

A associação entre poucas horas de sono, sobrepeso e 
obesidade tem incentivado pesquisas sobre a relação entre 
poucas horas de sono e a função metabólica, entre elas vários 
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estudos epidemiológicos. A manipulação laboratorial do sono 
tem revelado que indivíduos privados do sono por períodos 
variando de 24 a 120 horas tendem a apresentar mudanças 
em várias medidas fisiológicas associadas com a doença me-
tabólica. Considerando que a perda de sono e o desequilíbrio 
dos ritmos circadianos são considerados fatores de estresse 
fisiológico, a relação entre “fator de estresse-microbiota in-
testinal – inflamação – função metabólica” pode explicar a 
relação entre trabalho em turnos, obesidade e doenças rela-
cionadas à obesidade (REYNOLDS et al., 2017). A relação 
proposta é destacada na Figura 5.2. 

A síndrome do intestino irritável (IBS) é um desequilíbrio 
gastrointestinal crônico comum entre as pessoas. Estudos 
epidemiológicos dos Estados Unidos, Reino Unido e China 
têm demonstrado que, aproximadamente, de 11% a 20% das 

pessoas apresentam essa condição, com prevalência de 8,6% 
na população local em Cingapura. A patogenia da IBS ainda 
não foi esclarecida. Além da desregulação do eixo cérebro
-intestino, da motilidade intestinal alterada e da hipersen-
sibilidade visceral, o desequilíbrio da microbiota intestinal 
é considerado também um importante fator etiológico para 
IBS. Os resultados obtidos em alguns estudos de que alguns 
probióticos são efetivos na prevenção e no tratamento de vá-
rios distúrbios gastrointestinais, tais como a IBS, corroboram 
essa idéia. Alguns estudos sugerem que probióticos podem 
alterar a fermentação no cólon, causando aumento na produ-
ção de gás, a qual induz contrações de propulsão e acelera 
o trânsito. Além disso, probióticos podem também alterar a 
produção de ácidos graxos de cadeia curta que modulam a 
absorção de fluido e de sódio no cólon. Outros estudos mos-

Figura 5.2 
Relações propostas entre perda de sono, microbiota intestinal, infl amação e desequilíbrio metabólico 
(Adaptada de REYNOLDS et al, 2016)

Fonte:  (Adaptada de REYNOLDS et al., 2017)
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traram que probióticos podem exercer seus efeitos benéficos 
em desequilíbrios gastrointestinais através de vários meca-
nismos, tais como a modulação da resposta imune do hos-
pedeiro, aumentando a função epitelial de barreira e efeitos 
antimicrobianos. No entanto, os mecanismos patofisiológicos 
pelos quais os probióticos atuam não foram ainda totalmente 
explorados (WONG et al., 2015).

Um desequilíbrio do eixo cérebro-intestino tem sido evi-
denciado em diversos indivíduos com IBS. Esses indivíduos 
sofrem de dor e de motilidade intestinal alterada de forma 
mais severa quando se encontram sob estresse ou passam 
por situações que afetam suas estratégias de enfrentamen-
to ou traços de personalidade. O fator de liberação do hor-
mônio corticotrofina (CRF) liga o sistema nervoso central ao 
intestino, fato observado pelo aumento dos níveis de corti-
sol na saliva de pacientes com IBS, comparado aos contro-
les saudáveis. Quando o indivíduo é submetido a condições 
de superestimulação da secreção de cortisol, a produção de 
melatonina pela glândula pineal sofre supressão significati-
va. A melatonina (5-metoxi-N-acetiltriptamina), um derivado 
próximo da serotonina (5-HT), é um hormônio implicado não 
somente no controle do ciclo sono-vigília, mas também na 

modulação da função intestinal. Estudos prévios controlados 
mostraram que a administração de 3 mg de melatonina à 
noite por duas semanas aliviou significativamente a dor ab-
dominal, enquanto reduziu a sensibilidade à dor retal. Além 
disso, esse procedimento também apresentou uma tendência 
a aliviar a distensão intestinal (KELLNER et al., 1997; PA-
TACCHIOLI et al., 2001; WEINRYB et al., 2003; SONG et 
al., 2005; LU et al., 2005; WONG et al., 2015).

Além da produção na glândula pineal, também foram en-
contradas altas quantidades de melatonina no intestino. As-
sim, levantou-se a hipótese de que a função dos probióticos 
no tratamento da IBS pode ser devida à sua influência nos 
níveis de melatonina no intestino, e isso, por sua vez, exerce 
um impacto na sintomatologia do paciente com IBS. Com 
o objetivo de provar essa hipótese, fez-se um planejamento 
para um estudo duplo-cego, randômico, controlado por place-
bo, usando VSL#3, uma mistura de probióticos contendo oito 
diferentes estirpes  de bactérias benéficas, para investigar 
os efeitos desse probiótico no tratamento dos sintomas de 
intestino IBS, o que resultou em mudanças de melatonina 
presente na saliva (WONG et al., 2015).

5.2 Inovações em produtos lácteos com 
ingredientes probióticos

Benefícios proporcionados pelos 
ingredientes probióticos

Os produtos lácteos são reconhecidos como ótimos veícu-
los para os ingredientes probióticos, que, conforme a defini-
ção-padrão da FAO/ONU (Food and Agriculture Organization/ 
Organização das Nações Unidas) e a WHO ou OMS (Organi-
zação Mundial da Saúde), são micro-organismos vivos que, 
administrados nas quantidades adequadas, conferem benefí-
cios ao hospedeiro (JOINT FAO/WHO Working Group, 2002).

Os probióticos são um dos ingredientes mais importantes 
reconhecidos como impulsionadores (driving force) do merca-
do de alimentos funcionais, devido a seus benefícios à saúde 
já bem documentados e por serem adicionados a uma ampla 
variedade de produtos lácteos e não lácteos. Sobre os bene-

fícios à saúde dos probióticos como ingredientes, o capítulo 
“Saúde do aparelho digestório“ do livro “Brasil Ingredients 
Trends 2020“ traz uma extensa revisão (ZACARCHENCO et 
al., 2014).

O conhecimento do consumidor sobre os diferentes tipos 
de probióticos aumentou significativamente nos últimos cin-
co anos (KENT; DOHERTY, 2014). Embora tenha havido um 
rápido crescimento do uso de probióticos, recentemente hou-
ve uma queda nas aplicações em produtos lácteos na Europa, 
devido à intransigência regulatória e ao aumento de custos. 
Contudo, existem oportunidades para expandir a produção de 
produtos lácteos em outros países desenvolvidos e em desen-
volvimento. Reid (2015), um cientista canadense, exempli-
ficou, com o lançamento do iogurte Activia em seu país em 
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2004, a transformação do conceito de probióticos. Segundo 
ele, em um ano, 75% dos 8 milhões de habitantes da provín-
cia de Quebec tinham consumido esse produto. Esse incrível 
crescimento do consumo simboliza uma premiação pública 
do conceito de benefícios à saúde fundamentados cienti-
ficamente. Os dados que mostram os efeitos positivos dos 
probióticos nos mecanismos de diarreia, efeitos colaterais de 
antibióticos, efeitos potenciais contra alergias e redução da 
absorção ambiental de toxinas propiciam as bases científicas 
de um futuro dinâmico para os produtos lácteos com probió-
ticos (REID, 2015).

As diferentes linhagens de probióticos têm características 
específicas, como para o combate a alergias sazonais (KOYA-
MA et al., 2010; SINGH et al., 2013), alívio de constipação 
em adultos (AGRAWAL et al., 2009), mas não em crianças 
(TABBERS et al., 2011), redução de diarreia associada a me-
dicamentos (VRESE et al., 2011), redução da duração de in-
fecções respiratórias agudas em crianças e adultos saudáveis 
(KING et al., 2014), redução da ansiedade (MESSAOUDI et 
al., 2011) e melhora de parâmetros imunológicos em porta-
dores de HIV/Aids (HEMSWORTH et al., 2012).

Outra questão que surge é se uma pessoa que não esteja 
sofrendo de nenhuma dessas doenças precisa consumir pro-
bióticos. Por um lado, os efeitos clínicos dos alimentos con-
tendo probióticos são menos intensos que os medicamentos. 
Isso ocorre, por exemplo, na redução do colesterol (FUENTES 
et al., 2013) sem os efeitos colaterais e níveis de eficácia 
quando se compara às estatinas (TOMPKINS et al., 2014). 
Por outro lado, os probióticos podem induzir efeitos fisiológi-
cos nas chamadas pessoas saudáveis. Por exemplo, o consu-
mo de quatro semanas de Lactobacillus paracasei subsp. pa-
racasei LC01 em adultos saudáveis resultou, nos exames das 
fezes, na redução de amônia e Escherichia coli e no aumento 
de Lactobacillus, Bifidobacterium e Roseburia intestinalis e 
nos teores de ácido acético e butírico (ZHANG et al., 2013).

A habilidade de alguns lactobacilos de produzir neuroquí-
micos com potencial de agir sobre o cerebelo via nervo vago 
(BERCIK et al., 2011) amplia a questão de como os pro-
bióticos podem beneficiar pessoas com desordens do humor. 
Estudos com modelos animais já mostraram que a sinalização 
intestino-cérebro pode ser influenciada por mecanismos me-
tabólicos, imunológicos, hormonais e neurais e afetar poten-
cialmente o humor, a dor e a cognição (ALCOCK et al., 2014). 

Contudo, estudos com animais não representam necessaria-
mente os mesmos resultados que em humanos. No estudo de 
Maes et al. (2008) com humanos, foi avaliado se o rompi-
mento da barreira epitelial do intestino poderia levar à infla-
mação e à depressão e se verificou a mais alta prevalência de 
anticorpos contra lipopolissacarídeos de enterobactérias nos 
pacientes com depressão do que nos controles. Se os probió-
ticos podem melhorar a resistência da barreira, como parece 
ser o caso em estudos in vitro (RESTA-LENERT; BARRETT, 
2003) e in vivo (LIU et al., 2011), seu consumo poderia ter 
efeito sobre o humor pelo menos através desse mecanismo. 
Já há precedentes de alimentos que afetam o humor, como 
peixe e certas vitaminas que aumentam a serotonina, um re-
gulador do humor no cérebro (LANG; BORGWARDT, 2013; 
TANSKANEN et al., 2001; REID, 2015).

Em um único estudo de Tillisch et al. (2013), usando 
ressonância magnética, a ingestão por quatro semanas de 
iogurte probiótico afetou a atividade de regiões do cérebro 
que processam emoções e sensações. Vários outros estudos 
(MAYER et al., 2014) estão em desenvolvimento para explo-
rar a extensão da sinalização entre a microbiota intestinal e 
o cérebro e o grau com que os alimentos probióticos podem 
influenciar. Os alimentos claramente não afetam o humor das 
pessoas consideradas saudáveis. Nesses estudos, os resulta-
dos comportamentais devem ser medidos juntamente com a 
resistência da barreira intestinal e, quando possível, os níveis 
dos neuroquímicos na corrente sanguínea (REID, 2015).

O artigo de revisão de Gallego e Salminen (2016) trata 
também dos vários efeitos positivos de diferentes probióticos 
e preobióticos na saúde de gestantes, recém-nascidos, crian-
ças, adultos e idosos e também dos chamados probióticos 
emergentes, como os micro-organismos Clostridium butyri-
cum, Bacteroides xylanisolvens, Faecalibacterium prausnitzii 
e Akkermasia muciniphila.

Há alimentos que são consumidos por razões específi-
cas, como farelos ricos em fibra para a constipação. Talvez 
produtos consumidos em certos períodos do ano encontrem 
um nicho, por exemplo, probióticos consumidos para redução 
da duração, sintomas e sinais da alergia. Sabendo que esses 
apelos são permitidos para medicamentos, pode ser viável 
permiti-los para rótulos de alimentos que indiquem o con-
sumo de certos iogurtes probióticos como benéficos durante 
a estação mais comum para alergias. Essa é a abordagem 
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usada por empresas que produzem vacinas e ministram pe-
quenas dosagens de pólen, pelo de animais ou fungos duas 
vezes na semana por vários meses, seguido de doses menos 
frequentes de manutenção (REID, 2015).

No estudo de Koyama et al. (2010), do qual Reid (2015) 
participou, foram selecionadas linhagens de probióticos con-
siderando testes in vitro de parâmetros imunológicos associa-
dos à alergia. Uma linhagem de Bifidobacterium adolescentis 
que ainda não havia sido usada para produção de iogurte foi 
adicionada devido às suas propriedades antialérgicas. O io-
gurte foi bem aceito pelos participantes da pesquisa e, em-
bora estatisticamente não se tenha encontrado significância 
nos indicadores de qualidade de vida relacionados à alergia 
ou sobre o uso de medicamentos antialérgicos, houve aumen-
to estatisticamente significante nos níveis séricos de IL-10 
e IL-12 (interleucinas) durante a estação do ano mais propí-
cia a alergias e nos níveis de TGF-b (fator de transformação 
de crescimento beta) nas estações menos propícias. Embora 
amostras de grande tamanho (grande número de pessoas) se-
jam necessárias para provar a relação de causa e efeito, esses 
pequenos estudos já fornecem informações (REID, 2015).

Mais evidências do potencial dos probióticos na melho-
ra da qualidade de vida nos pacientes com alergias vêm do 
estudo duplo-cego, placebo controlado, randomizado, em 
que Costa et al. (2014) forneceram Lactobacillus paracasei 
subsp. paracasei LP-33 a pacientes com rinite alérgica que 
estavam sendo tratados com o anti-histamínico loratadina. O 
estudo mostrou melhoras consistentes em sintomas oculares, 
mas a falta de efeito sobre os sintomas nasais que também 
foi encontrado em outro estudo (IVORY et al., 2013) indica 
que a prevenção e o tratamento da alergia podem precisar de 
abordagens diferentes. Entre essas abordagens diferentes es-
taria a ingestão de probióticos com efeitos anti-histamínicos 
para reduzir ou eliminar a ocorrência de sintomas de aler-
gia (TAMURA et al., 2007) e a administração de probióticos 
localmente na passagem nasal. Outra abordagem possível é 
que a administração de probióticos pode reduzir o risco e a 
duração da gripe comum (GUILLEMARD et al., 2010; MAKI-
NO et al., 2010). 

Reid (2015) sugere se esses probióticos não poderiam ser 
vendidos especialmente nos meses de novembro a abril no 
Hemisfério Norte e de maio a julho no Hemisfério Sul, perío-
do em que as gripes são mais comuns. Nesse sentido, Kumpu 

et al. (2013) realizaram um estudo de 28 semanas, randomi-
zado, duplo-cego, placebo controlado, em que crianças que 
receberam leite suplementado com Lactobacillus rhamnosus 
GG tiveram menos dias de sintomas respiratórios que o grupo 
controle. Também Gleeson et al. (2011) verificaram redução 
na frequência de infecções virais do trato respiratório superior 
possivelmente pelo aumento dos níveis de IgA (imunoglobu-
lina) presentes na saliva de atletas que consumiram regular-
mente leite fermentado com Lactobacillus casei Shirota. Esse 
estudo foi realizado com 84 homens e mulheres praticantes 
de esportes de inverno de resistência. Por outro lado, no es-
tudo de Lehtoranta et al. (2014), quando os probióticos L. 
rhamnosus GG e Bifidobacterium animalis ssp. lactis BB-12 
foram administrados na forma de um comprimido mastigável, 
não houve favorecimento no quadro da infecção viral. 

Embora seja difícil de provar, parece que os anticorpos da 
boca e da garganta neutralizam o vírus antes que  chegue aos 
pulmões. Essa observação é sustentada por estudos como os 
de Groeger et al. (2013) e Leyer et al. (2009), que mostram 
que os alimentos probióticos podem melhorar a imunidade 
da mucosa para incrementar o combate ao vírus comum da 
gripe e aliviar sintomas como febre, rinorreia e incidência de 
resfriados.

Se uma empresa deseja reposicionar uma versão diferen-
te de um “produto X” poderia, por exemplo, segundo Reid 
(2015), adequar sua composição (acrescentar probióticos, 
por exemplo), rotulá-lo como “para resfriados”, permitindo-se 
essa alegação mesmo que não se permitissem alegações es-
pecíficas para doenças. Há, certamente, um nicho de merca-
do, como foi demonstrado por um produto chamado Cold-fX, 
derivado de ginseng, para o qual o órgão oficial de saúde do 
Canadá (Health Canada’s Natural Health Product Directorate) 
aprovou a alegação: “Ajuda a reduzir a frequência, severida-
de e duração do resfriado e sintomas da gripe por reforçar o 
sistema imunológico”. Portanto, produtos lácteos que aliviem 
sintomas de resfriados podem ser muito interessantes como 
plataformas de inovação. 

A ideia de apresentar esses exemplos, segundo Reid 
(2015), é sugerir que alguns probióticos podem atender a 
condições específicas e, ao mesmo tempo, serem seguros 
para uso como alimento. As linhas de iogurte podem facil-
mente acomodar diferentes bateladas e os canais de distri-
buição já existem. Os sistemas regulatórios atuais restringem 
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o tratamento e a prevenção de doenças às drogas (ou medi-
camentos), um dogma que precisa ser repensado, pois, caso 
contrário, não será possível o uso específico de tais alimentos 
para nichos específicos em muitos países. Contudo, o co-
nhecimento do consumidor é adquirido de várias formas, em 
particular através da internet e de médicos. A disseminação 
de estudos clínicos mostrando os efeitos pode direcionar o 
consumo de tais produtos. Como cientistas, cabe a nós edu-
car o público sobre a aplicação dos estudos científicos para 
esses produtos.

Com US$ 10 bilhões gastos apenas nos EUA com pro-
gramas de perda de peso que incluem medicamentos e ci-
rurgias, e sem uma dieta que comprovadamente garanta su-
cesso, Reid (2015) questiona se há uma oportunidade para 
produtos lácteos fermentados para o combate à obesidade. 
Segundo esse autor, estudos do “Projeto Genoma Humano” 
têm sugerido que a microbiota intestinal de indivíduos obe-
sos difere na composição e/ou funcionalidade daquela de 
pessoas que são capazes de se manter magras. Isso implica 
em que a obesidade não é simplesmente explicada por há-
bitos alimentares e a redução da energia gasta por decrésci-
mo na atividade física, mas em grande extensão devido aos 
organismos do intestino. Em função dessas possibilidades, 
muitos estudos foram realizados objetivando manipular es-
ses organismos através da ingestão de probióticos, prebióti-
cos ou nutrientes específicos.

A disbiose é definida como uma perturbação na composi-
ção da microbiota com um decréscimo no número relativo de 
micro-organismos benéficos e o aumento daqueles nocivos no 
trato intestinal. Qualquer desequilíbrio entre as bactérias pro-
tetoras e as prejudiciais tem a capacidade de promover uma 
suscetibilidade a doenças e/ou o progresso de uma doença. 
Assim, é importante identificar a microbiota saudável e os fa-
tores que causam os desvios (ver Figura 5.3). A disbiose está 
associada com várias doenças em humanos e pode aumentar 
o risco de doenças, tais como problemas gastrointestinais e 
sistêmicos, obesidade, alergia e mesmo doenças cardiovascu-
lares. Contudo, não está claro se a disbiose é a causa da do-
ença ou se ambos são fenômenos concomitantes. Além disso, 
há múltiplas razões para a disbiose, como o parto cesariano, 
o nascimento prematuro, a amamentação por curtos períodos, 
o estilo de vida, a higiene ou o uso de antibióticos. O aumento 
do risco de obesidade e asma infantil em crianças nascidas 

por cesariana tem sido atribuído ao diferente padrão de colo-
nização nessas crianças. A dieta pode ter impacto-chave na 
microbiota, o que levaria a um aumento na suscetibilidade 
a algumas doenças. Além disso, outros fatores relacionados 
ao estilo de vida ou a doenças como estresse ou ingestão de 
antibiótico podem ter impacto na microbiota. Intervenções 
específicas, como administrar probióticos, poderiam reequili-
brar essas mudanças, restaurando a microbiota e sua função 
(GALLEGO; SALMINEN, 2016).

A microbiota intestinal tem a maior diversidade microbia-
na do corpo humano, com mais de 1.000 diferentes espécies 
pertencendo, na sua maioria, a alguns poucos filos bacteria-
nos: Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria e Proteobac-
teria. Embora haja um crescente aumento do conhecimento 
sobre os tipos de organismos, sua abundância e distribuição 
taxonômica em várias partes do corpo humano, ainda é pre-
ciso entender melhor como eles interagem entre si ou quais 
deles desempenham papéis-chave para a saúde humana. Gal-
lego e Salminen (2016) destacaram que pesquisadores têm 
sugerido que uma “microbiota obesa” tem maior potencial 
para extrair energia dos nutrientes. Alguns trabalhos mostra-
ram que a composição das bactérias no intestino difere entre 
indivíduos magros e obesos, com maiores taxas de Firmicutes 
relativamente a Bacteroidetes, mas algumas publicações re-
centes têm contradito essa afirmação.

Produtos lácteos com 
ingredientes probióticos

As Figuras 5.4 a 5.7 apresentam exemplos de produtos 
lácteos com probióticos. No Brasil, encontram-se principal-
mente iogurtes, bebidas lácteas fermentadas e leites infantis 
com probióticos, embora existam alguns poucos queijos com 
esses micro-organismos. Contudo, no mercado internacional, 
a variedade de produtos lácteos contendo probióticos abran-
ge, além daqueles comuns no Brasil, vários tipos de queijos, 
sorvetes, manteigas e molhos à base de leite e/ou iogurte. 
Deve-se destacar também a grande presença de produtos lác-
teos fermentados com o fermento de Kefir, que contêm vários 
tipos de lactobacilos, bifidobactérias e leveduras probióticas 
ou não. O Brasil tem regulamentação para Kefir e Koümiss, 
contudo não é um produto encontrado habitualmente nos 
mercados brasileiros. Há também no mercado internacional 
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produtos lácteos com probióticos contendo vários tipos dife-
rentes de espécies desses micro-organismos.

Verifica-se ainda, no mercado internacional, que esses 
produtos lácteos, além do apelo de conter probióticos, dão 
destaque a outros diferenciais. Entre esses diferenciais estão: 
(1) sem adição de conservantes, aromatizantes ou outros adi-

tivos (clean label); (2) produto feito a partir de leite de raças 
específicas; (3) produto feito a partir de leite de procedência 
garantida, por exemplo, de pequenas propriedades rurais (as-
pectos sociais); e (4) com baixos teores de gordura, açúcar e 
altos teores de proteína.

Figura 5.3 
Mudanças na microbiota de adultos e crianças. 

Fonte: (Adaptada de GALLEGO; SALMINEN, 2016). Melhorar figura.
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Figura 5.4 
Produtos lácteos com probióticos: leite, leites fermentados e bebidas lácteas.

Figura 5.5 
Produtos lácteos com probióticos: iogurtes.

Fonte: Divulgação. 

Fonte: Divulgação. 

Leite fermentado 
com L. casei subsp 

Shirota

Leite fermentado com 
Lactobacillus casei sub. 

defensis

Leite fermentado com 
Lactobacillus paracasei

Leite fermentado com 
Lactobacillus paracasei

Bebida lacteal fermentada 
com mais de 30 probióticos da 

Beyond Organic

Kefir com probióticos (não 
especificados) (2x109 células 

por porção de 250mL.

Iogurtes líquidos com probióticos (não 
especificados) (porção contém 2x108 células 

viáveis).

Iogurte com o 
probiótico BB12

Leite com esporos de 
Bacillus probióticos 

(Ganeden BC)

Iogurte com o probiótico 
“Bifidus ActiRegularis®”

Kefir com 12 probióticos (L. lactis, L. rhamnosus, Str. 
diacetylactis, L. plantarum, L. casei, S. florentinus, 

Leuc. cremoris, Bif. longum, Bif. breve, L. acidophilus, 
Bif.  lactis, L. reuteri)

Iogurte grego com probióticos 
(não especificados)

Iogurte grego com 
probióticos (não 
especificados)

Iogurte búlgaro com 24h de 
fermentação, apenas leite 

e fermento com probióticos 
(não especificados) (4x106 

UFC na porção)

Iogurte grego tradicional com 
bilhões de probióticos (não 
espeicifados) por porção
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Figura 5.6 
Produtos lácteos com probióticos: queijos. 

Figura 5.7 
Produtos lácteos com probióticos: sobremesa láctea, sorvete, barra de cereal.

Fonte: Divulgação.

Queijo Minas frescal com 
Bifidobacterium lactis

Cottage probiótico (Lactobacillus 
acidophilus, B. bifidum)

Queijos

Queijo espalhável com probiótico (L. 
acidophilus e L. Casei), teor regular de 

gordura, de muito alta umidade Queijo Fresco de Cabra em embalagem 
cartonada para iogurte. Contém 

probióticos (não especificados) e coalho 
microbiano. 

Queijo de kefir probiótico (não espeicificado). A 
empresa destaca a raça do gado, queijo de leite 

cru, feito na própria fazenda com grãos de kefir e 
maturado por 60 dias (mínimo)

Manteiga “Greek Yogurt” com probióticos: 
L. bulgaricus, strep. thermophilus, L. 
acidophilus, bifidobactérias e L. casei

Sobremesa láctea congelada sabor baunilha, 
caramelo, mocha ou café natural com probióticos 

(não especificados)

Barra com 20 g de proteínas e 
probióticos (não especificados)

Fonte: Divulgação.

Queijo Quark com probiótico 
(não especificado)

Picolés com probióticos (não especificados)
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Ingredientes probióticos
A área de probióticos cresce a cada ano tanto quando 

se considera o número de publicações como o número de 
produtos existentes no mercado. Os principais benefícios à 
saúde atribuídos aos probióticos são alvo constante de testes 
in vitro e in vivo e de ensaios clínicos. Os métodos modernos 
de fermentação, secagem e adição de probióticos em vários 
tipos de alimentos têm tornado possível sua ampla distri-
buição. Contudo, muitos desafios permanecem (REID et al., 
2011; ZACARCHENCO et al., 2014). Entre as técnicas que 
podem aumentar a viabilidade dos probióticos encontra-se a 
microencapsulação.

A microencapsulação é uma técnica que tem se mostrado 
efetiva no aumento da viabilidade de bactérias probióticas 
porque as protege do ambiente e pode mesmo estar envolvida 
em simbiose, já que alguns dos materiais de cobertura em-
pregados são também usados como prebióticos. Contudo, há 
ainda pouca pesquisa disponível sobre a estrutura e a termor-
resistência de probióticos quando aplicados a produtos não 
refrigerados em comparação a bebidas lácteas fermentadas, 
iogurtes e produtos farmacêuticos. Há uma grande variedade 
de materiais de cobertura, embora alginato seja muito utili-
zado. A viabilidade bacteriana depende muito do tipo e da 
concentração do material de cobertura e do tipo de bactéria 
(esporulada ou não esporulada) envolvida. A técnica de mi-
croencapsulação selecionada e a cobertura das cápsulas por 
outro material (encapsulação dupla) têm grande influência 
na viabilidade da bactéria probiótica. Finalmente, apesar dos 
avanços nas técnicas de microencapsulação e suas aplica-
ções, estudos envolvendo bactérias probióticas esporuladas 
são escassos, embora essas espécies sejam inerentemente 
termorresistentes (CORONA-HERNANDEZ et al., 2013)

Os produtos probióticos com apelos à saúde devem ter 
contagens de células viáveis de 106 a 107 UFC/mL ou maiores 
no momento do consumo. Algumas linhagens selecionadas 
usadas em produtos lácteos como probióticos são Lactoba-
cillus, Bifidobacterium, Lactococcus, Streptococcus e Sac-
charomyces (OZCAN et al., 2016) e estão apresentadas na 
Tabela 5.1.

A manutenção da viabilidade das células de probióticos 
durante o processamento dos alimentos e no trânsito pelo 
sistema gastrointestinal é de grande importância para que os 
micro-organismos atinjam seu local de ação em números sufi-

cientes e tenham efeitos positivos para o hospedeiro, embora 
algumas pesquisas indiquem que mesmo células mortas po-
dem causar respostas biológicas in vivo. A viabilidade celular, 
assim como a função probiótica, é requerida para que um fa-
bricante possa usar a alegação (claim) de probiótico para um 
produto. Em muitos casos, após o consumo de um probiótico 
há uma perda considerável de células viáveis, devido à passa-
gem pelo estômago, onde o pH é bastante baixo, e pelo intes-
tino, onde há altas concentrações de sais biliares. Além disso, 
as etapas de processo para a fabricação de produtos desidra-
tados, como leites infantis em pó, e as condições durante a 
estocagem podem ter efeitos adversos sobre a sobrevivência 
dos probióticos. Algumas pesquisas também têm observado 
que os efeitos probióticos não dependem de a parede celular 
permanecer inalterada. Os ligantes funcionais presentes na 
célula desempenham grande parte da função probiótica. Es-
sas substâncias, também chamadas de moléculas efetoras, 
podem ser afetadas durante a passagem pelo trato gastroin-
testinal e na estocagem do alimento. A microencapsulação 
é uma técnica que tem recebido considerável atenção como 
modo de prover às células probióticas uma barreira física para 
protegê-las durante a ingestão, no processamento e na esto-

Tabela 5.1 
Culturas usadas como probióticos.

Bactérias láticas

L. cellobiosus, L. delbrueckii, 
L. brevis, L. acidophilus, L. reuteri, 
L. curvatus, L. fermentum, 
L. plantarum, L. jonhsonii, 
L. rhamnosus, L. helveticus, 
L. salivarius, L. gasseri 

Bifidobacterium
B. adolescentis, B. bifidum, 
B. breve, B. infantis, 
B. longum, B. thermophilum 

Bacillus B. subtilis, B. pumilus, B.lentus, 
B. licheniformis, B. coagulans 

Pediococcus P. cerevisiae, P. acidilactici 
P. pentosaceus 

Streptococcus S. salivarius ssp. thermophilus, 
S. intermedius 

Bacteriodes B. capillus, B. suis, B. ruminicola, 
B. amylophilus 

Propionibacterium P. shermanii, P. freudenreichii 

Leuconostoc L. mesenteroides ssp. mesenteroides 
Fonte: OZCAN et al., 2016.
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cagem. De modo geral, a tecnologia de microencapsulação 
é baseada na imobilização da bactéria no inteiror de uma 
matriz que mantém sua integridade estrutural por um tempo 
apropriado, até que seja degradada e as células liberadas no 
intestino (KENT; DOHERTY, 2014).

Há alguns mecanismos através dos quais acontecem os 
benefícios à saúde da suplementação da dieta com probióti-
cos. O primeiro é descrito como a influência dos probióticos 
sobre outros micro-organismos presentes no trato gastrointes-
tinal. Isso pode ser um efeito positivo, devido à ação sobre 
micro-organismos patogênicos do trato gastrointestinal, e 
ocorre pela competição por locais para adesão, tendo como 
resultado a prevenção à adesão de patógenos ao epitélio in-
testinal. Algumas linhagens de Lactobacillus reuteri, por 
exemplo, podem inibir diretamente o desenvolvimento de 

patógenos, devido à produção de bacteriocinas. Assim, as 
células são capazes de manter a homeostase para uma micro-
biota saudável do intestino. A interação entre os probióticos 
aderidos e as células do hospedeiro pode desencadear um 
sinal em cascata, levando à modulação imunológica. Os pro-
bióticos podem ser influenciados pelo sistema imunológico 
do hospedeiro através do DNA bacteriano, componentes da 
parede celular e produção de nutrientes e metabólitos, tais 
como polissacarídeos, para os quais existem receptores espe-
cíficos no hospedeiro. Esses micro-organismos também têm 
a habilidade de agir sobre substâncias do hospedeiro, como 
sais biliares e produtos microbianos como toxinas. Esses be-
nefícios são específicos de cada linhagem, o que deve ser 
levado em consideração na escolha do micro-organismo para 
um produto (MUGAMBI et al., 2012).

5.3 Inovações em produtos lácteos com 
ingredientes prebióticos, simbióticos e fibras

Benefícios proporcionados 
pelos ingredientes prebióticos, 
simbióticos e fibras

Os ingredientes prebióticos estimulam os probióticos da 
microbiota intestinal e, em alguns casos, também os que 
estão no produto. Além disso, alguns tipos de prebióticos, 
como inulina, fruto-oligossacarídeos e polidextrose, podem 
ser usados para substituir parte da gordura e do açúcar dos 
alimentos. 

Os prebióticos não são probióticos e, embora os nomes 
soem de modo semelhante, eles são muito diferentes (WALLA-
CE et al., 2011). A definição de Kolida e Gibson (2011) de 
prebióticos era de “um componente alimentar não viável que 
confere um benefício à saúde do hospedeiro associado à mo-
dulação da microbiota”. Mais recentemente, a “International 
Scientific Association for Probiotics and Prebiotics (ISAPP)” 
elaborou um documento onde consta a seguinte definição 
para prebióticos: “uma substância que é seletivamente usada 
por micro-organismos do hospedeiro conferindo benefício à 
saúde” (GIBSON et al, 2017).

Quanto aos ingredientes simbióticos, estes são definidos 
como “misturas de prebióticos e probióticos que afetam be-
neficamente o hospedeiro pela melhora na sobrevivência e 
implantação da microbiota no trato intestinal. Isto ocorre pela 
estimulação seletiva do crescimento e/ou ativação do meta-
bolismo de um número limitado de bactérias promotoras de 
saúde, melhorando assim o bem-estar do hospedeiro” (GI-
BSON, ROBERFROID 1995; KOLIDA, GIBSON, 2011; ZA-
CARCHENCO et al., 2014). 

Além de poderem ser fermentados por probióticos, ou adi-
cionados destes, e conter prebióticos, vários produtos lácteos 
podem ser adicionados de fibras. Os termos “fibras alimenta-
res” e “prebióticos” são, com frequência, usados indistinta-
mente. Embora todos os prebióticos sejam fibras, nem todas 
as fibras são prebióticas. As fibras alimentares são geralmen-
te associadas com vários efeitos positivos, incluindo a melho-
ra no funcionamento intestinal e a saciedade.

Alguns exemplos de fibras solúveis são as pectinas, a ß-
glucana, as gomas, a inulina e a polidextrose. Exemplos de 
fibras insolúveis incluem a celulose, a hemicelulose, a ligni-
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na, a cutina, a suberina, as ceras de plantas, a quitina e a 
quitosana. É importante ressaltar que a fibra deixou de ter a 
obrigatoriedade de ser de origem vegetal, podendo ser também 
de origem animal. Um exemplo disso é a quitosana, substância 
extraída principalmente das carapaças dos crustáceos, como 
camarão, lagosta e caranguejo. Contudo, deve-se lembrar que 
muitas fibras alimentares não preenchem os critérios estabele-
cidos na definição de prebióticos (BOSI, 2008; LICHT et al., 
2012; SLAVIN, 2013; ZACARCHENCO et al., 2014).

As fibras são definidas diferentemente pelo mundo. Algu-
mas definições se baseiam nos métodos analíticos para iso-
lamento das fibras, enquanto há um movimento para definir 
as fibras com base em suas funções fisiológicas. Tradicional-
mente, fibras eram definidas como componentes químicos, 
tais como celulose, hemicelulose, pectina e lignina, o úni-
co componente das fibras que não é carboidrato. Nos EUA, 
também se busca pela definição de recursos analíticos para 
determinar o que é ou não considerado fibra, a fim de lis-
tar o conteúdo de fibras nos rótulos. Em 2001, o Instituto 
de Medicina (IOM) dos Estados Unidos desenvolveu as se-
guintes definições para fibras: (a) fibras alimentares são os 
carboidratos não digeríveis e a lignina, que são intrínsecas 
às plantas e estão intactas; (b) fibras funcionais são carboi-
dratos não digeríveis isolados, que têm efeitos fisiológicos 
benéficos em humanos. Essa definição foi adotada pela FDA 
(Food and Drug Administration), dos EUA, e inclui fibras de 
origem vegetal, animal e preparadas pelas indústrias que exi-
bem efeitos fisiológicos benéficos em humanos. O progresso 
para uma definição universal de fibra alimentar é lento (SLA-
VIN, 2013).

A adição de fibras em produtos alimentícios é de grande 
relevância para a população brasileira, que ingere quantidades 
diárias de fibras menores que as recomendadas (ver Tabelas 
5.2 e 5.3). Assim, o empenho da tecnologia de laticínios em 
adicionar fibras aos produtos lácteos contribui para o aumento 
da ingestão destas com reflexos na saúde do consumidor.

O termo “fibra alimentar” começou a ser usado em 1953, 
mas os benefícios à saúde dos alimentos com alto teor de 
fibras já são conhecidos há muito tempo. Em 430 a.C., Hi-
pócrates descrevia os efeitos laxativos do trigo integral em 
relação ao refinado. Em 1920, o médico americano John Har-
vey Kellogg realizou várias publicações sobre os atributos do 
farelo, alegando que aumentava a frequência de evacuações, 

promovia efeito laxativo e prevenia doenças. As fibras 
alimentares foram estudadas até a década de 1930 e depois 
esquecidas, até os anos de 1970. Denis Burkitt, publicou 
livros e artigos na década de 1970 e difundiu novamente a 
ideia de que fibra alimentar protege contra o desenvolvimento 
das chamadas doenças do Ocidente, que incluem diabetes, 
doenças cardiovasculares, câncer de intestino e obesidade. 
Desde essa década, as pesquisas continuam a definir fibra, a 
quantificar fibra e a determinar os efeitos benéficos do con-
sumo de fibras (SLAVIN, 2013). Os estudos mostram mais 
claramente que a ingestão de altas quantidades de fibras está 
relacionada à menor incidência de doenças cardiovasculares. 
Os dados sobre obesidade, diabetes e câncer são mais dis-
persos. Alguns desses estudos estão apresentados a seguir.

Tabela 5.2 
Ingestão diária recomendada de fi bras (g).

Faixas etárias 
(anos)

Recomendado

Homens Mulheres

9 a 13 31 26

14 a 18 38 26

19 a 30 38 25

31 a 50 38 25

51 a 70 30 21

70 ou mais 30 21

Fonte: Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, 
Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein and Amino Acids 

(2002). www.nap.edu.

Tabela 5.3 
Estimativa da ingestão de fi bras pela população (g).

Faixas etárias 
(anos)

Consumido no Brasil

Homens Mulheres

10 a 13 20,4 18,8

14 a 18 23,4 18,5

19 a 59 23,5 18,2

60 ou mais 21,5 17,6

Fonte: Pesquisa de Orçamentos Familiares POF 2008-2009.

http://www.nap.edu/
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Tradicionalmente, a fibra alimentar é classificada de acor-
do com a sua solubilidade, em um esforço para relacionar os 
efeitos fisiológicos aos tipos químicos das fibras. Considera-
se que as fibras solúveis têm benefícios sobre os lipídeos 
séricos, enquanto as fibras insolúveis estão ligadas aos bene-
fícios laxativos. Essa divisão de fibra solúvel e insolúvel é usa-
da para a rotulagem nutricional em alguns países. Contudo, 
apesar de essas generalizações serem muito empregadas, as 
evidências científicas comumente utilizadas para dar suporte 
à afirmação de que fibras solúveis diminuem o colesterol e 
fibras insolúveis aumentam o peso das fezes são, segundo 
Slavin (2013), inconsistentes. Por exemplo, o amido resis-
tente e a inulina, ambos fibras solúveis, aparentemente não 
diminuem o colesterol sanguíneo, e o efeito da fibra insolúvel 
no peso das fezes é altamente variável. Além disso, muitas 
fontes de fibras são, em sua maioria, solúveis, mas ainda 
assim aumentam o peso das fezes, tais como farinha de aveia 
e psyllium.

A classificação de um ingrediente alimentar como prebió-
tico requer a demonstração científica de que o ingrediente (1) 
resiste à acidez gástrica, à hidrólise por enzimas e à absorção 
nas porções superiores do trato gastrintestinal, (2) é fermen-
tado pelo microbiota intestinal e (3) estimula seletivamente 
a multiplicação e/ou a atividade de bactérias intestinais po-
tencialmente associadas com a saúde e o bem-estar (SLAVIN, 
2013; HU et al., 2006).

Alimentos com altos teores de prebióticos são consumidos 
desde os tempos pré-historicos. Evidências arqueológicas en-
contradas em cavernas de regiões desérticas mostraram um 
intenso uso de plantas com alto teor de inulina. Os prebióticos 
ocorrem naturalmente em alimentos como alho, cebola, trigo, 
aveia, soja, aspargo, chicória e alcachofra-de-jerusalém, en-
tre outros alimentos. O valor calórico de oligossacarídeos não 
digeríveis tem sido estimado entre 1 e 2 kcal/g. Alguns prebi-
óticos conhecidos, como a inulina, são carboidratos de baixa 
digestibilidade e estão associados com desconforto intestinal 
especialmente quando consumidos em grandes quantidades, 
enquanto outras fibras prebióticas, como a dextrina de trigo 
e a polidextrose, apresentam maior tolerância (30 a 45 g/dia) 
(SLAVIN, 2013).

Um importante mecanismo de ação para fibra alimentar 
e prebióticos é a fermentação no intestino e as mudanças 
na microbiota intestinal. O intestino grosso humano é um 

dos órgãos do corpo mais diversamente colonizados e com 
organismos metabolicamente ativos, com populações de mi-
cro-organismos atingindo 1011–1012 UFC/g (SLAVIN, 2013; 
CUMMINGS; MACFARLANE, 1991)

A seguir são apresentados os efeitos de vários tipos de 
prebióticos e fibras na saúde quanto à microbiota intestinal 
e à fermentação, às doenças cardiovasculares, ao diabetes, 
à regularidade intestinal, ao controle de peso, à saciedade, 
ao câncer, à função imune e à inflamação. Estão também 
compilados exemplos de aplicações de prebióticos em 
produtos lácteos e de simbióticos.

Microbiota intestinal e 
fermentação

Um importante mecanismo de ação para fibra alimentar 
e prebióticos é a fermentação no intestino e as mudanças 
na microbiota intestinal. O ambiente existente no intestino 
é favorável ao desenvolvimento bacteriano, devido ao trânsi-
to lento, à disponibilidade de nutrientes e ao pH favorável. 
De modo geral, as bactérias com metabolismo quase exclu-
sivamente sacarolítico (ou seja, sem atividade proteolítica) 
podem ser consideradas potencialmente benéficas. Tal perfil 
metabólico é típico de lactobacilos e bifidobactérias (FUL-
LER at al., 2016; SLAVIN 2013).

Juntamente com o sistema imunológico do intestino, a mi-
crobiota contribui significativamente para a barreira que evita 
a invasão do trato gastrointestinal por bactérias patogênicas. A 
microbiota intestinal recupera energia através da fermentação 
de carboidratos não digeridos no intestino superior. Os prin-
cipais substratos são endógenos (ex. muco) e carboidratos da 
dieta que escapam da digestão na porção superior do trato. 
Esses carboidratos incluem amido resistente, polissacarídeos 
não amiláceos (exemplos: celuloses, hemiceluloses, pectinas 
e gomas), oligossacarídeos não digeríveis, açúcar e álcoois. A 
principal via de fermentação dá origem a piruvatos a partir de 
hexoses do carboidrato não digerido. As bactérias do intestino 
utilizam uma gama de enzimas que hidrolisam carboidratos 
para produzir hidrogênio, metano, dióxido de carbono, AGCC 
(ácidos graxos de cadeia curta, principalmente acetato, pro-
pionato e butirato) e lactato (FULLER et al., 2016). Algumas 
bactérias do intestino geram energia a partir desses produtos 
de fermentação. Os componentes da dieta que estimulam a 
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fermentação levam a um aumento da massa bacteriana e, con-
sequentemente, da massa fecal, com efeito no aumento do 
volume das fezes. Estima-se a produção de, aproximadamente, 
30 g de bactérias para cada 100 g de carboidrato fermentado 
(BERNAUD; RODRIGUES, 2013; SLAVIN, 2013).

As células epiteliais do intestino usam preferencialmente 
butirato como fonte de energia, mesmo quando substratos 
como glicose e glutamina estão disponíveis. O butirato é con-
siderado um nutriente essencial para a atividade metabólica 
e o crescimento de colonócitos e pode funcionar como um 
fator primário de proteção contra desordens do intestino. Os 
AGCC produzidos pela microbiota intestinal são hidrossolú-
veis, sendo absorvidos na corrente sanguínea. O cérebro, os 
músculos e os tecidos metabolizam acetato de forma sistêmi-
ca, enquanto o propionato é metabolizado no fígado, o que 
pode interferir na síntese do colesterol, diminuindo assim a 
produção hepática do mesmo. O transporte de AGCC e sua 
metabolização no fígado, músculos ou outros tecidos periféri-
cos contribuem com cerca de 7% a 8% das necessidades di-
árias de energia do hospedeiro (CUMMINGS; MACFARLANE, 
1991). A fermentação e a produção de AGCC também inibem 
o desenvolvimento de micro-organismos patogênicos pela re-
dução do pH do lúmen e fecal e promovem a multiplicação 
de bactérias benéficas como bifidobactérias e lactobacilos. O 
baixo valor de pH reduz a degradação de peptídios e a resul-
tante formação de compostos tóxicos, como amônia, aminas 
e compostos fenólicos, e diminui a atividade de enzimas bac-
terianas indesejáveis (FULLER et al., 2016; SLAVIN, 2013). 

Mesmo as fibras fermentáveis que não atendem ao que foi 
definido para prebióticos ainda promovem benefícios à saúde 
via produção de AGCC. Os três AGCC mais abundantes são 
acetato, propionato e butirato, e cada um deles exerce efei-
tos fisiológicos únicos. Os AGCC também ajudam a regular a 
absorção de sódio e de água, e podem melhorar a absorção 
de cálcio e outros minerais. As diferentes fibras variam nas 
quantidades e na relação de AGCC produzidos, bem como na 
taxa de produção. As fibras que são fermentadas rapidamente 
podem levar à produção excessiva de gases e inchaço. Por-
tanto, a dosagem é algo importante a se considerar. O padrão 
de fermentação pode ser relacionado ao peso molecular, ao 
comprimento da cadeia e à estrutura da fibra. As moléculas 
de cadeia curta, tais como FOS, são geralmente fermentadas 
mais rapidamente do que as cadeias maiores e mais longas 

de moléculas, tais como goma acácia e PHGG (goma guar 
parcialmente hidrolisada) (SLAVIN, 2013).

Diversos fatores, porém, influenciam a composição da 
microbiota além das fibras e dos prebióticos presentes na 
dieta. Esses fatores incluem mudanças nas condições fisio-
lógicas do hospedeiro (por exemplo, estresse por idade, esta-
do de saúde), composição da dieta e circunstâncias do meio 
ambiente (por exemplo, terapia com antibióticos e higiene 
com antissépticos, entre outros fatores) (DEFILLIPPO et al., 
2010). O estudo das propriedades promotoras de saúde de 
certos micro-organismos do intestino tem incentivado a mo-
dulação da microbiota intestinal humana com base na dieta 
voltada para maiores benefícios na composição e no meta-
bolismo. A fibra prebiótica despertou debates com relação 
aos aspectos científicos, do consumidor e regulatórios, desde 
que foi definida, em meados dos anos 1990. O resumo de 
um workshop sobre prebióticos e benefícios à saúde de fi-
bras (BROWNAWELL et al., 2012) apontou a necessidade de 
realização de mais pesquisas para definir a relação entre o 
consumo de prebióticos e a melhora da saúde.

Para o setor de produtos lácteos, Reid (2015) destacou 
como relevantes os resultados de Dewulf et al. (2013), que 
verificaram que a mistura de prebióticos inulina/oligofrutose 
pode reduzir a massa gorda em mulheres obesas, aparente-
mente pelo aumento das bifidobactérias e de Faecalibacterium 
prausnitzii. Essa mistura pode ser adicionada a leites fermen-
tados, constituindo um simbiótico, o que seria mais fácil para 
o desenvolvimento de produtos e para atender às questões 
regulatórias do que adicionar um micro-organismo com o F. 
prausnitzii que não tem histórico de segurança de uso em 
humanos e ainda não é produzido comercialmente. Por outro 
lado, estudos como os de Liber; Szajewska (2014), que avalia-
ram 97 crianças de 7 a 18 anos com sobrepeso ou obesidade, 
que receberam placebo (maltodextrina) ou oligofrutose por 12 
semanas, não verificaram perda de peso ou gordura corporal. 
No entanto, o potencial dos prebióticos em reduzir o ganho de 
peso e aumentar a perda de peso por selecionar micro-orga-
nismos específicos do intestino deve ser ainda mais estudado.

Inulina, oligofrutose e FOS têm sido estudados extensi-
vamente como prebióticos, e tem sido mostrado que causam 
um aumento significativo de bifidobactérias a níveis razoavel-
mente baixos de consumo (5-8 g por dia) (SCHAAFSMA; SLA-
VIN, 2013). Na Figura 5.8 estão resumidos efeitos intestinais 
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e sistêmicos da ingestão de oligofrutose, FOS ou inulina por 
esses autores. Esses prebióticos já são aplicados em vários 
produtos lácteos, como se verifica nos exemplos de produtos 
com prebióticos deste capítulo.

Uma série de fibras vegetais tem demonstrado capacida-
de de alterar favoravelmente a microbiota intestinal. Alguns 
estudos estão resumidos na Tabela 5.4.

Figura 5.8 
Efeitos intestinais e sistêmicos da ingestão de oligofrutose, FOS ou inulina apresentados em estudos com 
humanos e animais. 

Fonte: (SCHAAFSMA; SLAVIN, 2015)

Tabela 5.4. 
Estudos em humanos com fi bras que mostram efeitos prebióticos. 

Tipo de fibra Efeito prebiótico Referências
Dextrina de trigo Aumento de bacterioides e decréscimo de Cl.prefringens Lefranc-Millot et al. (2012)

Inulina Bifidogênico Costabile et al. (2010), Ramnani et al. (2010)

GOS Bifidogênico Eli et al. (2008)

Goma acácia Bifidogênico Tucker, Thomas (2009)

Psyllium Potencial prebiótico Lanza et al. (2007)

Polidextrose Bifidogênico Howarth et al. (2001); Ley et al. (2006)

Banana Microbiota fecal Calame et al. (2008)

Fonte: (Adaptada de (SLAVIN, 2013).
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A goma acácia produz um aumento maior nas contagens 
de bifidobactérias e lactobacilos quando comparada a igual 
dose de inulina, resultando em menos efeitos colaterais, 
como flatulência e inchaço. O consumo de polidextrose re-
sultou em um decréscimo de Bacteroides, bem como em um 
aumento em lactobacilos e bifidobactérias. Também tem sido 
demonstrado que a dextrina de trigo aumenta o número de 
lactobacilos, reduz Clostridium perfringens e aumenta bifido-
bactéria (JIE et al., 2000; CALAME et al., 2008; HENGST et 
al., 2009; SLAVIN, 2013). Em um estudo com 40 mulheres 
que receberam suplementação com dextrina de trigo (8 g por 
dia) por 14 dias, não somente aumentou Bacteroides, o gê-
nero sacarolítico benéfico predominante de uma microbiota 
intestinal normal, mas também diminuiu os números de bac-
térias patogênicas (LEFRANC-MILLOT et al., 2012). Além 
disso, demonstrou-se que o psyllium tem potencial prebiótico 
em um pequeno estudo (n=11) realizado em mulheres (ELI 
et al., 2008).

Costabile et al. (2008) verificaram em um estudo cross-o-
ver com 31 indivíduos que um cereal matinal de grão integral 
de trigo apresentou efeito prebiótico, ao passo que o farelo de 
trigo, não. No estudo de Carvalho-Wells et al. (2010), o cereal 
matinal de grão integral à base de milho mediou a modula-
ção bifidogênica da microbiota intestinal, sugerindo atividade 
prebiótica. Por sua vez, Mitsou et al. (2011) mediram o efeito 
do consumo de banana (2 por dia) na microbiota, tendo-se 
observado elevações no número de bifidobactérias medido 
por contagem em placas. Deve-se ressaltar que não há proto-
colos-padrão aceitos para medidas da atividade da microbiota 
em amostras fecais, o que faz com que sejam encontradas 
amplas variações no tamanho da amostra, na dose de fibra, 
na duração do estudo, no método para coleta de amostras 
fecais e de quantificar a microbiota (BROWNAWELL, et al., 
2012; SLAVIN, 2013).

Doenças cardiovasculares
O valor que representa o consumo adequado de fibras ba-

seia-se no nível que oferece proteção contra doenças cardio-
vasculares (DCV) e foi estabelecido como 14 g de fibra por 
1.000 kcal de energia consumida. A elevação dos níveis de 
colesterol total e LDL é considerada um dos maiores riscos 
para doenças cardiovasculares, uma das causas líderes de 
mortes no mundo. Estudos epidemiológicos sugerem que um 

consumo adequado de fibras diminui de modo consistente 
o risco de doenças cardiovasculares, principalmente através 
da redução dos níveis de lipoproteínas de baixa densidade 
(LDL). Os resultados de experimentos clínicos aleatórios são 
inconsistentes, mas sugerem que fibras podem exercer um 
papel benéfico ao reduzir os níveis de proteínas C-reativas, 
os níveis de apolipoproteínas e a pressão sanguínea, todos 
eles biomarcadores para doenças do coração. Fibras solúveis 
em água (especificamente, beta-glucana, psyllium, pectina e 
goma guar) são mais efetivas para diminuir concentrações de 
colesterol sérico LDL, sem afetar as concentrações de lipo-
proteínas de alta densidade (HDL) (BERNAUD; RODRIGUES, 
2013; FULLER et al., 2016; SLAVIN, 2013). 

O mecanismo pelo qual as fibras solúveis reduzem o co-
lesterol é semelhante aos seus efeitos sobre a glicose sanguí-
nea. Essas fibras formam uma camada viscosa no intestino 
delgado e, com o aumento da viscosidade no interior do intes-
tino, há redução da reabsorção de ácidos biliares, aumento da 
síntese de ácidos biliares a partir do colesterol e redução do 
colesterol sanguíneo (FULLER et al., 2016).

Fuller et al. (2016) entendem haver ainda evidências con-
flitantes quanto ao papel dos frutanos e seu efeito nos níveis 
de colesterol sérico. Segundo esses autores, um estudo reali-
zado com individuos diabéticos não dependentes de insulina 
com níveis de glicose e lipídeos séricos pouco controlados 
mostrou que a ingestão diária de 8 g de FOS reduziu signifi-
cativamente os níveis de glicose sanguínea, colesterol total e 
LDL. Os níveis de HDL sérico, triglicerídeos e ácidos graxos 
livres não foram afetados. Os efeitos da redução do colesterol 
de alguns tipos de fibras requerem mais estudos, os já exis-
tentes com modelos animais precisam ser feitos com huma-
nos. Essa observação inclui estudos com amidos resistentes 
e arabinoxilanas.

Diabetes tipo II e controle 
da glicemia

Há muitas teorias a respeito da relação entre o consumo 
de fibras e diabetes do tipo II. Por exemplo, o consumo regu-
lar das quantidades recomendadas de fibras tem o potencial 
de atenuar a taxa de absorção de glicose, evitar o ganho de 
peso e aumentar o aporte de nutrientes benéficos e antioxi-
dantes na dieta, o que em conjunto pode auxiliar a prevenir o 
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diabetes. Inúmeros estudos coorte em grande escala corrobo-
ram uma forte relação inversa entre consumo de fibra alimen-
tar e desenvolvimento de diabetes do tipo II (SLAVIN, 2013). 
Um estudo de coorte multiétnico acompanhou 75.000 pes-
soas por 14 anos. Pessoas que consumiram mais de 15 g de 
fibra por dia apresentaram risco significativamente menor de 
ter diabetes (HOPPING et al., 2010). No estudo de Meyer et 
al., (2000), pessoas que ingeriram altas quantidades de fibra 
insolúvel (mais de 17 g/dia) ou fibra de cereal (mais de 8 g/
dia) tiveram menos risco de diabetes tipo II do que pessoas 
que tiveram ingestão menor. O consumo de fibras solúveis, no 
entanto, não foi associado ao risco de diabetes.

As fibras alimentares parecem desempenhar papel na re-
dução da glicemia pós-prandial e na resposta da insulina e os 
diferentes tipos de fibra têm sido intensamente estudados, 
em especial os FOS, arabinoxilanas, β-glucanas, amidos resis-
tentes e carboidratos análogos sintéticos como as dextrinas. 
Os efeitos podem estar relacionados às propriedades físico-
químicas das fibras alimentares. Em particular, a viscosidade 
de uma fibra é reconhecida como uma resposta fisiológica em 
relação à absorção de glicose. Algumas fibras tornam-se mais 
espessas quando são misturadas com líquidos como os polissa-
carídeos (gomas, pectinas e β−glucanas). As fibras insolúveis 
parecem não ter a mesma capacidade de reduzir a glicose san-
guínea que as fibras solúveis. O grau de aumento da viscosi-
dade quando dissolvidas em líquidos depende da composição 
química e da concentração de polissacarídeos. Já que a inges-
tão de fibras solúveis aumenta a viscosidade do conteúdo esto-
macal, fibras viscosas estão associadas com o prolongamento 
do esvaziamento gástrico, redução do tempo de trânsito através 
do intestino delgado, redução da taxa de digestão de amido e 
glicose, resultando em alterações na glicose e no colesterol 
sanguíneo (FULLER et al., 2016)

Laxação e regularidade
Os consumidores já conhecem bem que fibra é importante 

para o funcionamento intestinal normal. Isto se deve primei-
ramente à habilidade de a fibra aumentar o peso das fezes. 
Esse aumento de peso é devido à presença física da fibra, 
à água ligada pela fibra e ao aumento da massa bacteriana 
pela fermentação. O bolo fecal maior e mais macio aumenta 
a facilidade de defecação e reduz o tempo de trânsito através 
do trato intestinal, o que pode ajudar a prevenir ou aliviar a 

constipação (BERNAUD; RODRIGUES, 2013; FULLER et al., 
2016). Em geral, fibras de cereais são as mais efetivas em 
aumentar o peso das fezes. O farelo de trigo é considerado o 
“padrão-ouro” quando se trata de volume fecal, uma vez que 
nenhuma outra fibra ou laxante tem se mostrado tão efetiva. 
As fibras em dietas mistas, com legumes e grãos integrais 
são efetivas para o funcionamento intestinal normal, assim 
como os farelos de cereais, psyllium e metilcelulose na for-
ma de suplementos (FULLER et al., 2016). Inulina, embora 
fermentada extensivamente, tem pouco efeito no peso das 
fezes, com menos de 1 g de aumento no peso das fezes a 
cada grama de fibra ingerida como inulina (SLAVIN, 2013).

O efeito da fibra e de carboidratos de baixa digestibilidade 
na tolerância gastrointestinal é uma preocupação. Nem to-
das as fibras têm o mesmo efeito na tolerância. Por exemplo, 
os fruto-oligossacarídeos podem causar sintomas com doses 
baixas (10 g), enquanto outras fibras, tais como a polidextro-
se e o amido resistente, têm sido consumidas em doses de 
até 50 g sem o aparecimento de sintomas. É provável que a 
fermentação rápida e completa no intestino superior esteja 
ligada à intolerância gastrointestinal (SLAVIN, 2013).

Controle do peso e saciedade
Múltiplos mecanismos descrevem como as fibras influen-

ciam na saciedade e na saciação. Lau et al. (2014) esclare-
cem que a saciedade determina o intervalo entre duas refei-
ções e a saciação corresponde ao ponto em que o indivíduo 
deixa de ter fome durante uma refeição, culminando no tér-
mino da ingestão. 

Entre os fatores que Fuller et al. (2016), Bernaud e 
Rodrigues (2013) e Slavin (2013) apontam para a maior sa-
ciação conferida pelas fibras estão (1) aumento no tempo 
requerido para mastigar certos alimentos ricos em fibras e 
(2) decréscimo na exposição dos macronutrientes à parede 
intestinal com a chegada desses nutrientes em mais tem-
po na porção distal do intestino, resultando em mudanças 
nos hormônios relacionados ao apetite. O aumento do tempo 
de mastigação promove produção de saliva e de ácido gás-
trico, o que pode causar distensão gástrica. Algumas fibras 
solúveis/viscosas ligam água, o que também pode aumentar 
a distensão. Acredita-se que a distensão do estômago acione 
impulsos nervosos que contribuem para a saciação durante 
as refeições e a saciedade no período pós-refeição. Além dis-
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so, certas fibras podem diminuir o “enchimento” e diminuir 
a taxa de absorção de glicose no intestino delgado. Quan-
do a glicose é liberada lentamente, a resposta de insulina 
pode também ser reduzida. A resposta lenta e constante de 
insulina e glucose pós-prandial algumas vezes é correlacio-
nada com saciedade e saciação. À medida que o alimento 
se move através do trato gastrointestinal superior e inferior, 
vários hormônios relacionados à saciedade são liberados e 
são enviados sinais ao cérebro. Acredita-se que muitos desses 
hormônios do intestino regulam a saciedade, a ingestão de 
alimentos e o balanço energético como um todo.

Em um estudo clinico duplo-cego, randomizado, controlado 
por placebo, em 100 adultos chineses, saudáveis e com sobre-
peso foi investigado, por nove semanas, o efeito de diferentes 
dosagens de suplementação alimentar com dextrina de trigo, 
na saciedade ao longo do tempo (GUERIN-DEREMAUX et al., 
2011). A dextrina de trigo aumentou a saciedade no curto pra-
zo. A sensação de fome foi avaliada por nove semanas, tendo 
havido diminuição significativa do dia 5 até o final da avaliação 
para o grupo que consumiu 24 g da fibra por dia e a partir do 
dia 7 para os grupos que consumiram 14 e 18 g. No dia 5, o 
grupo 24 g mostrou tempo significativamente mais longo para 
sentir fome entre as refeições, quando comparado ao placebo. 
O aporte calórico por dia foi avaliado durante um estudo de 
nove semanas. Uma diminuição significativa no aporte calórico 
foi vista da semana 2 até o final do estudo de nove semanas 
para os grupos 14 g, 18 g, e 24 g de dextrina de trigo.

Estudos coorte prospectivos reportam que pessoas que con-
somem quantidades mais altas de fibras pesam menos do que 
as que consomem quantidades menores. O estudo de Tucker 
e Thomas (2009) reportou que, em um período de 20 meses, 
cada aumento de 1 g na quantidade de fibra total consumida 
por dia, causou um decréscimo de 0,25 kg no peso corpo-
ral. O consumo de fibra pode ser associado com outros fatores 
benéficos do estilo de vida, tais como consumo de frutas e 
vegetais e o hábito de se exercitar. Dietas ricas em fibra são 
tipicamente baixas em gordura e densidade energética, ambos 
fatores importantes para a manutenção de peso corporal sau-
dável. Howarth et al. (2001) resumiram os resultados de mais 
de 50 estudos de intervenções que estabeleceram relações en-
tre aporte energético, peso corporal e consumo de fibras. Eles 
estimaram que o aumento no consumo de fibra para 14 g por 
dia foi associado com um decréscimo de 10% na ingestão de 

energia e uma perda de peso de 2 kg durante um período de, 
aproximadamente, quatro meses. As mudanças observadas na 
ingestão de energia e peso corporal ocorreram sem levar em 
conta a fonte de fibra como um alimento com alto teor de fibra 
ou um suplemento de fibra funcional (SLAVIN, 2013).

Câncer
Nos anos 1970, muitos relatórios sugeriram que o aumen-

to da prevalência de câncer colorretal era resultado de dietas 
com baixo teor de fibras. Essas conclusões tinham como base 
principalmente as diferenças nas taxas de câncer colorretal 
entre nações e regiões com alto e com baixo consumo de 
fibra; esse tipo de dado claramente apresenta falta de evidên-
cia causal. Alguns estudos em larga escala, incluindo certos 
experimentos de intervenção, sugeriram que o consumo de 
fibras não está associado com o risco para câncer color-re-
tal. Por exemplo, o experimento de intervenção de oito anos, 
denominado “Polyp Prevention Trial (PPT)”, avaliou os efei-
tos de dieta com alto teor de fibras (18 g/1.000 kcal), altas 
quantidades de frutas e vegetais, e com baixo teor de gordura 
na recorrência de pólipos adenomatosos no intestino. Esse 
estudo não verificou os efeitos da dieta na recorrência de 
adenoma após 8 anos de acompanhamento (monitoramento). 
A falta de correlação entre intervenções com dieta com alto 
teor de fibras e risco de câncer colorretal pode ser autêntica, 
ou pode ser o produto do longo período de latência para o 
desenvolvimento do câncer colorretal (SLAVIN 2013)

Já Fuller et al. (2016) destacaram que os trabalhos de 
Fardet (2010), Fuentes-Zaragoza et al. (2010), Hylla et al. 
(1998), Reddy et al. (1989) e Willats et al. (2006) mostram 
que alguns tipos de fibras podem desempenhar papel de pre-
venção para câncer e, também, papel antioxidante. 

Os trabalhos de Willats et al. (2006) demonstraram que 
a pectina pode ter propriedades anticancerígenas com a 
pectina e os oligossacarídeos pécticos mostrando induzir a 
apoptose in vitro em células intestinais humanas com ade-
nocarcinoma. As evidências sugerem que as complexas ca-
deias laterais da pectina é que estão relacionadas com as 
propriedades anticancerígenas. Sobre os estudos dos efeitos 
específicos da celulose na saúde humana ainda há pouca in-
formação publicada. Contudo, Reddy et al. (1989), em um 
estudo de intervenção alimentar, mostraram que a celulose 
pode desempenhar papel na prevenção de câncer intestinal, 
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com a suplementação com celulose reduzindo a produção 
ou a excreção de substâncias mutagênicas nas fezes e dimi-
nuindo a concentração fecal de sais biliares secundários em 
humanos. A lignina, por sua vez, é considerada, em geral, 
nutricionalmente inerte, sem estudos ainda que tenham ava-
liado seus efeitos fisiológicos em humanos. Segundo Fuller et 
al. (2016), alguns estudos com ratos indicaram que a lignina 
pode prover proteção contra alguns tipos de câncer. Nesses 
animais verificou-se que a lignina de farelo de cereais pode 
ter contribuído para a formação de enteroloactone, uma lig-
nina de mamíferos, que agiu como antioxidante in vitro em 
concentrações similares àquelas alcançadas no intestino. Já 
sobre amido resistente, Higgins et al. (2013) colocaram que 
ele pode desempenhar papel na prevenção de câncer color-
retal. No entanto, mais trabalhos são necessários nessa área. 
O estudo de Hylla et al. (1998) encontrou que o consumo de 
amido resistente resultou no aumento do volume de fezes e 
decréscimo das concentrações fecais de sais biliares secun-
dários e de produtos da oxidação do colesterol (possíveis car-
cinógenos), que são indicativos do papel do amido secundário 
na prevenção de câncer de intestino. 

Contudo, Fuller et al. (2016) são cautelosos em ressaltar 
que mais trabalhos são necessários para que se obtenham 
conclusões definitivas sobres esses tipos de fibras e seu pa-
pel na prevenção do câncer.

Também merecem destaque os resultados do estudo de 
Aune et al. (2011), que indicaram 10% de redução no risco 
de câncer colorretal para a ingestão de cada 10 g/dia a mais 
de fibras totais e fibra de cereais, e cerca de 20% de redução 
para cada três porções (90 g/dia) de grãos integrais diariamen-
te e reduções maiores com ingestão de maiores quantidades. 
Esses resultados têm importantes implicações para a saúde 
pública, dando suporte às recomendações para o aumento da 
ingestão de fibras na prevenção de câncer colorretal. Como 
já colocado anteriormente, esses autores também reforçaram 
que o aumento da ingestão de fibras e grãos integrais em 
substituição aos refinados reduz riscos de doenças cardiovas-
culares, diabetes tipo II, sobrepeso e obesidade, entre outros 
benefícios. Contudo, salientaram que mais estudos devem ser 
feitos para detalhar os resultados para diferentes subtipos de 
fibras, estratificar os resultados nas diferentes porções do in-
testino e para diferentes fatores de risco.

Função imune e inflamação
Consumos mais altos de fibra têm sido relacionados com 

menor mortalidade, particularmente de doenças inflamatórias, 
circulatórias e digestivas. Os biomarcadores que mudam com 
a ingestão de fibras são, em especial, os AGCC e a microbiota, 
que têm sido considerados fatores importantes. Algumas fi-
bras podem também desempenhar papel na melhora da função 
imune via produção de AGCC. Em estudos com animais, a adi-
ção de AGCC à alimentação parenteral aumentou o número de 
células T, macrófagos e neutrófilos e a atividade citotóxica de 
células NK (natural killer). Há também evidências de aumen-
to de resistência a doenças ou infecção, quando do aumento 
do consumo de fibras. Observou-se que o consumo de oligo-
frutose reduz doença febril associada com diarreia ou eventos 
respiratórios e, também, o uso de antibióticos em crianças. 
Além disso, certas fibras, como betaglucanas, interagem com 
células do sistema imunológico e podem, assim, estimular di-
retamente o sistema imune. As fibras solúveis, não viscosas, 
podem também ser potencialmente úteis no alívio de sintomas 
de condições inflamatórias, tais como síndrome do intestino 
irritável. Particularmente, tem-se demonstrado que goma guar 
parcialmente hidrolisada melhora mais a dor abdominal e hábi-
tos do intestino do que o farelo de trigo (SLAVIN, 2013).

Além disso, o decréscimo de bifidobactérias que ocorre 
com a idade pode dar origem à má nutrição, constipação e 
alterações no sistema imunológico. Constipação severa usu-
almente envolve tratamentos com laxantes que podem apre-
sentar efeitos colaterais; portanto, recomenda-se a ingestão 
diária de fibra alimentar como uma ação preventiva. No en-
tanto, à medida que as pessoas envelhecem, devem diminuir 
o consumo de alimentos, pois as necessidades energéticas 
são reduzidas e torna-se difícil ingerir a quantidade de fi-
bra alimentar recomendada para evitar constipação (TAYLOR, 
1990). Uma opção consiste no uso de oligossacarídeos 
prebióticos, tais como galactoligossacarídeos (GOS) que se 
assemelham àqueles presentes no leite humano. GOS são 
normalmente sintetizados por transgalactosilação durante a 
hidrólise da lactose pela atividade enzimática das beta-ga-
lactosidases. Diversos estudos têm demonstrado que GOS 
podem não somente exercer um efeito bifidogênico, mas 
também melhorar a sintomatologia da constipação e reforçar 
a resposta imunológica em adultos e em pessoas idosas. Re-
centemente, autores como Montilla et al. (2015) têm repor-
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tado a formação de quantidade considerável de GOS durante 
o processo de obtenção de leites com baixa lactose, usando 
betagalactosidases de diferentes micro-organismos. Isso re-
presenta grande oportunidade aos laticínios que encontram 
no segmento de produtos de baixo teor de lactose um modo 
de agregar valor às suas linhas de produtos. Esses produtos 
melhoraram o bem-estar das pessoas idosas, pois o consumo 
de preparações (formulações) especiais com teor reduzido de 
lactose (baixo teor de lactose), juntamente com uma dieta 
balanceada, é de suma importância. 

O envelhecimento gradual da população tem atraído o in-
teresse de pesquisadores em promover a saúde dos idosos. 
Problemas gastrointestinais estão entre as patologias mais 
comuns que afetam esse público. Durante o envelhecimento, 

Tabela 5.5 
Algumas aplicações de ingredientes prebióticos em produtos lácteos. 

Ingrediente prebiótico Aplicação Funcionalidade Referência

Semente de tremoço Leite fermentado Redução do tempo de fermentação; Aumentar a 
contagem das bactérias probióticas

Martinez-Villaluenga 
et al. (2006.)

Farelo de triticale iogurte Uma nova fonte de prebiótico e antioxidante Agil et al. (2012)

Tremoço Leite fermentado Aumentar o crescimento e a atividade metabólica de 
Bifidobactéria

Martinez-Villalueng 
et al. (2007)

Farelo de aveia, farinha de banana verde Bebida láctea com frutas Aumentar a sobrevivência de Lactobacillus casei 
(LC-1)

Guergoletto et al. 
(2010)

Fibras de limão e laranja Leite fermentado
Aumentar crescimento bacteriano e a sobrevivência 
de bactérias probióticas.
Aumentar as propriedades sensoriais

Sendra et al. (2008)

Farinha de lentilha Iogurte Melhorar as propriedades físicas e reológicas do 
iogurte Zare et al. (2011)

Mistura de produtos derivados de 
leguminosas (proteína de ervilha, farinha 
de grão-de-bico, farinha de lentilha, fibra 
de ervilha, concentrado de proteína de soja 
e farinha de soja) (pulse ingredients)

Iogurte Aumentar crescimento e atividade metabólica de 
probióticos e culturas de fermento de iogurte Zare et al (2012)

Fibras de maçã, banana e maracujá Iogurte
Melhorar o perfil de ácidos graxos de iogurtes.
Desenvolver novos produtos lácteos fermentados de 
alto valor agregado

Espirito-Santo et al. 
(2012)

Polpa de tomate
Dairy-based tomato 
spread (spread de tomate 
em base láctea)

Melhorar o crescimento bacteriano e a sobrevivência 
de bactérias probióticas.
Aumentar as propriedades sensoriais.
Desenvolver alimentos funcionais 

Staliano et al. 
(2015)

Farinha de quinoa Leite fermentado
Aumentar o valor nutritivo.
Aumentar o apelo do produto ao consumidor

Casarotti et al. 
(2014)

Farinha de maçã, banana e uva Leite fermentado
Desenvolver alternativas para a produção de leite 
fermentado funcional.
Aumentar a viabilidade de cepas probióticas

Casarotti et al. 
(2015)

Mistura de grãos (trigo, centeio, aveia, 
cevada e painço) Iogurte

Redução de energia em alimentos, como a 
substituição de açúcar.
Aumentar a aceitação de iogurte enriquecido com fibra

Hoppert et al. 
(2013)

Fonte: (Adaptada de OZCAN et al., 2016).

a queda nos níveis de betagalactosidase (lactase), responsá-
vel pela hidrólise da lactose na mucosa intestinal, pode dar 
início aos sintomas de intolerância à lactose, como gases, 
inchaço, náusea e diarreia.

A Tabela 5.5 apresenta alguns exemplos que ilustram a 
aplicação de ingredientes prebióticos em produtos lácteos. 
Essa tabela inclui um estudo de aplicação de uma nova fonte 
de prebiótico (emergente), o triticale, em iogurte. Também 
está apresentado um estudo de aplicação dos chamados pul-
se ingredients, que têm sido utilizados no desenvolvimento 
de produtos inovadores para, entre outros benefícios, atender 
ao apelo clean label. Já a Tabela 5.6 traz exemplos de estu-
dos dos benefícios tecnológicos do uso de fibras prebióticas 
em produtos lácteos.
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Tabela 5.6 
Benefícios tecnológicos do uso de fi bras prebióticas em produtos lácteos. 

Produto Prebióticos Bactérias láticas 
e/ou probióticos

Propriedades
Referências

Funcionais Tecnológicas

Queijo Minas 
frescal

Inulina e goma 
arábica - nd* Rendimento e propriedades 

sensoriais (flavor) Santos el al. (2015)

Queijo Petit-
suisse

Inulina, 
oligofrutose e 
mel

Lactobacillus 
acidophilus e 
Bifidobacterium lactis

Atividade prebiótica Melhora das caracterísitcas 
sensoriais

Cardarelli et al. 
(2008)

Bebida láctea de 
leite de cabra

Inulina e 
oligofrutose

Bifidobacterium 
animalis subsp lactis 
e L. acidophilus

Atividade prebiótica Melhora da viscosidade e das 
propriedades sensoriais Silveira et al. (2015)

Iogurte com 
baixo teor de 
gordura

GOS (galacto-
oligossacarídeo)

Lactobacillus 
delbrueckii 
subsp bulgaricus 
ATCC11842

Atividade prebiótica Redução da sinérese Prasad et al. (2013)

Iogurte Oligofrutose
Streptococcus 
thermophilus TA040 
e L. bulgaricus 340

Atividade prebiótica Melhora da textura 
(viscosidade) Cruz et al. (2013)

Mousse de 
chocolate inulina L. paracasei subsp 

paracasei LBC82 Atividade prebiótica Aceitação sensorial Aragon-Alegro et al. 
(2007)

Sobremesas 
lácteas de baixo 
teor de gordura

Inulina (cadeias 
curtas e longas) - nd

Redução nos teores de 
gordura e açúcar; aumento 
da cremosidade; do dulçor e 
da consistência; melhora da 
aceitação sensorial

Arcia et al. (2011); 
Tárrega et al. (2011)

sorvete GOS - nd
Melhora das características 
físico-químicas e das 
propriedades sensoriais

Balthazar et al. 
(2015)

Iogurte de leite 
de ovelha Inulina - nd Melhora das características 

físico-químicas
Balthazar et al. 
(2016)

Iogurte FOS (fruto-
oligossacarídeo) L. acidophilus Atividade prebiótica

Melhora das características 
físico-químicas e das 
propriedades sensoriais

Rani, Srividya (2016)

Sorvete com 
baixo teor de 
gordura

Inulina - Atividade prebiótica
Melhora das características 
físico-químicas e das 
propriedades sensoriais

Akbari et al. (2016)

Iogurte Inulina e 
oligofrutose

Cultura láctica 
termofílica para 
iogurte DVS YC-
X11Yo-Flex CHR

nd
Melhora da textura 
(viscosidade) e das 
propriedades sensoriais

Glibowski et al. 
(2016)

Iogurte Farinha de 
quinoa

Str. thermophilus 
e Lactobacillus 
bulgaricus

nd Melhora da textura 
(viscosidade) Codină et al. (2016)

*Não determinada.                                      Fonte: (Adaptada de SANTOS et al., 2017).
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Produtos lácteos com 
ingredientes prebióticos, 
simbióticos e fibras

As Figuras 5.9 a 5.11 apresentam exemplos de produtos 
lácteos com prebióticos, simbióticos e fibras. Mundialmente, 
o prebiótico mais utilizado é a inulina, seguida dos FOS, pro-
vavelmente devido ao maior número de estudos já realizados 
com essas substâncias. Também no Brasil a ANVISA, na lista 
de “Alimentos com Alegações de Propriedades Funcionais e/ou 
de Saúde”, permite utilizar as alegações “A inulina (prebiótico) 
contribui para o equilíbrio da flora intestinal. Seu consumo 
deve estar associado a uma alimentação equilibrada e hábitos 
de vida saudáveis” e “Os fruto-oligossacarídeos – FOS (pre-
biótico) contribuem para o equilíbrio da flora intestinal. Seu 
consumo deve estar associado a uma alimentação equilibrada 
e hábitos de vida saudáveis” apenas para inulina e FOS, res-
pectivamente, desde que o alimento contenha as quantidades 
mínimas definidas nessa lista. Os GOS são adicionados, no 

Brasil, somente em fórmulas infantis, embora não haja alega-
ção já aprovada de sua função prebiótica na legislação brasi-
leira. Aqui é importante destacar ao leitor que diversos estudos 
científicos descrevem, há vários anos, os GOS e a polidextrose 
como prebióticos como em Zacarchenco et al (2014).

Em nosso país, os produtos lácteos contendo as fibras 
polidextrose, dextrina resistente, goma guar parcialmente hi-
drolisada e psillium, também quando adicionadas nas quan-
tidades definidas na lista, podem utilizar a alegação “As fi-
bras alimentares auxiliam o funcionamento do intestino. Seu 
consumo deve estar associado a uma alimentação equilibrada 
e hábitos de vida saudáveis”. Contudo, há poucos produtos 
lácteos no Brasil adicionados dessas fibras. Por sua vez, os 
produtos lácteos (requeijão, iogurtes e sorvete) contendo po-
lidextrose vêm ganhando destaque, podendo sua capacida-
de de substituir gordura na formulação ser uma das razões 
para isso. No Brasil, há poucos laboratórios que quantificam 
separadamente os prebióticos e as fibras, o que restringe o 

Figura 5.9 
Produtos lácteos com prebióticos. 

Fonte: Divulgação.

Leite infantil com 5,2% de GOS no pó e 
0,72g em 100mL reconstituído e 0,6% 
de FOS e 0,06g na porção reconstituída

Composto lácteo com 0,3g 
de inulina em 32g do pó e 

0,7g de FOS em 32g 

Iogurte tipo grego com 
inulina (2,5g/90g) 

Iogurte líquido tipo grego lactose  
hidrolisada. A porção com 160 
calorias contém 2 g de inulina e 

9 gramas de proteína Bebida com leite desnatado e 1% de cereais 
(trigo, cevada, aveia e arroz), com 9 meses 

de vida de prateleira sem refrigeração. O teor 
total de fibra é de 3,75 a 4,5g, considerando 
também inulina adicionada (na porção de 170 

calorias) dependendo do sabor
Sachê (pouche) com iogurte e frutas. A porção 

com 190 calorias ontém 3 gramas de fibras (FOS 
e inulina) e 6 gramas de proteínas.  O produto é 

tratado termicamente após a fermentação.

Sobremesa láctea congelada 
com inulina. O pote contém 
12 g de proteínas, 8 g de 

fibras e 150 calorias.
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desenvolvimento de produtos como o controle da quantidade 
de prebióticos ou fibras após o processamento.

Verifica-se ainda, no mercado internacional, que produtos 
lácteos com prebióticos e/ou fibras destacam também outros 
diferenciais. Entre esses diferenciais estão: (1) sem adição de 

conservantes, aromatizantes ou outros aditivos (clean label); (2) 
produto elaborado a partir de leite de raças específicas; (3) pro-
duto feito a partir de leite de procedência garantida, por exem-
plo, de pequenas propriedades rurais (aspectos sociais); e (4) 
com baixos teores de gordura, açúcar e altos teores de proteína.

Figura 5.10 
Produtos lácteos simbióticos.

Figura 5.11 
Produtos lácteos com fi bras.

Fonte: Divulgação.

Fonte: Divulgação.

Leite infantil com probiótico L. reuteri 
e 3,7% de fibras GOS/FOS no pó e 

0,5g de fibras por 100mL reconstituídoIogurte líquido com probióticos LGG®  e 
BB12® e 8g de fibra prebiótica (não 

especificada) em 207mL

Bebida láctea com probiótico (L. acidophilus), 
3g de fibra prebiótica (não especificada) em 

240mL e 8g de proteínas

Sorvete com 8,7% de polidextrose 

Iogurte com inulina e fibra de 
aveia e 2,1% de fibra total

Bebida láctea com 2 a 3g 
de inulina e celulose e 30g 
de proteínas na porção de 

160 calorias

Bebidas com 12g 
de proteínas lácteas 

(concentrado proteico 
de leite), 3g de fibra 
(celulose) e 1,5g de 
gordura por porção

Leite desnatado com 2,4g de fibra 
solúvel (dextrina resistente em po) na 
porção de 25g para preparar 200mL

Queijo tipo cottage com baixo teor de 
gordura e com 3,4% de polidextrose 

Iogurte tipo grego com aveia (grãos 
integrais) e frutas. A porção com 170 a 

180 calorias contém 11 g de proteínas e 
2 g de fibras de aveia

Requeijão cremoso com teor 
reduzido de gordura com 5% 

de inulina
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5.4 Legislação 
mente, devem ser identificados os biomarcadores validados 
que estão relacionados ao efeito alegado. É fundamental a 
identificação da cepa e das quantidades testadas nos estu-
dos utilizados como referências. O tamanho da amostra deve 
estar devidamente justificado e a população participante 
deve corresponder àquela para a qual o produto se destina. 
As alegações de saúde devem estar baseadas em estudos 
epidemiológicos. Para comprovar a viabilidade do probió-
tico, a ANVISA determina ainda que deve ser apresentado 
laudo de análise que comprove a quantidade mínima viável 
do micro-organismo, para exercer a propriedade funcional 
no final do prazo de validade do produto e nas condições 
de uso, armazenamento e distribuição. Caso a empresa não 
apresente alguma das informações indicadas acima, deve 
ser adequadamente justificada para avaliação da ANVISA. 
Além disso, a agência avisa que informações adicionais po-
dem ser solicitadas, caso seja necessário (BRASIL, 2016).

No caso de produtos com mais de um micro-organismo ou 
de produtos que misturem fibras prebióticas com micro-or-
ganismos, a comprovação do efeito probiótico deve ser feita 
para a combinação.

Anteriormente a essa atualização, a alegação para ali-
mentos contendo probióticos era idêntica para todos os mi-
cro-organismos da lista, mas, a partir de 2016, não foi mais 
autorizada essa alegação padronizada. Essa alteração pode 
ser considerada positiva, já que a cada dia surgem novas 
descobertas de inúmeras propriedades diferentes de saúde 
que podem ser atribuídas a linhagens probióticas específicas. 
Além disso, não era adequado assumir que todas as linhagens 
apresentam o mesmo efeito para a saúde. Existem, por exem-
plo, linhagens que podem estar relacionadas com combate 
à constipação e ao estímulo ao sistema imune, dentre ou-
tras. Adicionalmente, a retirada das dez espécies de bactérias 
probióticas da lista de 2008 é positiva, já que é essencial 
a avaliação de cada cepa (ou linhagem) individualmente, 
não sendo adequado assumir que um determinado gênero 
ou espécie seja necessariamente probiótico. Com relação à 
possibilidade de se utilizarem probióticos OGMs, há uma ten-
dência mundial de se empregar culturas com longo histórico 
de consumo seguro e que não sejam OGMs. Outro ponto de 
destaque é que, a partir de 2016, a quantidade de células 

Panorama nacional – Probióticos
No Brasil, a ANVISA atualizou, em 2016, a “Lista de 

alegações de propriedade funcional aprovadas”, publicada 
em 2008 intitulada agora “Alimentos com Alegações de 
Propriedades Funcionais e/ou de Saúde”. Para probióticos, 
a partir de 2016, a alegação de propriedade funcional ou 
de saúde deve ser proposta pela empresa e será avaliada 
caso a caso, com base nas definições e princípios estabe-
lecidos na Resolução n. 18/1999 (BRASIL, 2016, 1999). 
Essa resolução contém o Regulamento Técnico que esta-
belece as diretrizes básicas para análise e comprovação de 
propriedades funcionais e/ou de saúde alegadas na rotula-
gem de alimentos. 

Também no documento “Alimentos com Alegações de 
Propriedades Funcionais e/ou de Saúde” a ANVISA orienta 
que, para a comprovação da segurança e eficácia do produto 
com o(s) probiótico(s), devem ser apresentadas, no mínimo, 
as seguintes informações: (1) caracterização do micro-or-
ganismo quanto à identificação do gênero, da espécie e da 
cepa, informação sobre o depósito da cepa do micro-orga-
nismo em banco de cultura internacionalmente reconheci-
do, origem e forma de obtenção, incluindo a informação se o 
micro-organismo é geneticamente modificado (OGM) e pos-
sibilidade de produção de toxinas e bacteriocinas; (2) perfil 
de resistência a antimicrobianos e informações sobre a base 
genética da resistência antimicrobiana, conforme metodo-
logia descrita pela European Food Safety Authority (EFSA); 
(3) determinação da atividade hemolítica para espécies com 
potencial hemolítico; (4) estudos disponíveis na literatura 
que descrevam efeitos adversos observados com a cepa em 
questão (ex. relatos de casos); (5) demonstração de eficá-
cia; e (6) viabilidade (BRASIL, 2016).

A demonstração ou comprovação de eficácia do probió-
tico para efeitos funcionais deve estar baseada em evidên-
cias científicas robustas, construídas por meio de estudos 
clínicos, randomizados, duplo-cego e placebo controlados, 
cujos desfechos demonstrem a relação proposta na alegação 
entre o consumo do produto objeto da petição, ou produto 
com matriz equivalente, e o efeito funcional. A identificação 
e a mensuração do efeito devem estar claramente definidas. 
Nos casos em que o efeito não puder ser mensurado direta-
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viáveis dos probióticos no alimento, na recomendação diária 
do produto pronto para o consumo com o efeito de saúde 
pretendido, deve ser justificada pelos estudos apresentados 
(MORAES, 2016).

Panorama nacional – 
Prebióticos e fibras

A partir do referido documento de 2016, a ANVISA man-
teve a alegação para inulina e fruto-oligossacarídeos (FOS) 
como “A inulina ou FOS (prebiótico) contribui para o equilí-
brio da flora intestinal. Seu consumo deve estar associado a 
uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis”. 
Houve alteração em relação à quantidade de inulina e FOS 
na porção indicada na determinação de 2008. Atualmente, 
a porção do alimento deve fornecer, no mínimo, 2,5 g de 
inulina ou FOS, destacando que a recomendação de consu-
mo diário do produto pronto para consumo deve fornecer, no 
mínimo, 5g. Na tabela de informação nutricional deve ser 
declarada a quantidade de inulina ou FOS, abaixo de fibras 
alimentares. Além disso, o uso desses ingredientes não deve 
ultrapassar 30 g na recomendação diária do produto pronto 
para consumo, conforme indicação do fabricante.

Segundo o documento da ANVISA “Alimentos com Alega-
ções de Propriedades Funcionais e/ou de Saúde” de 2016, 
pode-se utilizar a alegação “As fibras alimentares auxiliam o 
funcionamento do intestino. Seu consumo deve estar asso-
ciado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida sau-
dáveis“, para a dextrina resistente, polidextrose e goma guar 
parcialmente hidrolisada, desde que o alimento contenha 
2,5 g dessas substâncias na porção do produto pronto para 
consumo. Para a dextrina resistente há a recomendação de 
que seu uso não deve ultrapassar 30 g na recomendação 
diária do produto pronto para consumo, conforme indica-
ção do fabricante. Já para a goma guar parcialmente hi-
drolisada, a alegação só está autorizada para aquela cujas 
especificações atendam aos parâmetros definidos pelo JE-
CFA (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives). 
É importante destacar ainda que para dextrina resistente, 
polidextrose, goma guar parcialmente hidrolisada, lactulo-
se e quitosana é obrigatório que, na tabela de informação 
nutricional, sejam declaradas as quantidades dessas fibras 
abaixo de fibras alimentares. 

Para lactulose, quitosana e psyllium, as alegações são 
diferentes da citada acima e específica para cada substân-
cia. A alegação aprovada para lactulose nesse documento 
é “A lactulose auxilia o funcionamento do intestino. Seu 
consumo deve estar associado a uma alimentação equi-
librada e hábitos de vida saudáveis”, e que a porção do 
produto pronto para consumo deve fornecer, no mínimo, 3 
g dessa substância. Para o psyllium, a alegação aprovada é 
“O psillium (fibra alimentar) auxilia na redução da absor-
ção de gordura. Seu consumo deve estar associado a uma 
alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis”, e 
que a porção diária do produto pronto para consumo deve 
fornecer, no mínimo, 3 g dessa substância. Por sua vez, 
a alegação permitida para a presença de quitosana é de 
que “A quitosana auxilia na redução da absorção de gordu-
ra e colesterol. Seu consumo deve estar associado a uma 
alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis”, e 
a porção do produto pronto para consumo deve forncer, 
no mínimo, 3 g da substância. Para fins de uso da ale-
gação, considera-se como quitosana o polissacarídeo line-
ar formado a partir da desacetilação da quitina obtida do 
exoesqueleto de crustáceos utilizados como alimento pelo 
homem. Os ingredientes fontes de quitosana devem aten-
der às especificações estabelecidas para “Chitosan” no 
“USP Dietary Supplements Compendium 2012” ou suas 
atualizações. Produtos com especificações distintas devem 
apresentar a referência utilizada para definição daquelas 
e comprovação de ausência de risco à saúde. Ainda para 
a quitosana, devem ser incluídas as advertências sobre a 
presença de alergênicos ou derivados, conforme o caso, 
previstas na RDC 26/2015 (BRASIL, 2015).

Na RDC 360/2003, fibra alimentar é qualquer material 
comestível que não seja hidrolisado pelas enzimas endó-
genas do trato digestivo humano (BRASIL, 2003b). Essa 
definição de fibra alimentar não aparece na RDC 54/2012 
(BRASIL, 2012).

De acordo com a RDC 54/2012, informação nutricional 
complementar (declarações de propriedades nutricionais) é 
qualquer representação que afirme, sugira ou implique que 
um alimento possui propriedades nutricionais particulares, 
especialmente, mas não somente, em relação ao seu valor 
energético e/ou ao seu conteúdo de proteínas, gorduras, car-
boidratos e fibras alimentares, assim como ao seu conteúdo 
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de vitaminas e minerais. Assim, na legislação brasileira ainda 
não há determinação de declaração de fibra solúvel e insolú-
vel separadamente no rótulo, havendo inclusive a observação 
“Não é permitido realizar INC (informação nutricional com-
plementar) sobre fibras alimentares específicas”.

No Brasil, essa RDC 54/2012 que contém o Regulamen-
to Técnico Mercosul sobre Informação Nutricional Comple-
mentar (Declarações e Propriedades Nutricionais) revogou a 
Portaria SVS/MS no 27/1998. De acordo com essa resolução, 
para que o produto possa usar a alegação de “FONTE DE 
FIBRA” é necessário que contenha 3,0 g/100 g ou 2,5 g de 
fibra por porção. Para que o produto possa usar a alegação 
de “ALTO CONTEÚDO DE FIBRA” é necessário que contenha 
6,0 g/100 g ou 5,0 g de fibra por porção. Há ainda a pos-
sibilidade de usar o termo “AUMENTADO” para quando há 
aumento mínimo de 25 % no conteúdo de fibra alimentar; e 
o alimento de referência deve atender às condições estabele-
cidas para o atributo “fonte de fibra alimentar”. 

Para produtos lácteos, na RDC 359/2003, as porções va-

riam de 10 g (queijo ralado) a 200 mL (leites e bebidas lác-
teas) (BRASIL, 2003a). Considerando essas porções e a RDC 
54/2012 há desafios tecnológicos a serem enfrentados para 
o desenvolvimento de queijos, pois as quantidades de fibra 
a serem adicionadas em 10 a 50 g (porção dependente do 
tipo de queijo) devem ser maiores que para iogurtes e outras 
bebidas, cujas porções são de 200 mL ou g.

Panorama mundial
Segundo Brownawell et al. (2012), muitos países não pos-

suem exigências para a aprovação antes da comercialização 
de prebióticos porque não há sistema estabelecido para ale-
gações de saúde, embora informações científicas devam estar 
disponíveis às autoridades. Alguns dos países citados a seguir 
têm políticas para o uso e alegações para prebióticos.

A variabilidade nas alegações permitidas pelas legislações 
dos diferentes países para probióticos, prebióticos e fibras é 
grande. A seguir são apresentadas as informações de alguns 
deles nas figuras 5.12 e 5.13.

5.5 Perspectivas e desafios 
A preocupação com a saúde tem aumentado bastante en-

tre consumidores que buscam opções de alimentos contendo 
probióticos, prebióticos e fibras.

A produção acelerada de conhecimento científico relacio-
nado aos efeitos dos probióticos e prebióticos na saúde do 
consumidor tende a resultar em um aumento significativo nas 
opções dessa categoria de produtos funcionais, especialmente 
para aqueles indivíduos que desejam benefícios à saúde asso-
ciados aos apelos sensoriais. Esse cenário torna esse segmento 
altamente competitivo e lucrativo (MARTINEZ et al., 2015).

A área de probióticos e prebióticos tem avançado bas-
tante nos últimos anos, estimulada pelo progresso na com-
preensão do papel da microbiota humana na saúde e nas 
doenças. Investigações futuras que definam estratégias para 
modular uma microbiota saudável, que possa auxiliar nos 
processos fisiológicos e de doenças, estimularão uma área 
muito promissora de pesquisas. Embora existam numerosos 
estudos sobre os efeitos benéficos do consumo de probióticos 

e/ou prebióticos, restrições de uso de alegações de saúde são 
feitas pelas autoridades em todo o mundo, especialmente na 
Europa. Esses efeitos benéficos são observados tanto no trato 
gastrointestinal como em outras áreas (doenças cardiovascu-
lares, osteoporose, trato urogenital, doenças da cavidade oral 
e alergias atópicas) (MARTINEZ et al., 2015). É importante 
destacar que os efeitos, bem como os mecanismos de ação 
envolvidos, são considerados específicos de cada linhagem 
ou fibra. A seleção da linhagem probiótica, do prebiótico ou 
da fibra deve ser direcionada para os efeitos desejados, com 
comprovação através de ensaios in vivo e in vitro e avaliação 
isolada ou na matriz do alimento. Assim, a linhagem probió-
tica e o prebiótico ou fibra usados para a produção em escala 
industrial devem ser caracterizados e apropriados para cada 
tipo de produto ao qual serão adicionados, incluindo alta via-
bilidade para o probiótico ao longo do período de estocagem e 
alegações específicas à saúde fundamentadas em evidências 
científicas.
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Figura 5.12 
Legislações para probióticos, prebióticos e fi bras: EUA, Canadá, EFSA, França e Holanda.

EUA

Nos Estados Unidos, o DGAC (Dietary Guidelines Advisory Committee) completou uma publicação de revisão de evidências não nutricionais 
sobre probióticos, prebióticos e saúde. Esse comitê entende que a microbiota intestinal desempenha papel importante na saúde e reconhece 
que o interesse do consumidor na alteração da microbiota é grande. Além disso, o DGAC avalia que a investigação da microbiota intestinal é 
uma área de pesquisa emergente muito importante, mas entende que há evidências insuficientes disponíveis para que se façam recomendações 
aos americanos sobre prebióticos e probióticos. Embora nem todas as fibras alimentares sejam prebióticos, todos os prebióticos são fibras 
alimentares. Assim, as recomendações de ingestão de fibras podem fornecer os prebióticos na dieta. Em conclusão, a DGAC recomenda que 
alimentos com alto teor de prebióticos, como alho, cebola e trigo, devem ser consumidos, assim como alimentos concentrados em probióticos, 
como iogurte. As alegações mais comuns no mercado de prebióticos são as de estrutura e função. As alegações de saúde não são usadas, pois 
a FDA não as aprovou para prebióticos e alegações de quantidade de nutriente não podem ser feitas, pois o valor de ingestão diária não foi 
estabelecido para prebióticos. Contudo, como o DGAC ressalta que “todos os prebióticos são fibras alimentares” e promove o consumo das 
quantidades recomendadas de fibra, talvez uma alegação de quantidade de nutriente para prebióticos possa ser solicitada e aceita com base 
nos valores de ingestão diários de fibras (BROWNAWELL et al., 2012).
Nos Estados Unidos, probióticos e prebióticos, novos ou não, para uso em alimentos e suplementos são regulados pela mesma norma de todos 
os outros alimentos. Assim, eles podem ser adicionados como aditivos alimentares ou como substâncias GRAS (Generally-Recognized-As-Safe). 
Para exemplificar, nesse país inulina, FOS e GOS são reconhecidos como seguros, devido ao seu histórico de uso seguro (KUMAR et al., 2015).
Nos Estados Unidos, existem alegações de saúde para a diminuição de lipídeos sanguíneos para aveias, cevada e psyllium. Outras fibras 
solúveis, glucanas e pectinas têm habilidade reconhecida de diminuir os lipídeos sanguíneos. Os regulamentos individuais dos países 
determinam as regras de rotulagem e alegações para cada caso. A FDA (United States Food and Drug Administration) e a EFSA (European 
Food Safety Authority) concluíram que uma dose mínima de 3g/dia de  -glucanos da aveia ou cevada são necessários para reduzir o colesterol 
sanguíneo e os riscos de doenças cardiovasculares (FULER et al., 2016; SLAVIN, 2013).

Canadá

O órgão Health Canada está frequentemente desenvolvendo diretrizes para esclarecer o uso aceitável do termo prebiótico. Um Documento de 
Orientação sobre o uso de micro-organismos probióticos em alimentos foi publicado em maio de 2009 (HEALTH CANADA, 2009; BROWNAWELL 
et al., 2012). Nesse país, os fabricantes ou importadores devem requisitar ao referido órgão autorização antes da venda desses produtos. Para 
novos probióticos de espécies reconhecidamente seguras, o procedimento de aprovação é semelhante ao do órgão European QPS (Qualified 
Presumption of Safety of Micro-organisms in Food and Feed). Novos probióticos estão sendo avaliados como produtos saudáveis e naturais 
com base em uma monografia sobre probióticos que trata de particularidades sobre os produtos, como informação para rotulagem, alegações 
gerais e específicas (KUMAR et al, 2015).

EFSA

Dentre a regulamentação estabelecida  recentemente,  a Autoridade Europeia de Segurança Alimentar – EFSA (do original em inglês European 
Food Safety Authority)  rejeitou o artigo 14 (1) (a) alegação de saúde com referência à redução de risco de doença (diarreia dos viajantes) 
para  a Trans-GOS intitulada BiMuno, produzida pela empresa Clasado e comercializada no Reino Unido - UK. Foram rejeitados também dois 
itens: Artigo 13 (5) alegações de saúde (EUROPEAN COMMISSION, 2010) com base em evidência científica desenvolvida recentemente e/
ou incluindo um pedido para a proteção dos dados do proprietário para BiMuno, um alegando que o produto “auxilia a manutenção de função 
gastrointestinal saudável” e outra alegação de que o produto “favorece suas defesas naturais”. A razão para a rejeição foi a mesma para todas 
as alegações: não foi estabelecida a relação de causa e efeito entre o consumo do alimento para o qual a alegação é feita e o efeito alegado. 
Isso, apesar de terem sido realizados em humanos diversos estudos muito bem delineados desse produto (DEPEINT et al., 2008; VULEVIC  
et al., 2008), incluindo um estudo recente, duplo-cego e controlado por placebo, em pessoas com diarreia dos viajantes (DRAKOULARAKOU 
et al., 2010; BROWNAWELL et al., 2012).
A EFSA publicou recentemente um documento de orientação focado em dois aspectos fundamentais (aspectos-chave) relacionados à 
fundamentação das alegações de saúde relacionadas ao sistema imune e ao trato gastrointestinais (i.e., aqueles cujos efeitos alegados são 
considerados efeitos fisiológicos benéficos, e cujos resultados de estudos são considerados adequados para fundamentar as alegações de 
função e alegações de redução de risco de doenças) (EFSA, 2011). Atualmente, a opinião do Painel da EFSA sobre Produtos Alimentares 
consiste em “não é possível definir os números exatos dos diferentes grupos de bactérias que constituem a microbiota normal” e que os 
dados disponíveis e a “evidência disponível no Painel não estabelecem que o aumento do número de quaisquer grupos de micro-organismos, 
incluindo lactobacilos e/ou bifidobactéria, é por si só um efeito fisiológico benéfico” (EFSA, 2011). (BROWNAWELL et al., 2012)
Com base na regulamentação, a autoridade competente de um Estado membro ou a EFSA e a Comissão Europeia (CE) podem fazer avaliações 
de qualquer alimento ou ingrediente alimentar que não tenha histórico de uso seguro anterior a 1997 na Europa e possa ser identificado como 
novo. A regulamentação exige que seja realizada uma avaliação extensiva da segurança do alimento ou ingrediente antes de sua aceitação no 
mercado europeu. Uma lista da CE de novos alimentos e ingredientes está disponível para consulta pública e as aprovações estão também 
explicadas em um relatório específico de usos e restrições para cada componente. Na União Europeia, para bactérias adicionadas em alimentos 
que podem ser consideradas novas, há uma lista atualizada anualmente de micro-organismos, em nível de espécie, que são consideradas 
seguras para alimentos e rações (KUMAR et al., 2015)

França

Segundo Brownawell et al. (2012), a Agência Francesa para Alimentos, Meio ambiente e Saúde e Segurança Ocupacional aprovou tanto inulina 
quanto FOS como prebióticos na dosagem diária de 5g/dia. As alegações permitidas incluem: 1) “Um efeito bifidogênico em dose diária de 5 
g de oligofrutose”; 2) “Inulina nativa obtida de chicória é bifidogênica (estímulo do crescimento de bifidobactérias intestinais) em uma dose 
diária de 5g/d”; 3) “Inulina nativa obtida de chicória é prebiótica em dose diária de 5g/d”; e 4) “Inulina nativa obtida de chicória em uma dose 
diária de 5g/d ajuda a manter a saúde da microbiota intestinal no cólon”.

Holanda
Na Holanda, inulina foi aprovada como um componente prebiótico na quantidade de 5g inulina/100 g. Por exemplo, o pacote do pão deve 
conter a seguinte informação: “Três fatias por dia fornecem uma composição bem balanceada da microbiota intestinal e a função colônica, por 
estimular seletivamente o crescimento de Bifidobactérias (Bifidobacterium)” (NETHERLANDS NUTRITION CENTRE, 2008; BROWNAWELL 
et al., 2012).

*Autoridade Europeia de Segurança Alimentar
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Figura 5.13 
Legislações para probióticos, prebióticos e fi bras: Japão, Coreia, Sudeste Asiático, Chile, Colômbia e África do Sul.

Japão
Inúmeros prebióticos têm sido comercializados no Japão durante a última década, seguindo sua classificação como alimentos para 
usos específicos de saúde (FOSHU) pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-estar japonês. A classificação FOSHU é permitida 
para “alimentos contendo um ingrediente com funções para saúde e com alegações de seus efeitos fisiológicos no corpo humano 
oficialmente aprovadas”. Oligossacarídeos e várias fibras alimentares encontram-se entre os principais ingredientes de alimentos 
aprovados para “modificar as condições gastrointestinais”. Nesse país, ingredientes funcionais contendo fibras prebióticas incluem 
dextrina não digerível, cascas de sementes de psyllium, polidextrose, goma guar parcialmente hidrolisada, farelo de trigo, rafinose, 
fibra de levedura de cerveja, alginato de sódio de baixo peso molecular e fibra derivada de alga. A lista de oligossacarídeos permitidos 
é longa, contendo, por exemplo, fruto-, galacto- e isomalto-oligossacarídeos, lactossacarose, lactulose e, mais recentemente, um 
mananoligossacarídeo de grão de café presente no café instantâneo e nas misturas prontas para café. Em todos os produtos contendo 
fibra alimentar e/ou oligossacarídeos são permitidas alegações de saúde, tais como “adequado para melhorar a regulação e o 
controle do trato gastrointestinal” ou “melhora o movimento intestinal”, ou o equivalente, e pode conter o selo de aprovação FOSHU 
(BROWNAWELL et al., 2012)

Segundo Kumar et al. (2015), no Japão, o critério para qualquer potencial alegação para a saúde humana deveria ser o mesmo que 
aquele para os alimentos tradicionais. Os probióticos e prebióticos podem ser componentes das seguintes categorias de alimentos que 
podem fazer alegações de saúde: (1) usos específicos principalmente para a área médica, gestantes, crianças e pessoas com disfagia; 
(2) aplicações específicas para a saúde (FOSHU) em que os produtos dessa categoria podem fazer alegações de melhora de doenças; 
e (3) alimentos com alegações de função nutriente. Uma nova legislação aprovada nesse país em abril de 2015 passou a trabalhar 
em conjunto com o sistema FOSHU de alegações para a saúde. Essa legislação permitiu que médicos recomendassem suplementos 
alimentares em combinação com medicamentos.

Coreia
A FDA coreana (Korean FDA) permite as seguintes alegações de saúde para inulina e extratos de chicória: “Auxilia a manter um nível 
saudável de colesterol sanguíneo” (9-10 g inulina/dia); “Auxilia a manter níveis saudáveis de glicose pós-prandial” (9-10 g inulina/
dia); e “Auxilia a manter a função intestinal saudável” (8-20 g inulina/dia) (BROWNAWELL et al., 2012).

Sudeste 
Asiático Em Cingapura, inulina e FOS são aprovados como prebióticos. Inulina e FOS podem ser adicionados a todos os alimentos (1,25 g/

porção) na Malásia, exceto em fórmulas infantis. Nesse país, alegações de função nutriente descrevem o papel fisiológico do nutriente 
no crescimento, desenvolvimento e funções normais no corpo humano. Tais alegações não devem sugerir que o nutriente cura, 
trata ou protege o consumidor de doenças. Alegações permitidas na Malásia para função nutriente (nutritiva) para os prebióticos 
incluem: “Inulina /FOS é prebiótico”; “Inulina/FOS ajuda a aumentar bifidobactérias do intestino e ajuda a manter um bom ambiente 
intestinal”; e “Inulina/FOS é bifidogênica”. Na Tailândia, a FDA tailandesa dentro do Ministério da Saúde desenvolveu diretrizes e 
critérios para apoiar a avaliação de segurança, qualidade e eficácia de probióticos e prebióticos em produtos alimentares. Esse país 
permite alegações de conteúdo (teor) de nutrientes, e alegações de função nutriente, incluindo que 29 alegações de função nutriente 
foram aprovadas. Também está sendo preparado o rascunho de uma notificação ministerial para alegações de saúde baseadas em 
diretrizes relevantes do Codex (BROWNAWELL et al., 2012).  

Chile
Inulina e FOS têm sido aprovados como prebióticos no Chile na dose de 1,5g/porção com a recomendação de um mínimo de 3g/dia 
(128). A alegação permitida é “Contribui para manter o equilíbrio da flora intestinal” (BROWNAWELL et al., 2012).

Colômbia
Prebióticos foram aprovados pelo Ministério da Proteção Social da Colômbia. A alegação permitida é “Nutrição moderada e consumo 
regular de alimentos com prebióticos estimula(m) o aumento de bactérias benéficas ao intestino e ajuda(m) a melhorar a função 
intestinal e a resistência natural” (BROWNAWELL et al., 2012).

África 
do Sul O termo “fibras novas ou emergentes” na África do Sul significa “carboidrato comestível”, do qual foi demonstrado um efeito fisiológico 

benéfico à saúde, por meio de evidências científicas geralmente aceitas e aprovadas e registradas pela Autoridade Sul-africana de 
Regulamentação de Produtos de Saúde. “Fibras emergentes” são classificadas como (1) tendo 10 ou mais unidades monoméricas, 
não hidrolisadas por enzimas endógenas no intestino delgado de humanos; (2) serem produzidas sinteticamente, obtidas de fontes 
naturais que não são comumente consumidas como frutas, vegetais ou cereais na dieta; ou (3) quaisquer oligômeros (FOS), polímeros 
(inulina), ou misturas desses produtos, nos quais o grau de polimerização (DP) varie de 2 a 60 unidades monoméricas, para os quais 
a alegação de prebiótico poderia ser feita (BROWNAWELL et al., 2012).
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Os produtos lácteos são os que mais se adequam à adição 
de probióticos. Há também muitos produtos lácteos adiciona-
dos de prebióticos e fibras. Portanto, essa categoria de pro-
dutos atende a essa demanda dos consumidores há décadas. 
Contudo, alergias e intolerância à lactose, muitas vezes diag-
nosticadas incorretamente, têm sido os maiores entraves para 
o consumo de produtos lácteos em geral e daqueles contendo 
probióticos, prebióticos e fibras.

Além dessa dificuldade geral para o setor de laticínios, a 
seguir são tratados aspectos relevantes sobre alguns desafios 
que os produtos lácteos contendo probióticos e prebióticos e 
fibras precisarão enfrentar.

Produtos com probióticos: 
perspectivas

Até o momento, o conhecimento acumulado sobre os efei-
tos benéficos dos probióticos indica forte evidência de sua efi-
cácia, embora conclusões definitivas não possam ser tiradas. 
As inconsistências entre as pesquisas, como o planejamento 
do estudo, a linhagem de probiótico usada, parâmetros de en-
trada, população estudada e o ainda limitado número de estu-
dos clínicos, são indiscutivelmente os obstáculos que precisam 
ser transpostos. Para se ter ideia do potencial de inovação, do 
uso na segurança de alimentos e das intervenções com custos 
eficientes, entre as realizações passíveis de serem atingidas 
em um futuro próximo estão o uso dos probióticos como que-
lantes de toxinas e metais presentes em altas concentrações na 
corrente sanguínea (MARTINEZ et al., 2015).

Recentemente, a EFSA rejeitou quase todas as alegações 
de saúde apresentadas pela indústria e, com isso, a eficácia 
de fórmulas infantis suplementadas com probióticos não é 
ainda conclusiva. No entanto, numerosos estudos científicos 
têm demonstrado alguns benefícios do consumo de probióticos 
pelos mais jovens. Uma microbiota intestinal balanceada pode 
ter vários efeitos benéficos à saúde, protegendo o hospedei-
ro da colonização por micro-organismos invasivos, regulando 
o trânsito intestinal e várias funções metabólicas. Embora a 
suplementação de fórmulas infantis com probióticos seja uma 
área de contenção na comunidade científica, devido a alguns 
estudos inconsistentes, a opinião geral é de que a ingestão de 
probióticos desde bem cedo não tem efeitos adversos e pode 
ter vários efeitos positivos. Assim, a venda de fórmulas suple-

mentadas com probióticos continuará ocorrendo. O desenvol-
vimento de métodos de encapsulação adequados e com custo 
atrativo usando materiais GRAS e de alto valor biológico per-
mitirá aos fabricantes a melhora de seus produtos (VAN DEN 
NIEUWBOER et al., 2014; KENT; DOHERTY, 2014).

Os probióticos perdem facilmente sua viabilidade e esta-
bilidade devido a vários fatores físicos e condições fisiológi-
cas a que são submetidos. Um modo de aumentar a viabili-
dade dos probióticos durante a estocagem de fórmulas, que 
são em geral produtos desidratados e de vida de prateleira 
extensa, é sua adição na forma microencapsulada. Um incon-
veniente para a adição de probióticos microencapsulados às 
fórmulas é a falta de estudos de vida útil na literatura. Kent e 
Doherty (2014) divulgaram resultados positivos de pesquisas 
sobre aplicação de microcápsulas para a proteção de células 
probióticas na passagem pelo sistema gastrointestinal. Há, 
contudo, resultados não conclusivos em estudos acelerados 
de vida útil em fórmulas infantis com probióticos encapsula-
dos. Assim, estudos subsequentes são necessários para vali-
dar verdadeiramente a habilidade da encapsulação de manter 
a viabilidade celular após o processamento e de vencer o de-
safio gástrico, se a tecnologia for usada para gerar produtos 
probióticos de longa vida útil.

Outro desafio encontrado para a utilização de probióticos 
consiste no fato de que, embora muitos estudos de encapsu-
lação de probióticos sejam efetivos em escala de laboratório, 
o aumento de produção para atender às exigências da es-
cala industrial pode ser problemático. Embora secagem por 
spray-drying seja o método mais produtivo para obter células 
encapsuladas, a alta temperatura e o choque osmótico podem 
ter efeitos adversos na sobrevivência das células. Emulsão e 
extrusão, por serem métodos mais brandos, têm capacidades 
de produção mais baixas. Além disso, alguns dos métodos 
mais efetivos descritos requerem processo de aquecimento 
em duas etapas para formar o material de encapsulação. Ao 
mesmo tempo que isso evita exposição a altas temperaturas 
pode também aumentar custos, tempo e complexidade do pro-
cesso em níveis industriais. Também, muitos dos processos 
em escala de laboratório e interações não são totalmente 
compreendidos e, em alguns casos, não podem ser replica-
dos na indústria. O fato de diferentes linhagens de bacté-
rias poderem reagir de forma diferente com relação às várias 
técnicas de encapsulação consiste também em um problema, 
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já que têm de ser desenvolvidas metodologias adaptadas para 
linhagens individuais para otimização dos resultados (de VOS 
et al., 2010; KENT; DOHERTY, 2014). Assim, os estudos fu-
turos devem focar na aplicação dos resultados de laboratório 
na escala industrial e devem ser orientados para abranger 
também a estabilidade das células durante a estocagem, bem 
como no trânsito intestinal.

A microencapsulação para o desenvolvimento de ali-
mentos funcionais é uma área ativa de pesquisa com mui-
tas variações nos métodos e materiais. Para ser um ma-
terial de encapsulação adequado, um polímero deve ser 
propício à viabilidade celular e compatível com o alimento 
em que vai ser adicionado. Há materiais, como as proteínas 
lácteas e vegetais, que são materiais de bom desempenho 
para a encapsulação, para a proteção celular no estômago 
e liberação no intestino. Contudo, requerem pesquisas adi-
cionais para verificar sua adequação em escala industrial. 
Por outro lado, do ponto de vista regulatório, a inclusão 
desses tipos de materiais (proteínas) não é um problema, 
já que são GRAS, além de aumentarem o valor biológico 
intrínseco do produto em que são adicionados (LAKKIS, 
2008; KENT; DOHERTY, 2014).

O cultivo de bifidobactérias em leite é uma tarefa difí-
cil, se comparada ao cultivo dos fermentos convencionais, 
porque o leite não é um bom meio de crescimento para mi-
cro-organismos fastidiosos. Assim, linhagens adequadas de 
bifidobactérias para produtos lácteos devem ser selecionadas 
levando em consideração sua segurança e propriedades tec-
nológicas e funcionais, sendo essa uma área importante para 
o mercado de produtos lácteos funcionais que está sempre 
em mudança. Adicionalmente, mais estudos se fazem neces-
sários sobre a produção e aplicação de exopolissacarídeos por 
bifidobactérias e sobre os mecanismos pelos quais elas fun-
cionam como probióticos (PRASANNA et al., 2014).

Produtos com prebióticos e 
fibras: perspectivas

A adição de prebióticos, fibras em geral, farinhas de frutas, 
cereais e leguminosas aos produtos lácteos pode ser conside-
rada uma excelente opção do ponto de vista econômico e fun-
cional. Várias dessas farinhas apresentam potencial prebiótico, 
promovendo o desenvolvimento e melhorando a viabilidade 
de probióticos como lactobacilos e bifidobactérias. Estudos 
integrados com foco no desenvolvimento de produtos lácteos 
funcionais devem ser conduzidos, a fim de otimizar as quanti-
dades de prebióticos, fibras e farinhas a serem adicionadas em 
cada formulação e avaliar se a adição impactou nos parâmetros 
de qualidade desses produtos (SANTOS et al., 2017).

Baseados na pesquisa na área de prebióticos, conside-
rando numerosos experimentos, estudos com humanos e ani-
mais nas últimas duas décadas, Charalampopoulos e Rastall 
(2012) destacaram que vários benefícios têm sido atribuídos 
aos prebióticos, com diferentes níveis de evidência para cada 
tipo de substância. Em termos do papel dos prebióticos nas 
infecções intestinais, mais trabalhos são necessários, a fim de 
elucidar os mecanismos através dos quais eles participam na 
defesa do hospedeiro contra diferentes tipos de infecções, em 
particular diarreia de viajante, diarreia aguda e diarreia por uso 
de antibióticos. Além disso, o efeito do veículo e do tipo de ma-
triz ao qual o prebiótico foi adicionado pode influenciar a sua 
atividade prebiótica. A maioria dos estudos foi realizada com a 
forma desidratada dos compostos prebióticos. Para incorporar os 
prebióticos com sucesso nos alimentos é importante conhecer 
suas propriedades sensoriais.

Embora exista bastante informação sobre os atributos físico-
químicos da inulina, e um pouco menos sobre FOS, há muito 
pouca informação sobre GOS e prebióticos emergentes como XOS 
(xilo-oligossacarídeos). Os prebióticos são, em geral, estáveis sob 
condições não extremas de altas temperaturas e baixos pHs e po-
dem, por isso, ser aplicados em vários produtos ácidos, tais como 
iogurtes e sucos de frutas, e mesmo produtos de panificação, sem 
ser degradados (CHARALAMPOPOULOS; RASTALL, 2012).

Na Figura 5.7, a seguir, estão apresentadas as necessida-
des futuras de pesquisas sobre fibras, fibras prebióticas, micro-
biota intestinal e estudos em humanos que foram compiladas 
por Brownawell et al. (2012), a partir das discussões e apre-
sentações do Workshop on Prebiotics and the Health Benefits 
of Fiber: Future Research and Goals, que aconteceu em 2011.
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Figura 5.7 
Necessidades futuras de pesquisas: fi bras/fi bra prebiótica, microbiota intestinal e estudos em humanos.

Necessidades futuras de pesquisas

Fibra/Fibra prebiótica
Melhor caracterização (estrutura e função) de diferentes fibras e prebióticos
Estudos com intervenção para identificar os benefícios potenciais de fibras e prebióticos

Microbiota intestinal
Completar (finalizar) o projeto microbioma do intestino humano para identificar microbiota além de bifidobactéria e diferenciar 
microbiota “normal/saudável” e desequilíbrios da microbiota (nas doenças).
Definir uma lista de micro-organismos-alvo para prebióticos e demonstrar sua eficácia funcional.
Esclarecer a importância funcional de mudanças na microbiota.
Determinar efeitos de longo prazo da ingestão de prebióticos e desenvolver modelos estrutura/função.
Desenvolver biomarcadores para bactérias benéficas e seus efeitos para a saúde.
 Aprimorar métodos para estudar fermentação in vivo e in vitro.
Promover o desenvolvimento e o uso de técnicas moleculares para identificar/quantificar a microbiota intestinal (por ex., qPCR) e 
detectar/localizar (por ex., FISH de 16S RNA ribossômico, sequenciamento de alto rendimento, microensaios) para diferentes tipos 
de microbiota intestinal/gêneros.
Avaliar o impacto metabólico e relacionado à saúde da modulação do microbioma intestinal e o impacto metabolômico da modulação 
da microbiota intestinal pela dieta.

Estudos em humanos
Identificar biomarcadores de exposição para ingestão de prebióticos.
Identificar biomarcadores de efeito para ingestão de prebióticos na população geral e nas subpopulações doentes/de risco.
Definir pontos clínicos relevantes [i.e., glucose sanguínea/lipídios, função do intestino, metabolismo de minerais (cálcio/magnésio), 
função imune e inflamação intestinal, sintomatologia intestinal, funcionamento diário e qualidade de vida].
Definir relação dose-resposta para várias categorias de prebióticos.
Definir em que medida os benefícios observados de várias fibras são relacionados aos efeitos prebióticos.
Determinar a duração do efeito de prebióticos.
Definir as relações entre prebióticos e dieta básica.
Variabilidade da investigação em resposta a prebióticos observada entre indivíduos.
Promover estudos para investigar a relação entre saúde GI e ingestão de probióticos em crianças e idosos.

Fonte:  (Adaptada de BROWNAWELL et al., 2012)
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Capítulo 6

FUNCIONALIDADE E PREVENÇÃO

Adriana Torres Silva e Alves 
Leila Maria Spadoti 

Marco A. S. da Gama

O sucesso de mercado de um determinado produto está 
fortemente condicionado à capacidade de entregar ao con-
sumidor o que ele deseja, com praticidade e conveniência. 
Reconhecendo esse fato, tem-se buscado identificar e inter-
pretar as tendências de consumo, de maneira a modelar o 
perfil do consumidor no futuro e o panorama de inovação. 
Tais informações auxiliam no planejamento estratégico a ser 
adotado pela indústria alimentícia para os próximos anos, que 
pode abranger desde o desenvolvimento de novos produtos 
até a estruturação organizacional. No caso do mercado de 
lácteos, têm sido identificadas oportunidades promissoras re-
lacionadas à oferta de produtos funcionais.

Uma das definições mais aceitas de alimentos funcionais 
é que são alimentos ou ingredientes que produzem efeitos 
fisiológicos benéficos à saúde, além de suas funções nutri-
cionais básicas (ALVIM; FADINI; CRUZ, 2014).

A substância que apresenta propriedade funcional pode 
estar naturalmente presente no alimento ou ser adicionada/
modificada, para que possa desempenhar uma ou mais fun-
ções específicas no organismo. Dessa forma, os alimentos 
funcionais podem ser alimentos convencionais adicionados 
de ingredientes bioativos capazes de gerar benefícios à saúde 
e reduzir o risco de desenvolvimento de doenças crônicas não 

transmissíveis (ALVIM; FADINI; CRUZ, 2014). Outra possibi-
lidade é a produção de alimentos contendo elevados teores de 
um determinado composto bioativo naturalmente presente no 
alimento, o que pode ser alcançado por meio de práticas de 
manejo, como, por exemplo, a manipulação da dieta forneci-
da aos animais. Tal processo é denominado biofortificação, 
o qual tem sido utilizado, por exemplo, na obtenção de pro-
dutos lácteos funcionais ricos em ácido linoleico conjugado 
(LOPES et al., 2015).

De acordo com a ANVISA (BRASIL, 2016), 

as alegações de propriedade funcional utilizadas nos 
chamados “alimentos funcionais” estão relacionadas 
ao papel metabólico ou fisiológico que um nutrien-
te (ex. fibras) ou não nutriente (ex. licopeno) exerce 
no crescimento, desenvolvimento, manutenção e ou-
tras funções do organismo. Isso significa que estes 
alimentos contêm ingredientes que podem auxiliar, 
por exemplo, na manutenção de níveis desejáveis de 
triglicerídeos, na proteção das células contra os radi-
cais livres, no funcionamento do intestino, na redu-
ção da absorção do colesterol, no equilíbrio da flora 
intestinal, entre outros, desde que seu consumo este-
ja associado a uma alimentação equilibrada e hábitos 
de vida saudáveis. 
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Apesar da ausência, em alguns casos, de evidências con-
clusivas sobre as propriedades funcionais de determinados 
compostos no organismo humano (muitas vezes os efeitos 
positivos observados em animais e em culturas de tecidos 
não são reproduzidos em estudos clínicos controlados), o 
conceito de “alimento funcional” vem crescendo cada vez 
mais entre os consumidores, promovendo uma segmentação 
da dieta na qual o consumidor busca não apenas um be-
nefício geral, mas específico para algum aspecto particular 
de saúde, seja pelo auxílio na prevenção de alguma doença 
(obesidade, hipertensão, diabetes etc.), seja pela melhora 
do desempenho de alguma função (física, mental etc.), pos-
sibilitando a criação de nichos de mercado e a geração de 
plataformas de inovação (SOLER, 2014). 

Pesquisas recentes têm mostrado que o leite e seus de-
rivados (queijos, iogurtes, manteiga etc.) apresentam inú-
meros componentes bioativos potencialmente benéficos à 
saúde humana que vão além do aporte de nutrientes e ener-
gia requeridos para a manutenção do metabolismo basal e 
do crescimento. 

O leite, devido à sua composição química e propriedades 
estruturais, é também um bom veículo para a formulação de 
alimentos e bebidas com apelos funcionais relacionados prin-
cipalmente à saúde gastrointestinal, saúde cardiovascular e 
resposta do sistema imune.

Os alimentos e ingredientes funcionais podem ser clas-
sificados de dois modos: quanto à fonte, de origem vegetal 
ou animal, ou quanto aos benefícios que oferecem atuando 

em seis áreas do organismo, tais como no sistema gastroin-
testinal (1), no sistema cardiovascular (2), no metabolismo 
de substratos (3), no crescimento, desenvolvimento e dife-
renciação celular (4), na modulação das funções fisiológicas 
(5) e, finalmente, na sua ação antioxidante (6) (MORAES; 
COLLA, 2006). 

As principais classes de ingredientes funcionais são: pro-
bióticos e prebióticos, compostos sulfurados e nitrogenados, 
antioxidantes, compostos fenólicos, ácidos graxos poli-insa-
turados (destacando-se as séries ômega-3 e 6), fibras, prote-
ínas, peptídeos e aminoácidos.

Além da demanda por produtos lácteos com apelo de 
funcionalidade digestória (com adição de fibras, prebióticos, 
probióticos e simbióticos), tema já abordado no Capítulo 5, 
estudos têm demonstrado também a demanda por produ-
tos lácteos para outras funcionalidades. Além disso, há um 
enorme potencial para a utilização de componentes lácteos 
funcionais para o desenvolvimento de alimentos, bebidas e 
suplementos alimentares. 

Apesar de a aplicação desses componentes ser ainda limi-
tada ao setor de alimentos e bebidas processados, apresenta-
se como uma forte tendência emergente, com um vasto campo 
de aplicações. Essa situação se encaixa na macrotendência 
Funcionalidade e Prevenção, que se caracteriza pela deman-
da dos consumidores por produtos funcionais para prevenção 
de doenças crônicas e degenerativas, e para a melhora ou 
controle de determinadas condições de saúde (Figura 6.1).

Figura 6.1 
Macrotendência Funcionalidade e Prevenção, tendências e plataformas de inovação no setor de lácteos. 

Macrotendência Tendências Plataformas de Inovação

Funcionalidade e 
Prevenção

Funcionalidade para a 
prevenção de doenças crônicas 
e degenerativas 

Produtos lácteos e produtos com ingredientes lácteos para a prevenção de 
doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, doença de Alzheimer, alguns 
tipos de cânceres etc.

Funcionalidade para a melhora 
ou controle de condições de 
saúde

Produtos lácteos e produtos com ingredientes lácteos para a melhora da 
imunidade, combate ao estresse, melhora do sono, recuperação muscular, 
saúde dos ossos, saúde bucal, controle do peso etc.

Fonte: equipe BDT 2020.
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6.1 Componentes/Ingredientes funcionais  
de origem láctea: proteínas

que preservam a massa muscular e melhoram a composição 
corporal, além de manter uma adequada funcionalidade do 
sistema imunológico (CRIBB, 2006).

Portanto, complementar a dieta com proteínas do soro de 
leite, particularmente em combinação com atividades físicas 
como treinamentos de resistência, representa uma estratégia 
não farmacêutica que pode ser facilmente incorporada aos 
estilos de vida de adultos para ajudar a manter a massa mus-
cular, tão importante para a preservação da saúde durante o 
processo de envelhecimento (CRIBB, 2006).

Exemplos de componentes/ingredientes lácteos funcio-
nais (proteínas e hidrolisados proteicos) destinados à saúde 
do sistema muscular, comercializados em cápsulas e em pó, 
são apresentados na Figura 6.2.

As proteínas do leite estão divididas em dois grupos 
principais: o grupo das caseínas (αs1-caseína, αs2-caseína, 
β-caseína e Kappa-caseína), que representa cerca de 78%-
80% das proteínas do leite, e o grupo das proteínas do soro 
ou soroproteínas (α-lactoalbumina, β-lactoglobulina, imuno-
globulinas, glicomacropeptídeo, soroalbumina, lipoproteínas, 
lactoferrina, lactoperoxidase, lisozima). 

Além das diversas funções básicas de nutrição (fonte de 
energia e de aminoácidos para a síntese proteica), as pro-
teínas do leite também possuem propriedades tecnológicas 
(funcionais e sensoriais) e biológicas, particularmente com 
relação à promoção de saúde e prevenção de doenças.

Proteínas e sistema muscular
Buscando a melhor saúde geral e melhor qualidade de 

vida, os consumidores estão adotando uma mudança com-
portamental que passa não apenas por mudança de hábitos 
alimentares, mas também pela redução do sedentarismo e 
consequente adoção de atividades físicas regulares. 

A consciência dos consumidores sobre os efeitos de uma 
nutrição adequada no desempenho da prática de exercícios 
e na resposta física vem se ampliando consideravelmente. O 
mercado de alimentos para esse segmento está se modifican-
do, deixando de suprir apenas a demanda de um grupo muito 
específico de atletas para atender um nicho mais amplo de 
consumidores (ALVIM; FADINI; CRUZ, 2014).

O mundo também está testemunhando uma tendência 
sem precedentes no envelhecimento populacional, com pro-
fundas implicações para o setor de saúde, para a indústria e 
para a força de trabalho. 

Uma doença comum entre os idosos é a sarcopenia, que 
promove perda de massa, força e função muscular. Pesqui-
sas indicam seu início em torno dos 40 anos de idade, com 
profundas repercussões após os 75 anos. Considerando que 
muitas das suas causas parecem ser incontroláveis, os trata-
mentos para desacelerar seus efeitos incluem exercícios de 
resistência e consumo de proteínas lácteas e de outras fontes 
alimentares. Evidências recentes sugerem que as proteínas 
do soro do leite têm a capacidade de promover mecanismos 

Figura 6.2 
Exemplos de componentes/ingredientes lácteos funcionais 
(proteínas e hidrolisados proteicos) destinados à saúde do 
sistema muscular.

Fonte: Divulgação

Isolado de proteínas do soro. 
“Aumento da força muscular e 

proteção contra a perda muscular”.

Isolado de proteínas do soro. 
“Recuperação muscular”.

Hidrolisado de proteínas do 
soro. “Controle de peso e 

nutrição esportiva”
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Proteínas e sistema imune
Em termos de promoção da saúde e prevenção de doen-

ças, merecem destaque, entre as proteínas do leite, as imu-
noglobulinas, a lactoferrina e a lactoperoxidase.

Alguns estudos indicam que a lactoferrina estimula uma 
variedade de células do sistema imunológico, podendo pro-
porcionar benefícios quando usada como suplemento na 
dieta de pessoas idosas ou de indivíduos com imunidade 
comprometida, atuar de forma benéfica sobre o crescimento 
celular em nível intestinal, levar à restauração mais rápida 
das funções digestivas normais e ainda ser empregada como 
ingrediente natural do leite com potencial para prevenção do 
câncer de cólon e de outros tipos de câncer (USDEC, 2004). 
A atividade antibacteriana da lactoferrina também é explora-
da em usos não alimentares, como, por exemplo, em cremes 
dentais e antissépticos para higiene bucal.

A lactoferrina é atualmente produzida em escala comer-

biota intestinal e para substituir o uso de antibióticos na pre-
venção de algumas infecções neonatais. Também é utilizada 
em produtos de higiene bucal e para cuidados com a pele, 
visando, respectivamente, a prevenção de cáries/infecções 
gengivais e a prevenção de infecções de pele.

O colostro é o leite secretado pela mãe até, em média, 72 
horas após o nascimento do filhote, e que, diferentemente do 
leite convencional, contém teores elevados de componentes 
bioativos, incluindo imunoglobulinas, lactoperoxidase, liso-
zima, lactoferrina, peptídeos e oligossacarídeos, que são de 
extrema relevância para a saúde. Por tal motivo, esse produto 
já vem sendo comercializado na forma desidratada (em pó) 
para consumo humano. 

Exemplos de componentes/ingredientes lácteos fun-
cionais (proteínas e hidrolisados proteicos) voltados para o 
sistema imune, comercializados em cápsulas e em pó, são 
apresentados na Figura 6.3.

Figura 6.3 
Exemplos de componentes/ingredientes lácteos funcionais (proteínas e 
hidrolisados proteicos) voltados para o sistema imune. 

Fonte: Divulgação.

Proteínas e outros sistemas
Algumas pesquisas mostraram efeitos positivos das pro-

teínas de soro na redução dos níveis de triglicérides e do co-
lesterol sanguíneo e/ou hepático. As proteínas do soro exer-
cem ainda efeitos benéficos sobre o sistema cardiovascular, 
graças às suas propriedades redutoras (presença de cisteína, 
com estímulo à síntese de glutationa) e sequestrantes de ra-
dicais livres (glutationa, lactoferrina, lactoperoxidase) (SGAR-
BIERI, 2004).

LifeExtension, 
Lactoferrina em 

cápsulas. Alegação: 
“Auxílio na manutenção 
de um sistema imune 

saudável”.

cial, pois, além de ser uma fonte de 
aminoácidos, também atua como fator 
regulador com amplas funções bioló-
gicas já bem documentadas. Entre es-
sas funções se destacam: propriedades 
antibacterianas (bactericidas e bacte-
riostáticas), antivirais, estimulação da 
imunidade, inibição de radicais livres e 
transporte de ferro, havendo ainda estu-
dos que constataram que a lactoferrina 
derivada do leite bovino é mais potente 
do que a humana contra várias bactérias 
Gram-positivas e Gram-negativas em 
concentrações entre 0,3mM e 3,0mM 
(USDEC, 2004). Há lactoferrina dispo-
nível comercialmente com diferentes 
graus de saturação de ferro, sendo que 
produtos com elevado nível de ferro que podem proporcionar 
suplementação desse mineral, ao passo que a lactoferrina 
com baixo nível de saturação é usada pelas suas propriedades 
bactericidas e bacteriostáticas (USDEC, 2004).

A lactoperoxidase é uma glicoproteína que faz parte de 
um grupo de enzimas com atividades antibacterianas.  Ela 
inativa ou destrói um amplo espectro de micro-organismos 
por meio de uma reação enzimática. Essa proteína é aplicada 
atualmente em produtos nutricionais para proteção da micro-

Symbiotics, Lactoferrina 
em cápsulas. Alegação 
: “Auxílio na resposta 

imune saudável e 
equilibrada”.

Acneadvance, Hidrolisado 
de soroproteína 
enriquecido em 

lactoferrina. Alegação:  
“Auxílio na redução de 
sintomas de infecções 

cutâneas (pele)”.

BioPure Protein, 
Concentrado de 

proteína de soro puro 
bioativo em pó com 
imunoglobulinas de 
ocorrência natural.

Colostrum, Colostro 
em pó, rico em 

imunoglobulinas e 
lactoferrina. Alegação: 

“Auxilio  na função 
imune saudável” .
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6.2 Componentes/Ingredientes lácteos funcionais: 
peptídeos bioativos

subsequentes, as quais podem levar à perda de sua bioati-
vidade; b) capacidade de adsorção à mucosa intestinal; c) 
capacidade para alcançar os órgãos-alvo. 

Além dos trabalhos envolvendo identificação e condições 
para a liberação dos PBAs, há também estudos mostrando 
que esses peptídeos exercem várias atividades biológicas 
in vitro e in vivo, e que alguns deles possuem propriedades 
multifuncionais (GOBBETTI et al.,  2004). Por administra-
ção oral, dependendo da sequência de aminoácidos, os PBAs 
podem exercer efeitos sobre os principais sistemas corpóreos 
– cardiovascular, digestivo, imune e nervoso (KORHONEN; 
PIHLANTO, 2006) (Figura 6.4). 

Em decorrência da amplitude de funções que esses com-
ponentes podem exibir em relação aos principais sistemas 
corpóreos, tem havido, ao longo da última década, uma ex-
plosão de pesquisas científicas sobre peptídeos e hidrolisados 
proteicos bioativos de alimentos. Embora, geralmente, menos 
potentes em seus efeitos quando comparados às drogas far-
macêuticas sintéticas, esses peptídeos bioativos também são 
menos propensos a se acumular nos tecidos ou conferir efei-
tos secundários graves, porque a natureza desenvolveu meca-
nismos para o seu metabolismo e utilização ou sua excreção 
(LI-CHAN, 2015).

Além das funções já mencionadas anteriormente, as pro-
teínas do leite destacam-se também por serem precursoras 
de peptídeos biologicamente ativos (PBAs), ou seja, por pos-
suírem regiões específicas dentro de sua estrutura primária 
que exercem atividades latentes de proteção e regulação de 
funções biológicas. Os peptídeos bioativos podem ser defi-
nidos como porções específicas das proteínas com 3 a 20 
resíduos de aminoácidos e atividades biológicas desejáveis. 
Características como baixa toxicidade e alta especificidade 
tornam essas moléculas alvo de interesse das indústrias de 
alimentos e farmacêutica (CASTRO; SATO, 2015). Muitas 
delas possuem propriedades biológicas específicas, que fa-
zem desses componentes potenciais ingredientes de alimen-
tos promotores de saúde (KORHONEN; PIHLANTO, 2006). 
Estudos têm identificado um grande número de sequências 
de PBAs nas proteínas do leite, tornando-as, atualmente, as 
principais fontes desses compostos na dieta humana.

Os PBAs normalmente estão presentes na sequência 
primária das proteínas do leite em estado inativo. Assim, pre-
cisam ser liberados, a fim de mediar seus efeitos fisiológicos. 
Esses peptídeos ou sequências pró-peptídeos podem ser ge-
rados por diferentes vias: (i) hidrólise por enzimas digestivas 
(pepsina, tripsina, quimotripsina e pancreatina); (ii) proteó-
lise pela fermentação com bactérias lác-
ticas; (iii) hidrólise por enzimas proteolí-
ticas derivadas de micro-organismos ou 
plantas e combinações por fermentação 
láctica e por hidrólise com enzimas di-
gestivas (HERNáNdEz-LEdESMA et al., 
2005; HAFEEz et al., 2014). Alternati-
vamente, peptídeos bioativos de interes-
se também podem ser obtidos através da 
exploração da tecnologia do dNA recom-
binante (HAFEEz et al., 2014).

Independentemente da via de libe-
ração, as sequências bioativas devem 
apresentar as seguintes propriedades: a) 
resistência às condições de degradações 

Figura 6.4 
Funcionalidade fisiológica de peptídeos bioativos derivados do leite. 

Fonte:  (Adaptado de KORHONEN, 2009; ANUSHA; BINDHU, 2016).
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A ocorrência de PBAs tem sido relatada em diversos pro-
dutos lácteos tradicionais, como em leites fermentados (io-
gurte, soro ácido, Kefir) e queijos, e alguns deles têm mostra-
do benefícios à saúde (HAFEEZ et al., 2014). Tais produtos 
têm sido consumidos muito antes do termo bioativo começar 
a ser empregado. 

Sabe-se que os PBAs podem ser gerados durante a fer-
mentação do leite, por meio da ação dos fermentos lácticos 
empregados; no entanto, os benefícios à saúde atribuídos aos 
PBAs presentes nesses produtos tradicionais ainda não foram 
bem estabelecidos. 

Por outro lado, já existem alguns produtos comerciais su-
plementados com PBAs derivados do leite, nos quais os be-
nefícios à saúde foram documentados em estudos clínicos e 
cujo consumo foi aprovado por autoridades da área da saúde. 

Além de estarem sendo utilizados na produção de alguns 
alimentos funcionais, incluindo nutracêuticos (PHELAN et al. 
2009), os PBAs também vêm sendo utilizados na produção 
de suplementos alimentares. Entretanto, vale ressaltar que, 
embora esses peptídeos apresentem um grande potencial 
como suplementos alimentares, nem sempre podem ser in-
cluídos nos produtos alimentares. Em alguns casos, informa-
ções de segurança adicionais podem ser necessárias em re-
lação à potencial toxicidade, citotoxicidade e alergenicidade 
dos peptídeos bioativos (PHELAN et al. 2009).

Peptídeos metabolicamente ativos também podem ser 
usados para controlar ou alterar o crescimento de culturas 
bacterianas ou a qualidade de produção. Assim, poderão ser 
usados como reagentes em laboratórios de pesquisa ou como 
componentes de kits para testes clínicos e diagnósticos. Foi 
também demonstrado que os peptídeos bioativos possuem 
capacidade de introduzir propriedades benéficas à saúde em 
produtos não alimentícios, tais como produtos farmacêuticos 
e cosméticos (ROSEMARY; WALZEM, 2007).

Com relação ao uso de soroproteínas para obtenção de 
peptídeos bioativos, um aspecto importante a ser considerado 
é a sua importância do ponto de vista ambiental. O soro é 
um subproduto da indústria queijeira gerado em quantidades 
elevadas no mundo, e é considerado um dos resíduos mais 
poluentes da indústria alimentícia. Considerando-se que, se-
gundo estimativas, apenas cerca de 50% do volume produ-
zido é aproveitado atualmente, estudos visando a exploração 
de novas possibilidades de aplicação do soro são bastante 

importantes do ponto de vista de sustentabilidade ambiental 
(BANASZEWSKA et al., 2014).

Além do aspecto ambiental, cientistas da área de alimen-
tos reconhecem a importância das proteínas do soro, devido 
ao seu alto valor nutricional, suas propriedades funcionais, 
perfil de sabor neutro e por serem biologicamente ativas. Os 
ingredientes do soro são utilizados no mundo inteiro em be-
bidas, barras energéticas e outros alimentos processados. In-
gredientes do soro mais recentes incluem as proteínas hidro-
lisadas de soro, as quais contêm elevados níveis de peptídeos 
bioativos (GERDES et al., 2007).

Embora as proteínas do soro possuam elevada digestibilida-
de e sejam rapidamente absorvidas para a circulação sanguí-
nea, sabe-se que os hidrolisados proteicos contendo peptídeos 
de pequeno tamanho, di e tripeptídeos são absorvidos numa 
velocidade maior, tanto em relação às proteínas como aos 
aminoácidos livres. Os hidrolisados, na forma de di e tripeptí-
deos, preservam melhor a estabilidade de alguns aminoácidos 
em processos de esterilização e estocagem. Portanto, uma vez 
que as proteínas concentradas e hidrolisadas sejam obtidas e 
conservadas sem desnaturação, os peptídeos obtidos pela pro-
teólise destas podem ser capazes de conservar e ampliar sua 
atividade funcional. (PACHECO et al., 2006). 

Peptídeos bioativos e sistema 
cardiovascular

As doenças cardiovasculares (DCV) englobam o coração, 
o sistema vascular cerebral e os vasos sanguíneos, sendo res-
ponsáveis, anualmente, pela morte de cerca de 17,5 milhões 
de pessoas. Esse montante representa perto de 31% de todas 
as mortes ocorridas no mundo (WHO, 2013). Estima-se que, 
em 2030, as DCV serão responsáveis pela morte de 23,6 mi-
lhões de pessoas (WHO, 2009). 

As DCV são a principal causa de morte entre as doen-
ças crônicas não transmissíveis (DCNT). No Brasil, as DCV 
também são a principal causa de morbidade, incapacidade 
física e morte, além de gerarem o maior custo de internação 
hospitalar no Sistema Único de Saúde (SUS) (VIALTA, 2014).

As DCV são normalmente classificadas em dois grupos: 
causadas pela aterosclerose (doenças isquêmicas cardíacas 
ou coronarianas, doença vascular cerebral, doenças da aorta e 
artérias, incluindo hipertensão e sistema vascular periférico) e 
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outras DCV (doença cardíaca congênita, doença cardíaca reu-
mática, cardiomiopatias e arritmia cardíaca) (VIALTA, 2014).

Os agentes promotores da aterosclerose são conhecidos 
como fatores de risco e podem ser comportamentais (tabagis-
mo, inatividade física, dieta não saudável e uso excessivo de 
álcool), metabólicos (hipertensão, diabetes, níveis elevados 
de lipídeos no sangue, sobrepeso e obesidade) ou de outro 
tipo (VIALTA, 2014)

A hipertensão, ou pressão arterial elevada, é o maior fator 
de risco para as doenças coronariana e vascular cerebral. Da-
dos da Organização Mundial da Saúde (WHO, 2013) relatam 
que a hipertensão já afeta um bilhão de pessoas em todo o 
mundo, levando a ataques cardíacos e derrames. Estima-se 
que 9 milhões de pessoas morrem anualmente, devido à pres-
são arterial elevada (WHO, 2013). 

Os PBAs são bastante promissores para ser usados como 
componentes de alimentos funcionais desenvolvidos espe-

cialmente para melhorar a saúde cardiovascular, que tem, 
conforme já mencionado, a hipertensão e a dislipidemia 
como dois dos principais fatores de risco (GERDES et al., 
2007). Estudos têm demonstrado que peptídeos derivados de 
soro de leite possuem propriedades capazes de reduzir ambos 
os fatores de risco (GERDES et al., 2007).

Pesquisas recentes têm mostrado ainda que os PBAs 
do soro podem estar envolvidos nas seguintes funções rela-
cionadas à saúde cardiovascular: atividade inibidora de en-
zima conversora de angiotensina (ECA), atividade similar à 
de substâncias opioides, atividade antitrombótica, atividade 
associada à redução do nível de colesterol sérico e atividade 
anti-inflamatória (Figura 6.5).

 Certos peptídeos originados da hidrólise da alfa e betaca-
seína também possuem atividade inibidora de ECA e ativida-
de antitrombótica (Figura 6.5).

Figura 6.5 
Efeitos de peptídeos originados da hidrólise de caseínas e soroproteínas sobre  a saúde cardiovascular. 

Atividade inibidora 
de ECA (enzima 
conversora de 
angiotensina):

A ECA é um dos principais agentes reguladores da pressão sanguínea. Ela catalisa a conversão da angiotensina I (forma inativa) em 
angiotensina II (potente vaso constritor) e inativa a bradicinina (vaso dilatador). Portanto, a inibição dessa enzima é considerada uma 
das estratégias para o tratamento da hipertensão (HERNÁNDEZ-LEDESMA et al., 2014).
Proteínas do leite (caseínas e soroproteínas) são fontes ricas de peptídeos inibidores de ECA. Peptídeos inibidores de ECA atuam no 
controle da pressão arterial alta por meio da dilatação dos vasos sanguíneos e de seu efeito sobre o volume de sangue (GERDES et al., 
2007). Peptídeos inibidores de ECA são obtidos das proteínas do leite a partir de tratamento com proteases gastrointestinais ou com 
proteases de plantas ou de bactérias ou por meio de fermentação. Peptídeos inibidores de ECA derivados da caseína são chamados de 
casoquininas e os derivados de proteínas do soro (alfalactoalbumina e betalactoglobulina) de lactoquininas (HERNÁNDEZ-LEDESMA 
et al., 2014; GERDES et al., 2007). Nos últimos anos, efeitos anti-hipertensivos de alguns peptídeos derivados das proteínas do leite 
têm sido avaliados através de estudos in vitro e in vivo, tornando-se a mais conhecida classe de PBAs (HERNÁNDEZ-LEDESMA et al., 
2014).

Atividade similar 
à de substâncias 
opioides:

Os peptídeos opioides são aqueles que possuem características farmacológicas semelhantes às do ópio (morfina). O mecanismo pelo 
qual o sistema opioide age sobre a regulação cardiovascular é complexo; no entanto, peptídeos opioides endógenos são tidos como 
tendo um grande potencial para ser usados como moduladores da pressão arterial. Vários peptídeos derivados de soro também exibem 
atividade semelhante à de substâncias opioides. Esses incluem os peptídeos derivados da alfalactoalbumina e betalactoglobulina 
(GERDES et al., 2007).

Atividade 
antitrombótica 

A trombose, definida como a formação ou presença de um coágulo de sangue em um vaso sanguíneo, é outro fator de risco de grande 
importância nas doenças cardiovasculares. Para que a agregação plaquetária possa ocorrer, é necessária a fixação do fibrinogênio às 
plaquetas do sangue. Acredita-se que os peptídeos do leite inibem essa fixação às plaquetas. Foi investigada a atividade antitrombótica 
de alguns peptídeos do soro e alguns estudos relataram que o glicomacropeptídeo, ao ser decomposto, deu origem a vários fragmentos 
que mostraram possuir atividade antitrombótica. Outro estudo também forneceu evidência limitada de que peptídeos derivados da 
lactoferrina podem estar envolvidos na adesão plaquetária (GERDES et al., 2007). Alguns peptídeos derivados da k-caseína, denominados 
casoplatelinas,  apresentam atividade antitrombótica, inibindo a agregação de plaquetas, bem como a ligação do fibrinogênio a sítios 
específicos na superfície da plaqueta  (JOLLÉS et al., 1986).

Atividade associada 
à redução do nível de 
colesterol plasmático

Estudos com ratos, comparando a proteína do soro com a caseína, mostraram que a proteína do soro reduziu de forma significativa a 
concentração plasmática de colesterol em, aproximadamente, 35% (GERDES et al., 2007).

Atividade anti-
inflamatória

A inflamação crônica está envolvida em muitas doenças relacionadas com a idade, tais como aterosclerose, doença vascular, artrite, 
diabetes, osteoporose, demência, obesidade e síndrome metabólica (HERNÁNDEZ-LEDESMA et al., 2014; YU; CHUNG , 2006). 
Diferentes citocinas desempenham um papel crucial como mediadoras na produção de biomarcadores implicados na progressão de 
inflamação e a disfunção endotelial. A regulação dessas citocinas por componentes alimentares, incluindo peptídeos, pode retardar ou 
aliviar a inflamação, exercendo assim efeito benéfico contra doenças cardiovasculares (HERNÁNDEZ-LEDESMA et al., 2014). Em um 
estudo clínico, o peptídeo comercial NOP - 47, derivado de soroproteína de leite, melhorou a função vascular modulando os níveis de 
glicose e biomarcadores de inflamação e estresse oxidativo em indivíduos saudáveis.
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Exemplos de componentes/ingredientes lácteos funcio-
nais (peptídeos bioativos) voltados para a saúde cardiovascu-
lar, comercializados em cápsulas e em pó, ou adicionados a 
alimentos, são apresentados na Figura 6.6.

prevenir o ataque ou invasão de micro-organismos patogênicos, 
bem como matar ou inibir o crescimento de micro-organismos  
(ANUSHA; BINDHU, 2016). Peptídeos bioativos de diversas fontes 
têm também mostrado efeitos imunomodulatórios em humanos.

Dentre as classes de peptídeos bioativos originados da 
proteólise das caseínas destacam-se as que apresentam ação 
imunoprotetora ou imunoestimulante e ação antimicrobiana 
(SGARBIERI; DIAS, 2007).

Casecidinas são peptídeos antimicrobianos obtidos de 
caseína tratada com quimosina e que atuam sobre os lacto-
bacilos e sobre várias bactérias patogênicas, tais como o Sta-
phylococcus aureus. Outro peptídeo antibacteriano derivado 
da αs1-caseína tratada com quimosina é a isracidina, a qual, 
in vivo, exerce uma forte ação protetora contra S. aureus, 
Streptococcus pyogenes e Listeria monocytogenes. (GOBETTI 
et al., 2004; ANUSHA; BINDHU, 2016).

A alfa-s2-caseína também é precursora de diversos frag-
mentos de peptídeos com atividade antibacteriana. Um pep-
tídeo correspondente ao fragmento αs2-caseína (f 150-188), 
isolado de leite acidificado e fervido, chamado casocidina-1, 
mostrou atividade inibitória contra bactérias Gram-positivas 
e negativas (GOBETTI et al., 2004). Há também relatos de 
efeitos inibitórios de peptídeos derivados da kappa-caseína so-
bre o crescimento bacteriano. Um desses peptídeos, chamado 
kappacina, apresenta atividade contra bactérias Gram-positi-
vas e negativas. Além disso, apresenta a capacidade de ligar 
enterotoxinas e inibir a adesão de vírus e bactérias, como, por 
exemplo, a ligação de bactérias cariogênicas à superfície oral 
(GOBETTI et al., 2004, ANUSHA; BINDHU, 2016).

A lactoferricina, peptídeo derivado da lactoferrina pela 
ação da pepsina, atua, por exemplo, na cicatrização de feri-
das e apresenta efeitos antimicrobianos e propriedades antio-
xidantes (ROSEMARY; WALZEM, 2007). 

Embora antibióticos mais potentes estejam disponíveis, 
peptídeos antimicrobianos possuem a vantagem de serem há-
beis para matar células-alvo rapidamente e apresentam um 
amplo espectro de atividade, incluindo atividade para alguns 
dos mais sérios patógenos resistentes a antibióticos em clíni-
cas hospitalares (GOBETTI et al., 2004).

O produto Glutamine peptides, da DMV International (Ho-
landa), é um hidrolisado de proteínas do leite que contém 
peptídeos ricos em glutamina, que lhes confere propriedades 
imunomodulatórias.

Figura 6.6 
Exemplos de componentes/ingredientes lácteos funcionais 
(peptídeos bioativos) voltados para  a saúde cardiovascular. 

Fonte: Divulgação.

Peptídeos bioativos 
e sistema imune

O sistema imunológico, imune ou imunitário refere-se a um 
conjunto de elementos existentes no corpo humano que inte-
ragem entre si com o objetivo de defendê-lo contra doenças. 
Assim sendo, qualquer corpo estranho que entra no organismo 
faz com que o sistema imune produza moléculas protetoras 
específicas (anticorpos) e células de defesa como macrófagos 
e linfócitos. A imunomodulação envolve a estimulação ou su-
pressão da resposta imunológica no corpo humano.

As atividades antimicrobianas dos PBAs são bem diversas, 
havendo peptídeos com efeito prebiótico, com habilidade para 

Ameal, Cápsulas contendo os 
peptídeos VPP, IPP da beta 
e kappa-caseína. Alegação: 

“Redução da pressão sanguínea”

Evolus2, Margarina contendo 
peptídeos bioativos e fitosteróis. 
Alegação: “Redução da pressão 

sanguínea e do colesterol”
C12 Peptide, Ingrediente contendo 

Dodeca-peptídeo derivado da caseína. 
Alegação: “Redução da pressão 

sanguínea”

TriPeptide-2X, Cápsulas contendo 
os peptídeos VPP, IPP da beta e 

kappa-caseína. Alegação: “Redução 
da pressão sanguínea”
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Peptídeos bioativos e outros 
sistemas (nervoso, muscular, 
esquelético)

Dentre as classes de peptídeos bioativos originados da 
proteólise das caseínas encontram-se os que apresentam 
ação opioide e ação antiopioide. Peptídeos opioides derivados 
da caseína são denominados casomorfinas, sendo a maioria 
fragmentos da beta-caseína (beta-casomorfinas).

Os peptídeos bioativos originados da proteólise das caseí-
nas com ação opioide apresentam atividade semelhante à dos 
opioides endógenos (endorfinas), que atuam tanto no sistema 
nervoso central como em órgãos periféricos, produzindo vá-
rios efeitos fisiológicos. Em nível de sistema nervoso central, 
podem promover sedação e torpor, depressão respiratória, hi-
potensão, regulação da temperatura corporal, regulação da 
ingestão de alimentos e regulação do comportamento sexual, 
entre outros. Em nível periférico, atuam na supressão da mo-
tilidade intestinal (SGARBIERI;  DIAS, 2007).

Tanto os peptídeos com atividade opioide como os de ati-
vidade antiopioide (antagonista) se ligam aos tecidos-alvo em 
receptores específicos, provocando a ação opioide específica 
ou inibição da atividade. 

Caseinofosfopeptídeos são peptídeos derivados das 
caseínas alfa, beta e kappa contendo um ou mais radicais 
fosfato ligados à serina. A esses peptídeos tem sido atribuída 
a função de se ligar e transportar minerais como Ca, P, Mg e 
Fe, facilitando, inclusive, a sua absorção e fixação em vários 
tecidos (SGARBIERI; DIAS, 2007). 

Uma fração ativa da proteína do soro que estimula a pro-
liferação e diferenciação de osteoblastos (células formadoras 
de osso) cultivados em laboratórios também foi descoberta. 

Se o intestino absorver esses componentes, os mesmos po-
dem desempenhar um papel importante na formação óssea 
(ROSEMARY;  WALZEM, 2007). 

Os ossos constituem o sistema básico de apoio para a pro-
teção de órgãos vitais e servem como reserva de cálcio – o mi-
neral mais abundante no organismo. De fato, 99% do cálcio 
do organismo encontra-se nos ossos e dentes (o 1% restante é 
encontrado nas células, no sangue e em outros fluidos corpo-
rais). Apesar de sua aparência estática, os ossos são subme-
tidos a um processo contínuo de formação e decomposição. 
Esse processo contínuo de renovação, chamado de remode-
lagem, consiste na reabsorção (decomposição) de tecido ós-
seo existente, acompanhado pela formação de nova matriz 
óssea para substituir aquela que foi decomposta. Uma série 
de fatores hormonais, nutricionais, mecânicos e genéticos 
inter-relacionados influencia o processo de remodelagem. A 
reabsorção de matéria óssea antiga e a formação de novos 
tecidos ósseos são processos contínuos que ocorrem conco-
mitantemente, de forma sobreposta. A importância desses 
processos varia nas diferentes fases da vida. De modo geral, 
do nascimento até mais ou menos os 20 anos de idade, os 
ossos estão em uma fase de crescimento ativo. A partir dos 
40 anos, ou após, a reabsorção de tecidos ósseos existentes 
começa lentamente a exceder a formação de novos tecidos, 
resultando em perda de massa óssea. A perda de massa óssea 
associada à idade é influenciada tanto por fatores genéticos 
quanto por fatores ambientais (DIRIENZO, 2001).

Exemplos de componentes/ingredientes lácteos funcionais 
(peptídeos bioativos) voltados para outros sistemas corpóreos, 
comercializados em cápsulas e em pó, são apresentados na 
Figura 6.7.

Figura 6.7 
Exemplos de componentes/ingredientes lácteos funcionais  (peptídeos bioativos) voltados para  a saúde dos sistemas 
nervoso, esquelético e muscular. 

Tipo de produto Peptídeos bioativos Alegação saúde/função Fabricante

Cysteine Peptide Ingrediente Peptídeo derivado da proteína 
do leite Ajuda a dormir DMV International, 

Holanda
Bioactive Milk 
Peptides (Lactium) Cápsulas Peptídeos bioativos do leite Promove padrões de sono sustentado e 

repousante Ingredia, França

Capolac Ingrediente Caseinofosfopeptídeo Auxilia na absorção mineral Arla Foods Ingredients, 
Suécia

CE90CPP Ingrediente Caseinofosfopeptídeo Auxilia na absorção mineral DMV, International, 
Holanda

PeptoPro Ingrediente Di e tripeptídeos derivados da 
caseína

Melhora o desempenho de atletas e a 
recuperação muscular após o exercício

DSM Food Specialties, 
Noruega

Fonte: Adaptado de PARK (2009), DZIUBA; DZIUBA (2014); ANUSHA; BINDHU (2016).
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Peptídeos bioativos também estão sendo incluídos em matri-
zes não alimentares para produzir determinados efeitos promoto-
res da saúde. Caseinofosfopeptídeos, por exemplo, estão sendo 
adicionados em combinação com fosfato de cálcio amorfo para 

soluções bucais, pasta de dente (Prospec MI PasteTM, GC Too-
th MousseTM ) ou goma de mascar (RecaldentTM, TridentTM) 
(HARTMMAN; MEISEL, 2007), visando o fortalecimento do es-
malte dos dentes e efeito anticariogênico (Figura 6.8).

Figura 6.8 
Exemplos de matrizes não alimentares adicionadas de peptídeos bioativos, visando o 
fortalecimento do esmalte dos dentes e efeito anticariogênico.

6.3 Componentes lácteos funcionais:  
ácido linoleico conjugado (CLA)

O ácido linoleico conjugado (CLA) é um termo coletivo uti-
lizado para descrever um grupo de isômeros geométricos e po-
sicionais do ácido linoleico (C18:2 n-6). A gordura do leite de 
ruminantes (vaca, cabra, ovelha, búfala), presente em produtos 
com leite integral, queijos e manteiga, é a principal fonte de 
CLA na dieta humana (LAWSON et al. 2001). Embora inúme-
ros isômeros de CLA já tenham sido identificados nos produtos 
de ruminantes, potenciais efeitos benéficos à saúde têm sido 
atribuídos principalmente a dois deles: o CLA cis-9, trans-11 
e o CLA trans-10, cis-12. O CLA cis-9, trans-11 é também 
conhecido como ácido rumênico e representa o principal isô-
mero de CLA na gordura do leite (75%-90% do CLA total), 
ao passo que o CLA trans-10, cis-12 é encontrado em baixas 
concentrações (< 1% dos ácidos graxos totais) (BAUMAN et 
al. 2003). O interesse pelo CLA teve início com a descoberta 
acidental de suas propriedades anticarcinogênicas em tumo-
res de pele induzidos quimicamente em camundongos (PA-

RIZA; HARGRAVES, 1985). Desde então, inúmeros estudos 
foram conduzidos para determinar as propriedades biológicas 
do CLA, a maioria utilizando suplementos sintéticos contendo 
predominantemente os dois isômeros de CLA mencionados an-
teriormente, em proporções similares.

Efeitos positivos do CLA foram demonstrados tanto em 
estudos in vitro (com culturas de células) quanto in vivo 
(predominantemente em animais), incluindo ação anticarci-
nogênica, antiaterogênica, antidiabetogênica, antiadipogêni-
ca e modulação da resposta inflamatória (BELURY, 2002; 
PARIZA, 2004; O´SHEA et al., 2004; BHATTACHARYA et 
al., 2006; ZACARCHENCO et al., 2013). Posteriormente, a 
disponibilidade de fontes purificadas permitiu a idenficação 
do CLA trans-10, cis-12 como o isômero responsável pela 
inibição da lipogênese, ou seja, pelo efeito antiadipogênico 
observado nos estudos anteriores, em que foram utilizados 
suplementos sintéticos contendo uma mistura dos dois isô-

Recaldent, creme dental com 
caseinofosfopeptídeos.  Alegação: 
“Prevenção de cáries dentárias”.

Fonte: Divulgação.

MI Paste Plus, creme dental com 
caseinofosfopeptídeos. Alegação: 
“Prevenção de cáries dentárias”.

Trident XTRA CARE, Goma de mascar 
com caseinofosfopeptídeos. Alegação: 

“Prevenção de cáries”.
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meros. Os demais efeitos benéficos observados parecem ser 
decorrentes principalmente da ação do CLA cis-9, trans-11 
ou, em alguns casos (ex.: inibição de alguns tipos de tumo-
res), de ambos os isômeros.

Considerando-se o CLA obtido exclusivamente a partir da 
dieta (representado majoritariamente, conforme mencionado 
previamente, pelo CLA cis-9, trans-11), estima-se que os pro-
dutos lácteos e as carnes vermelhas contribuam com cerca 
de 70% e 25%, respectivamente, da ingestão total diária de 
CLA. No entanto, o teor de CLA nos produtos lácteos e em ou-
tros produtos derivados de ruminantes pode variar amplamen-
te em função da dieta fornecida aos animais (SHINGFIELD et 
al., 2011).  De forma geral, estudos internacionais indicam 
que a ingestão de CLA naturalmente presente em alimentos 
é baixa, variando de 95 a 440mg/dia em função dos hábitos 
alimentares da população avaliada (ANVISA, 2013).

O teor de CLA encontrado naturalmente no leite de rumi-
nantes pode ser aumentado, em maior ou menor grau, de três 
maneiras: por meio do fornecimento de determinados tipos 
de dieta aos animais (LOPES et al., 2015), pela síntese por 
bactérias láticas e probióticas durante a fermentação do leite, 
e pela adição de CLA sintético aos produtos lácteos (fortifica-
ção). Vale ressaltar que as principais estratégias nutricionais 
utilizadas para aumento do teor de CLA na gordura do leite 
são o fornecimento de forragens frescas de elevada qualidade 
nutricional e a inclusão de óleos vegetais na dieta dos ani-
mais. No entanto, dependendo da composição da dieta basal, 
a segunda estratégia pode resultar em aumento concomitante 
no teor de determinados ácidos graxos “trans” com potenciais 
efeitos deletérios à saúde (KLIEM; SHINGFIELD, 2016). Na 
Holanda, por exemplo, a criação de vacas em pasto tem sido 
estimulada pelas Cooperativas, as quais pagam ao produtor 
um valor adicional (bônus) pelo leite produzido por animais 
que permanecem boa parte do tempo pastejando, o que re-
sulta em maiores teores de CLA e de outros ácidos graxos de 
interesse para a saúde humana no leite (ELGERSMA, 2015).

 Igualmente importantes são as pesquisas sobre os efei-
tos do processamento do leite para obtenção de diferentes 
produtos lácteos sobre o teor de CLA. Por meio desses estu-
dos foi possível estabelecer os fundamentos para a fabrica-
ção de produtos lácteos com teores elevados de CLA, com 
potenciais efeitos benéficos à saúde humana (ZACARCHEN-
CO et al., 2013).

Diversas pesquisas investigaram o efeito da ingestão de 
suplementos sintéticos de CLA na redução do peso e da gor-
dura corporal, e que em alguns países tais suplementos são 
comercializados com esse propósito. No entanto, tal finalida-
de não foi comprovada cientificamente pelas empresas inte-
ressadas em comercializar o CLA no Brasil (ANVISA, 2013).

Estudo recente demonstrou que as atividades de determi-
nadas enzimas (fosfolipases) no hipocampo cerebral de ratos, 
geralmente reduzidas em pacientes portadores da doença 
de Alzheimer, foram aumentadas pela ingestão de manteiga 
contendo elevado teor de CLA, o que foi associado a uma 
melhora expressiva na memória dos animais (GAMA et al., 
2015). Esses resultados sugerem que a ingestão de produtos 
lácteos naturalmente enriquecidos em CLA (biofortificação) 
pode representar uma estratégia nutricional importante para 
a prevenção ou redução do declínio de memória observado 
em pacientes com Alzheimer.

A doença de Alzheimer é uma enfermidade incurável que 
se agrava ao longo do tempo e que se apresenta como de-
mência ou perda de funções cognitivas (memória, orientação, 
atenção e linguagem) decorrentes da morte de células cere-
brais. As perdas neuronais não acontecem de maneira homo-
gênea. As áreas comumente mais atingidas são as de célu-
las nervosas (neurônios) responsáveis pela memória e pelas 
funções executivas que envolvem planejamento e execução 
de funções complexas. Outras áreas tendem a ser atingidas 
posteriormente, ampliando as perdas (ABRAz, 2016). Esti-
ma-se que existam no mundo cerca de 35,6 milhões de pes-
soas com a doença de Alzheimer. No Brasil, há cerca de 1,2 
milhão de casos, a maior parte deles ainda sem diagnóstico. 

A confirmação dos efeitos benéficos à saúde do CLA ob-
servados consistentemente em modelos animais e em cultu-
ras de tecido depende da realização de estudos controlados 
de intervenção dietética em humanos. A maioria desses es-
tudos clínicos foi conduzida com fontes sintéticas contendo 
predominantemente os isômeros cis-9, trans-11 e trans-10, 
cis-12, e o efeito mais consistente observado foi uma redu-
ção da deposição de gordura corporal resultante, conforme 
mencionado anteriormente, da ação do CLA trans-10, cis-
12 presente no suplemento (McCRORIE et al., 2011). Tais 
achados levaram ao desenvolvimento e comercialização, em 
alguns países, de suplementos sintéticos com elevados teo-
res de CLA trans-10, cis-12 (ex.: Clarinol®) para auxiliar na 
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redução do ganho de peso (efeito antiobesidade). No entanto, 
há evidências de que o CLA trans-10, cis-12 pode também 
exacerbar a resistência à insulina (efeito diabetogênico) em 
indivíduos portadores de diabetes do tipo II, quando ingerido 
nas quantidades recomendadas para redução de massa gorda, 
de forma que a ingestão desses suplementos, nos países que 
aprovaram sua comercialização, não deve ultrapassar o perío-
do de seis meses.  Além disso, estudos clínicos com fontes 
sintéticas purificadas de CLA indicam que o CLA trans-10, 
cis-12 exerce efeitos adversos sobre os lipídios plasmáticos, 
diferentemente do observado para o CLA cis-9, trans-11 (TRI-
CON; YAQOOB, 2006). 

Embora alguns estudos epidemiológicos sugiram efeitos 
benéficos do CLA, quando consumido via fontes naturais, so-
bre o risco de câncer de mama (ARO et al., 2000) e infarto 
do miocárdio (SMIT et al., 2010), há ainda limitada evidên-
cia de estudos clínicos controlados que suportem alegações 
funcionais a produtos lácteos naturalmente enriquecidos em 
CLA (McCRORIE et al., 2011). Em estudo recente, Penedo et 
al. (2013) observaram que a ingestão de,  aproximadamente, 
20g/dia de manteiga rica em CLA (~1g de CLA/dia) reduziu a 
produção de marcadores pró-inflamatórios associados com a 
obesidade em adultos saudáveis. Embora tenha sido demons-
trado que a ingestão de produtos lácteos ricos em CLA, nas 
quantidades usualmente consumidas pela população, resulte 
em aumento significativo do teor desse ácido graxo no plas-
ma e lipídios celulares (BURDGE et al., 2005), os efeitos 
da ingestão de tais produtos sobre biomarcadores de doen-
ças crônicas não são ainda bem estabelecidos. A ingestão de 
produtos lácteos ricos em CLA durante um período de seis 
semanas, em um estudo controlado de intervenção dietética 
com adultos saudáveis, não alterou o índice de massa corpo-
ral, a sensibilidade à insulina e marcadores inflamatórios. No 
entanto, foi observado um pequeno aumento na concentração 
de triglicerídeos e na relação LDL/HDL plasmática (YAQOOB 

et al., 2006), que os autores especulam ser, possivelmente, 
resultante da ingestão concomitante de outros ácidos graxos 
trans indesejáveis, que, conforme já mencionado, são tam-
bém geralmente aumentados nos produtos lácteos ricos em 
CLA obtidos pela inclusão de óleos vegetais na dieta dos ani-
mais. Tal observação reforça a necessidade de se desenvolve-
rem estratégias nutricionais que possibilitem a obtenção de 
produtos lácteos ricos em CLA sem aumentos concomitantes 
em outros ácidos graxos potencialmente deletérios à saúde. 
Nesse sentido, o fornecimento de forragens frescas de eleva-
da qualidade nutricional (ex.: pastos bem manejados) parece 
ser uma estratégia promissora (DEWHURST et al., 2006). É 
importante ainda mencionar que lácteos naturalmente ricos 
em CLA, independentemente da estratégia adotada, também 
apresentam maiores teores de C18:1 trans-11 (conhecido 
como ácido vacênico), que pode ser convertido em CLA cis-
9, trans-11 nos tecidos humanos por ação da enzima ∆-9 
desaturase (TURPEINEN et al., 2002), aumentando assim a 
disponibilidade desse isômero de CLA nos tecidos. 

Por fim, uma série de estudos epidemiológicos conduzi-
dos na última década tem demonstrado, de maneira consis-
tente, que a ingestão de produtos lácteos full-fat (ex.: leite 
integral, queijos, manteiga) está associada a um menor ris-
co de obesidade, diabetes do tipo II, e síndrome metabólica 
(GAMA et al. 2016). Tais estudos sugerem que a gordura do 
leite de ruminantes é uma fonte importante de compostos 
bioativos (ex.: CLA, ácido fitânico, ácido butírico, ácido va-
cênico, C18:3 n-3, ácido oleico etc.), com potenciais efeitos 
benéficos à saúde humana (KRATZ et al., 2013). Tal como 
reportado para o CLA, os teores de alguns desses compostos 
também podem ser naturalmente aumentados nos produtos 
de ruminantes, por meio da manipulação da dieta dos ani-
mais ou, ainda, por meio da seleção de animais geneticamen-
te superiores (SCHENNINCK et al., 2008; GARNSWORTHY 
et al., 2010; GAMA et al., 2013).
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6.4 Outros componentes lácteos funcionais 
(melatonina)

pela glândula pineal e, devido à sua potente ação indutora 
de sono, tem sido utilizada como suplemento  na terapêutica 
das perturbações do sono, principalmente nas insônias, nos 
transtornos decorrentes da mudança de fusos horários e nos 
trabalhadores com jornada noturna (ALVES et al., 1998).

Além de sua ação cronobiológica (regulando os ritmos bioló-
gicos, entre os quais se destaca o ciclo claro-escuro ou sono-vigí-
lia), atividades imunomodulatória, anti-inflamatória, antitumoral 
e antioxidante também têm sido atribuídas à melatonina.

Assim como nos seres humanos, bovinos também secretam 
melatonina à noite, e a concentração desse hormônio no leite 
de vaca à noite é cerca de 4 vezes maior do que a presente no 
leite coletado durante o dia (SAXELIN et al., 2003). Baseando-
se nessa observação e nas pesquisas que demonstram o efeito 
benéfico da melatonina nos distúrbios do sono, o leite de vaca 
coletado de madrugada vem sendo comercializado em alguns 
países, o qual, ao ser consumido, complementaria a produção 
endógena de melatonina pelo organismo humano, ajudando a 
promover um sono de melhor qualidade. 

O sono é muito importante e sua importância reside no 
fato de que, quando estamos dormindo, nosso organismo re-
gula o sistema imunológico, o sistema hormonal e recompõe 
os neurotransmissores (ALVES JR., 2010). Assim, um sono 
de boa qualidade melhora o humor, a atenção, o raciocínio, a 
produtividade, a saúde e a longevidade (ALVES JR., 2010).

O fato de não dormirmos adequadamente em alguns dias 
não é compensado por dormirmos o final de semana inteiro e 
tal procedimento deixa nosso organismo vulnerável, podendo 
levar ao aparecimento de doenças as mais variadas. Portanto, 
no ser humano, o período de sono possibilita uma recomposi-
ção periódica da potencialidade física e funcional do organis-
mo (ALVES et al., 2002).

Uma das práticas adotadas por indivíduos que apresentam 
insônia, que já era aconselhada pelas nossas avós, é a de to-
mar um copo de leite morno antes de deitar. Essa prática tem 
base científica: o leite contém níveis elevados do aminoácido 
triptofano e de cálcio, elementos que estão envolvidos na sín-
tese de melatonina. A melatonina é um hormônio produzido 

6.5 Produtos lácteos funcionais
O leite e os produtos lácteos vêm sendo consumidos por 

muitas culturas ao redor do mundo há milhares de anos, for-
necendo energia e nutrientes essenciais à manutenção da 
saúde e do bem-estar. Além disso, os produtos lácteos têm 
sido apreciados pelas mais diversas populações, ao longo da 
história, em virtude das suas propriedades sensoriais únicas, 
como textura, odor e sabor. Os nutrientes do leite e dos pro-
dutos lácteos incluem proteínas e peptídeos com uma gama 
completa de aminoácidos essenciais, uma fração lipídica 
(gordura) que contém mais de 400 tipos de ácidos graxos, 
alguns não encontrados em quantidades significativas em ou-
tras fontes e que apresentam propriedades benéficas à saúde, 
como o ácido butírico, o ácido fitânico e o ácido linoleico 
conjugado (CLA); lactose e outros oligossacarídeos; minerais 
essenciais, como cálcio, magnésio e fósforo; vitaminas, tanto 

lipossolúveis (A, D, E e K) quanto hidrossolúveis (ex.: Vit. 
B12, riboflavina e vit. C).

Embora inúmeros estudos tenham sido publicados mos-
trando os benefícios do consumo de leite e dos produtos lác-
teos para a saúde humana, nas últimas décadas também tem 
havido forte publicidade negativa relacionada aos principais 
componentes do leite: (gordura, proteína e lactose). As preo-
cupações levantadas estão ligadas ao elevado teor de ácidos 
graxos saturados na gordura do leite, alergia às proteínas e in-
tolerância à lactose, bem como sintomas adversos associados 
ao consumo desses produtos. Embora a ingestão desses com-
ponentes do leite possa, de fato, resultar em alguns efeitos 
colaterais indesejáveis, é sabido que tais efeitos usualmente 
se restringem a um pequeno segmento da população e que, 
em muitos casos (ex.: intolerância à lactose), não há necessi-
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dade de exclusão dos lácteos da dieta do indivíduo. No entan-
to, é lamentável que essa publicidade, em sua grande maioria 
desprovida de embasamento científico, tenha influenciado 
um setor expressivo da sociedade, composto de indivíduos 
saudáveis, que não apresentam reações adversas a nenhum 
dos constituintes do leite. Embora algumas pessoas tenham 
a necessidade genuína de substituir as proteínas do leite por 
fontes alternativas, a opção pela exclusão ou mesmo restri-
ção do consumo de lácteos deve ser baseada em evidências 
científicas sólidas e ponderada em relação aos reconhecidos 
benefícios do consumo de leite e produtos lácteos à saúde 
(KANEKANIAN, 2014).

 Considerando esses fatos, um caminho para aumentar o 
consumo de lácteos é o desenvolvimento de novos produtos, 
aliado ao aumento da disseminação científica dos seus bene-
fícios. O uso do leite ou de certos ingredientes obtidos a partir 
do mesmo tem sido o carro-chefe para o desenvolvimento e 
introdução de muitos produtos lácteos, tais como probióticos, 
colostro, concentrados/isolados de proteínas de soro e pep-
tídeos bioativos da hidrólise de caseína e proteínas de soro. 
Alguns desses ingredientes têm sido utilizados em pó ou em 
cápsulas e têm, até certo ponto, compensado a perda de re-
ceita de alguns setores da indústria de laticínios. 

A indústria de lacticínios tem estado na linha de frente 
da inovação e diversificação, buscando o progresso contínuo 
por meio de investimentos em P&D, incluindo estratégias de 
manejo dos animais (ex.: biofortificação) e as novas tecnolo-
gias aplicadas aos produtos (ex.: adição de probióticos, pre-
bióticos, suplementos proteicos etc.). Isso tem conduzido ao 
desenvolvimento e oferta de inúmeros novos produtos com 
elevado valor agregado, especialmente de  produtos lácteos 
ou suplementos contendo ingredientes lácteos.

Nos produtos lácteos com adição de ingredientes funcio-
nais, esses ingredientes podem ser de origem láctea ou não 
láctea. Tais produtos podem ser utilizados visando promover 
a saúde  de diversos sistemas fisiológicos, tais como o cardio-
vascular, o imunológico e o muscular, entre outros.

6.5.1 Produtos lácteos 
funcionais para a saúde 
cardiovascular

O aumento da pressão arterial é um forte sinal de que 
mudanças urgentes de estilo de vida se fazem necessárias. 
Segundo a WHO (2013), as pessoas precisam saber que a 
pressão arterial elevada é perigosa, e como tomar medidas 
para controlá-la. Para promover essa sensibilização, os países 
precisam de sistemas e serviços para promover a cobertura de 
saúde e apoiar estilos de vida saudáveis, o que inclui: consu-
mir uma dieta equilibrada, reduzir a ingestão de sal, evitar o 
consumo abusivo do álcool, realizar exercícios regularmente 
e excluir o uso de tabaco. 

Além da hipertensão, a dislipidemia é outro dos princi-
pais fatores de risco associados a doenças cardiovasculares, 
o qual está fortemente associado à alimentação.

Tanto no caso da hipertensão quanto da dislipidemia, a 
ingestão de leite ou de produtos lácteos com adição de in-
gredientes funcionais certamente poderia contribuir para a 
prevenção dos mesmos.

Produtos com adição de 
ingredientes funcionais lácteos 
para a saúde cardiovascular

Pesquisadores têm explorado os componentes bioativos 
do leite (proteínas específicas, peptídeos e lipídeos) para 
aplicação em produtos lácteos (Figura 6.9).

O desenvolvimento de produtos lácteos funcionais enri-
quecidos em tais substâncias (adicionadas ou biofortifica-
das) pode contribuir para a boa saúde cardiovascular, sendo 
exemplos desses produtos comentados e/ou apresentados na 
Figura 6.10.

As bebidas lácteas Ameal STM e EvolusTM, fermentadas 
com diferentes linhagens de Lactobacillus helveticus, e que 
possuem propriedades hipotensoras, foram desenvolvidas, 
respectivamente, pela Companhia Calpis, no Japão, e pela 
Valio, na Finlândia. O produto Ameal S é fermentado com Sa-
charomyces cerevisae em conjunto com Lb. helveticus. Eles 
contêm os tripeptídeos IPP (beta-caseína f(74-76) e kappa-
caseína f(108-110)) e VPP (beta-caseína f(84-86)). 

O MTT – Agrifood Research Finland produziu um queijo 
duro com teor reduzido de gordura, denominado FESTIVO, 
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contendo αs1-caseína f (1-9) e αs1-caseína f (1-6), com alega-
ção de anti-hipertensivo. Esse queijo, desenvolvido na Finlân-
dia com bactérias lácticas probióticas, apresentava quantida-
des elevadas de peptídeos inibidores da enzima conversora de 
angiotensina – ECA, derivados da αs1-caseína com três meses 
de fabricação, em que o nível dos mesmos permanecia estável 
pelo menos durante seis meses (RYHANEN et al., 2001). 

Uma linhagem de Lb. helveticus foi utilizada para originar 
um leite fermentado que apresenta propriedades anti-hiperten-
sivas e redutora de frequência cardíaca.  Essa descoberta levou 
ao desenvolvimento do Cardi-04TM Chr. Hansen A/S (Dinamar-
ca), que é comercializado como uma linhagem de bactéria lácti-
ca que possui a propriedade de gerar peptídeos anti-hipertensi-
vos durante a fermentação (FITZGERALD et al., 2006).

Figura 6.9 
Exemplos de substâncias de origem láctea com potenciais efeitos positivos à saúde cardiovascular e com potencial de 
aplicação em lácteos. 

Categoria Fonte/origem Benefício/ação

Proteínas bioativas Leite e derivados Reduzir ou controlar a pressão arterial

Peptídeos bioativos Leite e derivados  e soro de leite Reduzir ou controlar a pressão arterial

L-Arginina Leite Melhora a circulação sanguínea

Lipídeos bioativos (CLA) Leite e derivados Aumento da sensibilidade à insulina, ação anti-
inflamatória e ação antiaterogênica

Lipídeos bioativos 
(Esfingolipídeos e seus derivados) Membrana do glóbulo de gordura do leite Reduzir o colesterol

Fonte: Divulgação.

Figura 6.10 
Produtos lácteos com adição de ingredientes lácteos com alegação de benefício para a saúde cardiovascular. 

Evolus, Leite fermentado com os peptídeos bioativos Val-Pro-Pro, Ile-Pro-Pro e 
derivados da ß e K-caseína. Propriedades hipotensoras.

Fonte: Divulgação.

Veronica Leche CLA, Leite funcional 
com alto CLA. “Cuida do seu coração, 

protege sua saúde”.
FEIRACO UNICLA, Leite UHT semidesnatado espanhol. 

Contém 18% menos de gorduras saturadas e quatro 
vezes mais CLA e ômega-3 que os leites habituais.

Pasture Butter Organic Valley, Manteiga 
com maiores níveis de CLA e ômega-3. 

Vitala, Iogurte canadense produzido a partir do leite de vacas alimentadas com 
uma dieta especial que resulta em  maiores teores de CLA e ômega-3.
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Produtos com adição de  
ingredientes funcionais 
não lácteos para a saúde  
cardiovascular

Diversas substâncias, como, por exemplo, fitosteróis, 
ácidos graxos poli-insaturados (em particular os das séries 
ômega-3 e 6), fibras alimentares solúveis e insolúveis e an-
toxidantes vêm sendo estudadas e, apesar de as evidências 
não serem conclusivas, elas indicam que tais substâncias po-
dem influenciar diversos mecanismos de funcionamento do 
sistema cardiovascular, como ação anti-inflamatória, redução 
do colesterol sérico, redução da pressão arterial e melhora 
da circulação sanguínea, entre outras, e com isso auxiliar na 
prevenção (VIALTA, 2014) de doenças cardiovasculares (Fi-
gura 6.11).

O desenvolvimento de produtos lácteos funcionais enri-
quecidos em tais substâncias (adicionadas ou biofortificadas) 
pode contribuir para uma boa saúde cardiovascular, sendo 
exemplos desses produtos apresentados na Figura 6.12.

6.5.2 Produtos lácteos 
funcionais para a saúde 
do sistema nervoso 

Vários são os ingredientes empregados na formulação de 
produtos direcionados para a saúde mental, com contribuição 
para a redução dos efeitos da depressão, do estresse e da 
ansiedade, do relaxamento e do estado de ânimo, além de 
suporte à memória, melhora do estado de ânimo e acuida-
de mental, entre outros benefícios específicos relacionados 
às funções do cérebro. De modo geral, são ácidos graxos, 
vitaminas, peptídeos e componentes botânicos, entre outros 
(LEMOS, 2014). 

Em produtos lácteos, alguns desses ingredientes com 
potencial efeito funcional para a saúde do sistema nervoso 
fazem parte da própria composição do leite.  Neste caso, o 
aumento do teor do componente funcional pode ser obtido 
via adição do mesmo no produto ou via manejo animal, no 
qual se promove um aumento na formação do componente 
desejado no leite produzido.

Figura 6.11 
Exemplos de substâncias não lácteas com ações positivas sobre a saúde cardiovascular e com potencial de aplicação em 
lácteos. 

Categoria Fonte/origem Benefício/ação

Fitoesteróis/fitoestanóis Óleos vegetais, sementes, nozes, 
algumas frutas e vegetais.

Redução dos níveis de colesterol total e de LDL- 
colesterol

ácidos graxos ômega-3
(Exemplos: Eicosapentaenoico-EPA; 
Docosaexaenoico-DHA; alfa-
linolênico-ALA)

Óleos de peixes marinhos, algas 
marinhas, óleo de canola, linhaça e 
nozes.

Redução/controle da pressão arterial; melhora da 
circulação sanguínea; redução de inflamações

ácidos graxos ômega-6
(Exemplos: linoleico-AL)

Óleos vegetais (de soja, cártamo, milho, 
girassol e canola) Redução do colesterol total e/ou da fração LDL

Fibra alimentar betaglucana Aveia, cevada, centeio  e trigo Redução do colesterol total e/ou da fração LDL

Fibra alimentar Quitosana Peixes e crustáceos Redução da absorção de gordura e colesterol

Fibra alimentar Psillium Plantago ovata (planta medicinal) Redução da absorção de gordura

Fibra alimentar Oligossacarídeos e 
polissacarídeos

Frutas, verduras, leguminosas, cereais 
integrais Redução dos níveis de colesterol

Compostos fenólicos flavonoides 
(Exemplo: antocianina)

Frutas cítricas, frutas vermelhas, chás 
verdes e preto, cacau

Atividade antioxidante, redução do risco de doença 
cardiovascular 

Carotenoides (Ex.: licopeno) Tomate, melancia, mamão, melão, 
damasco e pêssego

Atividade antioxidante, melhora da circulação 
sanguínea

Carotenoides (Ex.: betacaroteno, 
luteína e zeaxantina)

Cenoura, espinafre, abóbora, brócolis, 
inhame e nabo

Atividade antioxidante, melhora da circulação 
sanguínea

Fonte: Adaptado de VIALTA (2014), ALVIM et al. (2014).
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Produtos contendo 
ingredientes funcionais 
lácteos para a saúde 
do sistema nervoso

Baseado nas pesquisas que demonstram 
o efeito benéfico da melatonina nos distúr-
bios do sono, está sendo comercializado 
em alguns países o leite de vaca coletado 
de madrugada, o qual, ao ser consumido, 
ajudaria a promover um sono mais profundo 
e tranquilo. Exemplos de produtos com me-
latonina são apresentados na Figura 6.13.

Figura 6.12 
Produtos lácteos com adição de ingredientes não lácteos com alegação de benefício para a saúde cardiovascular.

Figura 6.13 
Produtos lácteos ricos em melatonina com alegação de benefício ao sistema 
nervoso. 

Fonte: Divulgação.

Fonte: Divulgação.

Smart Balance Heart Right, 
Leite desnatado com ômega-3 e 
fitoesteróis. “Ajuda a reduzir o 

colesterol”.

Mimosa BEM ESPECIAL Cardio, 
Leite UHT com ômega-3. “Promoção 

da saúde do coração”.

Healthy Heart Yoplait, Iogurte 
com fitoesteróis. “Redução do   

colesterol”.

Heart Plus, Leite com ômega-3. 
“Pode ajudar a melhorar a 

saúde cardiovascular”.

TH True Milk, Leite com 
fitoesterol. “Redução dos níveis 

de colesterol e bom para o 
coração”.

LECO Light Lective , Iogurte com 
licopeno, com antioxidante, que protege 
as células do corpo contra os radicais 
livres e Iogurte com fitoesteróis, que 
interefem na absorção e redução do 

colesterol.

Lo-Col Mature, Queijo rico em 
esteróis vegetais e gorduras 

poli-insaturadas. “Redução do  
colesterol”.

Lucerne HeartHealth, Leite 
desnatado UHT contendo 

fitoesteróis. “Redução do risco 
de doenças coronarianas”.

Night Time Milk. “Para 
uma boa noite de sono”.

Slumber Bedtime 
Milk. “Pode ajudar  a 

promover o sono”.
Lullaby Milk. 

“Ajuda  a dormir”.

Nacht-Milchkristalle. 
“Sono reparador”.
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O primeiro produto baseado em um sistema de orde-
nha padronizado à noite foi lançado na Finlândia em 2000 
(Yömaito, Ingman Foods Ltd) (SAXELIN et al., 2003). Segun-
do esses autores, até 2003 não existiam experimentos com 
humanos publicados e, portanto, na ocasião a empresa não 
fazia nenhuma alegação de saúde. 

Agricultores britânicos também produziram um leite (Slum-
ber Bedtime Milk) para ajudar as pessoas a desfrutarem de um 
sono completo e repousante durante a noite. Quase um quarto 
da população britânica tem dificuldade para dormir, sendo o 
problema particularmente prevalente entre as mulheres com 
mais de 45 anos. O Slumber Bedtime Milk contém níveis mais 
elevados de melatonina, o que aumenta a sensação de bem-es-
tar e calma. O leite orgânico está sendo comercializado com 
foco em pessoas que muitas vezes têm de recorrer a medica-
mentos  para ajudar a dormir (POULTER, 2017).

De acordo com informações disponíveis no site do Lullaby 
Milk (http://www.lullabymilk.com/), foi cientificamente com-
provado que o leite que comercializam ajuda a ter uma boa 
noite de sono. Os produtores desse leite recomendam o con-
sumo de, aproximadamente, 500 ml 30 minutos a uma hora 
antes de ir dormir, ou de 250 ml no jantar e mais 250 ml 30 
minutos antes de ir se deitar (o que pode variar por pessoa), 
sendo seus resultados melhores após uma semana de consu-
mo. O produto é recomendado a partir de 12 meses de idade.

Segundo GIFFORD (2010), uma empresa de Munique 
patenteou o produto Nacht-Milchkristalle (“cristais de leite 
noturno”), que seria um leite em pó enriquecido com melato-
nina, e que, portanto, ajudaria as pessoas a dormirem melhor.  
Esse produto lácteo comercializado na Alemanha em doses 
de 9 gramas não é considerado um medicamento, podendo 
ser misturado num iogurte, ou qualquer tipo de leite,  uma 
hora antes de ir para a cama, e a dose garante um sono repou-
sante”, relata a empresa que patenteou o produto. 

Produtos com adição 
de ingredientes funcionais 
não lácteos para a saúde 
do sistema nervoso

Exemplos de soluções inovadoras, relacionadas ao rela-
xamento e à qualidade do sono, são a bebida láctea que 
contém valeriana, um calmante natural, e os iogurtes Nice 
Dreams, um licenciamento da marca Cheech and Chong, que 
contêm, além da melatonina, valeriana (planta da Europa e 
Ásia que tem componentes relaxantes), rosa mosqueta e câ-
nhamo. Existem também outros tipos de lácteos adicionados 
ou biofortificados com componentes que apresentam efeitos 
positivos à saúde do cérebro, como os leites enriquecidos 
com ômega-3 (Figura 6.14).

Figura 6.14 
Produtos lácteos com adição de ingredientes funcionais de origem não láctea com alegação de benefício ao 
sistema nervoso. 

 Bebida láctea com valeriana.

Fonte: Divulgação.

Iogurtes Nice Dreams, com melatonina, 
valeriana, rosa mosqueta e cânhamo.

Leite orgânico com 
ômega-3: “Suporte para 

cérebro saudável”.

 Bebida à base de leite contendo 
extratos de ervas medicinais: 

“Aumenta a capacidade cerebral,  
reduz a ansiedade e os níveis de 

estresse”.

Star of Hope Children’s Milk Smart, 
com  DHA e fosfatidilserina: “Melhora  

da memória”.

http://www.lullabymilk.com/
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6.5.3 Produtos lácteos 
funcionais para a saúde 
dos sistemas esquelético 
e muscular

Enquanto o sistema esquelético é constituído de ossos e 
cartilagens, além dos ligamentos e tendões e serve para pro-
teção, produção de células sanguíneas, armazenamento de 
minerais e íons, sustentação e locomoção, o sistema muscu-
lar compreende o conjunto de órgãos (músculos) que permite 
a movimentação do esqueleto, a produção de calor, a postura 
e também a sustentação do corpo.

Exemplos de lácteos com alegação de benefício para saú-
de do sistema esquelético ou muscular são apresentados nas 
figuras 6.15 e 6.16.

A bebida láctea articular (Sport Life) é um produto cujo 
ingrediente com apelo funcional é denominado “Mobille”. 
Esse ingrediente, segundo o fabricante, é um extrato natural 
rico em ácido hialurônico (polissacarídeo que apresenta fun-
ção estrutural e que é encontrado em altas concentrações 
nas articulações, cartilagens e pele), polissacarídeos e colá-
geno (proteína mais abundante no corpo humano que forma 
parte das cartilagens, dos tendões e ossos).  Ainda segundo 
o fabricante, esse ingrediente melhora a mobilidade das ar-
ticulações e a força muscular por promover uma forte indu-
ção de síntese de ácido hialurônico endógeno; redução de 
inflamações, redução de moléstias articulares e aumento da 
força muscular. 

Figura 6.15 
Produtos lácteos com adição de ingredientes funcionais de origem láctea e não láctea com alegação 
de benefício ao sistema esquelético e/ou muscular. 

Figura 6.16 
Produtos lácteos com adição de ingredientes funcionais de origem láctea  com alegação de benefício ao sistema esquelético 
e/ou muscular. 

Nome comercial Tipo de produto Peptídeos bioativos/
hidrolisados proteicos Alegação saúde/função Fabricante

PeptoPro Bebida com 
sabor

Di e tripeptídeos 
derivados da caseína

Melhora o desempenho de atletas e a 
recuperação muscular após exercícios

DMV Food Specialties, the 
Netherlands

Kotsu Kotsu 
calcium Drinque Caseinofosfopeptídeo Auxilia na absorção mineral Asahi, Japan

Tekkotsu Inryou Drinque Caseinofosfopeptídeo Auxilia na absorção mineral Suntory, Japan
Fonte: Adaptado de PARK (2009); DZIUBA; DZIUBA (2014); ANUSHA; BINDHU (2016).

Leite com 70% a mais de proteínas: 
“Ajuda a manter os músculos 

saudáveis”.

Fonte: Divulgação.

Bebida  esportiva elaborada com 
sólidos do leite, água, açúcar, 

dextrose, ácido cítrico e estabilizante: 
“Reidrata o corpo e ajuda na 

recuperação muscular”.

Leite achocolatado, rico em proteína 
e cálcio: “Ajuda na recuperação 

muscular e no fortalecimento dos 
ossos”.

Bebida Láctea Articular: “Melhora a 
mobilidade das articulações e a força 

muscular”.
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6.5.4 Produtos lácteos funcionais 
para o bom funcionamento 
do sistema imune

A composição da dieta e a sua quantidade têm um papel 
vital no sistema imune humano, uma vez que o consumo de 

lácteos com adição de ingredientes funcionais pode auxiliar 
na melhora desse sistema.

Exemplos de produtos lácteos com adição de ingredientes 
funcionais com alegação de benefício ao sistema imune são 
apresentados na Figura 6.17.

Figura 6.17 
Produtos lácteos com adição de ingredientes funcionais com alegação de benefício ao sistema imune. 

6.6 Legislação
A legislação de alimentos está quase sempre vários passos 

atrás em relação ao desenvolvimento e à inovação das em-
presas. Esse fato é particularmente evidente no caso dos ali-
mentos funcionais na União Europeia, onde a legislação para 
tais produtos ainda está em estágio embrionário. A legisla-
ção vigente da UE ainda não reconhece alimentos funcionais 
como uma categoria distinta de alimentos. O orgão regulador 
da União Europeia – European Food Safety Authority (EFSA) 
rejeitou as alegações de saúde propostos para o peptídeo-C12 
(FFVAPFPDVFGK), bem como para os tripeptídeos IPP e VPP 
(EFSA, 2011) do leite, citando estudos humanos inadequa-
dos e/ou importantes limitações metodológicas nos estudos 
relatados, e falta de evidência convincente para o mecanismo 
responsável pelo efeito reivindicado na dose proposta (HART-
MANNN; MEISEL, 2007,  LI-CHAN, 2015).

Em contraste, o Japão foi o primeiro país a adotar um 
sistema legal próprio direcionado às alegações de saúde ad-
missíveis em alimentos funcionais, através da introdução, 
em 1991, do sistema de licenciamento “FOSHU” da sigla 
em inglês Foods for Specific Health Use (Alimentos para Uso 
Específico de Saúde). Refere-se aos alimentos processados, 
similares em aparência aos alimentos convencionais, usados 
como parte de uma dieta normal e que demonstraram benefí-
cios fisiológicos e/ou reduziram o risco de doenças crônicas, 
além de suas funções básicas nutricionais. 

As empresas locais podem solicitar aprovação “FOSHU” 
ao Ministério da Saúde e Bem-Estar japonês. Desde que uma 
alegação de saúde ligada a um determinado produto tenha 
sido cientificamente comprovada, uma permissão oficial é 
concedida para usar essas alegações em publicidade. Desde 

 Leite fermentado contendo L. casei imunitass, com apelo 
de estimular e regular o sistema imunológico.

Fonte: Divulgação.

 Star of Hope Children’s Milk Vigorous e Star of Hope Children’s Milk Smart – 
Bebidas lácteas fortificadas com Wellmune - suplemento 100% natural para 

alimentos e bebidas à base de beta-glucanos de levedura, que “ajuda a fortalecer 
o sistema imune”. 
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o fim de 2005, 537 produtos, com valor estimado de varejo 
de US$ 6,3 bilhões, já foram aprovados para conter o rótulo 
“FOSHU” (HARTMANNN; MEISEL, 2007,  LI-CHAN, 2015).

Nos Estados Unidos, foi delegada à Food and Drug Ad-
ministration (FDA) a responsabilidade de regulamentar su-
plementos dietéticos produzidos antes de 1994, enquanto 
a segurança daqueles comercializados após 1994 é de res-
ponsabilidade do fabricante. No Canadá, peptídeos bioativos 
podem ser vendidos como produtos de saúde naturais ou 
como um ingrediente de alimentos funcionais. Esses produ-
tos se enquadram nos Regulamentos de Produtos Naturais 
da Saúde da Legislação de Alimentos e Drogas, que entrou 
em vigor em 2004. Na União Europeia, não existe legislação 
adequada para alimentos funcionais ou nutracêuticos como 
uma categoria distinta de alimentos. Os regulamentos gerais 
da legislação alimentar são aplicáveis   a todos os alimentos. 
Somente regulamentos relativos à utilização de caseína e 
caseinatos na fabricação de queijos foram estabelecidos pela 
Comissão Europeia 760/2008, de 31 de julho de 2008 (OR-
TEGA-REQUENA; REBOUILLAT, 2015).

No Brasil, a primeira publicação regulatória de compostos 
com propriedades funcionais data de 1999. Esse avanço no 
marco regulatório objetivou estabelecer critérios mais claros 
para comprovação de segurança e eficácia. Em 2002, regis-
trou-se a publicação dos compostos bioativos. Mas ainda há 
muitas questões que precisam ser mais claramente definidas. 
A inclusão de aspectos mais científicos, como, por exemplo, 
a aplicação da nutrigenômica nas comprovações de eficácia, 
fará toda a diferença (BUCIONE, 2015).

A legislação brasileira não define alimento funcional. Em 
vez disso, define alegação de propriedade funcional e alega-
ção de propriedade de saúde e estabelece as diretrizes para 
sua utilização, bem como as condições de registro para os ali-
mentos com alegação de propriedade funcional e/ou de saúde 
(BRASIL, 1999b, c, d). Dentre as diretrizes para esse tipo 
de alimento são permitidas alegações funcionais relacionadas 
com o papel fisiológico no crescimento, desenvolvimento e 
funções normais do organismo e/ou, ainda, alegações sobre a 
manutenção geral da saúde e a redução de risco de doenças, 
em caráter opcional. Não são permitidas alegações que façam 
referência à cura ou à prevenção de doenças. O alimento ou 
ingrediente que alegar propriedades funcionais e/ou de saúde 
pode, além de funções básicas, quando se tratar de nutrien-

te, produzir efeitos metabólicos e/ou fisiológicos e/ou efeitos 
benéficos à saúde, devendo ser seguro para consumo sem 
supervisão médica (STRINGHETA et al. 2007). Isso significa 
que esses alimentos contêm ingredientes que podem auxiliar, 
por exemplo, na manutenção de níveis saudáveis de triglice-
rídeos, na proteção das células contra os radicais livres, no 
funcionamento do intestino, na redução da absorção do co-
lesterol, no equilíbrio da microbiota intestinal, entre outros, 
desde que seu consumo esteja associado a uma alimentação 
equilibrada e a hábitos de vida saudáveis. 

As seguintes resoluções do Ministério da Saúde, por meio 
da ANVISA, regulamentam esse segmento no Brasil:
a) Resolução RDC ANVISA 16/99 – Procedimentos para Re-

gistro de Alimentos e/ou Novos Ingredientes, cuja caracte-
rística é de não necessitar de um Padrão de Identidade e 
Qualidade (PIQ) para registrar um alimento, além de per-
mitir o registro de novos produtos sem histórico de con-
sumo no país, de novas formas de comercialização para 
produtos já consumidos ou alimentos com substâncias já 
consumidas, e que, entretanto, venham a ser adicionadas 
ou utilizadas em níveis muito superiores aos atualmente 
observados nos alimentos utilizados na dieta regular. Os 
alimentos que vierem a ser consumidos nas formas de 
cápsulas, comprimidos ou outras formas farmacêuticas, 
e que não apresentem alegação de propriedade funcional 
ou de saúde cientificamente comprovada, devem trazer 
no rótulo a afirmação “O Ministério da Saúde adverte: 
Não existem evidências científicas comprovadas de que 
este alimento previna, trate ou cure doenças”. (BRASIL, 
1999a); 

b) Resolução RDC ANVISA 17/99 – Aprova o Regulamento 
Técnico que estabelece as Diretrizes Básicas para Ava-
liação de Risco e Segurança de Alimentos que prova, ba-
seado em estudos e evidências científicas, se o produto 
é seguro sob o ponto de risco à saúde ou não (BRASIL, 
1999b);

c) Resolução RDC  ANVISA 18/99 – Aprova o Regulamen-
to Técnico que estabelece as Diretrizes Básicas para a 
Análise e Comprovação de Propriedades Funcionais e/ou 
de Saúde, alegadas em rotulagem de alimentos (BRASIL, 
1999c);

d) Resolução RDC ANVISA 19/99 – Aprova o Regulamen-
to Técnico de Procedimentos para Registro de Alimentos 
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com Alegação de Propriedades Funcionais e/ou de Saúde 
em sua Rotulagem (BRASIL, 1999d);

e) Resolução RDC ANVISA 2/2002 – Diretrizes a serem ado-
tadas para avaliação de segurança, registro e comercia-
lização de substâncias bioativas  e probióticos isolados 
com alegação de propriedades funcionais e/ou de saúde, 
apresentadas como formas farmacêuticas (cápsulas, com-
primidos, tabletes, pós, granulados, pastilhas, suspensões 
e soluções) (BRASIL, 2002).
Para apresentarem alegações de propriedade funcional e/

ou de saúde, tanto os alimentos como as substâncias bioa-
tivas e probióticos isolados devem ser, obrigatoriamente, re-
gistrados junto à ANVISA. Mesmo para produtos de origem 
animal, de competência do Ministério da Agricultura, o pro-
cesso referente à comprovação das alegações deve ser enca-
minhado pelo referido Ministério à ANVISA. O conteúdo da 
propaganda desses produtos não pode ser diferente, em seu 
significado, daquele aprovado para a rotulagem. As alegações 
devem, ainda, estar em consonância com as diretrizes da po-
lítica pública de saúde (STRINGUETHA et al., 2007; BRA-

SIL, 1999b). A ANVISA, considerando a Estratégia Global 
em Alimentação Saudável da Organização Mundial da Saúde 
e a Política Nacional de Alimentação e Nutrição do Ministério 
da Saúde, está avaliando a definição de um perfil nutricional 
para os alimentos que queiram utilizar alegações de proprie-
dade funcional.

No Brasil, a ANVISA já havia publicado uma “lista de ale-
gações de propriedades funcionais aprovadas” e, em 2016 
(BRASIL, 2016), atualizou alguns aspectos desse documento. 

O estabelecimento de regulamentos legais específicos para 
esse segmento ainda é um aspecto a ser desenvolvido. A es-
trutura regulamentar atual em vários países ainda é deficiente.  

É importante que os diferentes segmentos, setor 
privado (indústria de alimentos e farmacêutica), órgãos 
regulamentadores e de pesquisa científica convirjam no 
sentido de garantir informação fidedigna aos consumidores 
e fortalecer sua capacidade de entendimento dessas 
informações, para que os mesmos possam fazer escolhas ali-
mentares mais saudáveis.

6.7 Perspectivas e desafios
O envelhecimento da população e o aumento de proble-

mas de saúde, entre outros fatores, têm levado a um aumento 
na demanda por dietas à base de proteínas e entre as proteí-
nas alimentares têm merecido destaque as proteínas do leite.

O fracionamento do leite para obtenção de produtos com 
diferentes composições e propriedades abre uma ampla gama 
de aplicações para os componentes obtidos a partir de leite. 
Dos diferentes componentes, a proteína é considerada como 
sendo o mais valioso, havendo uma demanda crescente pelas 
mesmas, incluindo as obtidas a partir do soro (ORTEGA-RE-
QUENA; REBOUILLAT, 2015).

O mercado global de ingredientes lácteos foi avaliado em 
US$ 43.3 bilhões em 2014 e está projetado para apresentar 
uma taxa anual de crescimento de 5,6%, entre 2015 e 2020. 
Globalmente, estes são amplamente utilizados em uma va-
riedade de categorias de alimentos, como panificação, laticí-
nios, bebidas, carne, nutrição esportiva, confeitaria, nutrição 
infantil e nutrição clínica, entre outros. Com base no tipo, o 

mercado de ingredientes lácteos foi segmentado da seguinte 
forma: leite em pó, ingredientes de soro, concentrado de pro-
teína de leite, isolado de proteína de leite, lactose e seus de-
rivados, caseína e caseinatos, outros (incluem  hidrolisado de 
proteínas do leite, hidrolisado de proteína de soro, peptídeos 
de leite e de soro, frações de proteínas lácteas, colostro etc. 
(DAIRY..., 2016). Tem sido relatado que os segmentos que 
mais crescem são os de concentrados e isolados de proteína 
de leite, seguidos pelos ingredientes obtidos a partir do soro 
(ORTEGA-REQUENA; REBOUILLAT, 2015).

A utilização de ingredientes lácteos como aditivos ocu-
pa um espaço significativo no mercado global de alimentos 
e bebidas. Preocupações como a deficiência de vários nu-
trientes e cuidados de saúde preventivos são os principais 
fatores para esse setor. A mudança de demanda para ingre-
dientes lácteos convencionais e vários novos ingredientes 
lácteos tem impactado o mercado de lácteos em grande es-
cala (DAIRY..., 2016).
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Apesar de os peptídeos bioativos serem potenciais ingre-
dientes promotores de saúde, o número de produtos alimen-
tícios disponíveis no mercado que contenham os mesmos 
é pequeno. Assim, a possibilidade de escolha de alimentos 
comercialmente disponíveis que contenham peptídeos bioa-
tivos, derivados de proteínas de leite e outras proteínas, é li-
mitada atualmente. Porém, pode-se estimar que o número de 
produtos disponíveis com atividade declarada vai aumentar. 
Essa estimativa é decorrente da forte tendência observada no 
mercado de buscar consumir alimentos com apelo de sauba-
bilidade e bem-estar, e também pelo fato de que a área de 
peptídeos bioativos é um campo em rápido desenvolvimento 
da investigação, o que deverá contribuir de forma significa-
tiva para a disponibilidade de alimentos funcionais no mer-
cado num futuro próximo (KORHONEN; PIHLANTO, 2006, 
DZIUBA; DZIUBA, 2014).

O leite bovino e o colostro têm sido considerados impor-
tantes fontes de componentes bioativos naturais para a nutri-
ção e a saúde humana. Estudos têm demonstrado que esses 
peptídeos apresentam uma ampla variedade de funcionalida-
des fisiológicas, incluindo antimicrobiana, anti-hipertensiva, 
antitrombótica, antioxidante, opioides,  imunomoduladora, 
de ligação de metais e atividades promotoras de crescimen-
to. Tem sido descoberta uma ampla quantidade de peptídeos 
bioativos inatos e de componentes do leite biologicamente 
e fisiologicamente ativos, a partir de caseína, proteínas do 
soro e outros componentes do leite. Eles apresentam uma 
excelente fonte de ingredientes naturais para diferentes apli-
cações em alimentos funcionais. Técnicas de processamento 
em escala industrial ou semi-industrial estão disponíveis para 
fracionamento e isolamento das principais proteínas do co-
lostro e do leite. Num futuro próximo, produtos inovadores 
baseados nesses ingredientes possivelmente serão lançados 
nos mercados em todo o mundo. Esses peptídeos bioativos e 
outros componentes do leite podem ser direcionados para o 
desenvolvimento de alimentos funcionais para crianças, ido-
sos e pessoas imunocomprometidas, bem como para melho-
rar o desempenho e prevenir doenças crônicas relacionadas à 
dieta (PARK; NAM, 2015).

Peptídeos bioativos e hidrolisados   de proteína são uma gran-
de promessa como valiosos ingredientes funcionais em dietas 
saudáveis   para combater a epidemia global de doenças não 
transmissíveis. Porém, apesar da impressionante variedade de 
funções descobertas associadas aos peptídeos bioativos e da 
grande disponibilidade de subprodutos que podem ser usados 
como fontes desses peptídeos, poucos produtos ou ingredientes 
contendo peptídeos bioativos já chegaram ao mercado.

A exploração dos peptídeos bioativos para nutrição e saúde 
humana representa um desafio científico e tecnológico e ao 
mesmo tempo apresenta grande potencial para aplicações de 
sucesso comercial. Os peptídeos bioativos podem ser incor-
porados na forma de ingredientes em alimentos funcionais e 
inovadores, suplementos alimentares e até mesmo em produ-
tos farmacêuticos, com o objetivo de proporcionar benefícios 
de saúde específicos.  Contudo, como relatado anteriormen-
te, muitas questões científicas, tecnológicas e regulatórias 
devem ser resolvidas antes que essas substâncias possam ser 
aproveitadas de forma otimizada.

A fim de impulsionar esse mercado, que possui grande 
potencial, vários desafios precisam ser tratados. O custo ele-
vado e a natureza multietapas dos processos existentes para 
a produção de peptídos bioativos exigem a necessidade de 
se aplicar uma abordagem sistemática para identificar as 
melhores condições para a liberação dos peptídeos e para 
desenvolver uma produção inovadora e estratégias de purifi-
cação, de modo a se obterem frações de peptídeos com ele-
vada potência e rendimento. Metodologias padronizadas para 
a análise e ensaios clínicos robustos para avaliar a eficácia e 
o destino metabólico dos produtos também são de importân-
cia fundamental para a garantia da qualidade e justificativa 
das alegações de saúde. Finalmente, pesquisas devem ser 
conduzidas com relação ao sabor e outros atributos de qua-
lidade sensoriais de peptídeos bioativos, para garantir a sua 
adoção bem-sucedida como ingrediente alimentar funcional 
que pode levar à melhora da saúde (LI-CHAN, 2015).
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Capítulo 7

CONTROLE E ADEQUAÇÃO

Darlila Aparecida Gallina 
Adriane Elisabete Costa Antunes

A macrotendência “Controle e Adequação” abrange as 
tendências de aumento do consumo de produtos processa-
dos com a redução e/ou substituição de gorduras, açúcares e 
sódio, os quais têm sido associados com o aumento do risco 
de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). Além desses, 
outros ingredientes também têm sido evitados pelos consu-
midores, de modo geral, apesar de sua restrição estar cienti-
ficamente comprovada apenas para pessoas alérgicas ou com 
sensibilidade aos mesmos, como é o caso da lactose para os 
produtos lácteos.

De acordo com a pesquisa Consumer and Innovation 
Trends in Milk 2014, tem-se buscado desenvolver produtos 
inovadores, com baixo teor de gordura, baixo teor de açúcar, 
baixo teor de sódio, para atender à demanda do consumi-
dor preocupado com os impactos da alimentação na saúde 
e no bem-estar. Alegações positivas lideram o caminho na 
inovação de lácteos. Por exemplo, em 2013, as principais 
alegações relacionadas com a saúde em novos produtos lác-
teos foram “high vitamin”, “high calcium”, “no lactose”, 

“low fat”, “high protein”, indicando como os consumidores 
exigem cada vez mais a inovação que se concentra na mensa-
gem “good for you”. No consumo global de lácteos em 2013, 
os consumidores priorizaram o conteúdo de gordura, fibras e 
açúcar, quando escolheram seus produtos. Trinta por cento 
dos consumidores de produtos lácteos consideraram o apelo 
“baixo” ou “sem gordura” como sendo a principal prioridade 
ao tomar as decisões de compra; 25% consideraram baixo ou 
sem açúcar, 21% baixo em calorias e 13% em baixo ou sem 
sal (FELGATE; SAVARA, 2014).

De fato, a macrotendência “Controle e Adequação” tem 
induzido as empresas a um progressivo processo de refor-
mulação de produtos, reduzindo ou retirando os ingredientes 
rejeitados pelos consumidores. Como definem Van de Velde 
et al. (2016), o movimento de reformulação é complexo, uma 
vez que integra, além da tecnologia de alimentos, diferentes 
áreas como saúde e nutrição, legislação e a perspectiva do 
consumidor. Do ponto de vista tecnológico e sensorial, a re-
dução do teor de sal nos alimentos, assim como o de açúcar 
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e gordura, é um grande desafio, uma vez que resulta não ape-
nas na redução do gosto/sabor e aceitabilidade, mas também 
pode impactar as importantes funções que esses ingredientes 
desempenham na produção e conservação de muitos alimen-
tos (BANNWART et al., 2014). Por outro lado, as políticas 
públicas de saúde, as novas leis e a mudança de hábito dos 
consumidores têm constituído forte pressão para que a re-
formulação seja um processo irreversível e inquestionável, 

mesmo diante da inexistência de consenso científico quanto 
à sua necessidade. 

Este capítulo aborda essa macrotendência e seus desdo-
bramentos (Figura 7.1), com destaque para as plataformas 
de inovação adotadas pelas empresas e as alternativas tec-
nológicas que podem ser adotadas para reduzir ou substituir 
gorduras, sódio, açúcares e lactose em produtos lácteos. 

Figura 7.1 
Controle e Adequação: Macrotendência e seus desdobramentos.

Macrotendência Tendências destacadas Plataformas de inovação

CONTROLE E 
ADEQUAÇÃO

Redução do consumo 
de sódio

Produtos com redução e/ou substituição de sódio; Produtos Low, No, Reduced, com 
baixos teores. 

Redução do consumo 
de gorduras

Produtos com redução e/ou substituição de gorduras; Produtos zero gorduras/
calorias, zero colesterol, baixo teor de gorduras/calorias; Produtos Diet, Light.

Redução do consumo 
de açúcar

Produtos com redução e/ou substituição de açúcares; Produtos Low Sugar, Diet, 
Light, zero, sem adição de açúcar; Produtos com teor reduzido de açúcar/calorias.

Redução do consumo 
de lactose Produtos zero lactose, com teor reduzido de lactose.

Fonte: Adaptado de Bakery & Confectionery Trends 2020, Controle e Adequação (FADINI; CRUZ, 2014).

7.1 Redução do consumo de sódio e 
reformulação de produtos lácteos

Consumo de sódio pela 
população e problemas de 
saúde associados

A Organização Mundial da Saúde recomenda que o con-
sumo de cloreto de sódio não exceda 5 g por dia (WORLD 
HEALTH ORGANIZATION, 2003). No entanto, estima-se que 
esse consumo no Brasil seja mais do que o dobro do reco-
mendado, sendo necessárias campanhas que informem a po-
pulação sobre a importância de reduzir a quantidade de sal 
adicionado nos alimentos, assim como deve haver reduções 
da quantidade de sal adicionado em alimentos processados 
(SARNO et al., 2009) e outros aditivos e conservantes que 
forneçam sódio, como o glutamato monossódico, por exemplo 
(REDDY; KATAN, 2004). Segundo a Pesquisa de Orçamentos 

Familiares (POF/IBGE) de 2008-2009, 70% da população 
brasileira consome sódio em excesso, com uma média nacio-
nal, de acordo com o POF, de 12 gramas/dia, ou seja, mais do 
que o dobro do limite indicado. 

O sal fornece um meio barato para produzir alimentos 
duradouros e saborosos e desempenha um papel crítico em 
certos aspectos da produção de alimentos. Em alguns casos, 
uma redução de sal em torno de 10% pode ser consegui-
da sem outras medidas (por exemplo, no caso do pão). No 
entanto, foi estimado que uma redução de sódio de 20% 
a 30% aumenta o custo dos alimentos em 5%-30%, de-
pendendo do tipo de alimento. Ainda assim, uma análise 
de dados indicou que o investimento de 25,5 milhões de 
dólares gastos em redução de sal poderia prevenir 6.000 
óbitos, devido às doenças cardiovasculares, levando a eco-
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industrializados. O objetivo é reduzir o consumo excessivo de 
sal (cerca de 40% do sal é composto de sódio), que está as-
sociado a uma série de doenças crônicas, como hipertensão 
arterial, doenças cardiovasculares, problemas renais e cânce-
res (BRASIL, 2007; BRASIL, 2011).

O Ministério da Saúde vem participando da iniciativa de 
redução do consumo de sal conduzida pela Organização Pan
-Americana da Saúde (OPAS), iniciada em 2009, com desta-
que para as discussões do monitoramento do consumo de sal 
e sódio no continente e das políticas para sua redução, que 
reforçaram a construção de sistemas de monitoramento ins-
pirados nas diferentes bases de dados existentes nos países 
e na incorporação de novas fontes primárias e secundárias, 
para permitir análises mais detalhadas da situação dos países 
e de suas políticas de redução. 

O Plano de Redução do Sódio em Alimentos Processados 
é componente do Plano de Redução do Consumo de Sal pela 
População Brasileira. Tendo em vista aspectos como o con-
sumo domiciliar e o conteúdo de sódio, assim como critérios 
de vulnerabilidade de públicos específicos (particularmente 
crianças), foram selecionadas 12 categorias de alimentos 
para os quais o consumo e o perfil nutricional devem ser 
pactuados e monitorados prioritariamente no âmbito desse 
Plano. Dentre as categorias de alimentos prioritários para a 
pactuação e o monitoramento da redução do teor de sódio 
encontram-se os Laticínios (Bebidas Lácteas, Queijo Petit 
Suisse, Queijo Mussarela e Requeijão).

No Brasil, em novembro de 2010, com a renovação do 
Fórum de Alimentação Saudável, entre o Ministério da Saú-
de e a Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação 
(ABIA), foi definido o compromisso pela redução voluntária 
do teor de sódio nos alimentos processados, como contribui-
ção do setor produtivo às ações para a redução do consumo 
de sal/sódio no Brasil, cujo objetivo é a redução do consumo 
para abaixo de 5 g de sal per capita diários (equivalentes a 
2.000 mg de sódio) até 2020 (BRASIL, 2011). Entretanto, 
apesar de o acordo entre o Ministério da Saúde e a ABIA 
ter retirado quase 15.000 toneladas de sal dos alimentos 
industrializados no Brasil desde 2011, não foi constatada 
alteração no número de pessoas com hipertensão no País 
(REDUÇÂO..., 2016). Uma das possíveis razões para isso é 
o fato de, no Brasil, os alimentos processados representa-
rem a menor parcela do consumo de sódio da população, ao 

nomia de 500 milhões de dólares por ano e demonstrando 
que os benefícios econômicos e de saúde dos programas de 
redução de sal devem superar os custos de reformulação de 
alimentos (KLOSS et al., 2015).

Nos países industrializados, cerca de 75%-80% do sal é 
obtido através do consumo de alimentos processados, 5%-
10% ocorre naturalmente nos alimentos que compõem a 
dieta e os restantes 10%-15% provêm de sal adicionado 
durante o cozimento e preparo dos alimentos. Em contraste, 
nos países em desenvolvimento, o sal usado para temperar 
tem um papel muito mais importante. Na China, por exem-
plo, isso representa 76% do total de ingestão de sal (KLOSS 
et al., 2015). 

Em condições normais de saúde, cerca de 90% do sódio 
ingerido é excretado nas fezes ou através da urina (DAWSON
-HUGHES, 2009). Ainda que o corpo humano possa excretar 
grande parte do sódio ingerido, o consumo excessivo desse 
mineral pode ocasionar dois importantes problemas de saúde 
pública: elevação da pressão arterial sistêmica e aumento da 
excreção renal de cálcio, podendo, no longo prazo, resultar 
em osteoporose (CRUZ et al. 2011). 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) mostra relação 
direta e positiva com o risco cardiovascular e nota-se que, 
apesar dos progressos na prevenção e controle, ainda é um 
problema grave de saúde pública. No Brasil, estima-se que a 
prevalência de hipertensão varie de 22,7% a 43,9%. Essas 
altas taxas contribuem para 31,8% dos óbitos dos brasilei-
ros por doenças cardiovasculares (SALOMÃO et al., 2013). 
Acredita-se que ela seja responsável por 40% dos infartos, 
80% dos derrames e 25% dos casos de insuficiência renal 
terminal. Daí a importância e preocupação com o tratamento 
e controle da hipertensão (BRASIL, 2010). 

No Brasil, o Ministério da Saúde, juntamente com a Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária e a Associação Brasileira 
de Supermercados, lançou a campanha intitulada “Menos 
Sal, Sua Saúde Agradece”, a qual tem por objetivo conscien-
tizar os consumidores sobre o assunto e orientá-los na esco-
lha de opções mais saudáveis no dia a dia (ANVISA, 2011). 
Já o Plano Nacional de Redução do Consumo de Sal estabe-
lece metas para uma redução gradual do teor de sódio em di-
versos alimentos processados, fazendo um acompanhamento 
periódico para avaliação dos resultados. O documento define 
o teor máximo de sódio a cada 100 gramas em alimentos 
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contrário dos países desenvolvidos (ABIA, 2016). O acordo, 
implantando em quatro etapas entre o Ministério da Saúde e 
a ABIA, tem como meta a retirada de 28.562 toneladas de 
sal do mercado brasileiro até 2020.

A presença de sódio nos 
produtos lácteos 

O sal é um dos aditivos mais utilizados em indústrias de 
alimentos, por causa de seu baixo custo e propriedades varia-
das. Tem ação antimicrobiana com efeito conservante, devido 
à capacidade do cloreto de sódio em reduzir a água disponível 
nos alimentos. Além disso, o cloreto de sódio é um inten-
sificador de sabor, como consequência do seu efeito sobre 
diferentes mecanismos bioquímicos. Ele também intensifica 
o sabor, reduzindo ou aumentando a atividade de algumas 
enzimas responsáveis   pelo desenvolvimento de diferentes 
parâmetros sensoriais. 

O sal melhora o sabor e influi nos aromas de outros in-
gredientes, reduzindo o amargor ou reforçando a doçura. O 
sal aumenta a sensação de densidade dos alimentos, e da 
sua textura, o que ajuda para que os mesmos resultem mais 
atrativos e saborosos. Relativamente às qualidades de pre-
servação dos alimentos, o sal continua sendo um excelente 
conservante natural. O sal dispõe de um efeito de preserva-
ção, uma vez que reduz a “atividade da água” no alimento e 
o crescimento de micro-organismos (O SAL..., 2011).

Na indústria da alimentação, o sal é utilizado para uma 
grande variedade de funções técnicas, convertendo-se num 
dos ingredientes mais utilizados na produção de alimentos. 
O sal é fundamental para ressaltar e aumentar de forma 
natural o sabor dos alimentos. Além dessa qualidade sen-
sorial que o fez universalmente popular, o sal tem outras 
muitas propriedades: 
• A capacidade do sal como conservador na preservação dos 

alimentos. 
• Nos processos de elaboração de alimentos, o sal atua 

como aglutinante de outros ingredientes. 
• O sal atua permitindo os processos de fermentação de 

determinados alimentos. 
• O sal é utilizado para dar textura aos alimentos, para que 

resultem mais agradáveis e visualmente mais atrativos e 
apetitosos. 

• O sal é utilizado para potencializar a cor de muitos ali-
mentos, fazendo-os mais agradáveis visualmente.

• O sal é um agente usado para desidratar e amolecer mui-
tas matérias-primas da alimentação (O SAL..., 2011). 

Na elaboração de produtos lácteos básicos na dieta, como 
queijo, manteiga ou cremes, o sal é utilizado para controlar a 
fermentação e para melhorar a cor, a textura e o sabor desses 
preparados. O característico sabor que o sal confere a esses 
produtos é também uma das qualidades mais apreciadas pe-
los consumidores (O SAL..., 2011). 

Pesquisas realizadas no Brasil demonstraram que a inges-
tão de sódio proveniente de queijos tende a aumentar com a 
idade (SOUZA et al., 2013), podendo representar, aproxima-
damente, 18% da ingestão máxima recomendada por dia, de-
monstrando a necessidade da reformulação desses produtos 
(FELICIO et al., 2013).

O leite contém sódio naturalmente. Iogurte e queijos 
frescos (não salgados) contêm muito pouco sódio. Em con-
traste, queijos duros, por causa da adição de sal, contêm 
níveis muito altos de sódio (de 200 a 1.600 mg/100g). Exis-
te uma grande variação no conteúdo de sódio dos queijos, 
dependendo da menor ou maior adição de sal na fabricação 
e maturação dos queijos (INTERNATIONAL DIABETES FE-
DERATION, 2009). 

O conteúdo de sódio nos produtos lácteos descrito pela 
Federação Internacional de Laticínios (IDF, 2009) está apre-
sentado na Tabela 7.1.

Entre os produtos lácteos, os queijos são os que apresen-
tam as maiores adições de sal. Os queijos processados apre-
sentam as maiores adições de sódio, devido à necessidade de 
emprego de sais emulsificantes, tais como citrato de sódio 
e fosfato, sendo estes essenciais para hidratação da fração 
proteica, emulsificação da gordura e estabilidade do produto 
final (EL-BAKRI, 2011).

A adição de sal é a principal fonte de sódio em queijos. O 
sal é adicionado em todos os tipos de queijo, exceto o queijo 
Domiati, no final do processo de produção, após a enforma-
gem ou após a prensagem. Existem três métodos de salga: 
(1) imersão em salmoura, em que o produto é imerso em 
uma solução de NaCl com uma concentração predeterminada 
e é aplicado aos vários tipos de queijo, como Edam, Gouda, 
Provolone, Suíço, Mussarela, Prato; (2) salga seca, em que os 
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cristais de sal são adicionados diretamente à coalhada antes 
da enformagem e/ou prensagem, particularmente aplicado 
ao Cheddar e ao Stilton; e (3) salga seca na superfície, que 
envolve a adição de sal na superfície do queijo moldado e é 
aplicado a tipos como os queijos Azuis. A quantidade de sal 
varia de acordo com o tipo de queijo, mas existem variações 
no mesmo tipo do produto. Se o queijo de tipo Cheddar fosse 
feito sem adição de sal, o teor de sódio seria de perto de 12 
mg/50 g de queijo, em vez do teor de sódio típico de 310 mg 
de sódio/50 g. Não importa quando ou como o sal é adicio-
nado ao queijo, ele é usado para pelo menos seis propósitos 
na elaboração e maturação de produto de boa qualidade. Eles 
são: (1) incentivar sinérese e controlar a umidade final do 
queijo; (2) controlar o metabolismo e a sobrevivência da bac-
téria starter; (3) influenciar os tipos de micro-organismos se-
cundários que podem crescer e desenvolver sabores durante o 
período de maturação; (4) controlar a atividade enzimática no 
queijo final; (5) controlar a textura do queijo final à medida 
que o sódio substitui o cálcio na microestrutura do queijo; e 
(6) ser um componente do sabor esperado do queijo (GUI-
NEE; FOX, 2004; GUINEE; O’KENNEDY, 2007). 

O sal é um ingrediente fundamental no processamento de 
queijos, pois apresenta ação conservante, atuando no con-
trole de micro-organismos patógenos; tem grande influência 
no sabor, já que o gosto salgado é característico dos diversos 
tipos de queijos; além de sua importância na textura, media-
da pela atividade de enzimas e micro-organismos presentes 
responsáveis pelas modificações decorrentes do processo de 
proteólise (EL-BAKRY, 2011).

Em sistemas sólidos, o sal é conhecido por afetar as carac-
terísticas de textura e sabor que são essenciais para determinar 
a qualidade do produto e a aceitação do consumidor. O queijo 
foi identificado como um dos principais alimentos que con-
tribuem para a ingestão de sal. Por exemplo, se uma pessoa 
consome uma média de 40 g de queijo/dia, esse consumo seria 
responsável por 10% da ingestão de sal recomendada. A per-
cepção do salgado também pode ser afetada pelo nível de gor-
dura no queijo. Tem sido demonstrado que a redução dos níveis 
de sal tem um impacto na liberação do aroma, particularmente 
em produtos com baixo teor de gordura. Portanto, a formulação 
de produtos alimentares com teor de sal reduzido e com teor 
reduzido de gordura apresenta um desafio ainda maior do que 

Tabela 7.1 
Conteúdo de sódio nos produtos lácteos.

Produtos lácteos mg/100 (mL ou g) mg por porção

Leite (vaca) 46 92/200 mL

Leite de cabra UHT 43 86/200 mL

Leite de ovelha 38 76/200 mL

Iogurte líquido, semidesnatado, com frutas, adicionado de açúcar 35 70/200 mL

Iogurte (leite integral), com frutas, adicionado de açúcar 44 55/125 g

Especialidade láctea do tipo iogurte, 0% gordura com frutas, adicionado de açúcar 50 63/125 g

Iogurte (leite integral) natural, batido. 68 85/125 g

Mozzarella 200-400 60-120 / 30 g

Queijos de cabra / Reblochon 400-600 120-180 / 30 g

Brie / Beaufort / Tomme 600-800 120-180 / 30 g

Camembert de leite cru / Morbier 800-1000 240-300 / 30 g

Tipo Feta 1400 420 / 30 g

Roquefort 1600 480 / 30 g

Fonte: Adaptado de IDF, 2009 (www.idfdairynutrition.org).

http://www.idfdairynutrition.org/
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somente a redução do sal (SAINT- EVE et al., 2009).
Pesquisas avaliando o conteúdo de sódio em queijos 

demonstraram que existe grande variabilidade, quando são 
analisadas diferentes marcas de um mesmo produto, e mes-
mo analisando variedades diversas de queijos nota-se que 
em muitas delas o teor de sódio encontrado está acima dos 
400mg/100g. Além disso, em muitos produtos, as embala-
gens apresentam incoerências entre o conteúdo de sódio ex-
posto no rótulo e aquele determinado analiticamente, como 
já foi visto em amostras de queijo Minas frescal, queijo Ched-
dar, mussarela e queijos processados (ALVES, 2014). 

A Anvisa fez um levantamento sobre o teor de sódio de 
diversos alimentos processados nos anos 2010 e 2011 e ob-
teve resultados muito variáveis, com diferenças superiores a 
40% entre o maior e o menor valor (Tabela 7.2). As maiores 
variações entre as marcas com menores e maiores quanti-
dades de sódio foram os queijos Minas frescal, parmesão e 
ricota, com diferenças superiores a 10 vezes. Em relação ao 
conteúdo absoluto de sódio, os teores médios mais elevados 
foram observados nos queijos parmesão e parmesão ralado, 
com concentrações superiores a 900 mg de sódio por 100 g. 

Os dados revelam a possibilidade de redução do teor de 
sódio dos produtos avaliados, já que para o mesmo produto 
observa-se grande variação de valores, o que demonstra haver 
condições tecnológicas para a redução dos teores de sódio 
nos produtos industrializados (ANVISA, 2012). 

Alternativas tecnológicas para 
a redução ou substituição 
do sódio nos alimentos 
processados

A definição de sal para consumo humano, segundo a AN-
VISA, refere-se ao “cloreto de sódio cristalizado extraído de 
fontes naturais, adicionado obrigatoriamente de iodo”. O pro-
duto deve apresentar-se sob a forma de cristais brancos, com 
granulação uniforme, ser inodoro e ter sabor salino-salgado 
próprio. A designação “sal de mesa” vale para o sal refinado 
e o sal refinado extra, nos quais foram adicionados antiumec-
tantes. O sal pode ser classificado de acordo com a sua com-
posição e processamento (comum, refinado e marinho) e ca-
racterísticas dos grãos (grosso, peneirado, triturado, moído), 
cada qual com suas especificações definidas pela legislação 
(SUBSTITUIÇÃO..., 2013). 

O “sal hipossódico” é uma variação do sal comum ou refi-
nado. O sal hipossódico, segundo a ANVISA, é o produto elabo-
rado a partir da mistura de cloreto de sódio com outros sais, de 
modo que o produto final mantenha poder salgante semelhan-
te ao do sal de mesa, fornecendo, no máximo, 50% do teor de 
sódio na mesma quantidade de cloreto de sódio. Esse produto 
possui duas classificações: “sal com reduzido teor de sódio”, 
que fornece 50%, no máximo, do teor de sódio contido na 
mesma quantidade de cloreto de sódio, e “sal para dieta com 

restrição de sódio”, que fornece 20%, no máximo, 
do teor de sódio contido na mesma quantidade de 
cloreto de sódio. O sal hipossódico, nas duas classi-
ficações, deve possuir, obrigatoriamente, cloreto de 
sódio, cloreto de potássio e iodo. Outros ingredientes 
podem ser adicionados opcionalmente, de acordo 
com a legislação (SUBSTITUIÇÃO..., 2013). 

Na maioria dos países industrializados, a inges-
tão de sódio excede as recomendações nutricionais. 
Nesse sentido, a busca de alimentos mais saudá-
veis   levou a indústria de alimentos a rever suas for-
mulações em relação aos componentes alimentares, 
como o sal, que está associado ao aumento do risco 
de doenças crônicas. Como resultado, estão sendo 
investigadas diferentes estratégias para reduzir os 
níveis de sal nos alimentos processados (RODRI-
GUES et al., 2016).

Tabela 7.2 
Teor de sódio nos alimentos analisados em mg/100g ou mL.

Alimento Média Maior valor Menor valor Diferença 
Bebida láctea 93 115 73 1,6 

Queijo Minas frescal 505 1.819 126 14,4 

Queijo Minas padrão 546 673 290 2,3 

Queijo mussarela 577 1.068 309 3,5 

Queijo parmesão 1.402 3.052 223 13,7 

Queijo parmesão ralado 1.981 2.976 1.100 2,7 

Queijo Petit Suisse 45 62 38 1,6 

Queijo prato 571 986 326 3 

Ricota fresca 191 432 41 10,5 

Fonte: ANVISA, 2012.
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Em muitos países o teor de sal foi reduzido em 10%-40% 
em muitas categorias de alimentos, incluindo pão, cereais de 
café da manhã, carne processada, queijo, batatas fritas, so-
pas e molhos, bem como bolos e biscoitos. Nesse contexto, é 
importante notar que os rótulos de alimentos que anunciam a 
redução de sódio são permitidos apenas quando o teor de sal 
do alimento é reduzido em 30%. No entanto, uma redução 
de sal em 30% é difícil de conseguir em um único passo e 
pouco realizado. A redução do sal em 30% também pode dar 
ao consumidor a impressão de que o teor de sal no produto 
era muito alto antes da reformulação (KLOSS et al., 2015). 

De acordo com Fadini e Cruz (2014), a redução do teor 
de sódio não é uma mudança imediata, pois é necessária 
uma adaptação sensorial do consumidor e possíveis adapta-
ções nos processos para a diminuição gradual nos produtos 
industrializados. Para a eficácia do programa também são 
necessárias medidas educativas. Considera-se ainda que 
a redução gradual de sódio em alimentos processados, 
modificando, assim, o paladar dos consumidores em relação 
ao sal ao longo do tempo, é reconhecida como a melhor 
estratégia para diminuir o sódio em alimentos. Estima-se 
que a redução de até 30% de sal não altera a aceitabilidade 
significativamente. 

Além da redução de sódio, existem outras alternativas ou 
estratégias disponíveis para a diminuição do teor de sódio, 
como a substituição de NaCl por outros sais  minerais, uti-
lização de realçadores de sabor e de aromas, como extratos 
de levedura, temperos e especiarias, alteração da matriz do 
alimento, encapsulação do sal e modificação da estrutura do 
cloreto de sódio. Além dessas, outras alternativas são o em-
prego de permeado de soro e uso de alta pressão hidrostática.

Uma abordagem para reduzir o sódio é o uso de substi-
tutos de sal (MORLEY, 2012). Muitos dos substitutos do sal 
utilizam predominantemente cloreto de potássio (KCl). Tam-
bém se utilizam especiarias, ervas, hidrolisado de levedura e 
outros ingredientes (O SAL..., 2011).

As combinações de ingredientes para utilização como 
substitutos do sal têm sido baseadas na substituição do cá-
tion de sódio por potássio, amônio, cálcio, lítio, e por ânion, 
tais como fosfato e glutamatos (MORLEY, 2012). 

Entre os substitutos do sal de mesa (NaCl), o cloreto de 
potássio (KCl) é o mais comum. É o composto quimicamente 
mais similar ao cloreto de sódio, sendo, portanto, o ingre-

diente mais utilizado como seu substituto em queijos. Do 
ponto de vista nutricional, existe um benefício adicional, já 
que o potássio apresenta um efeito significante na redução 
da pressão arterial e, consequentemente, também reduz o 
risco de doenças cardiovasculares (GREEN et al., 2002). É 
considerado pelos consumidores como menos “indesejável” 
entre outros ingredientes. No entanto, a substituição do sal 
por KCl na maioria dos alimentos deve ser feita parcialmente 
ou limitada a 30%, uma vez que os níveis mais elevados pro-
porcionam gosto amargo, químico e sabor residual amargo e 
metálico, afetando sua aceitabilidade (MORLEY, 2012). Res-
salta-se, porém, que o cloreto de potássio também pode apre-
sentar riscos à saúde. Especial atenção faz-se necessária para 
pessoas que sofrem de insuficiência renal ou determinados 
problemas endócrinos, que podem resultar em aumento da 
concentração de K no sangue com risco de parada cardíaca 
(VIEIRA NETO; MOYSÉS NETO, 2003).

O lactato de potássio pode ser usado para reduzir a quan-
tidade de sal presente, devido à manutenção de certo nível 
de percepção da salinidade. É mais comumente empregado 
no setor de carnes processadas. O sulfato de magnésio for-
nece tanto um sabor amargo quanto salgado, dependendo da 
sua concentração. Em níveis baixos, é associado com um sa-
bor salgado e em níveis elevados, ao amargo. Por essa razão, 
pode ter potencial para ser usado como um substituto do sal 
(MORLEY, 2012). 

Os realçadores de sabor, como o glutamato monossódico 
(MSG), o inosinato dissódico (IMP), o extrato de levedura e 
a proteína vegetal hidrolisada (HVP), são substâncias que 
não têm um sabor salgado em si, mas prolongam a percep-
ção do sabor salgado quando usados em combinação com 
o cloreto de sódio (NaCl) e podem reduzir o teor de sódio 
no produto final.  Agem como potencializadores, incluindo 
produtos tais como aminoácidos, glutamato monossódico, 
lactatos, produtos de levedura e outros aromas. Intensifica-
dores ou realçadores de sabor funcionam através da ativação 
de receptores na boca e garganta que ajudam a compen-
sar a redução de sal e realçar o sabor. Uma das formas de 
se reduzir o consumo de sódio é diminuir o sal de cozinha 
(cloreto de sódio) e utilizar glutamato monossódico (MSG). 
O glutamato monossódico possui menos sódio em compa-
ração ao sal de cozinha. Enquanto 1 g de MSG possui 123 
mg de sódio, a mesma quantidade de NaCl possui 388 mg. 
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Além disso, intensifica o umami, um gosto básico encontra-
do naturalmente em muitos alimentos (tais como queijos, 
tomates, carnes e, inclusive, o leite materno) e é fundamen-
tal para a aceitação de seus sabores. Através do umami, o 
MSG melhora o sabor dos alimentos, incluindo aqueles com 
menos sódio, permitindo que sejam aceitos pelo paladar do 
consumidor. Dessa forma, é possível conseguir vários níveis 
de redução de sódio, dependendo do tipo de alimento. O 
glutamato monossódico é a forma mais comum de conferir 
mais sabor umami atualmente. Quando adicionado, o MSG 
possui o mesmo papel sensorial do glutamato livre encontra-
do naturalmente nos alimentos, realçando e harmonizando 
o sabor. Usando MSG em certos alimentos salgados pode 
ajudar na redução do conteúdo de sódio. Embora o gluta-
mato não seja salgado, usando uma pequena quantidade 
dessa substância em produtos de baixo teor de sódio pode 
ser eficaz. O MSG dissolve facilmente na água, não absorve 
umidade, não causa aglomeração e fornece ao alimento uma 
característica umami, ou sabor salgado, e possibilita uma 
redução de sódio em torno de 30% (MORLEY, 2012).

Outra alternativa para a redução de sal é a otimização 
das propriedades físicas ou a forma e a estrutura do cristal 
de sal, baixando o limiar em que a salinidade é detectada, 
e, portanto, reduzir a quantidade necessária de sal. Em apli-
cações em que o sal é adicionado como um sólido, as ca-
racterísticas do cristal do sal pode influenciar na percepção 
da salinidade sensorial. Isso porque, para contribuir com a 
salinidade sensorial, o sal deve dissolver na boca. A taxa de 
dissolução na boca é relacionada com as características do 
cristal de sal, incluindo a forma do cristal (forma e densi-
dade) e o tamanho do cristal (área de superfície, volume, 
densidade). Portanto, espera-se que tais diferenças nas ca-
racterísticas do cristal possam se manifestar na percepção 
sensorial do sal cristalino (MORLEY, 2012).

A utilização de ervas e especiarias é uma alternativa que 
pode ajudar no desenvolvimento de sabores agradáveis sem 
o aumento no teor de sódio, bem como a adição de alguns 
ácidos e aminoácidos que podem contribuir para a percepção 
do gosto salgado nos alimentos (LIEM et al., 2011). Porém, 
a utilização desses ingredientes apresenta desvantagem em 
relação aos custos envolvidos quando se planeja substituí-los 
pelo cloreto de sódio, que é um dos ingredientes alimentares 
mais baratos disponíveis no mundo (EL-BAKRY, 2011). 

Outra abordagem para reduzir o teor de sódio dos produ-
tos lácteos é através da adição do permeado de soro. O per-
meado, um subproduto do leite ou do processo de filtração 
por membrana de soro de leite, contém lactose, proteína e 
cinzas, bem como minerais do leite, tais como sódio, cálcio, 
potássio e magnésio. A ampla gama de diferentes minerais 
em permeado proporciona o sabor de sal, permitindo uma 
redução no sal em algumas aplicações. Por meio da indús-
tria de ingredientes, o uso de permeado para elaboração de 
novos produtos alimentícios aumentou acima de 64% entre 
2010 e 2014, o que significa que os fabricantes e os pro-
cessadores de alimentos estão cada vez mais conscientes da 
necessidade de encontrar alternativas mais saudáveis   para 
uma dieta inundada com sódio, e passaram a olhar para o 
permeado como uma solução viável. Pesquisas mostraram 
que muitas formulações, com a adição de permeado, podem 
ter o seu teor de sódio reduzido em torno de 50%-70%, 
mantendo o sabor salgado que os consumidores almejam. 
Uma substituição com permeado tem se mostrado efetiva 
em uma gama diversificada de produtos alimentares e refei-
ções preparadas (KLEES, 2016).

Uma opção tecnológica recente é o processamento empre-
gando alta pressão hidrostática, que pode apresentar vanta-
gens tecnológicas intrínsecas e contribuir para a otimização 
de formulações ou desenvolvimento de alimentos com baixo/
reduzido conteúdo de sódio. O processamento de alta pressão 
(HPP) é uma técnica de preservação não térmica que inativa 
patógenos nocivos e micro-organismos de deterioração vege-
tativa usando pressão em vez de calor. O HPP utiliza pressão 
intensa (cerca de 400-600 MPa ou 58.000-87.000 psi) e 
temperaturas de processo suaves (<45°C), permitindo pre-
servar a maioria dos alimentos com efeitos mínimos sobre 
sabor, textura, aparência e valor nutricional. O uso de alta 
pressão para fabricação de queijo com baixo/reduzido teor 
de sódio não é comum na literatura e poucos relatórios estão 
disponíveis. No entanto, os resultados mostraram o potencial 
da HPP para esse propósito. De fato, o HPP pode alterar a 
distribuição de água e sal na matriz de queijo, devido à con-
versão de água livre em água ligada a proteínas e à redução 
da conformidade da matriz de queijo durante a salmoura. A 
adição de sal aumenta a força iônica no queijo, o que promo-
ve o aumento da solvatação das proteínas, alterando assim as 
interações proteicas. Tais interações aumentadas de proteína 
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e água causam relaxamento parcial da matriz proteica, que se 
torna mais hidratada e aumenta. Como consequência imedia-
ta, a percepção de sabor salgado na matriz de queijo pode au-
mentar mesmo com uma quantidade menor de sal adicionada 
à formulação por causa de uma possível distribuição mais 
homogênea na matriz do produto (RODRIGUES et al., 2016).

Queijos com reduzido 
teor de sódio 

O leite contém naturalmente sódio. Iogurte e queijos fres-
cos (não salgados) contêm muito pouco sódio. Em contraste, 
queijos duros – por causa da adição de sal – contêm níveis 
muito mais elevados de sódio (de 200 a 1.600 mg/100 g). 
Dentro de uma família de queijos, de acordo com as mar-
cas, existem grandes variações entre os teores de sódio dos 
queijos, dependendo da maior ou menor adição de sal pelo 
fabricante de queijo.

O cloreto de sódio é um nutriente que desempenha impor-
tantes funções no processamento de queijos, influenciando 
suas características microbiológicas, sensoriais e físico-quí-
micas. Contudo, diante do consumo excessivo desse mineral 
e dos problemas decorrentes dessa ingestão, faz-se necessá-
ria a sua redução nos alimentos (DOYLE; GLASS, 2010). 

Os efeitos principais do sal nos queijos são: efeito direto 
no sabor, efeito inibitório e seletivo da microflora presente e 
efeito na atividade de diversas enzimas. Devido à ação so-
bre a microflora e as enzimas, o sal exerce efeito indireto na 
maturação dos queijos, nos sabores e na qualidade geral do 
mesmo (FOX; COGAN, 2004). 

No queijo, o sal cria sabores durante a maturação, con-
trolando a atividade das culturas iniciais, organismos secun-
dários e enzimas. Ele promove a sinérese, por isso determina 
a umidade e o corpo (textura) do queijo. A proteólise é forte-
mente regulada pelo teor de sal e é um pré-requisito para o 
desenvolvimento do sabor e da textura. Além disso, a quan-
tidade de sal correlaciona-se com a fermentação de açúcar, 
controlando assim a acidez do queijo. Além disso, a capaci-
dade de ligação de água do sal garante a segurança alimentar 
e a vida útil do queijo. O queijo com baixo teor de gordura 
tem um teor de umidade mais elevado, o que significa que a 
relação sal em fluido é menor do que no queijo normal com 
o mesmo teor total de sal. Isso possibilita o crescimento de 

micro-organismos deteriorantes, reduzindo a vida útil e limi-
tando a extensão da redução de sódio em queijos com baixo 
teor de gordura (KLOSS et al., 2015). 

A legislação vigente (RDC 54) estabelece que alimentos 
para serem considerados como BAIXO no atributo teor de 
sódio, o mesmo deverá apresentar um conteúdo abaixo de 
80mg/100g ou 100 mL, do produto pronto para consumo, ou 
por porção, quando estas são maiores que 30 gramas (BRASIL, 
2012) . Portanto, para os queijos cuja porção pode ser de 30 
ou 50 gramas, dependendo do tipo de queijo (BRASIL, 2003), 
o teor de sódio deverá estar abaixo de 80 mg na porção. De 
acordo com o FDA (2008), para ser considerado um produto 
com baixo teor de sódio, o queijo não deve conter mais de 140 
mg de sódio por 50 g, isto é, deve conter até 0,7% de sal. 

Existem duas formas principais para controlar a quanti-
dade de cloreto de sódio em queijos. Uma delas é restringir 
a sua adição e a outra é substituí-lo por outros tipos de sais 
(EL-BAKRY, 2011). 

Phan et al. (2008) relataram que a percepção de salgado 
depende fortemente do teor de gordura do queijo. A maior re-
lação água/gordura de um queijo macio aumenta a liberação 
de sódio e a percepção de sabor salgado em comparação com 
um queijo duro com proporção baixa de água/gordura. Eles 
concluíram que uma redução de sal no queijo é possível au-
mentando o teor de umidade e diminuindo o teor de gordura. 
No entanto, em produtos com baixo teor de gordura a remo-
ção de sal diminui a aromaticidade e a intensidade do sabor. 
Então, produzir um queijo com baixo teor de gordura e baixo 
teor de sódio é um desafio para a indústria. Sabor salgado é 
uma das características mais importantes do queijo para os 
consumidores. Uma redução de cerca de 25%, ou seja, de 
1,8% para 1,4% de sal, é percebida (KLOSS et al., 2015). 
Metzger e Kapoor (2007) desenvolveram um queijo Cheddar 
com redução de gordura e sódio (12,3% de gordura, 97 mg 
de sódio e 245 mg de potássio em 100 g de queijo) que exer-
ceram as mesmas características sensoriais e de textura que 
os queijos tradicionais. 

A substituição do sal representa uma série de desafios 
tecnológicos, podendo causar impactos no preço do produto 
final e também em suas demais características de qualidade 
(CRUZ et al., 2011), já que o sal modifica as interações entre 
as proteínas, a atividade de água, as características sensoriais, 
físicas e de funcionalidade do queijo, além de interferir na 
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atividade da microbiota presente (PASTORINO et al., 2003).
A indústria busca alternativas para produzir queijos com 

baixos níveis de sódio, mas que mantenham a intensidade 
adequada de seu gosto salgado. Umas das opções mais utili-
zadas é a substituição do cloreto de sódio por cloreto de po-
tássio ou outros sais, o que acaba sendo limitado pelo desen-
volvimento de gostos amargos, metálicos e outros off-flavors 
(JOHNSON et al., 2009). Mesmo assim, a apresentação dos 
benefícios associados com o consumo de produtos com bai-
xos teores de sódio pode levar ao aumento de sua aceitação 
pelos consumidores (DRAKE et al., 2011). 

No queijo Minas frescal, a substituição de NaCl por 25%, 
50% e 75% de KCl mostrou diferenças na composição quí-
mica, bem como aumento da atividade proteolítica e diminui-
ção da dureza durante a estocagem. A formulação produzida 
com 25% de KCl apresentou aceitação sensorial semelhante 
à formulação controle, sugerindo que é possível a produção 
de queijo Minas frescal com substituição parcial de 25% de 
NaCl por KCl (GOMES et al., 2011).

Rodrigues et al. (2014) desenvolveram queijo mussarela 
com baixo teor de sódio usando misturas de sal. As três for-
mulações de queijo mussarela foram: Formulação A (contro-
le) produzida apenas com NaCl (redução de sódio a 0%), for-
mulação B (30% de redução de sódio) e formulação C (54% 
de redução de sódio). Cada formulação foi produzida usando 
uma mistura de sal consistindo em NaCl, KCl e glutamato 
monossódico em diferentes concentrações. Eles concluíram 
que os níveis de sal não tiveram impacto negativo, e o uso 
da mistura de sal é uma alternativa viável para a produção 
de mussarela, com redução de até 54% de sódio, enquanto 
mantém aceitável a percepção do sabor salgado.

Silva e Alves et al. (2017) avaliaram o  efeito da substi-
tuição parcial de NaCl com KCl e a adição de realçadores de 
sabor (extrato de arginina, extrato de levedura e extrato de 
orégano) em queijo Prato probiótico (L. casei), concluindo 
que a redução de sódio e a adição de realçadores de sabor 
não constituíram um obstáculo à sobrevivência das bactérias 
láticas e probióticas, observando um bom desempenho no 
teste do consumidor quando o queijo foi obtido pela adição 
de extrato de levedura e extrato de orégano. Sendo assim, o 
queijo Prato elaborado com probióticos e a adição de dife-
rentes realçadores de sabor pode ser uma opção de produto 
funcional para a indústria de queijos.

Em queijos processados, os sais emulsionantes permitem 
a emulsão de proteínas/caseínas rompendo a rede de fosfa-
to de cálcio. Os sais emulsionantes à base de potássio, tais 
como o fosfato de dipotássio (DPP) e o citrato de tripotássio 
(TPC), podem substituir o fosfato dissódico (DSP) e o citrato 
trissódico (TSC), produzindo queijos com baixo teor de sódio. 
No entanto, a substituição pode causar a perda de firmeza 
do queijo processado, uma vez que a TSC possui maior ca-
pacidade de fusão do que o TPC. Além disso, o uso de DPP 
em vez de DSP tem um impacto sobre o sabor, devido à nota 
metálica de potássio (GUPTA et al., 1984). 

Van Dender et al. (2013) avaliaram e compararam as ca-
racterísticas físico-químicas e sensoriais de quatro formula-
ções de requeijão sem adição de gordura e com teor redu-
zido de sódio (RA, RB, RC e RD) e de dois padrões (RP1 e 
RP2). As formulações foram elaborados com a substituição 
de 40% de NaCl por KCl e com diferentes combinações de 
sais fundentes com teores variáveis de fosfatos de Na, K e 
Ca. Os padrões foram produzidos com sal fundente à base de 
fosfato de sódio, e no padrão RP2 houve a substituição de 
40% do NaCl por KCl. A formulação com desempenho similar 
ao padrão RP1 foi a RA, apresentando a redução necessária 
de, no mínimo, 25% de sódio. Com o requeijão padrão RP2, 
pôde-se observar que apenas a substituição de parte do NaCl 
por KCl, sem o uso de sais fundentes com redução de sódio, 
não é suficiente para se obter um requeijão com teor reduzi-
do de sódio. Portanto, na obtenção de queijos processados/
requeijão cremoso, além da substituição parcial do NaCl por 
KCl, é necessário avaliar os sais fundentes empregados para 
possibilitar a redução desejada no teor de sódio.

A aplicação de alta pressão hidrostática (HPP) ao leite 
antes da fabricação de queijo possibilitou produzir queijo de 
alta qualidade sem riscos à saúde causados   por contamina-
ção patogênica, como Salmonella spp. e Listeria monocyto-
genes (MARTÍNEZ-RODRÍGUEZ et al., 2012). A HPP afeta 
as propriedades de coagulação e produção de queijo indireta-
mente, através de uma série de efeitos nas proteínas do leite 
(RODRIGUES et al., 2016). Voigt et al. (2012) observaram 
que o tratamento com alta pressão no leite de 600 MPa antes 
da produção de queijo Cheddar reduziu a carga microbiana 
inicial e aumentou a proteólise durante a maturação. A fabri-
cação de queijo com baixo/reduzido teor de sódio utilizando 
HPP é um processo multifatorial, com interações entre as 
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condições de HPP (tempo, temperatura e nível de pressão), 
tipo de queijo (fresco ou amadurecido) e concentração de 
sal. Queijos Cheddar foram formulados com quatro níveis de 
sódio (5,3%; 2,5%; 1,9%; e 0,2% de cloreto de sódio) e tra-
tados com alta pressão (405 MPa/3 min). Os queijos tratados 
com pressão e não tratados (controles) que continham níveis 
semelhantes de NaCl apresentaram perfis sensoriais seme-
lhantes em relação ao gosto azedo, sabor salgado e amargor 
(OZTURK et al., 2013).

A liberação do sódio durante a mastigação é influen-
ciada pelo conteúdo de umidade do alimento, enquanto a 
percepção do teor salgado é limitada pelo teor de gordura. 
Um balanço deve ser alcançado entre a composição e a 
estrutura, para produzir queijos que alcancem a aceitação 
do consumidor em termos de percepção do gosto salgado, 
mas que também atendam às recomendações nutricionais 
(PHAN et al., 2008). 

O cloreto de sódio mostra-se eficiente na proteção contra 
micro-organismos deteriorantes e patogênicos (TAORMINA, 
2010) e o que determina o controle do crescimento desses 
micro-organismos é a quantidade de sal na fase aquosa, ou 
seja, a relação entre o sal e a umidade (S/U) do queijo, e não 
a quantidade total de sal no alimento. Da mesma forma, a 
presença do sal afeta a atividade de água (aw), parâmetro que 
expressa a relação entre a pressão de vapor da água em um 
sistema e a pressão de vapor da água pura. A concentração 
de solutos como ácido lático e outros ácidos, aminoácidos e 
pequenos peptídeos contribui para a diminuição da aw dos 
queijos e, consequentemente, contribui para o aumento da 
segurança e estabilidade microbiológica, o que se torna mais 
efetivo quando também se faz uso da refrigeração e da dimi-
nuição do pH (GUINEE; FOX, 2004). 

Aspectos relativos à qualidade microbiológica do queijo 
devem ser levados em consideração na substituição ou redu-
ção de sal, a fim de garantir a segurança microbiológica do 
produto (TAORMINA, 2010). Cuidados extras devem ser to-
mados com o processamento térmico, a embalagem utilizada 
e as temperaturas de estocagem. Também pode ser neces-

sária a adição de outros agentes que garantam segurança e 
vida de prateleira adequadas ao produto (LIEM; MIREMADI; 
KEAST, 2011). 

Devido ao conteúdo de gordura e sódio normalmente pre-
sentes em queijos, alguns consumidores, especialmente os 
idosos, os evitam em suas dietas. Contudo, justamente esse 
grupo de pessoas deveria consumir elevados teores de pro-
teína e cálcio, que podem ser fornecidos pela ingestão de 
queijos, a fim de reduzir a perda muscular e óssea (JOHN-
SON et al., 2009). 

Contudo, o queijo também pode ser visto pelo seu aspecto 
saudável, já que possui alguns fatores de promoção à saúde, 
como aminoácidos essenciais e ácidos graxos livres, além de 
ser um alimento nutricionalmente completo, fornecendo pro-
teínas e minerais, como fósforo e cálcio, podendo contribuir 
de forma positiva para uma dieta equilibrada (ALVES, 2014). 
Alguns produtores ainda suplementam seus produtos adicio-
nando, por exemplo, vitamina D, ácidos graxos ômega-3, an-
tioxidantes, prebióticos e probióticos. Aqueles que buscam 
opções mais saudáveis entre os diferentes tipos de queijos 
geralmente optam por produtos com redução de gordura e/ou 
sódio. Estes, porém, apresentam poucas versões nas quais o 
sabor e a funcionalidade são consideradas desejáveis, geran-
do uma limitação nas escolhas desses consumidores (JOHN-
SON et al., 2009). 

De forma geral, o conteúdo de sal em queijos naturais ten-
de a ser menor que o presente na maioria dos queijos proces-
sados (O’BRIEN; O’CONNOR, 2004). Entende-se por queijos 
naturais aqueles que são fabricados utilizando o leite como 
principal matéria-prima, enquanto os queijos processados 
podem ser produzidos a partir de outros ingredientes, como, 
por exemplo, óleos vegetais, caseínas, outros ingredientes 
lácteos, ou mesmo a partir de outros queijos. Um ingrediente 
fundamental para esse produto são os sais emulsificantes, 
compostos que geralmente contêm sódio e que contribuem 
para o aumento de seu conteúdo no produto final (GUINEE; 
CARIĆ; KALÁB, 2004). Na Figura 7.2 estão apresentados 
exemplos de produtos lácteos com redução no teor de sódio.
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Figura 7.2 
Exemplos de produtos lácteos com redução/baixo teor de sódio. 

Fonte: Divulgação.

7.2 Redução do consumo de gorduras e 
reformulação de produtos lácteos

Antes considerados problemas de países ricos, o sobrepe-
so e a obesidade estão em alta nas nações de baixa e média 
rendas, em especial nas áreas urbanas, conforme estudo da 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econô-
mico (OCDE). No mundo todo, já são responsáveis por mais 
mortes do que a desnutrição.

No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) publicou, em agosto de 2010, os dados da Pesquisa 

de Orçamentos Familiares – POF 2008–09 (IBGE, 2010), 
indicando que o peso dos brasileiros vem aumentando nos 
últimos anos. O excesso de peso em homens adultos saltou 
de 18,5% para 50,1% – ou seja, metade dos homens adultos 
já estava acima do peso – e ultrapassou, em 2008-2009, o 
excesso de peso em mulheres, que foi de 28,7% para 48%. 
O sobrepeso e a obesidade são encontrados com grande fre-
quência, a partir de 5 anos de idade, em todos os grupos 

Queijo cheddar com redução de 
30% de sal

Queijo cheddar com 85% menos 
sódio que a versão tradicional

Queijo  Colby fatiado, com redução 
de 25% do teor de sódio

Queijo fresco sem sal adicionado.

Ricota de búfala, sem sal. Queijo Cottage com 50% 
menos sódio. 

Queijo minas frescal sem sal. Queijo processado com 
baixo teor de sódio.

Queijo minas  frescal com redução 
de 85% de sódio.

Requeijão cremoso com redução 
de 34% do teor de sódio, quando 
comparado ao requeijão na sua 

versão tradicional. 

Queijo cottage com redução de 
50% do teor de sódio.

Pão de queijo com 28% menos teor 
de sódio que a versão tradicional.
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de renda e em todas as regiões brasileiras. O programa Meu 
Prato Saudável, coordenado pelo Instituto do Coração (Incor) 
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, 
no município de São Paulo, apontou que 66,3% dos entrevis-
tados estão acima do peso: 28,9% estão obesos – sendo 19% 
com obesidade grau 1 (forma mais leve), 7,2% com grau 2 
e 2,7% com grau 3, conhecido como obesidade mórbida – e 
37,4% com sobrepeso (OLIVEIRA, 2013).

O índice de obesidade está estável no País, mas o número 
de brasileiros acima do peso é cada vez maior. Pesquisa do Mi-
nistério da Saúde, Vigitel 2014, alerta que o excesso de peso 
já atinge 52,5% da população adulta do País. Essa taxa, nove 
anos atrás, era de 43% – o que representa um crescimento de 
23% no período. Também preocupa a proporção de pessoas 
com mais de 18 anos com obesidade, 17,9%, embora esse 
porcentual não tenha sofrido alteração nos últimos anos. Os 
quilos a mais na balança são fatores de risco para doenças 
crônicas, como as do coração, hipertensão e diabetes, que res-
pondem por 72% dos óbitos no Brasil. O sedentarismo está 
relacionado ao aparecimento de doenças crônicas, como cân-
cer, hipertensão, diabetes e obesidade. No mundo, segundo 
a Organização Mundial da Saúde, 31% dos adultos com 15 
anos ou mais não são suficientemente ativos. Esse índice, no 
Brasil, que soma apenas as pessoas com mais de 18 anos, 
é de 48,7%. O desafio assumido pelo Ministério da Saúde é 
reduzir esse porcentual a 10% até 2025. Segundo a OMS, 3,2 
milhões de mortes todos os anos são atribuídas a atividades 
físicas insuficientes e o sedentarismo é o quarto maior fator de 
risco de mortalidade global, responsável por, pelo menos, 21% 
dos casos de tumores malignos na mama e no cólon, assim 
como 27% dos registros de diabetes e 30% das queixas de 
doenças cardíacas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015).

A obesidade consolidou-se com o agravo nutricional as-
sociado a uma alta incidência de doenças cardiovasculares, 
câncer e diabetes, influenciando, dessa maneira, no perfil de 
morbimortalidade das populações. Apontam-se como deter-
minantes, o estilo de vida sedentário e o consumo de dietas 
inadequadas. O consumo de altas quantidades de gordura 
está relacionado com o aumento do risco da obesidade e de 
alguns tipos de câncer, ao passo que a ingestão de ácidos 
graxos saturados está associada ao aumento do colesterol 
sanguíneo e às doenças coronarianas (PINHEIRO; PENNA, 
2004). 

Fisiologicamente, as gorduras têm três funções básicas 
nos alimentos: agem como fonte de ácidos graxos essenciais 
(ácidos linolênico e linoleico); agem como veículos de vita-
minas lipossolúveis (A, D, E e K); e são fonte importante de 
energia. Apresentam também um aspecto fisiológico/psicoló-
gico importante, relacionado com a sensação de saciedade. 
A gordura tem uma função importante na determinação de 
quatro principais características sensoriais de produtos ali-
mentícios, ou seja, a aparência (brilho, translucidez, colora-
ção, uniformidade da superfície e cristalinidade), a textura 
(viscosidade, elasticidade e dureza), o sabor (intensidade de 
flavor, liberação de flavor, perfil de sabor e desenvolvimento 
de flavor) e o mouthfeel (derretimento, cremosidade, lubri-
cidade, espessura e grau de mouth-coating). Talvez a carac-
terística mais importante seja a de que a gordura contribui 
para o apelo sensorial dos alimentos, sendo determinante 
para a textura dos mesmos. Devido às suas propriedades fí-
sicas, a gordura tem importância na formulação de diversos 
alimentos. É considerada um ingrediente-chave para os as-
pectos sensoriais e fisiológicos dos alimentos, contribuindo 
para o sabor, a cremosidade, a aparência, o aroma, o odor e 
a sensação de saciedade, além de outros atributos sensoriais 
altamente desejáveis, como maciez e suculência (SUBSTITU-
TOS..., 2012; PINHEIRO; PENNA, 2004).

Assim, a redução de gordura em produtos alimentícios 
deve levar em consideração o seu papel multifuncional e, 
particularmente, sua presença na matriz do alimento é fator 
determinante de suas propriedades químicas, físicas e sen-
sórias, bem como de suas características de processamento 
(SUBSTITUTOS..., 2012).

A redução da ingestão de gorduras é uma questão impor-
tante para os consumidores, para os governantes e para os 
fabricantes de alimentos.  No entanto, a escolha do melhor 
substituto de gordura é tão importante quanto a definição do 
tipo e da quantidade de gordura que será substituída ou re-
duzida em um produto. Como alternativas para a substituição 
e/ou redução do teor de gorduras nos alimentos tem-se: os 
óleos e gorduras modificados; substitutos à base de carboi-
dratos, proteínas e lipídios (FADINI; CRUZ, 2014).

Para satisfazer o desejo dos consumidores por produtos 
com sabor e textura da gordura e, ao mesmo tempo, reduzir 
as calorias, pesquisadores têm desenvolvido numerosos subs-
titutos de gordura, os quais contribuem com menos calorias 
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nas formulações de alimentos sem alterar o sabor, a viscosi-
dade e outras propriedades sensoriais da gordura (SUBSTI-
TUTOS..., 2013). 

Existem muitas alternativas disponíveis para a substi-
tuição ou redução da gordura em alimentos. O conteúdo de 
gordura de um produto pode ser diminuído substituindo-o, 
total ou parcialmente, por um componente menos energético. 
Tradicionalmente, as gorduras foram substituídas por ami-
dos, gomas, proteínas, ingredientes à base de fibras e outras 
gorduras. Os substitutos de gordura podem ser classificados 
em três categorias principais: baseados em proteínas, basea-
dos em carboidratos e compostos sintéticos. Existem outras 
categorias além das citadas, como, por exemplo, substitutos 
baseados em gorduras de compostos hidrossolúveis, ou ainda 
hidrocoloides, grupo no qual a maioria dos substitutos se en-
quadra, com exceção dos compostos sintéticos e emulsifican-
tes (SUBSTITUTOS..., 2013; PSZCZOLA, 2006).  

A classificação dos substitutos de gordura está baseada 
principalmente na natureza química, na origem do produto 
e no seu valor energético. Na legislação brasileira, não exis-
te uma terminologia adequada para a tradução das palavras 
normalmente usadas em inglês. Os termos foram definidos 
da seguinte forma: Fat replacer (substituto de gordura): é um 
termo genérico para descrever qualquer ingrediente que subs-
titua gordura; Fat substitute (substituto de gordura sintético): 
é um composto sintético projetado para substituir gordura 
em igualdade de peso (weight-by-weight), apresentando uma 
estrutura química semelhante à gordura, mas resistente à hi-
drólise pelas enzimas digestivas; Fat mimetic (gordura mimé-
tica): é um substituto de gordura que necessita de alto con-
teúdo de água para atingir sua funcionalidade; Low calorie 
fat (gordura de baixa caloria): é um triglicerídeo sintético que 
combina ácidos graxos não convencionais na cadeia principal 
glicerol, resultando em valor calórico reduzido; Fat extender 
(extensor de gordura): é um sistema de substituição de gor-
dura que contém uma proporção de gorduras e/ou óleos con-
vencionais, combinados com outros ingredientes (PINHEIRO; 
PENNA, 2004; CASAROTTI; JORGE, 2010).

As principais categorias de substitutos de gordura dispo-
níveis no mercado estão apresentadas na Figura 7.3. 

Substitutos de gordura em 
produtos lácteos:

Pesquisas de mercado apontam um significativo aumen-
to no consumo de alimentos e bebidas dietéticas. Conforme 
dados da Associação Brasileira de Alimentos Dietéticos e 
para Fins Especiais e Congêneres (ABIAD), ressaltando que 
os produtos diet e light cresceram 870% de 1998 a 2008 
(CASAROTTI; JORGE, 2010). A busca dos consumidores por 
qualidade de vida e melhores padrões estéticos e de saúde 
está engordando os números do segmento de produtos light, 
dietéticos, integrais e funcionais. Dados da ABIAD mostraram 
que o segmento representou 5% do setor de alimentos no 
País, movimentando US$ 10 bilhões em negócios em 2012, 
valor 25% acima do realizado em 2011 (US$ 8 bilhões) e 
75% superior ao volume de 2008 (US$ 5,7 bilhões) (SCRIVANO, 
2013). Os produtos lácteos vêm seguindo essa tendência de 
alimentos com reduzido teor de gordura e, por isso, nos últi-
mos anos, diversos produtos foram desenvolvidos. 

Segundo a Portaria nº 29, de 13 de janeiro de 1998 (BRA-
SIL, 1998) que se refere ao Regulamento Técnico referente 
a Alimentos para Fins Especiais, os alimentos especialmente 
formulados para pessoas que necessitam de dietas com res-
trição de gorduras, ou seja, produtos diet, poderiam conter 
no máximo 0,5g de nutriente ou gordura total por 100g ou 
100mL do produto final a ser consumido. Já os produtos light 
deveriam ter uma redução mínima de 25% no atributo ou 
componente. Contudo, após a aprovação da RDC 54/2012 
que definiu o Regulamento Técnico sobre Informação Nutri-
cional Complementar (BRASIL, 2012), os critérios para uso 
das alegações nutricionais devem ser atendido por porção de 
alimentos, já não mais por 100g/100mL, e não é mais autori-
zado o uso de “Light”, “Lite” e “Low” para o atributo BAIXO. 
Agora, somente os alimentos que atendam aos critérios esta-
belecidos para o atributo reduzido, da informação nutricional 
complementar comparativa, em termos de valor energético 
ou em algum nutriente podem utilizar a alegação light. Em 
termos de gorduras saturadas, para emprego do atributo Não 
contém, o valor máximo permitido é de 0,2g por porção para 
os produtos lácteos (leites desnatados, leites fermentados 
desnatados e queijos desnatados). 

Há inúmeras possibilidades para elaboração de novos pro-
dutos lácteos com baixo teor de gordura empregando-se substi-
tutos de gordura, como queijo Minas Frescal, Mussarela, queijo 
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Figura 7.3 
Classifi cação dos substitutos de gordura.

Tipo Marca comercial Propriedade funcional Aplicações

À base de carboidratos

Polidextrose Litesse TM, Sta-Lite Retenção de umidade, agente 
de volume, texturizante

Produtos lácteos, molhos, 
sobremesas, biscoitos, gelados 
comestíveis e iogurtes

Amido
Amalean, N-Lite, Stellar, 
Sta-Slim, OptaGrade, Purê-
gel

Geleificante, espessante, 
estabilizante e texturizante

Carne processada, molhos para 
salada, enchimentos, sobremesas 
congeladas e produtos lácteos

Maltodextrinas
CrystaLean, Oatrim, Maltrin, 
Lycadex, Star-Dri, Paselli 
Excell, Rice-Trim

Geleificante, espessante, 
estabilizante e texturizante

Produtos de panificação, 
produtos lácteos, molhos, carnes 
processadas e sobremesas 
congeladas

Dextrinas N-Oil, Stadex Geleificante, espessante, 
estabilizante e texturizante

Molhos para salada, pudins, 
produtos lácteos, sobremesas 
congeladas, produtos cárneos e 
sopas

Fibras à base de grãos Betatrim, Opta, Oat fiber, 
Snowite, TrimChoice, Fibrim

Geleificante, espessante, 
estabilizante e texturizante

Produtos de panificação, 
carnes, produtos extrusados e 
espalháveis

Gomas Guar, Carragena e 
Xantana

Kelcogel, Keltrol, Viscarin, 
Gelcarin, Fibrex, Novagel, 
Rohodigel, Jaguar

Retenção de água, texturizante, 
espessante, amaciante e 
estabilizante

Molhos para salada, carnes 
processadas, sorvetes e 
sobremesas congeladas

Pectina Grindsted, Slendid, Splendid Geleificante, espessante e 
amaciante

Produtos de panificação, sopas 
e molhos

Celulose, carboximetil 
celulose, celulose 
microcristalina

Avicel, celulose gel, 
Methocel, Solka-Floc, Just 
fiber

Retenção de água, texturizante, 
estabilizante e amaciante

Produtos lácteos, molhos e 
sobremesas congeladas

À base de proteínas

Proteínas de leite e ovo

Simplesse, Dairy-Lo, 
K-Blazer, Veri-Lo, LITA, 
Trailblazer, Ultra-Bake, 
Supro

Amaciante

Gelados comestíveis, iogurte, 
creme fermentado, tortas, 
queijos e manteigas espalháveis, 
bolos e coberturas para bolos

Gorduras e outros compostos sintéticos

Poliéster de sacarose Olestra, Olean, Benefat, 
Dur-Em Amaciante

Queijos, sorvetes, chocolates, 
produtos de panificação e 
batatas fritas

Dialquil di-hexadecil malonato DDM Amaciante
Queijos, sorvetes, chocolates, 
produtos de panificação e 
batatas fritas

Adaptado de Tamime at al. 50 e Mattes 31.
Fonte: Pinheiro e Penna, 2004.

Prato, além da vasta linha de iogurtes, bebidas e sobremesas, 
leites, leites saborizados, creme de leite e sorvetes.

 A formulação de alimentos com baixos teores de gordura ne-
cessita de modificações do produto tradicional. A potencialida-
de dos efeitos dos substitutos pode ser alcançada pela utilização 
de misturas, proporcionando maior funcionalidade para aplica-
ções específicas. A escolha é determinada pelo custo, qualida-
de, inocuidade e pelo desempenho dos substitutos de gordura 

(PINHEIRO; PENNA, 2004; CASAROTTI; JORGE, 2010). 
Diversos produtos lácteos podem ser produzidos com gor-

dura reduzida, como o leite fluido (pasteurizado e UHT), leite 
em pó, iogurte, queijo, manteiga, sorvete e doce de leite, entre 
outros. A redução de gordura pode ser direta, sem compensa-
ção, mas geralmente diminui a aceitação, como no caso do 
leite desnatado. Normalmente, a formulação do produto lácteo 
é otimizada para manter a aceitação similar ao lácteo original. 
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A redução parcial da gordura, maior que 25%, geralmente 
requer o uso de agente mimético de gordura e de agente 
coadjuvante de tecnologia, e, muitas vezes, adaptações no 
processo industrial de produção, para manter a aceitação pelos 
clientes. Por exemplo, o leite desnatado pode ser adicionado 
de leite em pó desnatado para melhorar seu sabor e sua cor. O 
queijo mussarela light pode ser obtido de leite adicionado de 
proteína concentrada, ou de agente estabilizante (gomas etc.). 
A manteiga light pode ser produzida de creme adicionado de 
agente estabilizante ou de fibras. O sabor do iogurte natural de 
leite desnatado pode ser melhorado com a adição de um sabor 
(frutas etc.) (BRANDÃO; FONTES, s.d.).

Várias alternativas têm sido apresentadas para melhorar 
a qualidade dos queijos com reduzido teor de gordura. As 
principais estratégias utilizadas são as modificações tecno-
lógicas do processo de fabricação, o uso de culturas adjun-
tas, de enzimas e de substitutos de gordura (DIAMANTINO; 
PENNA, 2011).

Diversos tipos de substitutos de gordura, à base de car-
boidrato, de proteínas ou gordura sintética, isolados ou com-
binados, têm sido utilizados na produção de vários tipos de 
queijo. Em função das características desejáveis em cada 
produto, é possível definir qual o melhor substituto ou qual a 
melhor combinação que possa fornecer melhorias específicas 

ao queijo light. Na Figura 7.4, encontram-se alguns exemplos 
de substitutos de gordura aplicados na elaboração de queijos.

Embora os consumidores estejam interessados   em quei-
jo com teor de gordura reduzido, a grande maioria não está 
disposta a sacrificar sabor ou textura para obter um produto 
com baixo teor de gordura. Pesquisas realizadas com queijo 
Cheddar com baixo teor de gordura indicaram uma mudança 
na percepção do sabor do consumidor como resultado da re-
dução de gordura, resultando em uma redução de notas de 
sabor de manteiga e mudança de textura. Os queijos Cheddar 
com gordura reduzida foram caracterizados como sem sabor 
e alguns apresentaram a presença de sabores indesejáveis, 
incluindo amargor. Verificou-se que as diferenças de sabor 
se relacionavam com as diferenças bioquímicas que ocorrem 
no processo de fabricação, resultando em um perfil de sa-
bor diferenciado e, como resultado, o queijo com baixo teor 
de gordura é um produto completamente diferente do quei-
jo com teor normal de gordura. Em particular, ocorreu uma 
mudança distinta no perfil de compostos voláteis no Ched-
dar com baixo teor de gordura. Tem-se buscado identificar os 
componentes-chave responsáveis  pelos problemas de sabor 
e avaliar métodos que poderiam ser usados  para controlá-los 
no processo de fabricação de queijos (DAIRY MANAGEMENT 
INC., 2009). 

Figura 7.4 
Substitutos de gordura aplicados em queijos light.

Tipo de substituto Marca comercial Propriedade funcional

À base de proteínas

Leite Dairy-Lo Melhora a textura

Ovos Simplesse Melhora a textura

Leite e Ovos Trailblazer Inibe a sinérese e melhora a textura

Milho LITA Melhora a textura e a estabilidade térmica

À base de carboidratos

Maltodextrina Maltrin Melhora a textura

CMC - Melhora a textura

Carragena - Melhora a textura

B-glucana Nutrim Melhora a textura

Amido modificado Stellar Melhora a textura, imitando a sensação de gordura na boca

Gel de celulose, goma guar Novagel Melhora a textura, imitando a sensação de gordura na boca

À base de gorduras sintéticas

Poliéster de sacarose Olestra, Olean, Benefat, Dur-Em Melhora a textura

Dialquil di hexadecil malonato DDM Melhora a textura

Fonte: Diamantino e Penna, 2011.
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O desenvolvimento de sabor amargo durante a maturação 
é um defeito comum em queijos com baixo teor de gordura, 
devido ao baixo conteúdo de sal e alta umidade. Isso porque 
muitos compostos produzidos na proteólise são perceptíveis 
com maior intensidade de amargos nestes queijos, uma vez 
que esses compostos são normalmente mascarados pela gor-
dura (PINHEIRO; PENNA, 2004; CASAROTTI; JORGE, 2010).

A gordura promove uma maciez típica aos queijos inte-
grais por estar distribuída na matriz de caseína do queijo. 
Quando a gordura é removida, a estrutura do queijo torna-se 
relativamente mais firme e elástica. Para repor o vazio dei-
xado pela gordura, o desenvolvimento de queijos com baixo 
teor de gordura envolve o uso de vários aditivos, substitutos 
de gordura e mistura de estabilizantes (PINHEIRO; PENNA, 
2004; CASAROTTI; JORGE, 2010). 

A textura atraente também é essencial para a aceitação 
do consumidor de queijos com baixo teor de gordura. Quei-
jos Cheddar com baixo teor de gordura apresentaram textura 
pouco atraente, sendo mais firmes, mais elásticos e quebram 
menos prontamente na mastigação, em comparação com o 
Cheddar tradicional, descrevendo uma experiência de “como 
mastigar uma borracha”. Constatou-se que o envelhecimento 
por até nove meses não melhorou a textura para um nível se-
melhante ao queijo normal. A remoção de gordura parece ser 
o determinante direto da textura para o queijo com baixo teor 
de gordura. Procurando os motivos, pesquisadores examina-
ram a estrutura física de queijos com teor de gordura de 28% 
a 3%. Os testes indicaram que, com menor teor de gordura, 
a proteína domina a estrutura da rede. Com maior teor de 
gordura, os lipídios tiveram muito mais impacto na estrutura. 
Também foi verificado que o aumento do teor de gordura, os 
glóbulos gordurosos na estrutura tornaram-se maiores e de 
forma mais irregular, de forma que em queijos com teor nor-
mal de gordura há pontos fracos na estrutura da rede e, dessa 
forma, partículas menores e mais suaves são criadas durante 
a mastigação, o que permite que uma textura lisa e cremosa 
se desenvolva na boca. Quando a gordura é reduzida além de 
50%, não há suficientes pontos fracos na estrutura para dar a 
textura desejada. Isso resulta em uma textura excessivamente 
firme, de borracha, que exige mais mastigação antes de engo-
lir. Dessa forma, substitutos de gordura à base de proteína do 
leite têm sido avaliados na produção de queijo Cheddar com 
baixo teor de gordura (DAIRY MANAGEMENT INC., 2009).

Queijos com teores reduzidos de gordura, especialmente os 
duros, são comumente caracterizados por apresentar defeitos 
como textura ou corpo borrachento ou elástica, propriedades 
funcionais inadequadas, fraca intensidade de sabor e aromas 
atípicos, quando comparados aos tipos correspondentes, mas 
com teor de gordura integral. Variedades macias e não matura-
das têm maior sucesso comercial. Queijos maturados com bai-
xo teor de gordura apresentam falta de sabor e aromas atípicos, 
que são associados à diminuição nos níveis de ácidos graxos. 
Os ácidos graxos de cadeias curtas que são liberados por meio 
da atividade lipolítica contribuem para o sabor e o aroma dos 
queijos. Outro fator para a falta de sabor é a interação entre as 
células bacterianas e os glóbulos de gordura do leite (PINHEI-
RO; PENNA, 2004; CASAROTTI; JORGE, 2010). 

Melhorias na textura também podem vir do processo de 
fabricação de queijos. Existem duas abordagens básicas para 
melhorar a textura. A primeira é modificar o processo com mé-
todos como pré-acidificação do leite para queijo, reduzindo a 
temperatura de cozimento, alterando a cultura starter e incluin-
do hidrocoloides. A segunda abordagem é fazer uma massa 
coalhada de queijo sem gordura usando os métodos modifica-
dos e depois misturá-lo com queijo com gordura envelhecida. 
Um desafio fundamental é misturar os queijos de forma a criar 
um produto com aparência homogênea. Também se observou 
uma redução significativa da dureza do queijo. A análise sen-
sorial descritiva mostrou atributos sensoriais melhorados com-
paráveis   ao queijo controle de baixo teor de gordura feito sem 
modificações nos protocolos de fabricação e com os queijos 
com teor normal de gordura em escala piloto. Há necessidade 
de aperfeiçoar a formulação para determinar o melhor estágio 
em que se misturam os queijos e a melhor temperatura e pH 
para a mistura (DAIRY MANAGEMENT INC., 2009).

Muitos substitutos de gordura já foram avaliados na ela-
boração de diferentes tipos de queijos, com o intuito de obter 
produtos com qualidade comparável à versão tradicional. Na 
maioria dos estudos concluiu-se que o uso dos substitutos 
de gordura, os quais foram empregados na fabricação dos 
queijos com baixo teor de gordura, possibilitou o aumento 
da capacidade de ligação e retenção de água ou umidade e, 
dessa forma, conduziram a uma melhora na qualidade geral 
dos produtos, inclusive nas características de textura. 

O aumento na demanda por produtos de baixas calorias 
proporcionou acréscimo no consumo de fermentados desnata-
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dos ou semidesnatados. A gordura do leite fermentado contri-
bui para o sabor, a textura macia e a palatabilidade, sendo sua 
redução relacionada com textura pobre e incremento da sinére-
se ao longo da vida de prateleira. A qualidade desses produtos 
depende da textura e do corpo, pois a quantidade de sólidos é 
muito baixa. Para a produção de iogurtes light ou sem gordura, 
um substituto de gordura é indicado para conferir sensação 
de saciedade. Já foram realizados diversos estudos com dife-
rentes níveis e tipos de substitutos de gordura para aplicação 
em iogurtes e leites fermentados. O importante é considerar o 
emprego de substitutos de gordura que não afetem as proprie-
dades reológicas e sensoriais do produto, mantendo a qualida-
de (PINHEIRO; PENNA, 2004; CASAROTTI; JORGE, 2010).

O sorvete apresenta uma estrutura composta de três fases: 
glóbulos de gordura, ar e cristais de gelo, que se encontram 

dispersos em uma solução congelada e concentrada de pro-
teínas, sais e polissacarídeos. A gordura é o ingrediente mais 
importante no sorvete, compondo entre 28% e 38% dos só-
lidos totais na mistura. A gordura contribui para uma textura 
suave, corpo do produto, sabor agradável e cor. Ela auxilia 
na estabilidade, reduzindo a necessidade de estabilizantes, 
e aumenta a resistência à fusão (derretimento) e a viscosida-
de. A redução no conteúdo de gordura no sorvete abaixo de 
30% resulta na perda de textura e das propriedades senso-
riais. Sorvetes light com pouca gordura e sem gordura podem 
apresentar sabor e textura indesejáveis (PINHEIRO; PENNA, 
2004; CASAROTTI; JORGE, 2010).

Na Figura 7.5 estão apresentados exemplos de produtos 
lácteos com redução do teor de gordura.

Figura 7.5 
Exemplos de produtos lácteos com redução/baixo teor de gorduras.

Queijo Prato com redução de 
36% de gorduras.

Fonte: Divulgação.

Queijo Minas padrão com redução 
de 45% de gorduras totais. Queijo processado UHT sabor 

Cheddar com 56% menos 
gorduras totais.

Cream Cheese light com 31% 
menos gorduras totais.

Creme de queijo Minas frescal com 
44% menos gorduras totais.

Queijo Mussarela light com redução 
de 43% de gorduras totais. Queijo curado com 55% 

menos de gorduras.
Manteiga com sal light com 

redução de 45% de gorduras.

Iogurte grego zero de gorduras. Creme de leite light com 40% 
menos gordura. 

Leite condensado com 95% 
menos gorduras.

Doce de leite com redução de 92% 
de gorduras.
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Gorduras lácteas e 
doenças cardiovasculares 

A gordura de leite consiste em 60% de gordura satura-
da. A ingestão elevada de gorduras saturadas e, consequen-
temente, de produtos lácteos – tradicionalmente tem sido 
associada a doenças cardiovasculares. No entanto, como o 
papel e o impacto das gorduras vêm sendo repensados, pes-
quisadores estão reavaliando o impacto dos produtos lácteos 
e a gordura do leite nas doenças cardiovasculares e começan-
do a colocar gorduras lácteas no contexto da saúde humana 
em geral. Tem-se considerado a contribuição dos produtos 
lácteos no atendimento de requisitos alimentares humanos 
para energia, proteína de alta qualidade e vários minerais e 
vitaminas. No entanto, a importância nutricional das gorduras 
lácteas é geralmente menos bem compreendida. Pesquisas 
emergentes indicam que a gordura derivada do leite pode ofe-
recer benefícios significativos para a saúde, em comparação 
com algumas fontes comuns de gorduras alimentares. 

Muitas diretrizes alimentares atuais promovem produtos 
lácteos com baixo teor de gordura como alimentos saudáveis. 
Esse conselho é apoiado por estudos observacionais que re-
latam que o aumento do consumo de produtos lácteos está 
associado a menor pressão arterial, redução de peso, sensibi-
lidade à insulina melhorada, menos inflamação e menor pro-
porção de colesterol total para HDL. Uma associação inversa 
modesta entre o consumo de leite e a doença cardiovascular 
também foi relatada. Em contraste, produtos lácteos com alto 
teor de gordura não são recomendados na maioria das diretri-
zes de alimentos, por causa da preocupação de que a gordura 
saturada em produtos lácteos possa ter efeito adverso sobre 
os lipídios séricos, o que poderia aumentar o risco de doen-
ças cardiovasculares. Apesar dessas diretrizes, os efeitos de 
alimentos lácteos com alto teor de gordura no risco de obesi-
dade, diabetes e doenças cardiovasculares são incertos. Uma 
meta-análise recente não encontrou associação da ingestão 
dietética de gordura saturada e risco de doença cardiovascu-
lar. Os alimentos lácteos gordurosos integram muitos ácidos 
graxos, que podem ter efeitos favoráveis   e desfavoráveis   nos 
lipídios e outros fatores de risco cardiometabólicos. Além dis-
so, os efeitos da redução da gordura saturada de um alimento 
são determinados por outras mudanças na dieta, incluindo 
carboidratos e ácidos graxos monoinsaturados e poli-insatu-
rados. Portanto, o aumento no consumo de alimentos lácteos 

com teor de gordura normal ou com baixo teor de gordura, 
sem outras intervenções dietéticas, está associado apenas a 
um modesto ganho de peso, com nenhum ou menor efeito 
sobre outros fatores de risco cardiometabólicos. Essas obser-
vações sugerem que, para a maioria dos indivíduos saudá-
veis, é razoável incluir ambos, alimentos lácteos com baixo e 
normal teor de gordura, como partes de uma dieta saudável. 
(BENATAR, 2013). 

Diversos especialistas internacionalmente reconhecidos 
em gorduras dietéticas e saúde humana revisaram as evidên-
cias científicas disponíveis e ressaltaram que, embora os pro-
dutos lácteos contribuam para a composição de ácidos gra-
xos saturados da dieta, não há nenhuma evidência científica 
clara de que o consumo desses produtos pode aumentar o 
risco de doenças cardiovasculares. O aumento do consumo de 
gorduras saturadas é considerado um fator de risco de doença 
cardiovascular. No entanto, ao analisar dados científicos so-
bre ácidos graxos saturados individuais, a ciência mostra que 
apenas certas gorduras saturadas parecem estar relacionadas 
ao aumento do risco de doença cardiovascular. Por exemplo, 
ácidos gordurosos de cadeia curta na gordura láctea parecem 
não estar ligados com risco de doença cardiovascular. Em 
termos de cadeia mais longa, o ácido mirístico é cerca de 
10% da gordura láctea e o ácido palmítico é cerca de 25% 
da gordura láctea. No que diz respeito ao efeito de ácidos 
graxos trans naturalmente encontrados no leite e nos produ-
tos lácteos, as quantidades consumidas nos produtos lácteos 
e os níveis normalmente encontrados na dieta não aumentam 
o colesterol LDL e não têm impacto sobre fatores de risco de 
doença cardiovascular. Os efeitos dos produtos lácteos sobre 
os lipídios no sangue também variam entre diferentes grupos 
de alimentos lácteos. Diferentes grupos de alimentos têm di-
ferentes composições. Vários estudos mostram que a inges-
tão de leite não está associada a doenças cardiovasculares 
ou acidentes vasculares cerebrais, e alguns estudos sugerem 
mesmo um efeito protetor de consumo de leite através de 
uma redução do Colesterol LDL. Parece também que o con-
sumo de queijo não tem vínculo com o risco de doença car-
diovascular. O queijo não aumenta o colesterol LDL, apesar 
de uma quantidade relativamente alta de gordura saturada 
em alguns queijos, que pode ser devido a componentes lipí-
dicos ou proteicos do queijo produzido durante a fermentação 
ou alterações feitas na vitamina K2 durante a fermentação. 
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Uma alta ingestão de produtos lácteos poderia também redu-
zir vários fatores de risco de doença cardiovascular, incluindo 
alta pressão arterial, inflamação, diabetes tipo II e síndrome 
metabólica. Comparada com outras gorduras alimentares, a 
gordura do leite contém muitos componentes benéficos. Em 
especial, o potencial benefício para a saúde, da Membrana do 
glóbulo de gordura do leite, atuando na inflamação e câncer 
de cólon; os potenciais benefícios do ácido vacênico, que é 
a principal gordura trans encontrada em produtos lácteos, na 
síndrome metabólica; e estudos que demonstram uma rela-
ção inversa entre produtos lácteos e doenças cardiovasculares 
(PSZCZOLA, 2009).

Colocar a matéria gorda do leite nesse contexto é especial-
mente importante, não só por razões óbvias de saúde, mas 
também por causa do valor da funcionalidade que fornece 
em uma variedade de formulações de alimentos. A gordura do 

leite contribui sensorialmente, funcionalmente e nutricional-
mente com o produto alimentar global, adicionando um alto 
nível de palatabilidade, sabor e saciedade. A gordura de leite 
fornece estrutura (spreads, bolos e pastelaria), emulsificação 
(molhos e sopas), cor (molhos e produtos de panificação), 
propriedades anti-blooming (chocolate e biscoitos), corpo ou 
viscosidade (molhos), aeração (bolachas e bolos) e textura 
(sensibilidade e flakiness em produtos de confeitaria). Além 
disso, a manteiga e outros ingredientes gordurosos do leite 
têm um sabor especial, sendo apreciados em muitas cozi-
nhas. Além disso, o fracionamento das gorduras de leite pode 
produzir ingredientes com pontos de fusão muito específicos. 
Essas frações têm mostrado poder de melhorar a funcionali-
dade da gordura do leite em gorduras de pastelaria e padaria, 
extensores de manteiga de cacau, gorduras de confeitaria e 
manteiga fria-espalhável (PSZCZOLA, 2009).

7.3 Redução/substituição de açúcares 
de adição em produtos lácteos

Restrições ao consumo de açúcares 
de adição em lácteos

Mundialmente, existe uma preocupação com a necessida-
de de se reduzir o emprego de açúcares calóricos de adição. 
Isso ocorre em virtude da constante preocupação com a saúde, 
em razão dos riscos causados pela alta ingestão de sacarose, 
como obesidade, diabetes e cárie dental (CARDELLO et al., 
1999). Açúcar de adição refere-se não apenas àquele adi-
cionado domesticamente aos alimentos, mas também àquele 
adicionado na indústria. Vale destacar que muitos alimentos, 
até mesmo in natura, como frutas e o próprio leite, contêm 
açúcares naturalmente. Ainda assim, por questões sensoriais, 
econômicas e/ou tecnológicas, a sacarose costuma ser o açú-
car mais empregado na elaboração dos produtos.

Tendo em vista os riscos à saúde relacionados ao elevado 
consumo de açúcares, a WORLD HEALTH ORGANIZATION 
(WHO, 2003) estabelece que o consumo de açúcar de adi-
ção não deve ultrapassar 10% do consumo energético total, 
atualizado para 5% em 2015. A American Heart Association 
(2014) recomenda o consumo máximo de 6 e 9 colheres de 

chá de açúcar de adição (respectivamente, para mulheres e 
homens), o que equivaleria a 150 calorias por dia, decorren-
te desse consumo. Essa recomendação não tem sido atendi-
da pela maioria da população brasileira, conforme a Análise 
de Consumo Alimentar Pessoal no Brasil – POF 2008-2009 
(IBGE, 2010), na qual foi observado excessivo consumo de 
açúcar por 61% da população estudada.

Diante disso, as autoridades da área de saúde e a mídia 
têm insistido em recomendações para que os consumidores 
diminuam drasticamente o consumo de açúcar, baseadas 
em alertas sobre as consequências danosas que esses ingre-
dientes têm o potencial de acarretar, quando consumidos em 
grandes quantidades (FADINI; CRUZ, 2014).

Dentre os produtos lácteos, as maiores adições de açúca-
res são encontradas em doce de leite (rapadura de doce de 
leite e outros doces à base de leite), iogurte, leites achocola-
tados, sorvetes e sobremesas lácteas. De acordo com Análi-
se de Consumo Alimentar Pessoal no Brasil (IBGE, 2010), o 
consumo per capita médio diário entre brasileiros para esses 
produtos, no período 2008 e 2009, foi de 9,8 g de iogurtes; 
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5,5 g de doces à base de leite; 4,6 g de sorvetes e picolés 
(lembrando que sorvetes são feitos em base leite e picolés 
em base água, mas o estudo agregou a informação de ambos 
os produtos). Embora muitas formulações lácteas, como de 
sorvetes, iogurtes e outras sobremesas lácteas, apresentem 
quantidades consideráveis de açúcares, a percepção dos con-
sumidores sobre tais produtos é de que são nutritivos por 
conterem proteínas e minerais (CRUZ et al., 2011). 

A redução do açúcar de adição conflita com as expecta-
tivas sensoriais dos consumidores, especialmente pela pre-
ferência nacional de se consumirem alimentos mais doces 
do que produtos equivalentes produzidos em outros países. 
Além da conferir/intensificar a doçura, os açúcares têm papel 
tecnológico importante para conferir estrutura, cor e aumen-
to de conservação, entre outros. Dessa forma, elaborar, por 
exemplo, um doce de leite com zero adição de açúcar (diet) 
constitui difícil desafio para a indústria de laticínios, tendo 
em vista que o açúcar de adição, neste caso, é fundamental 
para as características de sabor, cor e textura do produto.  

Dessa forma, para a substituição da sacarose, deve-se 
previamente avaliar qual o melhor substituto para o tipo de 
processo em questão, quais os requisitos necessários, quais 
alterações serão necessárias no sistema produtivo tradicional 
e avaliar a aceitação do consumidor (FADINI; CRUZ, 2014), 
bem como o custo.

Utilização de substitutos de 
açúcares para lácteos

Os humanos têm predileção pelo gosto doce desde a pri-
meira infância, sendo frequentemente associado à memória 
de situações positivas e sensação de bem-estar. O doce é 
um dos cinco gostos básicos, juntamente com o salgado, 
o ácido, o amargo e o umami (característico do glutamato 
monossódico).

Na história da humanidade, o primeiro agente empregado 
para adoçar foi o mel. Com o tempo, o cultivo da cana-de
-açúcar e beterraba açucareira fez da sacarose o agente de 
adoçamento mais empregado mundialmente. Com o aumento 
de seu consumo, diversos problemas de saúde pública foram 
agravados, fazendo-se necessária a busca de alternativas à 
sacarose. Diante dessa demanda, em 1800, a sacarina foi 
o primeiro edulcorante descoberto (HIMMELSPACH, 2012).

Os adoçantes podem ser classificados de duas formas: os 
edulcorantes nutritivos, ainda chamados de adoçantes de cor-
po, que fornecem energia e textura aos alimentos e, geralmen-
te, contêm o mesmo valor calórico do açúcar, sendo utilizados 
em quantidades maiores; e os edulcorantes não nutritivos, ain-
da chamados de edulcorantes intensos, que fornecem somente 
doçura acentuada, não desempenham nenhuma outra função 
tecnológica no produto final, sendo utilizados em quantidades 
muito pequenas; são pouco calóricos ou efetivamente não ca-
lóricos (ADOÇANTES..., 2008).

A substituição de carboidratos de alta densidade calórica 
e/ou alto índice glicêmico por edulcorantes não calóricos de 
alta intensidade tem sido uma estratégia de sucesso utilizada 
pela indústria, pois auxilia tanto os consumidores que dese-
jam perder peso quanto os diabéticos (VIALTA, 2014).

Algumas das características são tidas como ideais para 
adoçantes, entre elas: poder de dulçor igual ou superior ao da 
sacarose; compatibilidade química com aditivos (como aro-
matizantes e corantes); ser solúvel, apresentar estabilidade 
química e térmica; ser isento de toxicidade; ser resistente à 
digestão ou normalmente metabolizado; ser isento de calorias 
ou conferir poucas calorias; não promover diarreia osmótica; 
não promover cáries; não apresentar cor, odor e off-flavor, 
entre outros (CÂNDIDO; CAMPOS, 1996).

Alguns agentes de adoçamento, mesmo sendo calóricos, 
como apresentam elevada doçura relativa (comparativamente 
à sacarose), são empregados em quantidades pequenas, confe-
rindo baixo incremento calórico. No entanto, adoçantes de alta 
intensidade, em geral, apresentam algum tipo de sabor residu-
al, tal como amargor, sabor metálico e sabor licoroso (DUBOIS, 
2011). Esse sabor residual será mais ou menos percebido, de-
pendendo da sensibilidade individual dos consumidores.

Edulcorantes de baixa 
intensidade ou nutritivos

Os polióis (edulcorantes de baixa intensidade ou nutriti-
vos) são obtidos por hidrogenação da maltose, lactose, palati-
nose, glicose e xilose e fornecem baixo valor calórico quando 
comparados com a sacarose, além de apresentarem pouca ou 
nenhuma ação insulínica, por serem absorvidos lentamente 
ou de forma incompleta pelo organismo (GERALDO, 2014). 
Dessa forma, podem ser consumidos por diabéticos.
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Esses edulcorantes podem ser interessantes na elabora-
ção de produtos com redução de calorias fornecidas pela sa-
carose, porque, além da função de adoçar, podem apresentar 
outras propriedades tecnológicas de interesse, tais como: so-
lubilidade, dulçor, efeito refrescante, higroscopicidade, cris-
talização, viscosidade, estabilidade à temperatura e browning 
(NABORS; HEDRICK, 2012). No entanto, os polióis podem 
diferir em suas características, incluindo nível de doçura, 
efeito refrescante, solubilidade e peso molecular (NABORS; 
HEDRICK, 2012). A Tabela 7.3 apresenta o teor de doçura de 
polióis e seu valor calórico. 

Tabela 7.3 
Grau de doçura de polióis em relação à sacarose.

Polióis Doçura em relação à 
sacarose (%)

Valor calórico
 (kcal/g)

Sorbitol 50 4

Manitol 40 2

Xilitol 100 4

Maltitol 80 4

Lactitol 30 a 40 2

Isomalte 45 a 60 2

Fonte: ADITIVOS E INGREDIENTES (a). http://www.insumos.com.
br/aditivos_e_ingredientes/materias/81.pdf. Acesso em 14/4/2015.

Esses compostos (lactitol, maltitol, xilitol e sorbitol, en-
tre outros) são amplamente distribuídos nos reinos vegetal 
e animal (em maçãs, peras, figos, cerejas, aipos, cebolas, 
beterrabas, abóboras, azeitonas, algas etc.). Sua extração a 
partir de fontes naturais é economicamente inviável, devido 
aos baixos teores em que são observados. Portanto, são ob-
tidos pela conversão do grupo carbonílico (aldeído e cetona) 
dos açúcares em álcool e por hidrogenação catalítica, sendo 
por isso também conhecidos como açúcares de álcoois (ADI-
TIVOS e INGREDIENTES, 2008a). A Tabela 7.4 apresenta o 
índice glicêmico para sacarose, glicose, frutose e polióis. 

Vale lembrar que o intestino humano apresenta habilidade 
limitada de utilização dos polióis, podendo em excesso cau-
sar diarreia em razão da baixa taxa de absorção no intestino 
delgado, com exceção do eritrol, que não apresenta efeito 
laxativo (SOLER, 2014). Os polióis são parcialmente dige-
ridos e absorvidos pelo corpo, sendo a porção metabolizada 
excretada pela urina e o restante podendo servir de substrato 
para bactérias intestinais produzirem ácidos graxos de cadeia 

curta e gases (NABORS; HEDRICK, 2012). Uma forma de 
minimizar o efeito laxativo seria a substituição parcial da sa-
carose no produto.

A informação: “Este produto pode ter efeito laxativo”, 
para os alimentos cuja previsão razoável de consumo resulte 
na ingestão diária superior a 20 g de manitol, 50 g de sor-
bitol, 90 g de polidextrose ou de outros polióis que possam 
ter efeito laxativo, deve ser veiculada no produto, conforme 
a Portaria nº 29, de 13 de janeiro de 1998 (BRASIL, 1998), 
referente a Alimentos para Fins Especiais.

Diferentemente da sacarose, esses compostos não parti-
cipam da reação de Maillard (NABORS; HEDRICK, 2012), 
que, se, por um lado, têm o efeito negativo de não conferir 
coloração típica e desejável de alguns produtos como o doce 
de leite, por outro, não levam à redução do valor nutricional 
do produto por diminuição do teor de lisina disponível (tipi-
camente observado na reação de Maillard).  

Tabela 7.4
Índice glicêmico da sacarose, glicose, frutose e de polióis.

Açúcares/Substitutos Índice Glicêmico Classificação

Dissacarídeos

Sacarose 68 Intermediário

Monossacarídeos

Glicose 100 Alto

Frutose 19 Muito baixo

Monossacarídeos hidrogenados

Eritrol ~0 Muito baixo

Xilitol 12 Muito baixo

Sorbitol 9 Muito baixo

Manitol ~0 Muito baixo

Dissacarídeos hidrogenados

Maltitol 45 Baixo

Isomalte 9 Muito baixo

Lactitol 5 Muito baixo

Xarope de sacarídeos polidispersos

Xarope de maltitol 52 Baixo

Fonte: LIVESEY, 2012.

http://www.insumos.com/
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Um problema na formulação de produtos com edulcoran-
tes é a diminuição do volume que costuma exigir a utilização 
de agentes de corpo. No caso dos iogurtes, demais leites fer-
mentados e sobremesas lácteas, o emprego de espessantes 
pode garantir a viscosidade e estrutura do produto não adicio-
nado de sacarose. Em sobremesas geladas e sorvetes, os poli-
óis podem prover textura e corpo ao produto, e até mesmo re-
duzir o ponto de congelamento (NABORS; HEDRICK, 2012).

A Tabela 7.5 apresenta alguns dados comparativos entre 
polióis. O calor de dissolução indica o poder de refrescân-
cia do poliol, ou seja, quanto mais negativo for, maior será a 
refrescância conferida (FADINI; CRUZ, 2014). Entre os pro-
dutos lácteos, os polióis são empregados, por exemplo, para 
elaboração de iogurtes e sorvetes.  

Edulcorantes de alta intensidade 
ou não nutritivos

Os edulcorantes de alta intensidade geralmente são cente-
nas de vezes mais doces que o açúcar e não são calóricos; ex-
ceção feita ao aspartame e à taumatina, embora seu poder ado-
çante deixe suas calorias desprezíveis (FADINI; CRUZ, 2014).

Dentre os sintéticos de alta intensidade citam-se sacari-
na, ciclamato, aspartame, acessulfame-K e sucralose. Na Ta-
bela 7.6 está apresentado o poder de dulçor de edulcorantes 
sintéticos comparados à sacarose.

A sacarina foi o primeiro edulcorante sintetizado e repre-
senta uma alternativa de menor custo. Como tem sabor resi-
dual amargo e metálico, costuma ser associada a outros edul-
corantes, como o ciclamato e o aspartame (GERALDO, 2014).

Tabela 7.5 
Dados comparativos entre os polióis

Eritrol Xilitol Manitol Sorbitol Maltitol Isomalte Lactitol Sacarose

Massa Molecular 122 152 182 182 344 344 344 342

Calor de dissolução (ºC) -43 -36,5ºC -28,5 -26 -18,9 -9,4 -13,9 -4,3

Viscosidade Muito baixa Muito baixa Baixa Média Média Alta Muito baixa Baixa

Higroscopicidade Muito baixa Alta Baixa Média Média Baixa Média Média

Solubilidade (% a 25°C) 37 64 20 70 60 25 57 67

Fonte: COCK (2012).

Tabela 7.6 
Dulçor relativo de edulcorantes sintéticos de alta intensidade.

Dulçor comparado ao da sacarose
Aspartame 120 a 200 vezes

Acessulfame-K 200 vezes

Ciclamato 30 a 50 vezes

Sacarina 300 a 500 vezes

Sucralose 600 vezes

Alitame 2.000 vezes

Neotame 8.000 a 13.000 vezes

Advantame 20.000 vezes

Fonte: Cheatham (2014) http://www.freeborn.com/assets/fttb_
sweeteners_feb2014.pdf.

O ciclamato também é um dos adoçantes de menor custo 
de mercado, sendo amplamente empregado em alimentos, 
como, por exemplo, em iogurtes. Ele apresenta sabor resi-
dual amargo que pode ser atenuado pela associação com a 
sacarina, visto que esses edulcorantes apresentam sinergia 
(CHATTOPADHYAY et al., 2014). Embora a toxicidade do ci-
clamato seja baixa, ele pode ser metabolizado por bactérias 
intestinais e gerar substância reconhecidamente tóxica (CHA-
TTOPADHYAY et al., 2014).

Acessulfame-K e sucralose são estáveis a temperaturas 
elevadas e o primeiro é normalmente utilizado em combina-
ção com o aspartame ou a sucralose, a fim de melhorar o 
perfil de sabor doce (FADINI; CRUZ, 2014).

A sucralose é obtida da própria sacarose, mas não é 

http://www.freeborn.com/assets/fttb_


194

controle e adequação

BrasilDairyTrends2020

controle e adequação

reconhecida pelo organismo humano como um açúcar e 
dessa forma é excretada nas fezes (CHATTOPADHYAY et 
al., 2014; GERALDO, 2014). Uma grande vantagem de 
seu emprego é que não possui residual amargo ou metálico 
(GERALDO, 2014).

Dentre os edulcorantes derivados de peptídeos tem-se o 
alitame e aqueles derivados do aspartame, ou seja, neotame 
e advantame (FADINI; CRUZ, 2014). O aspartame é termos-
sensível, não podendo ser submetido a altas temperaturas, em 
meio ácido e por período prolongado de armazenamento. Sua 
hidrólise pode liberar diversos compostos, tais como fenilala-
nina, formaldeído e metanol (CHATTOPADHYAY et al., 2014; 
GERALDO, 2014). Devido à possível liberação de fenilalanina, 
não é indicado para pessoas com fenilcetonúria. O alitame é um 
edulcorante prontamente absorvido no trato gastrointestinal e, 
em seguida, rapidamente metabolizado e excretado (GERALDO, 
2014). O advantame pode ser empregado em produtos que 
apresentam baixo pH, sendo indicado, por exemplo, em iogur-

tes nos quais demonstra bom perfil de sabor (UBUKATA et al., 
2011). Porém, tanto o alitame quanto o advantame ainda não 
foram aprovados para uso no Brasil.

Alguns consumidores têm dado preferência aos adoçantes 
obtidos de fontes naturais, por acreditarem que um adoçante 
artificial ou sintético possa não ser saudável, e essa tendên-
cia tem impulsionado o crescimento dos adoçantes naturais 
(LINDLEY, 2010, apud FADINI; CRUZ, 2014). Exemplos de 
edulcorantes naturais são esteviosídeo, mogroside e taumati-
na, entre outros, conforme citado na Tabela 7.7. 

A estévia (stevia ou esteviosídeo) é extraída da folha de 
um arbusto chamado Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni). 
Esse edulcorante pode chegar a ser até 300 vezes mais doce 
que a sacarose. No entanto, alguns consumidores rejeitam 
produtos adoçados com estévia, devido ao sabor amargo re-
sidual, parecido ao alcaçuz. Estudos sensoriais mostraram 
que 40% da população é muito sensível ao sabor residual do 
rebaudiosídeo A e, consequentemente, tendem a rejeitar o 

Tabela 7.7 
Edulcorantes naturais de alta intensidade, suas características e regulamentação.

Edulcorantes Dulçor comparado
 à sacarose (vezes) Propriedade sensorial Regulamentação Propriedades

 tecnológicas
Extrato de “monk fruit” 

Mogrosídeo (mogroside) IV e V 
(principal) Extraído da polpa 
fibrosa e casca da fruta seca 

Lo Han Guo

150-400

Percepção do sabor doce é lenta. 
After taste de alcaçuz e elementos de 
refrescância. Pode apresentar singeria 

com estévia.

Generally 
Recognized as 
Safe / GRAS 

(FDA)

Estável a 
temperaturas até 
125°C e pH 3,5 

a 5,0.

Glicosídeo de Esteviol 
Rebaudeosídeo A (Reb A)  
Extraídos da planta estévia

300

A fração Reb A tem menor sabor 
amargo e maior poder adoçante. 
Pode ser combinado com outros 
edulcorantes para incremento do 

perfil de sabor.

Generally 
Recognized as 
Safe / GRAS 

Aprovado pela 
ANVISA

Estável em 
diversas 

condições de pH 
e temperatura.

Taumatina
Proteína extraída de uma 
fruta do Oeste Africano, a 

“Katemfe”

~2.000 a 3.000

Percepção do sabor doce é lenta, mas 
o gosto doce é prolongado. After taste 
de alcaçuz. Mascara sabores amargos 

e adstringentes. Utilizada como 
realçadora de sabor doce e aromas.

Generally 
Recognized as 
Safe / GRAS 

Aprovado pela 
ANVISA

Estável em 
diversas 

condições de pH 
e temperatura.

Monatina
Proteína extraída de uma 
planta da África Ocidental

2.000
Perfil de sabor semelhante ao 

conferido pelo aspartame e pela 
sucralose.

Uso ainda não 
regulamentado

Estável a 
temperatura e 

variações de pH.

Brazeína
Proteína extraída de um fruto 

da África Ocidental
~2.000 A percepção do sabor doce é lenta. 

Sabor residual amargo.
Uso ainda não 
regulamentado

Estável a 
temperatura e 

variações de pH.

Fonte: Kinghorn; Compadre (2012); Lindley (2012 apud FADINI; CRUZ, 2014); Adoçantes... (2008); Lindley (2010 apud FADINI; CRUZ, 
2014); Monk fruit (2014 apud FADINI I; CRUZ, 2014).
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edulcorante estévia (QUAIS OS..., 2014). O rebaudeosídeo 
A também é extraído da Stevia rebaudiana Bertoni e a quan-
tidade em que está presente influencia no sabor da mistura 
de adoçantes da estévia, reduzindo o amargor residual do 
esteviosídeo (GOTO; CLEMENTE, 1998). Destaca-se que o 
esteviosídeo pode ser produzido totalmente no Brasil, sendo 
obtido de uma planta nativa brasileira (CARDELLO et al. 
1999). Além disso, do ponto de vista ambiental, a esté-
via tem uma boa história de sustentabilidade porque requer 
três vezes menos recursos que a sacarose (CARDELLO et 
al. 1999). Sobre suas características tecnológicas, o edul-
corante estévia é totalmente estável a uma ampla faixa de 
pH e ao calor, o que o torna interessante para aplicações na 
indústria alimentícia (GOTO; CLEMENTE, 1998). 

Em 2010, o adoçante obtido da fruta do monge (mogroside 
V) foi categorizado como GRAS (Generally Recognized as Safe) 
pelo FDA. Mogroside V é livre de calorias e é de 150 a 400 
vezes mais doce que a sacarose; além de não apresentar sabor 
residual amargo, normalmente associado ao consumo de esté-
via (HIMMELSPACH, 2012). O concentrado da fruta do monge 
(luo han guo ou siraitia, da família do melão) tem sido utilizado 
em produtos como leites aromatizados, nos quais os adoçantes 
na forma de extratos não são aplicáveis (SOLER, 2014). 

Outro adoçante natural é a taumatina, identificado na in-
dústria de alimentos com a sigla E 957, sendo um composto 
obtido da mistura de proteínas extraídas da fruta Katemfe 
(Thaumatococcus daniellii). No organismo, o composto é 
metabolizado como as demais proteínas da dieta. No Livro 
Guinness dos Recordes, é catalogada como a substância mais 

doce conhecida, umas 3.000 vezes mais que a sacarose, con-
forme a Wikipédia (http://pt.wikipedia.org/wiki/Taumatina). 

Aplicações de edulcorantes 
em lácteos

Para atender o mercado de produtos lácteos elaborados 
sem açúcares de adição, destinados tanto para diabéticos 
como para mercado que tem interesse em produtos com bai-
xas calorias, existem diversas opções de edulcorantes.  Algu-
mas sugestões de aplicação de edulcorantes em lácteos estão 
citados na Figura 7.6. Alguns exemplos de produtos podem 
ser observados abaixo, na Figura 7.7. 

Legislação relativa ao emprego 
de edulcorantes em alimentos

No Brasil, são autorizados o emprego como agentes de 
edulcorantes sorbitol; manitol; acessulfame de potássio; aspar-
tame; ácido ciclâmico e seus sais de cálcio, potássio e sódio; 
isomantitol; sacarina e seus sais de cálcio, potássio e sódio; 
sucralose; taumatina; glicosídeos de esteviol; neotame; malti-
tiol; lactitol; xilitol e eritritol (BRASIL, 2008). Em atendimento 
a regulamentos técnicos específicos, ainda segundo a mesma 
legislação, os alimentos e as bebidas contendo polióis e aspar-
tame, deverão obedecer aos requisitos de rotulagem referentes 
a efeitos laxativos (polióis), e referentes à presença do aminoá-
cido fenilalanina (aspartame) como informação necessária ao 
grupo populacional de fenilcetonúricos (BRASIL, 2008).

Figura 7.6 
Grau de intensidade de diferentes edulcorantes e aplicações sugeridas em lácteos. 

Intensidade Edulcorante Aplicação sugerida

Baixa Maltodextrina D10 e D20 Manteiga, iogurte de baixa caloria

Alta Acessulfame de potássio Leite fermentado, coalhada desnatada, bebida láctea UHT

Aspartame Coalhada desnatada, iogurte e leite fermentado

Ciclamato de sódio Leite fermentado, bebida láctea fermentada

Esteviosídeo Iogurte

Sacarina sódica Bebida láctea fermentada

Sucralose Leite fermentado, bebida láctea fermentada

Fonte: Carvalho, 2015.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Taumatina
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7.4 Redução do consumo de lactose
populações que domesticavam o gado para consumo de carne 
e que eventualmente bebiam o leite para matar a fome ou até 
mesmo por escassez de água (ANTUNES et al., 2009). Essa 
mutação genética que ofereceu benefícios evolutivos aos in-
divíduos lactase persistentes, fato pelo qual esse padrão ge-
nético tem se tornado cada vez mais frequente na população 
mundial, destacando-se que o gene que determina a persis-
tência da produção de lactase após o desmame é dominante 
(SWALLOW, 2003). 

Ainda que muitas pessoas tenham a capacidade de man-
ter a secreção da enzima necessária para a quebra da lactose, 
existe um grande número de pessoas que se tornam intole-
rantes a esse açúcar em alguma etapa da vida. Estima-se que 

Figura 7.7 
Produtos lácteos adicionados de edulcorantes (zero açúcar adicionado). 

Fonte: Divulgação.

O leite de quase todos os mamíferos e alguns dos seus 
derivados (iogurtes, leites fermentados, alguns tipos de quei-
jos, doce de leite, requeijão) são as únicas fontes dietéticas 
de lactose, sendo a mesma conhecida como “açúcar do leite” 
(ANTUNES; OLEJ, 2009).

Após o desmame ou em alguma outra etapa da vida, mui-
tas pessoas apresentam capacidade reduzida de sintetizar a 
enzima lactase, necessária para digestão do “açúcar do lei-
te”, condição conhecida como intolerância à lactose. 

No entanto, ao longo da história da humanidade, alguns 
indivíduos desenvolveram uma mutação genética que lhes 
permitiu continuar com a capacidade de digerir a lactose na 
fase adulta da vida. Esse evento foi observado em algumas 

Iogurte adoçado com 
edulcorante aspartame e 

acessulfame K.

Bebida láctea proteica com 
edulcorante Glicosídeos de 

Esteviol. 

Iogurte desnatado adoçado com 
edulcorantes Sorbitol, Eritritol e Sucralose.

Sorvete desnatado adoçado com 
edulcorante Sorbitol, Ciclamato 

de Cálcio e Acessulfame K.

Doce de leite adoçado 
com edulcorante Sorbitol e 

Sucralose.

Doce de leite adoçado com 
edulcorante Sorbitol.

Leite condensado adoçado 
com edulcorantes Sorbitol e 

Sucralose. 

Sorvete adoçado com 
edulcorante Sucralose e 

Sorbitol.
Leite condensado adoçado 

com edulcorantes Sorbitol e 
Sucralose.
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ao menos 65% da população mundial adulta manifeste sinais 
e sintomas de intolerância à lactose e a prevalência dessa 
inabilidade para digerir a lactose apresenta variações consi-
deráveis entre raças e faixas etárias (ANTUNES et al. 2014). 
No Brasil, a prevalência é de 57% para brancos e mulatos e 
80% para negros (MATTAR; MAZO, 2010).

A recomendação dietética para indivíduos com intolerân-
cia à lactose é a redução ou exclusão de alimentos que conte-
nham leite. Mas a restrição no consumo de leite e/ou lácteos 
deve ser considerada no contexto de saúde pública, visto que 
o leite representa uma importante fonte de micro e macronu-
trientes na dieta de adultos, especialmente cálcio, fósforo, 
proteínas de alto valor nutricional, ácido linoleico conjugado 
(ALC) e vitaminas B2, B12 e, no leite integral, vitaminas A e 
D (ANTUNES; OLEJ, 2009). 

Algumas das opções de produtos lácteos para consumo 
entre pessoas com intolerância à lactose são os queijos, io-
gurtes, leites fermentados e produtos deslactosados. Os pro-
dutos maturados e fermentados podem apresentar uma redu-
ção do teor de lactose. 

Nos iogurtes e leites fermentados pode ser observada a 
presença ativa da enzima lactase dos fermentos lácteos. No 
entanto, a adição de leite em pó ou de soro de leite nesses 
produtos eleva o teor de lactose final, que pode apresentar 
redução insignificante. Em um trabalho foram avaliadas 22 
marcas comerciais de iogurtes e 8 de leites fermentados 
quanto ao teor de lactose (BATISTA et al., 2008), obser-
vando-se redução do açúcar do leite, em comparação ao 
teor encontrado no leite, entre 1,2% e 39,8% em iogurtes 
e entre 2,3% e 19,8% em leites fermentados. Dessa forma, 
conclui-se que a redução de lactose não foi muito expressiva 
nesses produtos.

A redução da concentração da lactose em produtos lácte-
os pode ser feita de diversas formas, tais como empregando 
técnicas de cristalização, diálise, filtração em gel, ultrafil-
tração, redução, oxidação, fermentação e hidrólise (ILHA, 
1992). O uso de biorreatores caracteriza uma nova tecno-
logia para reduzir a quantidade de lactose do leite (GRANO 
et al., 2004; NOVALIN et al. 2005). A hidrólise enzimática 
do leite é o método preferencialmente escolhido pelas in-
dústrias de laticínios. Isso se deve pelo fato de esse método 
ser seguro do ponto de vista de saúde pública, não promover 

modificação nas concentrações dos demais componentes do 
leite e não gerar subprodutos outros que não os monossaca-
rídeos glicose e galactose, normalmente liberados na diges-
tão fisiológica do leite.

Alimentos para dietas com restrição de lactose podem 
conter, no máximo, 0,5 g desse dissacarídeo por 100 g ou 
100 mL do produto final a ser consumido (BRASIL, 1998).

A enzima utilizada para a quebra da lactose pode ser ex-
traída de diversas fontes, como animais, fungos, bactérias, 
leveduras e vegetais. No entanto, a Resolução nº 53/2014 
(BRASIL, 2014) especifica que a enzima lactase utilizada na 
indústria de alimentos deve ser de origem microbiana, pro-
veniente dos seguintes micro-organismos: Aspergillus niger, 
Aspergillus oryzae, Candida pseudotropicalis, Kluyveromy-
ces lactis, Kluyveromyces fragilis, Kluyveromyces marxianus, 
Saccharomyces sp. Tais espécies são classificadas como Ge-
nerally Recognized as Safe (GRAS) pela Food and Drug Ad-
ministration (FDA), sendo esse um importante critério para 
aplicação alimentícia (BOSSO, 2012). 

A lactase age sobre a lactose presente no leite, quebrando 
suas ligações e liberando glicose e galactose, que são açúca-
res mais solúveis e de mais rápida absorção. Na hidrólise da 
lactose, especial atenção deve ser dispensada para a influên-
cia da temperatura, do pH, do tempo de reação e da concen-
tração da enzima, pois esses fatores determinam a velocida-
de da reação. Esse processo pode ser feito sob refrigeração, 
para que não ocorra comprometimento da qualidade do leite, 
seja ela microbiológica ou físico-química. No entanto, outras 
temperaturas podem ser empregadas, como, por exemplo, na 
produção de iogurtes deslactosados, cuja hidrólise costuma 
ser feita durante a fermentação, ou seja, em temperatura em 
torno de 42°C. 

Por muito tempo, no Brasil, ocorreu pouca oferta de 
produtos com redução de lactose, ficando restrito ao leite, 
majoritariamente UHT (Ultra High Temperature). Recen-
temente, esse mercado passou a ser mais bem explorado 
com o lançamento de novos produtos, com algumas marcas 
apresentando uma grande variedade de lançamentos de zero 
lactose em seus portfólios. De acordo com Rocha e Roepcke 
(2015), a América Latina representa um importante mer-
cado para a oferta desses produtos, tal como ilustrado na 
Figura 7.8.
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Em linhas gerais, as possibilidades de hidrólise da lactose 
são citadas a seguir (LIMA, 2015):
•  Hidrólise por batelada: a enzima é adicionada em etapa 

anterior ao processo térmico ou de acidificação. Após a 
realização da hidrólise da lactose, a enzima é desnaturada 
por ação da temperatura do tratamento térmico ou o abai-
xamento do pH proveniente de acidificação ou fermen-
tação no caso de produtos ácidos. Neste caso, a enzima 
atua como coadjuvante de tecnologia e logo não é neces-
sário declará-la no rótulo do produto.

• Co-hidrolização: a redução da lactose é ocasionada pela adi-
ção asséptica da lactase no produto após o tratamento tér-
mico, de forma que a enzima continua ativa no produto final. 

Neste caso, é necessária a declaração da enzima na lista de 
ingredientes. Esse método é muito utilizado para leites longa 
vida, pois impactam em menores alterações físico-químicas 
e sensoriais no produto, além de maior vida útil.

Tecnologias de leite UHT com baixa/zero lactose incluem: 
tratamento convencional no qual a adição da enzima e a hidró-
lise da lactose ocorrem antes do processo UHT e outra opção, 
que é a adição asséptica da enzima depois do processo UHT. 
Existe uma terceira possibilidade, que é a remoção da lactose 
com emprego de membranas, porém, esse constitui um pro-
cesso mais complexo. O processamento convencional de que-
bra da lactose é feito em batelada com adição da enzima lac-

Figura 7.8 
Mercado de lácteos lactose free na América Latina. 

Fonte: ROCHA, 2015.
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tase e hidrólise a frio no tanque de leite pasteurizado por 10 
a 20 horas, seguido do tratamento UHT e envase asséptico. A 
desvantagem desse método é o escurecimento do leite durante 
a estocagem, o que pode prejudicar a sua aceitabilidade, es-
pecialmente quando consumido puro, bem como a diminuição 
do valor nutricional, devido à reação de Maillard. Na produção 
de leite com baixa/zero lactose com dosagem asséptica em li-
nha, a adição da enzima ocorre após o tratamento UHT, sendo 
o produto logo envasado assepticamente e a hidrólise se dará 
por dois a cinco dias, à temperatura ambiente, estando o leite 
já envasado. Na segunda opção de processamento ocorre um 
menor custo operacional e o produto manterá coloração carac-
terística do leite. Vale esclarecer que existem opções da enzi-
ma lactase não estéril (necessitando ser filtrada para se tornar 
asséptica) e opções da enzima já esterilizada (SABOYA, 2015). 

De acordo com a legislação brasileira (BRASIL, 1998) 
que aprovou o Regulamento Técnico referente a Alimentos 
para Fins Especiais, é permitida a utilização de aditivos e 
coadjuvantes de tecnologia não previstos nos alimentos con-
vencionais similares, desde que apresentada a comprovação 
técnico-científica dos níveis de segurança toxicológica dos 
aditivos e coadjuvantes de tecnologia e justificativa tecnoló-
gica de uso, acrescidas da proposta para inclusão ou extensão 
de uso, para que sejam avaliadas pelo órgão competente.

Em leites achocolatados com redução da lactose, com a 
quebra do açúcar do leite e aumento da percepção de do-
çura do produto, pode haver diminuição da quantidade de 
açúcares de adição, sem comprometimento na aceitação do 
produto (SABOYA, 2015). 

Dentre os queijos vale destacar que os produtos matura-

dos apresentam naturalmente apenas traços de lactose, como, 
por exemplo: Gouda, Brick, Brie, Camembert, Cheddar, Reino, 
Emmental, Gorgonzola, Parmesão, Prato, Provolone, Roquefort 
e Suíço (ANTUNES; OLEJ, 2009). Queijos frescos podem ser 
elaborados agregando-se hidrólise da lactose, conforme Figura 
7.9. Neste caso pode ser empregado leite hidrolisado ou em-
pregar a hidrólise durante processamento do queijo.

Os iogurtes costumam ser mais tolerados por intolerantes 
à lactose, comparativamente ao leite. Isso porque, durante a 
produção do iogurte, parte do dissacarídeo lactose é fermenta-
da, liberando ácido lático. No entanto, a maioria dos iogurtes, 
especialmente os de consistência firme ou cremosa, é adicio-
nada de leite em pó e/ou soro de leite, para aumentar o teor 
de sólidos do produto, o que melhora a textura e diminui a 
dessoragem e, dessa forma, alguns iogurtes têm o mesmo por-
centual de lactose do que o leite, ou seja, cerca de 5% (ANTU-
NES; OLEJ, 2009). A enzima lactase presente nos fermentos 
lácteos e responsável pela quebra parcial da lactose (que é 
convertida em ácido lático durante a fermentação do iogurte) 
continua ativa no produto consumido, facilitando a quebra da 
lactose no trato digestivo humano. Essa enzima está presente 
no interior das células das culturas láticas. Para a quebra da 
lactose acontecer, o açúcar do leite precisa ser transportado 
para dentro da célula dos fermentos ou então a enzima precisa 
ser excretada para fora da célula microbiana, para agir no tra-
to intestinal (MORAES, 2014). Durante o processo digestivo, 
os sais biliares ajudam nesse processo por alterarem a per-
meabilidade das células dos fermentos, facilitando a entrada 
de lactose nas células dos fermentos e/ou liberando a enzima 
intracelular (MORAES, 2014). Consumidores que apresentem 

Figura 7.9 
Tipos de hidrólise para produtos lácteos. 

Produto Tipo de hidrólise Características 

Leite puro e creme de 
leite Hidrólise por batelada e co-hidrolização.

Produtos livres ou com redução de lactose são bem aceitos 
pelos consumidores, apesar de terem o sabor ligeiramente 
mais adoçado.

Iogurte e leite 
fermentado Hidrólise simples ou co-hidrolização.

Pode haver redução da necessidade de emprego de açúcar de 
adição (ou de edulcorantes), devido à liberação de açúcares 
glicose e galactose (mais doces que a lactose).

Queijos frescos, Quark, 
Cottage e outros

A partir de qualquer leite hidrolisado ou 
por meio do processo de co-hidrolização. Podem ser mais bem aceitos pelos consumidores.

Fonte: LIMA, 2015.
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graus mais leves de intolerância à lactose podem se beneficiar 
do consumo de iogurtes convencionais, ou seja, sem redução 
extra do teor da lactose, além do observado durante o processo 
de fermentação. Porém, em níveis mais acentuados de intole-
rância, sugere-se consumo de produtos com redução de lacto-
se, parcial ou total. Ilustração da redução do teor de lactose até 
0% é observada na Figura 7.10. 

produtos. Considerando-se a propriedade de dulçor superior 
dos açúcares glicose e galactose ao da lactose no desenvolvi-
mento de produtos industrializados, é possível nos produtos 
industrializados livres de lactose um dulçor similar aos produ-
tos regulares, apenas reduzindo o teor de açúcar adicionado, 
utilizando-se dos cálculos de dulçor percebido somados ao 
dulçor da sacarose, o que permite a redução de custos de 
formulação e redução de calorias em tais produtos, o que é 
muito bem-visto pelo mercado (LIMA, 2015).

Recentemente, a Portaria nº 29/1998 foi alterada pela Reso-
lução RDC nº 135/2017, dispondo sobre alimentos para dietas 
com restrição de outros mono- e dissacarídeos, com exceção da 
lactose e incluindo os alimentos para dietas com restrição de 
lactose no regulamento de alimentos para fins especiais. Se-
gundo essa resolução, deve ser assegurada a redução da lactose 
mediante análises de controle de qualidade do produto final e 
de estudos de validação do processo produtivo. Estabelece ain-
da que os produtos com restrição de lactose devem trazer uma 
das seguintes declarações, dependendo do nível de hidrólise do 
dissacarídeo: “Baixo teor de lactose” ou “Isento, Zero (ou 0%), 
Sem lactose ou Não contém lactose” (BRASIL, 2017a). 

Portanto, os fabricantes de alimentos poderão empregar a 
expressão “Baixo teor de lactose” ou “Baixo em lactose” nos 
casos em que a quantidade de lactose estiver entre 100 mg e 
1 g por 100 g ou mililitros do alimento pronto, conforme ins-
truções de preparo do fabricante. E poderão declarar “Isento 
de lactose”, “Zero lactose”, “0% lactose”, “Sem lactose” ou 
“Não contém lactose”, quando o alimento contiver uma quan-
tidade de lactose igual ou menor a 100 mg por 100 gramas ou 
mililitros do alimento pronto para consumo, de acordo com as 
instruções de preparo do fabricante (BRASIL, 2017a). 

A Resolução RDC nº 136/2017 estabelece os requisitos 
para declaração obrigatória da presença de lactose nos ró-
tulos dos alimentos. Essa resolução se aplica aos alimentos, 
incluindo bebidas, ingredientes, aditivos e coadjuvantes de 
tecnologia, embalados na ausência dos consumidores, inclu-
sive aqueles destinados exclusivamente ao processamento 
industrial e os destinados aos serviços de alimentação. A de-
claração da presença de lactose é obrigatória nos alimentos, 
bebidas, ingredientes, aditivos alimentares e coadjuvantes de 
tecnologia que contenham lactose em quantidade maior do 
que 100 mg por 100 gramas ou mililitros do alimento tal 
como exposto à venda, ou seja, qualquer alimento que con-

Figura 7.10 
Redução da lactose durante fermentação do iogurte, com 
e sem adição de lactase comercial. 

Fonte: LIMA, 2015.

Para obtenção de produtos com baixo teor ou livres de 
lactose são empregadas diferentes dosagem de enzima, tem-
po e temperatura de hidrólise. Entre os produtos lácteos com 
lactose em sua composição, o iogurte pode conter cerca de 
4,25% a 6,00% desse açúcar e uma sugestão de dosagem é 
de 800 ppm a 42°C, no momento de adição da cultura lática 
no produto (LIMA, 2015). A hidrólise será mantida até que o 
pH 4,5 seja atingido no produto final, obtendo-se um iogurte 
zero lactose (LIMA, 2015).

Sobre a questão do aumento da percepção sensorial de 
doçura nos lácteos cuja lactose foi hidrolisada, a Valio In-
ternational patenteou um cálculo para corrigir a doçura dos 
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tenha lactose em quantidade acima de 0,1% deverá trazer a 
expressão “Contém lactose” em seu rótulo (BRASIL, 2017b). 

Com as novas regras, o mercado brasileiro de alimentos 
terá três tipos de rotulagem para a lactose: “Zero lactose“, 
“Baixo teor” ou “Contém lactose”.

A Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição (SOCIE-
DADE BRASILEIRA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, 2015) 
emitiu um posicionamento sobre a última versão do Guia Ali-
mentar para População Brasileira (BRASIL, 2014) e, segundo 
esse documento, foi confirmado que leite e derivados são as 
principais fontes alimentares de ingestão de cálcio. Segundo 
a SBAN, a incidência e a prevalência da osteoporose e de fra-

turas por fragilidade óssea aumentam com a idade e desem-
penham importante impacto sobre a maior taxa de morbidade 
e mortalidade, especialmente em idosos. Sendo assim, leite e 
produtos lácteos são os principais alimentos que contribuem 
para uma adequada ingestão diária de cálcio.

Tendo em vista que a quebra, ou mesmo a remoção, da 
lactose é aplicável na indústria de alimentos, os consumidores 
que apresentam algum grau de intolerância ao açúcar do leite 
devem ser devidamente orientados para não comprometerem 
o aporte de nutriente dos quais o leite representa boa fonte. 

Exemplos de produtos com baixo teor de lactose podem 
ser vistos na Figura 7.11.

Figura 7.9 
Exemplos de produtos lácteos com zero teor de lactose: leite, iogurte, creme de leite, doce de leite, manteiga, requeijão, queijos. 

Fonte: Divulgação.
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7.5 Perspectivas e desafios
De 2005 a 2015, calcula-se um aumento de 10,12 dóla-
res gastos com açúcares e adoçantes para 15,50 (MINTEL, 
2012), indicando que as pessoas não estão dispostas a abrir 
mão do sabor doce em sua alimentação.

Embora os edulcorantes sejam uma boa opção para dia-
béticos e dietas para redução de peso, alguns consumidores 
buscam especificamente adoçantes naturais em substituição 
aos produtos sintéticos. Um paradoxo apresenta-se neste 
caso dos adoçantes de fontes naturais. O processo de extra-
ção dos mesmos acaba encarecendo o produto final. Dessa 
forma, o estudo para o isolamento dos genes das plantas res-
ponsáveis por sua síntese e clonagem por micro-organismos 
para produção via fermentação parece ser promissor para ba-
ratear custos de obtenção dos mesmos (JENKINS, 2001). 
Porém, neste caso, esbarra-se em outras questões na medida 
em que alguns consumidores, embora preferindo o consumo 
de produtos de fontes naturais, podem rejeitá-lo quando os 
mesmos são obtidos por técnicas de engenharia genética. 
Dessa forma, algumas empresas aguardam para sentir o com-
portamento do mercado em relação aos transgênicos antes de 
se lançarem massivamente na produção desses edulcorantes 
por engenharia genética (JENKINS, 2001).

A categoria de “zero lactose” está em crescimento acele-
rado e leite fluido é o principal segmento. No mercado bra-
sileiro encontramos leite com redução de 90% da lactose e 
zero lactose UHT, e até mesmo zero lactose pasteurizado. 
Além da alternativa apresentada neste capítulo de emprego 
da enzima lactase após tratamento térmico visando evitar a 
reação de Maillard, existe a possibilidade de se empregar a 
hidrólise antes da pasteurização associada a microfiltração, 
como nos trabalhos desenvolvidos no Instituto de Tecnologia 
de Alimentos (ITAL) e publicados na forma de artigos cien-
tíficos (ANTUNES et al., 2014, SILVA; ALVES et al. 2016). 

É digno de nota que se estabeleceu um modismo em torno 
da redução do consumo de lactose, sendo produtos isentos de 
lactose percebidos como mais saudáveis (MORAES, 2016). A 
lactose tem sido banida de dietas, objetivando a redução de 
peso, mas não havendo nenhum fundamento científico para 
isso. Não obstante 1 g de lactose forneça 4 Kcal, produtos 
deslactosados não apresentam redução de valor calórico, vis-
to que nesses produtos a lactose não é retirada, mas quebra-

Saúde e bem-estar têm norteado cada vez mais as esco-
lhas por alimentos, embora os aspectos sensoriais sejam de-
terminantes também. Vale esclarecer que o conceito de saúde 
está estreitamente relacionado com a dieta como um todo, 
com recomendações nutricionais de cada indivíduo, a frequ-
ência de consumo e a quantidade ingerida de cada alimento. 

Os lácteos fazem parte da Pirâmide Alimentar brasileira, 
conforme guia elaborado pela ANVISA (2015), com recomen-
dação de ingestão de três porções diárias. Ainda assim, o 
consumo dos derivados do leite é eventualmente reduzido ou 
interrompido por diversos motivos, visando reduzir aporte de 
lactose, gordura, sódio e calorias, entre outros. 

Atualmente, tem sido observada uma busca por bebidas 
vegetais, popularmente denominadas “leite de soja”, “leite 
de arroz” e “leite de amêndoas” entre outros. Primeiramente, 
cabe o esclarecimento que tais bebidas não devem ser cha-
madas de leites, porque o leite é obtido exclusivamente da 
glândula mamária. Além disso, o termo “leite” empregado 
para bebidas vegetais pode levar o consumidor à falsa im-
pressão de que as referidas bebidas são nutricionalmente 
similares ao leite, o que, necessariamente, não é verdade. 
Tais bebidas, em geral, apresentam mais carboidratos e não 
têm as proteínas do leite, que são de elevado valor nutricio-
nal. Dessa forma, bebidas vegetais devem ser empregadas 
na perspectiva de auxiliar na diversificação da alimentação 
(BEBIDAS..., 2015).

Novas opções de lácteos têm sido disponibilizadas nas 
gôndolas dos mercados, com redução de um ou mais nutrien-
tes, visando atender às diferentes demandas. Vale lembrar 
que a retirada de um ou mais ingredientes normalmente cau-
sa perda de sabor, textura e aparência, indo contra o desejo 
do consumidor, o qual espera que a nova versão, além de 
manter o valor nutricional, seja muito semelhante ao original 
(SOLER, 2014). No setor de lácteos podem ser encontrados 
produtos com redução do teor de sódio, gordura, calorias, lac-
tose e outros açúcares, conforme apresentado neste capítulo. 

A redução na quantidade de açúcares é uma demanda 
real e significativa pelos consumidores atuais, com pressão 
adicional de órgãos de controle, como associações e organiza-
ções mundiais de saúde. Paralelamente, o mercado nacional 
registra um aumento no consumo de açúcares e adoçantes. 
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da em dois monossacarídeos, o que não reduz o valor calórico 
do alimento. Além de a hidrólise da lactose não mexer no va-
lor calórico, o consumo de produtos com lactose quebrada re-
sulta em maior pico glicêmico, quando comparado ao produto 
não hidrolisado (MORAES, 2016). Esse é um esclarecimento 
fundamental a ser feito para diabéticos, cujos picos glicêmi-
cos podem representar riscos importantes para a saúde. 

A redução do teor de sódio tem sido discutida amplamen-
te nos últimos anos. Em termos de produtos lácteos, os quei-
jos são os que causam maior impacto no consumo de sódio 
(sal). O consumo de queijos no Brasil tende a aumentar e, 
portanto, deve-se dar importância à contribuição do sal nos 
queijos como um veículo carreador de sódio. Vários tipos de 
queijos foram desenvolvidos e estudados, com o conteúdo de 
sódio reduzido através da diminuição de NaCl ou substituição 
parcial/total desse sal. Os resultados são na sua maioria posi-
tivos e os queijos obtidos são aceitáveis, contudo, em alguns 
casos há um sabor residual amargo resultante da substituição 
de NaCl. Deve-se levar em conta que é necessário conhe-
cimento sobre as características do queijo e o nível de sal 
aceitável na produção de queijos com teor reduzido de sódio. 
Além dos aspectos tecnológicos, deve-se avaliar a questão 
da segurança dos alimentos, já que a redução ou substitui-
ção do sal implica menor proteção para o desenvolvimento 
microbiano, o que impacta na vida de prateleira do produto. 
Outra questão relevante é o aspecto de sabor, importante sob 
o ponto de vista sensorial, tanto o sabor salgado desejado 
em muitos tipos de queijos quanto a ausência de sabor resi-
dual amargo, proveniente da substituição de NaCl por outros 
agentes, o que impacta de forma significativa na aceitação 
sensorial do produto. Novos ingredientes têm sido estudados, 
como o permeado de soro para aplicação em produtos com 
menor adição de sal, de forma a manter o sabor salino, bem 
como novas tecnologias como a alta pressão. 

Além disso, existem as questões econômicas envolvidas 
com a redução de sódio, pois o emprego de substitutos pode 
promover um aumento nos custos do produto final, que de-
vem ser somados ainda aos custos advindos dos testes que 
tenham sido necessários durante a etapa de desenvolvimento 
do produto. Por outro lado, espera-se que exista um benefício 
considerável para a sociedade com essa redução, pois se es-
pera com isso que menos pessoas vão desenvolver hipertensão 
arterial e suas doenças relacionadas, evitando muitos gastos 

com saúde pública. Outra questão positiva é o uso da ale-
gação da redução do teor de sódio no rótulo do produto, o 
que pode contribuir para o aumento da competitividade em 
relação à sua versão tradicional, através de um ganho no valor 
agregado do produto.

Outro aspecto importante para a redução do consumo de 
sódio, ou sal, nos alimentos é a adaptação do paladar do con-
sumidor para uma redução gradual de sódio, de forma que se 
pode buscar ao longo do tempo a diminuição nas quantidades 
adicionadas, sem a necessidade, em muitos casos, de substi-
tuição. Contudo, tais reduções devem levar em conta a acei-
tação sensorial e a qualidade microbiológica final do produto.

Ressaltamos que nenhum benefício advindo da redução 
ou substituição do sódio nos alimentos poderá causar grande 
impacto na saúde do consumidor brasileiro se o mesmo man-
tiver alguns hábitos de consumo, como o uso excessivo de 
NaCl em restaurantes, fast-food, self-service e nos próprios 
lares. Dessa forma, todos os esforços e custos despendidos 
pelas indústrias processadoras serão desperdiçados e inefica-
zes para a problemática em questão.

Quando se deseja formular um alimento com baixo teor 
de gordura, pode-se naturalmente reduzir o teor de gordura 
retirando parte dela ou realizar a utilização de substitutos 
de gordura. Deve-se considerar, no entanto, que não existe 
um único elemento que possa recriar toda a funcionalidade 
e atributos sensoriais que a gordura desempenha, ou seja, 
capaz de substituir a gordura em todas as suas aplicações, 
devido às multiplas funções exercidas por essa substância 
em sistemas alimentícios (sabor, textura, cremosidade, volu-
me, sensação de saciedade etc.). Sistemas utilizando vários 
ingredientes são frequentemente empregados para tentar 
atingir as características ou substituir a gordura. O ideal ou 
desejável é obter substitutos de gordura que não interferem 
com os nutrientes da matriz, sendo seguros, baratos, não 
calóricos e ainda se manterem adequados para possibilitar 
fritar ou cozinhar o alimento. No futuro, a Engenharia Gené-
tica provavelmente vai desempenhar um importante papel 
na substituição da gordura.

Novo enfoque para a gordura láctea tem sido apresenta-
do, já que estudos recentes têm sugerido que o consumo de 
produtos lácteos não tem efeitos nos principais fatores de 
risco cardiovascular e metabólico, e que a gordura derivada 
do leite pode oferecer benefícios significativos para a saúde, 
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em comparação com algumas fontes comuns de gorduras ali-
mentares. Dessa forma, a gordura láctea pode tornar-se um 
importante ingrediente, devido à funcionalidade que fornece 
em uma variedade de formulações de alimentos.

Para os consumidores conscientes com a relação alimento 
x saúde, fica a mensagem de que não há mágica para atin-
gir as metas dietéticas. Como já sabido, deve-se buscar a 

combinação de nutrição adequada, uma variedade alimentar 
na dieta, com um estilo de vida saudável, exercícios físicos 
regulares e redução no consumo de gorduras da dieta, quer 
seja pela escolha de produtos com menor teor de gordura, 
quer seja pela escolha de alimentos formulados com redução 
ou substituição de gordura.

7.6 Referências
ADOÇANTES calóricos e não calóricos. Food Ingredients Brasil, 
n. 2,  Parte 1, p. 27-43, 2008. Disponível em: <http://www.
revista-fi.com/materias/58.pdf>.

ALVES, E. M. V. Efeito da redução do teor de sódio sobre as 
propriedades físico-químicas, microbiológicas e sensoriais de 
cream cheese probiótico. Dissertação (Mestrado em Tecnologia 
de Alimentos)--Faculdade de Engenharia de Alimentos, 
Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2014.

AMERICAN HEART ASSOCIATION. Added sugars. Dallas, 
2014. Updated Feb 1, 2017  Disponível em: <http://www.heart.
org/HEARTORG/GettingHealthy/NutritionCenter/HealthyEating/Added-
Sugars_UCM_305858_Article.jsp> Acesso em: 21 abril 2015.

ANTUNES, A. E. C.; OLEJ, B. Intolerância e sensibilidade aos 
componentes do leite. In: ANTUNES, A. E. C.; PACHECO, M. T. 
B. (Eds). Leite para adultos: mitos e fatos frente à ciência. São 
Paulo: Varela, 2009. p. 19-42.

ANTUNES, A. E. C.; LISERRE, A. M.; ZACARCHENCO, P. B.; 
MORAES, J. V. Origem e adaptação genética ao consumo de 
leite. In: ANTUNES, A. E. C.; PACHECO, M. T. B. (Org.). Leite 
para adultos: mitos e fatos frente à ciência. São Paulo: Varela, 
2009. p. 405-424.

ANTUNES, A. E. C.; SILVA E ALVES, A. T.; GALLINA, D. A.; 
TRENTO, F. K. H. S.; ZACARCHENCO, P. B.; VAN DENDER, 
A. G. F.; MORENO, I.; ORMENESE, R. C. S. C.; SPADOTI, L. 
M. Development and shelf-life determination of pasteurized, 
microfiltered, lactose hydrolyzed skim milk. Journal of Dairy 
Science, v. 97, p. 5337-5344, 2014.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA. 
Pirâmide alimentar brasileira. Disponível em: <http://www.anvisa.
gov.br/alimentos/rotulos/guiadebolso.pdf>. Acesso em: 18 abril 
2015.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA. 
Informe Técnico nº 50/2012. Teor de sódio dos alimentos 
processados. Brasília, 2012. 27 p. Disponível em: <http://
ajinomotofi.com.br/docs/TEOR%20DE%20SODIO%20DOS%20
ALIMENTOS%20PROCESSADOS_Anvisa.pdf>

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA. 
2011.  Campanha quer reduzir o consumo de sal. Brasília, 
2011. Última modificação: 29/04/2016. Disponível em: 
< http://portal.anvisa.gov.br/resultado-de-busca?p_p_
id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_
mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_
struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_
assetEntryId=2661059&_101_type=content&_101_
groupId=219201&_101_urlTitle=campanha-quer-reduzir-o-
consumo-de-sal&redirect=http%3A%2F%2Fportal.anvisa.
gov.br%2Fresultado-de-busca%3Fp_p_id%3D3%26p_p_
lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3
Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_
col_count%3D1%26_3_groupId%3D0%26_3_
keywords%3Dplano%2Bredu%25C3%25A7%25C3
%25A3o%2Bsal%26_3_cur%3D1%26_3_struts_
action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_
format%3D%26_3_formDate%3D14418244>.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DA 
ALIMENTAÇÃO - ABIA. Acordo entre o Ministério da Saúde e a 
ABIA já retirou mais de 14 mil toneladas de sódio dos alimentos 
processados. São Paulo, 2016. 2 p. Disponível em: 

<http://www.abia.org.br/vsn/temp/
z201674Posicionamentosodio3fasefinal002.pdf>. Acesso em: 
13 fev. 2017.

BANNWART, G. C. M. C.; PINTO E SILVA, M. E. M.; VIDAL, G. 
Redução de sódio em alimentos: panorama atual e impactos 
tecnológicos, sensoriais e de saúde pública. Nutrire, v. 39, n. 3, 
p. 348-365, 2014.

http://revista-fi.com/materias/58.pdf
http://www.heart/
http://www.anvisa/
http://gov.br/alimentos/rotulos/guiadebolso.pdf
http://ajinomotofi.com.br/docs/TEOR%20DE%20SODIO%20DOS%20
http://portal.anvisa.gov.br/resultado-de-busca?p_p_
http://gov.br/
http://www.abia.org.br/vsn/temp/


205

controle e adequação

BrasilDairyTrends2020

controle e adequação

BATISTA, A. L.; SILVA, R.; DA CRUZ, A. G.; FARIA, J. 
A. F.; MOURA, M. R. L.; CARVALHO, L. M. J. Lactose 
intolerance: possibility of ingesting fermented dairy products. 
Milchwissenschaft, v. 63, n. 4, p. 364-367, 2008.

BENATAR, J. R.; SIDHU, K.; STEWART, R. A. H. Effects 
of high and low fat dairy food on cardio-metabolic risk 
factors: a meta-analysis of randomized studies. Plos One, 
v. 8, n. 10, p. e76480, Oct. 2013. Disponível em: <http://
journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.
pone.0076480&type=printable>.

BEBIDAS vegetais. Bio Nutrição e Saúde, n. 20, 2015.

BOSSO, A. Atividade enzimática e estabilidade térmica da 
β-galactosidase de Kluyveromyces lactis e Aspergillys orysae. 
2012. 64 f. Dissertação de Mestrado (Mestre em Ciência e 
Tecnologia do Leite)--Centro de Pesquisa em Ciências Agrárias, 
Universidade Norte do Paraná, Londrina, 2012.

BRANDÃO, S. C. C.; FONTES, A. C. L. Tendências na fabricação 
de produtos lácteos light e diet. cap. 5, p. 69-77. Disponível em: 
<http://docplayer.com.br/4610426-Tendencias-na-fabricacao-
de-lacteos-light-e-diet.html>.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Portaria 
SVS nº 29, de 13 de janeiro de 1998. Regulamento Técnico 
referente a alimentos para fins especiais. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 30 mar. 1998. 

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução 
RDC nº 18,  de 24 demarço de 2008. Regulamento Técnico 
que autoriza o uso de aditivos edulcorantes em alimentos, com 
seus respectivos limites máximos. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 25 mar. 
2008.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução 
RDC nº 53, de 07 de outubro de 2014. Dispõe sobre a lista 
de enzimas, aditivos alimentares e veículos autorizados 
em preparações enzimáticas para uso na produção de 
alimentos em geral. Diário Oficial [da] República Federativa 
do Brasil, Brasília, DF, n. 194, 08 out. 2014. Disponível 
em: <http://portal.anvisa.gov.br/documents/33916/391619/
Resolu%25C3%25A7%25C3%25A3o%2BRDC%2Bn.%
2B53_2014_Lista%2Bde%2Benzimas.pdf/680b654b-2bab-
4571-a498-d77dd1cec8c4?version=1.0>.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução 
RDC nº 54, de 12 de novembro de 2012. Regulamento Técnico 
sobre informação nutricional complementar. Disponível em: 
<http://portal.anvisa.gov.br/documents/%2033880/2568070/
rdc0054_12_11_2012.pdf/c5ac23fd-974e-4f2c-9fbc-
48f7e0a31864>.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução 
RDC nº 135, de 8 de fevereiro de 2017. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, n° 29, 9 fev. 2017a. 

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução 
RDC nº 136, de 8 de fevereiro de 2017. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, n° 29, 9 fev. 2017b. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 3.092, de 04 de 
dezembro de 2007. Institui Grupo Técnico com o objetivo de 
discutir e propor ações conjuntas a serem implementadas para 
a melhora da oferta de produtos alimentícios e promoção da 
alimentação saudável. Diário Oficial [da] República Federativa 
do Brasil, Brasília, DF, n. 233, 05 dez. 2007. Seção 1, p. 73. 
2007.

BRASIL. Sociedade Brasileira de Cardiologia, IV Diretrizes 
Brasileira de Hipertensão Arterial, 2010.

BRASIL. Ministério da Saúde e indústria assinam acordo para reduzir teor 
de sódio em alimentos. Brasília, 2011. Disponível em: <http://dab.
saude.gov.br/noticia/noticia_ret_detalhe.php?cod=1210>.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Guia alimentar para a população brasileira. 2. ed. Brasília, 2014. 
Disponível em:  <http://portalarquivos.saude.gov.br/images/
pdf/2014/novembro/05/Guia-Alimentar-para-a-pop-brasiliera-
Miolo-PDF-Internet.pdf>. Acesso em: 21 abril 2015.

CÂNDIDO, L. M. B., CAMPOS, A. M. Alimentos para fins 
especiais: dietéticos. São Paulo: Varela, 1996. 423 p.

CARDELLO, H. M. A. B., SILVA, M. A. A. P. M.; DAMÁSIO, M. 
H. Análise tempo-intensidade dos estímulos doce e amargo 
de extrato de folhas de estévia [Stevia rebaudiana (Bert.) 
Bertoni] em doçura equivalente a sacarose. Food Science and 
Technology, v. 19, p. 163-169, 1999.

CARVALHO, L. A. Departamento Técnico da empresa Wenda 
Brasil. [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por <lucas@
wenda.com.br> em 04 maio 2015.

CASAROTTI, S. N.; JORGE, N. Aspectos tecnológicos dos 
substitutos de gordura e suas aplicações em produtos lácteos. 
J. Brazilian Soc. Food Nutr., São Paulo, SP, v. 35, n. 3, p. 163-
181, dez. 2010. Disponível em: <http://sban.cloudpainel.com.
br/files/revistas_publicacoes/307.pdf>.

CHATTOPADHYAY, S.; RAYCHAUDHURI, U.; CHAKRABORTY, 
R. Artificial sweeteners:  a review. Journal of Food Science 
Technology, v. 51, n. 4, p. 611-621, 2014.

CHEATHAM, R. Navigating the landscape of sweetner 
formulations. FoodTech Toolbox, Feb. 2014. Disponível em 
<http://www.freeborn.com/assets/fttb_sweeteners_feb2014.
pdf>. Acesso em: março 2017.

http://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371
http://docplayer.com.br/4610426-Tendencias-na-fabricacao-
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33916/391619/
http://portal.anvisa.gov.br/documents/%2033880/2568070/
http://saude.gov.br/noticia/noticia_ret_detalhe.php?cod=1210
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/
http://wenda.com.br/
http://sban.cloudpainel.com/
http://www.freeborn.com/assets/fttb_sweeteners_feb2014.


206

controle e adequação

BrasilDairyTrends2020

controle e adequação

COCK, P. Erythritol. In: O’DONNELL, K. Sweeteners and sugar 
alternatives in food technology. 2nd ed. UK: John Wiley & Sons, 
Ltd, 2012. Chapter 10. 

CRUZ, A. G.; ANTUNES, A. E. C.; CELEGHINI, R. M. S.; 
FARIA, J. A. F. Processed cheese: relevance for low sodium 
cheese development. In: FOSTER, R.D. (Org.). Cheese: types, 
nutrition and consumption. New York: Nova Publisher, 2011. p. 
157-169.

DAWSON-HUGHES, B. Osteoporose. In: SHILS, M. E.; SHIKE, 
M.; ROSS, A. C.; CABALLERO, B.; COUSINS, R. J. (Ed.). 
Nutrição moderna na saúde e na doença. 10. ed. Barueri: Manole, 
2009. p 1435-1449.

OLIVEIRA. C. B. A. C. de. Obesidade: um olhar social. 
2013. 54 f. Monografia (Graduação em Serviço Social)-- 
Universidade de Brasília, Brasília, 2013. Disponível em: 
<http://bdm.unb.br/bitstream/10483/7142/1/2013_
CristhianiBarbosaArrudaCelestinodeOliveira.pdf>.

DIAMANTINO, I. M.; PENNA, A. L. B. Efeito da utilização de 
substitutos de gordura em queijos light. Revista do Instituto 
Adolfo Lutz, São Paulo, v. 70, n. 3, p. 258-267, 2011.

DAIRY MANAGEMENT INC. Low-fat cheese research. Special 
Report. March 2009. p. 1-8.

DOYLE, M. E.; GLASS, K. A. Sodium reduction and its effect 
on food safety, food quality, and human health. Comprehensive 
Reviews in Food Science and Food Safety, v. 9, p. 44-56, 2010.

DRAKE, S. L.; LOPETCHARAT, K. DRAKE, M. A. Salty taste in 
dairy foods: can we reduce the salt? Journal of Dairy Science, v.  
94, p. 636-645, 2011.

DUBOIS, G. E. Replicating the taste of sugar. Food Technology, 
Chicago, v. 65, n. 9, p. 31-39, Sept. 2011.

EL-BAKRY, M. Sodium in different cheese types: role and 
strategies of reduction. In: FOSTER, R. D. (Org.). Cheese: types, 
nutrition and consumption. New York: Nova Publisher, 2011. p. 
105-118.

FELGATE, M.; SAVARA, T. Consumer and innovation trends in milk 
2014. London: Datamonitor Consumer, 2014. 120 p.

FADINI, A. L.; CRUZ, C. L. V. Controle e adequação. In: 
QUEIROZ, C. G., REGO, R. A., JARDIM, D. C. (Ed.). Brasil 
Bakery & Confectionery Trends 2020. Campinas: ITAL, 2014.

FELICIO, T. L.; ESMERINO, E. A.; CRUZ, A. G.; NOGUEIRA, 
L. C.; RAICES, R. S. L.; DELIZA, R.; BOLINI, H. M. A.; 
POLLONIO, M. A. R. Cheese: what is its contribution to the 
sodium intake of Brazilians? Appetite, v. 66, p. 84-88, 2013.

FOX, P. F.; COGAN, T. M. Factors that affect the quality of 
cheese. In: FOX, P. F.; MCSWEENEY, P. L. H.; COGAN, T. 
M.; GUINEE, T. P. (Ed.). Cheese: chemistry, physics and 
microbiology. 3rd ed. Oxford: Elsevier, 2004. v. 1,  p. 583-608.

GERALDO, A. P. G. Adoçantes dietéticos e excesso de peso 
corporal em adultos e idosos do Estado de São Paulo. Tese 
(Doutorado em Nutrição em Saúde Pública)-- Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2014.

GOMES, A. P.; CRUZ, A. G.; CADENA, R. S.; CELEGHINI, R. 
M. S.; FARIA, J. A. F.; BOLINI, H. M. A.; POLLONIO, M. A. R.; 
GRANATO, D. Manufacture of low-sodium Minas fresh cheese: 
effect of the partial replacement of sodium chloride with 
potassium chloride. Journal of Dairy Science, v. 94, p. 2701-
270, 2011.

GOTO, A.; CLEMENTE, E. Influência do rebaudiosídeo A na 
solubilidade e no sabor do esteviosídeo. Ciência e Tecnologia de 
Alimentos, v. 18, n. 1, p. 3-6, 1998. 

GRANO, V.; DIANO, N.; ROSSI, S. et al. Production of 
low-lactose milk by means of nonisothermal bioreactors. 
Biotecnological Progress, v. 20, p. 1393-1401, 2004.

GREEN, D. M.; ROPPER, A. H.; KRONMAL, R. A.; PSATY, B. 
M.; BURKE, C. L. Serum potassium level and dietary potassium 
intake as risk factors for stroke. Neurology, v. 59, p. 314-320, 
2002.

GUINEE, T. P.; FOX, P. F. Salt in cheese: physical, chemical 
and biological aspects. In: FOX, P. F.; MCSWEENEY, P. L. H.; 
COGAN, T. M.; GUINEE, T. P. (Ed.). Cheese: chemistry, physics 
and microbiology. 3rd ed. Oxford: Elsevier, 2004. v. 1, p. 207-
259. 

GUINEE, T. P.; CARIĆ, M.; KALÁB, M. Pasteurized processed 
cheese and substitute/imitation cheese products. In: FOX, P. 
F.; MCSWEENEY, P. L. H.; COGAN, T. M.; GUINEE, T. P. (Ed.). 
Cheese: chemistry, physics and microbiology. 3rd ed. Oxford: 
Elsevier, 2004. v. 1, p. 349-394.

GUINEE, T. P.; O’KENNEDY, B. T. Mechanisms of taste 
perception and physiological controls. In: GUINEE, T. P.; 
O’KENNEDY, B. T. (Eds.). Reducing salt in foods: practical 
strategies. Boca Raton: CRC Press, 2007.  p. 246-287.

GUPTA, S. K.; KARAHDIAN,C.; LINDSAY, R. C. Effect of 
emulsifier salts on textural and flavor properties of processed 
cheeses. Journal of Dairy Science, v. 67, p. 764-778, 1984.

HIMMELSPACH, J. The sweeter side of life: sweetener market 
review. Food Product Desing, p. 6-11, 2012.

http://bdm.unb.br/bitstream/10483/7142/1/2013_


207

controle e adequação

BrasilDairyTrends2020

controle e adequação

INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION. Salt/sodium 
and dairy products. Brussels, 2009. Disponível em: <http://
www.idfdairynutrition.org/Files/media/FactSheetsHP/Salt-
Sodium-090619.pdf> 

ILHA, J. C. G. Contribuição ao estudo da hidrólise da lactose 
em leite. 1992. 143 f. Dissertação (Mestrado)-- Faculdade de 
Engenharia de Alimentos, Universidade Estadual de Campinas, 
Campinas, 1992. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - 
IBGE. Pesquisa dos orçamentos familiares 2008-2009: análise 
do consumo alimentar pessoal no Brasil. Rio de Janeiro: IBGE , 
2010. Disponível em:  <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/
populacao/condicaodevida/pof/2008_2009_analise_consumo/
pofanalise_2008_2009.pdf> 

JENKINGS, R. Los barones del azúcar. Biodiversidad, n. 30, 
p.1-6, Oct. 2001.

JOHNSON, M. E.; KAPOOR, R.; MCMAHON, D. J.; MCCOY, D. 
R.; NARASIMMON, R. G. Reduction of sodium and fat levels 
in natural and processed cheeses: scientific and technological 
aspects. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, v. 8, 
p. 252-268, 2009.

KINGHORN, A.D.; COMPADRE, C.M. Less common high 
pontecy sweeteners. In: NABORS, L.O. (Ed.). Alternative 
Sweeteners. 4 ed. USA: CRC Press, 2012, cap.14.

KLEES, J. Proposed FDA sodium reduction Goals present 
permeate opportunities. Dairy Spotlight, June 08, 2016. 
Disponível em: <http://dairyspotlight.thinkusadairy.org/
proposed-fda-sodium-reduction-goals-present-permeate-
opportunities>.

KLOSS, L.; MEYER, J. D.; GRAEVE, L.; VETTER, W. Sodium 
intake and its reduction by food reformulation in the European 
Union: a review. NFS Journal, v. 1, p. 9-19, 2015. 

LIEM D. G.; MIREMADI, F.; KEAST, R. S. J. Reducing sodium 
in foods: the effect on flavor. Nutrients, v. 3, p. 694-711, 
2011.

LIMA, J. Enzima permite a fabricação de produtos lácteos com 
zero lactose e menos açúcar. Aditivos e Ingredientes, p. 44-45, 
2015. Disponível em: <http://www.insumos.com.br/aditivos_e_
ingredientes/materias/781.pdf>. Acesso em: 08 fev. 2016.

LIVESEY, G. Glycaemic responses and toleration. In: 
O’DONNELL, K. Sweetners and sugar alternatives in food 
technology. 2nd ed. West Sussex: John Wiley & Sons, 2012. 
cap. 1.

MARTÍNEZ-RODRÍGUEZ, Y.; ACOSTA-MUÑIZ, C.; OLIVAS, 
G. I.; GUERRERO- BELTRÁN, J.; RODRIGO-ALIAGA, D.; 
SEPÚLVEDA, D. R. High hydrostatic pressure processing of 
cheese. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 
v. 11, n. 4, p.399-416, 2012.

MATTAR, R.; MAZO, D. F. C. Intolerância à lactose: mudança de 
paradigmas com a biologia molecular. Rev. Assoc. Med. Bras., v. 
56, n. 2, p. 230-236, 2010.

METZGER, L. E.; KAPOOR, R. Novel approach for producing 
process cheese with reduced-fat and reduced sodium content. 
Journal of Dairy Science, v. 86, n. Suppl. 1, p. 198, 2007.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Blog da Saúde. Obesidade estabiliza 
no Brasil, mas excesso de peso aumenta. 2015. Disponível em: 
<http://www.blog.saude.gov.br/35418-obesidade-estabiliza-no-
brasil-mas-excesso-de-peso-aumenta.html>.

MINTEL. Açúcar e adoçantes: América Latina 2012. Mintel 
Global Market Navigator. 

MORLEY, W. Novel Strategies for reducing sodium. Food 
Technology, Chicago, v. 66, n. 1, p. 53-62, 2012.  

MORAES, A. E. A. Iogurtes para intolerantes à lactose? 
Milkpoint Indústria, 16 dez. 2014. Disponível em: <https://www.
milkpoint.com.br/industria/radar-tecnico/probioticos/iogurtes-
para-intolerantes-a-lactose-92626n.aspx>. Acesso em: 15 abr. 
2015.

MORAES, A. E. A. Lactose e saúde: o que precisamos saber. 
Milkpoint Indústria, 18 fev. 2016. Disponível em: <<http://www.
milkpoint.com.br/industria/radar-tecnico/probioticos/lactose-e-
saude-o-que-precisamos-saber-98937n.aspx.> Acesso em: 27 
fev. 2016.

NABORS, L.; HEDRICK, T. Sugar reduction with polyols. Food 
Technology, Chicago, p. 22-29, 2012.

NOVALIN, S.; NEUHAUS, W.; KULBE, K. A new innovative 
process to produce lactose-reduced skim milk. Journal of 
Biotechnology, v. 119, n. 2, p. 212-218, 2005.

O SAL e seus substitutos. Revista Aditivos e Ingredientes. 
Disponível em: <http://insumos.com.br/aditivos_e_ingredientes/
materias/246.pdf> Acesso em: 11 fev. 2016.

O’BRIEN, N. M.; O’CONNOR, T. P. Nutritional aspects of 
cheese. In: FOX, P. F.; MCSWEENEY, P. L. H.; COGAN, T. 
M.; GUINEE, T. P. (Ed.). Cheese: chemistry, physics and 
microbiology. 3rd. ed. Oxford: Elsevier, 2014. v. 1, p. 573-581. 

http://www.idfdairynutrition.org/Files/media/FactSheetsHP/Salt-
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/
http://dairyspotlight.thinkusadairy.org/
http://www.insumos.com.br/aditivos_e_
http://www.blog.saude.gov.br/35418-obesidade-estabiliza-no-
http://milkpoint.com.br/industria/radar-tecnico/probioticos/iogurtes-
http://milkpoint.com.br/industria/radar-tecnico/probioticos/lactose-e-
http://insumos.com.br/aditivos_e_ingredientes/


208

controle e adequação

BrasilDairyTrends2020

controle e adequação

OZTURK, M.; GOVINDASAMY-LUCEY, S.; JAEGGI, J. J.; 
JOHNSON, M. E.; LUCEY, J. A. The influence of high 
hydrostatic pressure on regular, reduced, low and no salt added 
Cheddar cheese. International Dairy Journal, v. 33, n. 2, p. 175-
183, 2013.

PASTORINO, A. J.; HANSEN, C. L.; MCMAHON, D. J. Effect 
of salt on structure-function relationships of cheese. Journal of 
Dairy Science, v. 86, n. 1, p. 60-69, 2003.

PHAN, V. A.; YVEN, C.; LAWRENCE, G.; CHABANET, C.; 
REPARET, J. M.; SALLES, C. In vivo sodium release related 
to salty perception during eating model cheese of different 
textures. International Dairy Journal, v. 18, n. 9, p. 956-963, 2008.

PINHEIRO, M. V. S.; PENNA, A. L. B. Substitutos de gordura: 
tipos e aplicações em produtos lácteos. Alimentos e Nutrição, 
Araraquara, v. 15, n. 2, p. 175, 186, 2004.

OS POLIÓIS. Aditivos e Ingredientes, 2009. p. 35-48. 
Disponível em: <http://www.insumos.com.br/aditivos_e_
ingredientes/materiais/81.pdf>. Acesso em: 14 abr. 2015.  

PSZCZOLA, D. E.  Future strategies for fat replacement. Food 
Technology, p. 61-84, 2006. Disponível em: <http://www.ift.
org/~/media/food%20technology/
pdf/2006/06/0606col_ings.pdf?__
hstc=201255281.6d4fddfc72c8bf97db0af9526018458f.
1389312000018.1389312000019.1389312000020.1&__hs
sc=201255281.1.1389312000021&__hsfp=1950245361>.

PSZCZOLA, D. E.  Separating fats from fiction. Food Tecnhology, 
p. 47-56, 2009.  

QUAIS OS tipos disponíveis. Aditivos e Ingredientes, n. 113, p. 
27-32, 2014. Disponível em: <http://aditivosingredientes.com.
br/upload_arquivos/201602/2016020229242001454345068.
pdf>. Acesso em: 08 fev. 2016.

REDDY, K. S.; KATAN, M. B. Diet, nutrition and the prevention 
of hypertension and cardiovascular diseases. Public. Health 
Nutrition, Cambridge, v. 7, n. 1A, p. 167-186, 2004.  

REDUÇÃO de sal nos alimentos não alterou a hipertensão no Brasil. Veja, 
29 jun. 2016. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/saude/reducao-de-sal-
nos-alimentos-nao-alterou-a-hipertensao-no-brasil/>.

RODRIGUES, F. M.; ROSENTHAL, A.; TIBURSKI, J. H.; CRUZ, 
A. G. Alternatives to reduce sodium in processed foods and the 
potential of high pressure technology. Food Science and Technology, 
Campinas, v. 36, n. 1, p. 1-8, jan./mar. 2016.

RODRIGUES, J. F.; GONÇALVES, C. S.; PEREIRA, R. 
C.; CARNEIRO, J. D. S.; PINHEIRO, A. C. M. Utilization 
of temporal dominance of sensations and time intensity 
methodology for development of low-sodium Mozzarella cheese 
using a mixture of salts. Journal of Dairy Science, v. 97, n. 8, p. 
4733-4744, 2014.

SABOYA, L. V. Processos tecnológicos de produtos UHT sem/
baixa lactose: exemplos no mercado brasileiro e internacional. 
In: SIMPÓSIO LÁCTEOS E SAÚDE, 2015, Campinas. Palestra...  
Campinas: ITAL, Campinas, 2015. 

SAINT-EVE, A.; LAUVERJAT, C.; MAGNAN, C.; DÉLÉRIS, 
I.; SOUCHON, I. Reducing salt and fat content: impact 
of composition, texture and cognitive interactions on the 
perception of flavoured model cheeses. Food Chemistry, v. 116, n. 
1, p. 167-175, 2009. 

O SAL e seus substitutos. Aditivos e Ingredientes, n. 246, p. 
26-34, 2011. Disponível em: <http://www.insumos.com.br/
aditivos_e_ingredientes/materias/246.pdf>. Acesso em 09 set. 
2014.

SALOMÃO, C. B.; DOS SANTOS, L. C.; FERREIRA, A. D.; 
LOPES, A. C. S. Fatores associados à hipertensão arterial em 
usuários de serviço de promoção à saúde. Revista Mineira de 
Enfermagem, Belo Horizonte, v. 17, n. 1, p. 32-38, 2013. 

SARNO, F.; CLARO, R. M.; LEVY, R. B.; BANDONI, D. H.; 
FERREIRA, S. R. G.; MONTEIRO, C. A. Estimativa de consumo 
de sódio pela população brasileira, 2002 - 2003. Revista Saúde 
Pública, v. 43, n. 2, p. 219-25, 2009. 

SCRIVANO, R. Produtos light engordam lucro de empresas do 
setor de alimentos. O Globo, Rio de Janeiro, 09 mar. 2013.
Disponível em: <http://oglobo.globo.com/economia/produtos-
light-engordam-lucro-de-empresas-do-setor-de-alimentos-
7795190#ixzz4KEqRYTEG>. 

SILVA, H. L. A.; BALTHAZAR, C. F.; ESMERINO, E. A.; 
VIEIRA, A. H.; CAPPATO, L. P.; NETO, R. P. C.; VERRUCK, 
S.; CAVALCANTI, R. N.; PORTELA, J. B.; ANDRADE, M. M.; 
MORAES, J.; FRANCO, R. M.; TAVARES, M. I. B.; PRUDENCIO, 
E. S.; FREITAS, M. Q.; NASCIMENTO, J. S.; SILVA, M. C.; 
RAICES, R. S. L.; CRUZ, A. G. Effect of sodium reduction and 
flavor enhancer addition on probiotic Prato cheese processing. 
Food Research International. In Press. Available online 24 May 
2017. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2017.05.018

SILVA E ALVES, A. T. S.; ANTUNES, A. E. C.; TRENTO, F. K. H. 
S.; ZACARCHENCO, P. B.; ORMENESE, R. C. S. C.; SPADOTI, 
L. M. Pasteurized, microfiltered, lactose hydrolyzed skimmed 
milk with added probiotics: development and storage stability. 
International Journal of Dairy Technology, v. 69, p. 22-30, 2016.

http://www.insumos.com.br/aditivos_e_
http://www.ift/
http://aditivosingredientes.com/
http://veja.abril.com.br/saude/reducao-de-sal-
http://www.insumos.com.br/
http://oglobo.globo.com/economia/produtos-
https://doi.org/10.1016/j.foodres.2017.05.018


209

controle e adequação

BrasilDairyTrends2020

controle e adequação

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO. 
Posicionamento sobre a última versão do Guia Alimentar 
para a População Brasileira. Disponível em: <http://
sban.cloudpainel.com.br/uploads/coment%C3%A1rios_
sobre_a_%C3%BAltima_vers%C3%A3o_do_guia_alimentar_
para_a_popula%C3%A7%C3%A3o_brasileira.pdf> Acesso em 
21 abril 2015.

SOLER, M. Redução e substituição. In: VIALTA, A.; REGO, 
R. A. (Eds). Brasil Ingredients Trends 2020. Campinas: ITAL, 
2014. p. 295-309.

SOUZA, A. M.; BEZERRA, I. N.; PEREIRA, R. A.; PETERSON, 
K. E.; SICHIERI, R. Dietary sources of sodium intake in Brazil 
in 2008-2009. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 
v. 113, p. 1359-1365, 2013. 

SUBSTITUIÇÃO de sódio nos alimentos. Food Ingredients Brasil, 
n. 25, p. 37-45, 2013. Disponível em: <http://www.revista-fi.
com/materias/318.pdf>.

SUBSTITUTOS de gordura. Aditivos e Ingredientes, 2012. p. 
42-54. Disponível em: <http://aditivosingredientes.com.br/
upload_arquivos/201601/2016010994910001454074039.
pdf> . Acesso em: 08 fev. 2016.

SUBSTITUTOS de gordura em alimentos. Aditivos 
e Ingredientes, 2013.  p. 34-40, Disponível em: 
<http://aditivosingredientes.com.br/upload_
arquivos/201603/2016030647620001459277841.pdf>. 
Acesso em: 08 fev. 2016.

SWALLOW, D. M. Genetics of lactase persistence and lactose 
intolerance. Annu. Rev. Genet., v. 37, p. 197-219, 2003.

TAORMINA, P. J. Implications of salt and sodium reduction 
on microbial food safety. Critical Reviews in Food Science and 
Nutrition, v. 50, p. 209-227, 2010.

UBUKATA, K.; NAKAYAMA, A.; MIHARA, R. Pharmacokinetics 
and metabolism of N-[N-[3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl) 
propyl]-α-aspartyl]-L-phenylalanine 1-methyl ester, monohydrate 
(advantame) in the rat, dog, and man. Food Chem Toxicol., v. 
49, Suppl. 1, p. S8-29, 2011.

VAN DE VELDE, F.; VAN GUNST, A.; ROODENBURG, A. J. C. 
Framework for product reformulation: the integration of four 
disciplines; nutrition & health, food technology, legislation 
and consumer perspective. New Food, v. 19, n. 4, 2016. 
Disponível em: <https://has.nl/sites/hascorp/files/Lectoraten/
Framework%20for%20product%20re-%20formulation%20
New%20Food%20Magazine%2C%20Volume%2019%2C%20
Issue%204%2C%202016.pdf>.

VAN DENDER, A. G. F.; SPADOTI, L. M.; ZACARCHENCO, 
P. B.; ORMENESE, R. C. S. C.; MORGANO, M. A. Requeijão 
cremoso sem adição de gordura e com teor reduzido de sódio: 
avaliação e comparação de diferentes formulações otimizadas 
do produto. Disponível em: <http://www.ital.sp.gov.br/tecnolat/
anais/tl230513/Arquivos/VAN%20DENDER.pdf>.

VIALTA, A. Balanceamento da dieta. In: VIALTA, A.; REGO, 
R. A. (Ed.). Brasil Ingredients Trends 2020. Campinas: ITAL, 
2014. p. 91-119.

VIEIRA NETO, O. M.; MOYSÉS NETO, M. Distúrbios do 
equilíbrio hidroeletrolítico. Medicina, Ribeirão Preto, v. 36, p. 
325-337, 2003.

VOIGT, D. D.; CHEVALIER, F.; DONAGHY, J. A.; PATTERSON, 
M. F.; QIAN, M. C.; KELLY, A. L. Effect of high-pressure 
treatment of milk for cheese manufacture on proteolysis, 
lipolysis, texture and functionality of Cheddar cheese during 
ripening. Innovative Food Science & Emerging Technologies, v. 
13, p. 23-30, 2012.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Diet, nutrition and the 
prevention of chronic diseases release independent expert 
report on diet and chronic disease. Report of a Joint WHO/
FAO Expert Consultation. Geneva, Switzerland, 2003. (Report 
916). Disponível em: <http://www.who.int/mediacentre/news/
releases/2003/pr32/en/>.

http://sban.cloudpainel.com.br/uploads/coment%C3%A1rios_
http://www.revista/
http://aditivosingredientes.com.br/
http://aditivosingredientes.com.br/upload_
https://has.nl/sites/hascorp/files/Lectoraten/
http://www.ital.sp.gov.br/tecnolat/
http://www.who.int/mediacentre/news/




211BrasilDairyTrends2020

Capítulo 8

PREMIUMIZAÇÃO E SENSORIALIDADE

Tatiana Colombo Pimentel 
Maricê Nogueira de Oliveira 

Adriano Gomes da Cruz

O mundo é globalizado e, dessa forma, produtos alimen-
tícios, ingredientes e commodities praticamente não encon-
tram barreiras para sua expansão. As pessoas são expostas a 
alimentos e sabores de todo o mundo, tendo suas preferên-
cias e tendências de consumo importadas de outros países 
e rapidamente alteradas. Vários estudos têm identificado a 
valorização crescente da qualidade e dos aspectos sensoriais 
dos produtos alimentícios.

O estudo Brasil Food Trends 2020 apontou como impor-
tante macrotendência a Sensorialidade e Prazer, caracteriza-
da pelo aumento no consumo de alimentos premium, gourmet 
e étnicos, entre outros. Pesquisas da empresa Datamonitor 
(FELGATE; SAVARA, 2014) identificaram como tendências 
do consumo de produtos lácteos, entre outras, o individualis-
mo e expressão, a sensorialidade e indulgência e o conforto e 
simplicidade. Em 2014, o Instituto de Marketing de Alimen-
tos identificou a “descoberta” como um parâmetro essencial 
dos alimentos, incentivando a produção daqueles que propor-
cionam experiências sensoriais mais sofisticadas e inovadoras 
aos consumidores, os denominados produtos gourmet (FOOD 
MARKETING INSTITUTE, 2014). O Hartman Group (2015) 
relata que os consumidores tiveram desinteresse por alimen-
tos produzidos em larga escala e por grandes companhias, 

optando por empresas menores que comercializam produtos 
únicos, artesanais e frescos, os denominados produtos pre-
mium. Eles esperam encontrar produtos de maior qualidade e 
querem saber de onde vêm e quem os fez.   

Os produtos premium foram criados com a finalidade de 
atender uma parte dos consumidores que procuram por pro-
dutos de alta qualidade e que estão dispostos a pagar um 
preço maior por eles. Dessa forma, os produtos premium se 
diferenciam dos produtos comuns, pois são versões incre-
mentadas ou sofisticadas dos mesmos, podendo utilizar in-
gredientes inovadores em sua produção. Fazem parte, ainda, 
dessa categoria os produtos de produção limitada, de design 
exclusivo e arrojado, com características únicas, que utilizem 
técnicas especializadas/sofisticadas ou técnicas artesanais 
de produção, que contenham informações sobre a origem, 
credenciais e cuidados do fabricante, e que apresentem 
benefícios de saudabilidade (“fortificado com”, “livre de”, 
“adequado para”, entre outros) ou atributos associados à se-
gurança e sustentabilidade (“orgânico”, “fair trade”, “menor 
pegada de carbono”, entre outros).

Dentro dos produtos premium há duas categorias princi-
pais: uma para mercados de maior volume, por meio da me-
lhoria de produtos que compõem a cesta básica dos consumi-
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dores, e outra pela exploração do mercado de luxo. A parcela 
mais rica da população, tradicionalmente mais refinada em 
seus hábitos alimentares, tem demandado produtos de qua-
lidade superior, que podem ser classificados numa categoria 
denominada super-premium. Esse segmento de consumido-
res não representa um mercado de grandes proporções, mas 
costuma ser atrativo por estar disposto a pagar mais por pro-
dutos diferenciados (GARCIA; BERTO, 2014).

Os produtos gourmet surgiram com a demanda por novas 
experiências e sensações, pois, no momento em que os custos 
baixam e os consumidores compram quantidades satisfató-
rias dos mesmos, eles ultrapassam a necessidade de apenas 
consumir e passam a consumir de modo hedônico, buscando 
assim produtos que não apenas desempenham a função para 
a qual foram criados, extrapolando-a. Dessa forma, surgiram 
para atender à demanda de consumidores que desejam ex-
perimentar novos produtos, orgânicos, naturais, artesanais e 
frescos. O queijo é o principal produto gourmet e o setor que 
mais cresce dentro dessa categoria (PURCELL, 2015). 

Os produtos artesanais tiveram aumento de comercia-
lização e de aceitação, devido à intenção do consumidor 
em retornar “às origens”, e a isto se incorpora a busca por 
alimentos fabricados artesanalmente de características úni-

cas, com menos aditivos químicos e que sejam produzidos 
em pequena escala. Por vezes o consumidor associa sua ali-
mentação à busca pela saúde, e assim procura alimentos 
lácteos que mantenham as características sensoriais mais 
parecidas às do leite recém-ordenhado. Por isso, dentre os 
produtos artesanais, os queijos obtidos a partir de leite cru 
são a maior referência. 

A tendência personalização da dieta inclui as inovações 
direcionadas para segmentos específicos de consumidores, 
atendendo às necessidades dos públicos infantil e juvenil 
(desenvolvimento e crescimento), de produtos para a saúde 
da mulher, incluindo a fase de gestação, para a saúde do ho-
mem e dos públicos sênior e idosos (envelhecimento saudá-
vel). Verifica-se também o aumento pela procura de produtos 
lácteos não bovinos. Os produtos lácteos caprinos, ovinos ou 
bubalinos abrangem consumidores com alergias e intolerân-
cias ao leite de vaca, com problemas gastrointestinais ou que 
desejam satisfazer suas necessidades gastronômicas (produ-
tos gourmet), por meio de produtos com sabores e texturas 
diferenciadas.

A Tabela 8.1 apresenta os desdobramentos da macroten-
dência Premiumização e Sensorialidade com suas potenciais 
plataformas de inovação.

Figura 8.1 
Macrotendência Premiumização e Sensorialidade: tendências e plataforma de inovação. 

Macrotendência Tendências Plataformas de inovação

Premiumização

Consumo de produtos diferenciados, sofisticados e 
de maior valor agregado.

Produtos premium.
Produtos gourmet.
Produtos frescos.
Produtos lácteos não bovinos.

Valorização dos produtos artesanais e regionais. Produtos artesanais.

Busca de produtos personalizados. Produtos de maior valor agregado para públicos 
específicos.

Sensorialidade
Consumo de produtos que proporcionem 
experiências sensoriais sofisticadas e inovadoras, 
escape do cotidiano, exotismo.

Produtos com novos sabores e texturas.
Produtos que proporcionem novas experiências.

Fonte: Brasil Dairy Trends 2020.
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8.1 O mercado de produtos premium e gourmet
Um relatório desenvolvido pela Confederação das Indús-

trias da Índia afirma que o mercado para produtos artesanais 
é o de maior e mais rápido crescimento do setor leiteiro da 
Índia e está estimado em US$ 11,07 bilhões. O crescimento 
desse setor está estimado em US$ 1,1 bilhão anualmente e 
engloba produtos como paneer (queijo fresco), dahi (iogurte), 
rasogolla (doce em formato esférico) e shrikhand (doce de 
coalhada), entre outros (ÍNDIA, 2004).

O mercado brasileiro de queijos, segundo a Mintel, cresceu 
em volume 9,4% ao ano e em faturamento total 7,7% ao ano, 
no período de 2006 a 2013, e deverá aumentar seu ritmo de 
evolução até 2017. A projeção da empresa de pesquisa é de 
que os volumes vendidos cresçam, em média, 11,4% ao ano, 
entre 2014 e 2017, e os valores anuais de venda 11,1% no 
mesmo período. O mercado deverá atingir R$ 20 bilhões em 
vendas em 2017 (CARVALHO; VENTURINI; GALAN, 2015). 

O consumo per capita de queijos no Brasil teve crescimen-
to médio anual de 8,3% entre 2006 e 2013. Essa evolução 
levou o consumo brasileiro a uma média per capita de 5,3 kg 
por ano, que já é maior do que o consumo verificado no Méxi-
co, mercado ao qual normalmente somos comparados quando 
se avaliam o tamanho e o potencial de determinado mercado, 
o interesse em investimentos multinacionais, entre outros pa-
râmetros. A projeção é de que se chegue a um consumo per 
capita de 8 kg de queijos por habitante/ano em 2017, proje-
tando um crescimento anual médio de 10,5%, entre 2014 e 
2017 (CARVALHO; VENTURINI; GALAN, 2015). 

O perfil de consumo de queijos no Brasil ainda é base-
ado em queijos “convencionais” como a mussarela, queijo 
Prato e requeijão, os quais perfazem 68,9% do volume total 
de queijos produzidos no País. Os queijos especiais ainda 
contam com apenas 6,3% do volume (CARVALHO; VENTU-
RINI; GALAN, 2015). No entanto, com o aumento do poder 
aquisitivo da população, os brasileiros estão comprando mais 
queijos especiais, destacando que as vendas desse tipo de 
produto cresceram 15% em 2010 (AUMENTO..., 2010). 
Aproximadamente, 50% da produção de queijos industriali-
zados e artesanais está concentrada em Minas Gerais, berço 
da indústria queijeira no País (SALAZAR, 2015).

O mercado de produtos segmentados tem crescido de for-
ma acentuada nos últimos anos, fato relacionado com pes-

Com o aumento do nível de educação, informação e renda 
da população, entre outros fatores, os consumidores passa-
ram a valorizar mais a culinária e as experiências sensoriais, 
o que influenciou tanto o setor de serviços de alimentação 
como as indústrias alimentícias. Em especial, aqueles seg-
mentos de produtos de maior valor agregado devem continuar 
tendo crescimento no consumo. Isso vale tanto para produtos 
gourmet e premium, geralmente destinados à população de 
alta renda, quanto para os alimentos sofisticados que têm 
preço acessível para os consumidores emergentes, segmen-
tos estes que deverão representar os grandes mercados para 
a indústria de alimentos no futuro (BARBOSA et al., 2010). 

Em 2014, 145 milhões de pessoas, ou 59% dos norte
-americanos, compraram alimentos gourmet. As vendas no 
varejo superaram os US$ 70 bilhões, um aumento de 18,8% 
em relação ao período anterior de dois anos (TANNER,2014). 
Noventa e seis milhões de americanos compraram alimentos 
gourmet para uso diário e 52 milhões o fizeram para os lan-
ches (TODAY’S..., 2014). Chocolates, óleos e queijos gour-
met são comprados por mais da metade dos consumidores, 
enquanto café, salgadinhos, carnes/aves/peixes, sobremesas 
congeladas, bebidas não alcoólicas, pão/assados e chá gour-
met são comprados por mais de 40% (TODAY’S... 2014).

No Brasil, os alimentos e as bebidas gourmet/premium ti-
veram o dobro do número de exportações no ano de 2014, em 
relação a 2013. De janeiro a outubro de 2015, as empresas 
incluídas no Projeto de Exportações Brazilian Flavors vende-
ram um total de US$ 52,9 milhões ao mercado externo. En-
tre os produtos exportados destacam-se molhos e sobremesas 
gourmet, chocolates e cafés premium, castanhas (Brazilian 
nuts), doces, pães de queijo congelados, licores, energéticos 
orgânicos, alimentos prontos embalados a vácuo, sobremesas 
congeladas, queijos típicos do Brasil e snacks, entre outros 
(ALIMENTOS..., 2015).

Segundo o relatório da Nielsen, divulgado pela Associa-
ção Paulista de Supermercados (Apas), dos 19.600 produtos 
lançados no varejo brasileiro em 2011, metade pertenceu à 
categoria premium. Entre os lançamentos, 50,3% foram da 
categoria high price, 13% da medium price e 36,7% da cate-
goria low price. O número de lançamentos em 2011 foi 24% 
maior do que em 2010 (GUIMARÃES, 2012).
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quisas que comprovam as necessidades nutricionais e sen-
soriais diferenciadas entre faixas etárias e gêneros. Os dados 
do IBGE vêm apontando, por meio dos indicadores sociais e 
demográficos, que a estrutura etária do Brasil está mudando 
e que o grupo de idosos tornou-se um contingente popula-
cional expressivo em termos absolutos e de crescente impor-
tância relativa no conjunto da sociedade. Isso significa que 
existe um mercado consumidor em crescimento acelerado e, 
portanto, entender as verdadeiras necessidades e desejos dos 
idosos é altamente importante para que as empresas consi-
gam acompanhar as mudanças psicográficas e comportamen-
tais da população brasileira. No caso de produtos específicos 
para idosos, ainda há escassez e não há investimentos claros 
em propaganda. O que se tem são produtos adicionados de 
ingredientes que atendem ao exigido por esse mercado con-
sumidor, como aqueles adicionados de cálcio para a saúde 
dos ossos, fortificados com vitaminas e minerais ou com pro-
teínas e aminoácidos para reposição de massa muscular.

O mercado mundial de nutrição infantil é estimado em 
US$ 50 bilhões e deverá ser a categoria com crescimento 
mais rápido nos próximos cinco anos, superior a 7% ao ano, 
reforçado pelos mercados emergentes (SOLER, 2014). As 
vendas de produtos específicos para crianças têm expectativa 
de aumento de US$ 23 bilhões em 2013 para US$ 29,8 
bilhões em 2018 (PACKAGED FACTS, 2014a). Um quarto 
(23%) dos produtos de sucesso no mercado em 2013 foi 
específico para crianças, crescimento de 7% em relação a 
2012 (IRI, 2014). 

Para as mulheres, a procura é por alimentos com com-
ponentes funcionais e/ou direcionados a etapas específicas 
do ciclo de vida, como a gestação e a menopausa. Já para 
os homens, os produtos mais procurados são aqueles para 
aumento da força e energia e melhora da saúde sexual e/ou 
da saúde da próstata.

A criação de búfalas, cabras e ovelhas para a produção 
de leite é muito desenvolvida em vários países ao redor do 
mundo. Apesar de estar concentrada em países asiáticos em 
desenvolvimento, nos quais o setor agropecuário se caracte-
riza pela pequena escala de produção e finalidade de subsis-
tência, a criação desses animais é considerada uma atividade 
em expansão, não somente no Brasil, mas em todo o mundo. 

Os consumidores estão cada vez mais informados da re-
lação entre alimentos e saúde. Sendo assim, uma das ten-

dências é a segmentação dos produtos baseada em gênero 
ou idade, de forma a atender às especificidades de cada um 
desses nichos de mercado. Baseando-se nisso haverá maior 
desenvolvimento de produtos com ingredientes que atuem so-
bre o crescimento e desenvolvimento de crianças, a saúde da 
mulher nas várias etapas de seu ciclo de vida (adolescência, 
idade adulta, gravidez e menopausa), a saúde do homem e o 
público cada vez maior de idosos. 

As perspectivas são muito boas em relação à variedade 
de produtos e bebidas que são classificados como premium 
ou gourmet. Embora todos os produtos lácteos possam exis-
tir em versões chamadas premium, elas são mais frequen-
tes entre os queijos. Por exemplo, um queijo Prato lanche 
não seria classificado como premium, mas um Gouda ou um 
Tilsit, sim. Na Europa, encontram-se queijos Gouda e par-
mesão, entre muitos outros, com diferentes níveis de matu-
ração e com apelo de premiumização. De modo semelhante, 
na Inglaterra e nos EUA, há diferentes graus de maturação 
para o queijo Cheddar. 

Recentemente, pesquisadores da Universidade de Lon-
dres observaram que pessoas que ingeriam pelo menos seis 
porções de frutas e vegetais por dia tinham reduzido o risco 
de morte, quando comparadas com aquelas que consumiam 
apenas uma porção. A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
preconiza uma ingestão de 400 g/dia de frutas e hortaliças, 
o que equivale a cinco porções/dia ou 6% a 7% das calorias 
totais (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2003). No Brasil, 
esse consumo corresponde a apenas 2,3% das calorias totais 
da dieta, ou seja, a, aproximadamente, um terço do recomen-
dado (LEVY-COSTA et al., 2005). As indústrias de alimentos 
têm desenvolvido formas alternativas de consumo de frutas e 
hortaliças, como purês de vegetais, para serem adicionados 
a sopas, molhos ou outros alimentos, pastas de cenoura e 
tomate e vegetais fritos, como brócolis e batatas. Além disso, 
os queijos adicionados de frutas também são inovações nessa 
área (Figura 8.2) e podem ser classificados como premium.

Já no ano de 2011, no Brasil, observou-se essa tendência 
internacional de adição de frutas e/ou vegetais em queijos em 
importante evento da área laticinista do País, a 38ª Exposição 
de Produtos Lácteos (Expolac), realizada na cidade de Juiz de 
Fora-MG. Produtos inovadores como o requeijão de chocolate 
e avelã e o queijo goiaba (massa de mussarela e goiabada) 
foram apresentados.
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As frutas e os vegetais também ganham crescente impor-
tância pelas suas funcionalidades sensoriais. A tendência dos 
consumidores de valorizar sabores e cores reais, naturais e 
autênticas favorece a introdução desses ingredientes na for-
mulação de vários produtos, com funções diversas: adoçan-
tes, corantes, aromatizantes, espessantes etc. No mercado 
brasileiro, espera-se que o processamento de frutas e vegetais 
desponte como importante plataforma de inovação tecnológi-
ca, de modo a ofertar alternativas práticas e acessíveis para o 
aumento da green charge do brasileiro, aproveitando as con-
dições favoráveis da disponibilidade de recursos naturais e 
também do potencial da biodiversidade nacional de prover 
novas superfrutas ou superplantas (REGO; BUCIONE, 2014).

Os queijos adicionados de nozes são outra categoria de 

produtos classificados como gourmet. As nozes são frequen-
temente consumidas puras, como lanches ou como inclusões 
em produtos assados ou barras de cereais. Com o desenvol-
vimento de produtos inovadores, os consumidores também 
podem encontrar nozes em itens como água de coco, pasta 
de amendoim e queijo parmesão. 

Segundo o IRI (2014), mais de um terço (36%) dos pro-
dutos com maiores vendas no mercado (alimentos ou bebidas) 
tinham frutas em sua formulação e/ou alegação de proprieda-
des de saúde relacionadas às frutas e 14% tinham vegetais 
em sua formulação. A maioria dos consumidores (86%) con-
sidera importante a ingestão de porções de frutas e vegetais, 
enquanto 48% relatam que produtos contendo vegetais têm 
melhor sabor (TECHNOMIC, 2014). 

Figura 8.2 
Exemplos de produtos premium/gourmet.

Queijo fresco de leite de cabra com oxicoco 
(cranberries) e canela

Fontes: http://www.gourmet-food.com/gourmet-cheese/gourmet-cheese-with-fruit-10554.aspx; http://www.bluehillyogurt.com/; http://iledefrancecheese.com/).

Queijo Cheddar branco (sem adição do corante 
urucum) de maturação curta com pimenta 

“Habanero”

Queijo Stilton branco com nozes e damasco

Queijo Stilton branco com manga e gengibre
Iogurte de cenoura com apelo de “fresco” e à 

base de leite de vaca criada a pasto

Queijo processado à base de Gruyere e Cheddar 
adicionado de nozes

http://food.com/
http://www.bluehillyogurt.com/
http://iledefrancecheese.com/
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Além dos queijos, os iogurtes têm sido preparados com 
sabores não convencionais, por meio da adição de beterra-
ba, cenoura ou tomate. Na categoria de sorvetes também 
se encontram produtos classificados como premium e su-
per-premium. Do ponto de vista tecnológico, há definições 
de premium e super-premium relacionadas à formulação dos 
sorvetes que consideram o teor de gordura e os ingredientes 
presentes como creme de leite e gema de ovo. 

Nos vários produtos lácteos analisados nessa categoria 
de premium também é dado destaque a outros diferenciais, 
como ausência de organismos geneticamente modificados, 
uso de embalagens com menor pegada de carbono (questões 
ambientais), uso de leite de animais alimentados a pasto, 
com baixos teores de gordura, açúcar ou calorias.

Para ilustrar as possibilidades de outros produtos lácteos 
que se enquadram na categoria de produtos premium, exem-
plos são apresentados na Figura 8.3

Figura 8.3. 
Exemplos de produtos lácteos premium. 

Sorvete BuzzBar para coquetéis e 
sobremesas, com 1,63% de álcool.

Fontes: Divulgação, http://www.berryondairy.com.

Sorvete Mr. Green Tea, alegação 
“all natural”.

Sorvete Snoqualmie de lavanda, com 
botões de lavanda desidratados da 

região da Provença na França.

Iogurte Dahi, MOO Premium 
Food, estilo indiano, sem adição 

de açúcar.

Iogurte Nancy’s Sweet Cream, Springfield Creamery, com 
leite integral orgânico, adoçados com mel, com probióticos. 

Iogurte La Chocolat, Johanna 
Companies, probiótico, com chips 
de chocolate amargo, duto para 

indulgência, baixo teor de gordura.

Mousse Light&Fit, Danone, à base de iogurte grego, 
sem adição de gordura e açúcares.

http://www.berryondairy.com/
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Regulamentação de produtos 
premium e gourmet

Não há uma legislação específica para produtos gourmet/
premium no Brasil, assim como também não existe em ou-
tros países. A legislação que aborda a rotulagem de alimentos 
embalados (BRASIL, 2002) especifica que os alimentos não 
devem ser descritos ou apresentar rótulo que:
a) utilize vocábulos, sinais, denominações, símbolos, em-

blemas, ilustrações ou outras representações gráficas que 
possam tornar a informação falsa, incorreta, insuficiente, 
ilegível, ou que possa induzir o consumidor a equívoco, 
erro, confusão ou engano, em relação à verdadeira natu-
reza, composição, procedência, tipo, qualidade, quanti-
dade, validade, rendimento ou forma de uso do alimento;

b) atribua efeitos ou propriedades que não possuam ou não 
possam ser demonstradas;

c) destaque a presença ou ausência de componentes que se-
jam intrínsecos ou próprios de alimentos de igual nature-
za, exceto nos casos previstos em Regulamentos Técnicos 
específicos;

d) ressalte, em certos tipos de alimentos elaborados, a pre-
sença de substâncias que sejam adicionadas como ingre-
dientes em todos os alimentos com tecnologia de fabrica-
ção semelhante;

e) ressalte qualidades que possam induzir a engano com re-
lação a reais ou supostas propriedades terapêuticas que 
alguns componentes ou ingredientes tenham ou possam 
ter, quando consumidos em quantidades diferentes da-
quelas que se encontram no alimento ou quando consu-
midos sob forma farmacêutica;

f) indique que o alimento possui propriedades medicinais 
ou terapêuticas;

g) aconselhe seu consumo como estimulante, para melhorar 
a saúde, para evitar doenças ou como ação curativa.

Com base nessas informações, pressupõe-se que se deve 
exigir que apenas os produtos que apresentem efetivamente 
uma qualidade de excelência possam utilizar os termos pre-
mium/gourmet no rótulo, de forma a  não  lesar  o  consumidor  
unicamente  pelo  efeito simbólico ou emocional que o pro-
duto transmite. Um grande número de produtos vem sendo 
classificado como premium/gourmet sem oferecer vantagens 
claras e importantes para o consumidor. Muitos não seriam 
diferentes do convencional em essência, mas tentam sê-lo 
pela aparência, não raro pelo mero acréscimo das palavras 
“premium”, “gourmet”, “ouro” ou “nobre” nas embalagens.

Dessa forma, sugere-se que os rótulos e as propagandas 
dos produtos alimentícios apresentem mensagens claras e in-
formativas, para que o consumidor possa fazer sua escolha 
entre o produto premium/gourmet e o convencional, de acor-
do com as características de interesse. Em casos de produtos 
em que a característica diferencial esteja relacionada com 
benefícios à saúde, é importante que a alegação esteja clara 
e devidamente justificada. Para que isso ocorra, é necessário 
que haja regulamentação e/ou recomendação por parte dos 
órgãos fiscalizadores, assim como monitoramento.  

No Reino Unido, a nomenclatura de produtos premium/
gourmet e de outros produtos tem sido alvo de discussão por 
diversas entidades, encontrando-se recomendações relativas 
ao uso dos termos. Essas recomendações, embora não sejam 
vinculativas, abordam a problemática relativa às expectativas 
criadas nos consumidores, em resultado do uso dessas pala-
vras nas embalagens de certos produtos. Essa ideia é igual-
mente suportada por um estudo realizado, em 2004, pela 
Associação de Consumidores Australiana Choice, no qual a 
percepção de 800 consumidores sobre uma listagem de pala-
vras (e.g.,  premium,  finest,  best, quality,  selected) sugere 
um forte impacto sobre as expectativas de  qualidade do pro-
duto, induzindo no consumidor a ideia de elevada qualidade 
e elevados níveis de controle (NUNES, 2011).
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8.2 Valorização de produtos frescos
2013, a alegação de “sabor mais fresco” (IRI, 2014). Pro-
cessos tecnológicos como prensagem a frio e alta pressão têm 
sido utilizados na obtenção de produtos com sabor de “fres-
co”, considerados premium, como sucos, cafés e óleos. Além 
disso, produtos obtidos a partir de leite cru, como os queijos 
artesanais, foram incluídos nas preferências do consumidor. 

Na Figura 8.4 estão apresentados exemplos de produtos 
lácteos que se utilizam dos apelos de cru, fresco, in natura 
ou minimamente processados.  Nos vários itens analisa-
dos nessa categoria de produtos lácteos “frescos” (ou in na-
tura, ou cru) também é dado destaque a outros diferenciais 
como ausência de organismos geneticamente modificados, 
uso de leite de animais alimentados a pasto, existência de 
certificado Kosher e Halal e aplicação de tratamentos térmi-
cos ou não térmicos mais brandos.

Embora seja uma tendência de alguns mercados e a pro-
posta desta obra seja apresentar tendências existentes, é de 
suma importância destacar ao leitor que o consumo de leite 
cru e derivados pode transmitir várias doenças graves. Além 
disso, os fabricantes devem observar a legislação de cada 
país e o que ela permite ou não.

Nos últimos anos, houve mudanças consideráveis na pre-
ferência dos consumidores por produtos que apresentassem 
características de “frescos”, ou seja, que mantivessem as 
características do produto in natura, utilizassem ingredien-
tes crus ou minimamente processados, ou que fossem sub-
metidos ao um mínimo de processamento possível. Nove em 
cada dez adultos (87%) consideram que produtos frescos 
são mais saudáveis, 80% acreditam que são mais saboro-
sos, e 78% relatam esforços para consumir mais produtos 
frescos em detrimento dos alimentos processados (TECHNO-
MIC, 2014). Considerando os últimos dez anos, o consumo 
de produtos frescos aumentou em 20%, atingindo patamares 
de 100 bilhões de produtos por ano. Existe uma projeção de 
consumo que ultrapassa 120 bilhões de produtos por ano em 
2018 (SLOAN, 2010). Os alimentos frescos representaram 
29% de todas as vendas no varejo dos EUA no ano de 2014 
(SCHMANSKY, 2014). Estabelecimentos que concentram 
suas vendas em produtos frescos e prontos para o consumo 
terão a maior taxa de crescimento até 2018 (FMI, 2014).

Dessa forma, as alegações de “frescor” são importantes 
nos produtos. Um em cada cinco produtos com sucesso de 
vendas no mercado de alimentos ou bebidas introduziu, em 

8.3 Produtos lácteos não bovinos
Atualmente, os queijos não convencionais, especialmente 

os fabricados com leite de búfala e cabra, têm ganho es-
paço e conquistado paladares. Os queijos de cabra podem 
ser encontrados em diversas variedades de sabor e formato, 
sendo classificados de acordo com a consistência da massa 
e o processo de cura, que vão determinar o aroma e o sabor 
(SALAZAR, 2015). 

Embora o leite de vaca predomine como opção de con-
sumo na maioria dos países, outras espécies de mamíferos 
também contribuem e são importantes para a produção de 
determinadas regiões. O leite de cabra e de ovelha é muito 
consumido nos países do Oriente e na Europa Meridional, 
o leite de búfala atende principalmente as populações de 
países da Ásia e o leite de camela serve tradicionalmente 
os povos de cultura árabe. Outras espécies, como, renas, 

lhamas, iaques e cavalos também são domesticados com 
esse mesmo propósito, mas de forma menos significativa do 
ponto de vista econômico.

Na Tabela 8.1 é apresentada a composição química do 
leite de diferentes espécies de mamíferos.

Tabela 8.1 
Composição química (g/100g) de leite de vaca, búfala, 
cabra e ovelha.

Espécie Água Gordura Proteína Lactose
Vaca 87,8 3,3 3,3 4,7

Búfala 83,2 7,5 4,0 4,4

Cabra 87,7 3,9 3,4 4,4

Ovelha 82,1 6,4 5,6 5,1

Fonte: Wijesinha-Bettoni & Burlingame, 2013.
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A criação de caprinos representa uma das principais ativi-
dades econômicas das áreas mais secas do Nordeste brasilei-
ro. Carne e leite de caprinos são as principais fontes de prote-
ína animal para as populações de baixa renda, notadamente 
no semiárido. A venda de animais vivos e/ou peles constitui 
fonte adicional de recursos para a obtenção de gêneros não 
produzidos na propriedade. 

Dos tipos de caprinos que compõem o rebanho nacional, 
destacam-se os animais do tipo Sem Raça Definida (SRD), 
que constituem o principal rebanho de caprinos do País. 
Além desse, existem pequenos núcleos de animais represen-
tados pelas raças e/ou tipos nativos: Moxotó, Canindé, Re-
partida, Marota e Gurgueia. Das raças exóticas destacam-se 
a Anglo-nubiana, Parda Alpina, Saanen e Toggenburg, entre 
outras (SANDOVAL JR., 2011).

No Brasil, segundo dados do MAPA, existem cerca de 
14 milhões de caprinos, correspondendo ao 18º rebanho do 
mundo (MAPA, s/d). A produção anual de leite de cabra é de 
cerca de 21 milhões de litros e envolve, em grande parte, em-
presas de pequeno porte. Novos investimentos em genética, 
alimentação, instalações, reprodução e sanidade do rebanho, 
bem como na qualidade e no aproveitamento do leite de ca-
bra, têm mudado essa realidade no País. Entre as décadas de 
80 e 90, houve aumento de 51,6% na produção nacional, in-
dicando o crescente mercado e interesse na atividade. A Re-
gião Nordeste concentra 94% do rebanho caprino brasileiro.

O leite de cabra apresenta teor semelhante de proteínas, 
maior conteúdo de lipídios e menor teor de lactose do que o 
leite de vaca. Apresenta teores reduzidos de vitaminas B6, B12 
e ácido fólico, mas teores elevados de vitamina A (1850 UI 

Figura 8.4 
Exemplos de produtos lácteos que destacam as características de fresco, cru ou in natura

Cold Pressed Raw Milk, Made By Cow, leite cru 
tratado com alta pressão. 

Fonte: http://www.meggymoosdairy.co.uk/; https://www.yourfamilyfarmer.com/; http://www.berryondairy.com

Leite cru Raw Milk The Family Cow, Your 
Family Farmer. 

Leite cru Unhomogenised Whole Milk, Meggy Moo´s, 
pasteurização lenta, com creme na superfície. 

Raw Cheddar, Organic Pastures, queijo cheddar 
ralado feito de leite cru orgânico de animais 

criados a pasto. 

Organic Raw Cheddar, Organic Valley, 
queijo cheddar com leite cru de animais 

alimentados a pasto. 

Raw Milk Sheep Cheddar Cheese, Nordic Creamery, 
queijo cheddar com leite cru de ovelha. 

http://www.meggymoosdairy.co.uk/
https://www.yourfamilyfarmer.com/
http://www.berryondairy.com/
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a 2264 UI de retinol), podendo ser utilizado para combater 
sua deficiência no organismo e reduzir o risco de doenças 
degenerativas na visão, reprodução, pele e outras que cau-
sam perda de funções orgânicas (BARROS, 2012). O teor de 
minerais é maior no leite de cabra, particularmente fósforo e 
potássio, o que o torna uma opção em dietas para redução do 
risco de anemia e desmineralização óssea. 

A demanda pelo leite de cabra e seus derivados tem cres-
cido com o aumento da renda per capita dos consumidores, 
uma vez que se trata de um produto diferenciado em vários 
aspectos, quando comparado ao leite de vaca consumido tra-
dicionalmente. O leite de cabra é indicado para pessoas que 
apresentam distúrbios digestivos e outras reações alérgicas 
relacionadas ao consumo de leite de vaca, pois possui diges-
tibilidade, alcalinidade e capacidade tamponante superiores 
(KUMAR et al., 2012). 

A maior digestibilidade estaria relacionada a três fatores: 
o teor reduzido de caseína, o que favorece a formação de coá-
gulos finos e suaves, facilitando a digestão; a maior quantida-
de de glóbulos de gordura de tamanho reduzido, o que resulta 
em facilidade de dispersão dos mesmos no processo digesti-
vo; e a presença de ácidos graxos de cadeias curta e média, 
facilitando a ação enzimática (CIÊNCIA DO LEITE, 2012). 

Problemas digestivos, úlcera e gastrite podem ser ameni-
zados com o consumo de leite de cabra, pois, devido à sua 
composição, diminui a acidez e contribui para a cicatrização 
das paredes do estômago. A aptidão de neutralização da aci-
dez gástrica, chamada de capacidade tamponante, deve-se às 
proteínas e aos fosfatos. Por suas características, o leite de 
cabra é tido como substituto satisfatório, nos casos de crian-
ças alérgicas, ao leite de vaca (CIÊNCIA DO LEITE, 2012). 

A produção de derivados do leite de cabra configura-se 
como um mercado pouco explorado no Brasil, mas com gran-
de potencial de crescimento. Por isso, é necessário que os 
produtores se planejem para percorrer o caminho comercial 
com vistas ao fornecimento à indústria que transforma o lei-
te de cabra, aumentando as opções de produtos e atingindo 
as necessidades do consumidor voltadas a produtos naturais, 
nutricionais e de alto valor agregado. 

Dentre os derivados do leite de cabra com potencial pro-
missor, um produto de grande aceitação no mercado brasi-
leiro é o iogurte, que possui vantagens, como baixo custo de 
produção, por não necessitar de equipamentos sofisticados e 

ser produzido com relativa facilidade. Mais recentemente, o 
sorvete tem aparecido como produto derivado com boa acei-
tação e um grande mercado a ser explorado. Os cosméticos 
à base de leite de cabra também têm conquistado um im-
portante mercado, tornando-se mais uma alternativa para os 
produtores. Nesse último caso, têm-se o exemplo do Empório 
Doby Store, que dispõe de uma ampla linha de produtos a 
partir das proteínas do leite de cabra, devido ao seu alto po-
der de nutrição da pele (SEBRAE, 2016).

Um nicho de mercado interessante e que desponta como 
uma alternativa é a comercialização de queijo de cabra, pois 
é um produto que atende os consumidores mais exigentes, 
eleva o consumo de proteínas de alto valor biológico, princi-
palmente das camadas menos favorecidas da população, e 
contribui com o aumento do nível de renda dos produtores. 
Devido ao seu sabor acentuado característico, pela presença 
de ácidos graxos de cadeia curta em maior quantidade, o 
leite de cabra não é totalmente adequado para a fabricação 
de queijos frescos. Contudo, para os queijos maturados, o 
leite de cabra traz diferencial valorizado, podendo ser de-
signado tanto de gourmet quanto de premium. Na França 
e em outros países da Europa, os queijos de leite de cabra 
são muito apreciados, havendo preferência por aqueles pro-
duzidos com fungos, maturados e, portanto, com sabor e 
aroma marcantes. O consumidor brasileiro prefere produtos 
com sabor mais suave, como Minas frescal, bursin, chevre a 
L’huille, entre outros. 

O leite em pó de cabra é um produto ideal, por poder ser 
estocado na safra, comercializado na entressafra, e por apre-
sentar volume e peso reduzidos, facilitando e barateando o 
seu transporte e distribuição. No entanto, exige equipamento 
muito caro, inviável para pequenos produtores. O doce de lei-
te é outro produto explorado pelos caprinocultores. Se forem 
tomados os devidos cuidados, sua vida útil é bastante prolon-
gada (AZEVEDO, 2003). 

O leite de ovelha apresenta maior teor de sólidos totais, 
gordura, proteína, carboidratos, cálcio e fósforo do que o 
leite de cabra e de vaca, portanto, o valor calórico também 
é significativamente maior. Pode ser usado para produzir 
queijos, manteiga e iogurtes. Como contém maior quantida-
de de gordura, proteína e sólidos, origina maior aproveita-
mento, rendendo 18% a 25% de queijo, enquanto o leite de 
cabra e de vaca gera apenas 9% a 10 % de rendimento. Os 
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queijos derivados do leite de ovelha incluem Feta, Roque-
fort e ricota. Como esse leite é produzido em determinados 
períodos do ano e em pequenas quantidades, normalmente 
é congelado até que exista uma quantidade suficiente para 
entregar ao produtor de queijo. O leite em pó de ovelha é 
misturado com o leite bovino para produzir laticínios especí-
ficos (DIETER, 2015).

Os dados publicados, em 2010, pelo MAPA apresentam 
valores de um efetivo de 1.207.461 búfalos, sendo estes 
distribuídos pelas cinco regiões do País, respectivamente, 
nas seguintes quantidades e proporções: Norte: 820.295 
(67,93%); Sudeste: 115.404 (9,55%); Nordeste: 112.053 
(9,28%); Sul: 105.264 (8,71%) e Centro-Oeste: 54.445 
(4,50%), destacando-se as seguintes raças: Murrah, Jafara-
badi e suas cruzas, Mediterrâneo e Carabao (RICCI; DOMIN-
GUES, 2012). Nos últimos 50 anos, o crescimento da produ-
ção de leite de búfala foi de 301%, ao contrário do leite de 
vaca, que nesse mesmo período alcançou apenas 59,3% de 
crescimento, o de leite de cabra 85,0% e o de ovelha 54,5%, 
o que sinaliza indiscutivelmente a importância da evolução 
da bubalinocultura leiteira (JORGE et al., 2011).

O leite de búfala possui maiores teores de cálcio (+92%), 
ferro (+37,7%) e fósforo (+118%) do que o leite de vaca. 
Além disso, possui uma quantidade bastante reduzida de 
colesterol (0,65 mg/g), quando comparado ao do leite de 
vaca (3,14 mg/g), o que pode valorizá-lo em um mercado 
consciente de seus maiores benefícios para a saúde (INDIAN 
DAIRY INDUSTRY, 2015).

O teor proteico é 11,42% superior ao do leite de vaca, 
tornando-o uma opção como matéria-prima para a produção 
de caseínas e caseinatos. Suas proteínas, em especial as pro-
teínas do soro, são mais resistentes à desnaturação pelo ca-
lor. É, ainda, rico em componentes com efeitos bioprotetores, 
como as imunoglobulinas, lactoferrinas, lisozimas e lactope-
roxidases, e bifidogênicos, o que torna seus produtos mais 
adaptados a dietas voltadas para a saúde (INDIAN DAIRY IN-
DUSTRY, 2015).

O leite de búfala apresenta, em média, 7,5% de gordura, 
o que é muito maior do que os 3,3% encontrados no leite de 
vaca. Portanto, a utilização comercial de leite de búfala mais 
viável é na produção de produtos derivados de gordura e de 
sólidos não gordurosos (SNF), como manteiga e leite em pó. 
Alguns tipos de queijos são mais apreciados quando produ-

zidos com leite de búfala, que lhes garante as características 
próprias de sua formulação tradicional. É o caso, por exem-
plo, da famosa Mozzarela de búfala da região da Campânia, 
na Itália ( INDIAN DAIRY INDUSTRY, 2015). Uma caracterís-
tica marcante do leite de búfala é a coloração branca, devido 
à ausência de pigmentos carotenoides, o que também confere 
coloração branca à manteiga e ao queijo produzidos, e o sabor 
levemente adocicado.

Na Figura 8.5 estão apresentados alguns exemplos de 
produtos lácteos não bovinos no mundo e, na Figura 8.6, 
exemplos desses produtos no Brasil.

Figura 8.5 
Exemplos de produtos lácteos não bovinos encontrados no 
mundo.

Fontes: http://www.berryondairy.com; http://queijosaloio.pt).

Queijo curado de leite de cabra.

Medalhão de queijo fresco de 
leite de cabra.

Iogurte Kabrita de leite de cabra
Queijo curado de leite de ovelha.

Aperitivo à base de queijo Feta 
de leite de ovelha.

Queijo de leite de búfala 
picante.

http://www.berryondairy.com/
http://queijosaloio.pt/
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Legislação sobre produtos 
lácteos não bovinos

Os parâmetros de qualidade para o leite cru refrigerado 
são definidos na Instrução Normativa N° 62, de 29/12/2011, 
que determina padrões físico-químicos e microbiológicos. O 
leite cru deve ser avaliado quanto aos teores de gordura e 
proteína, densidade relativa, acidez em ácido lático, extrato 
seco desengordurado, índice crioscópico, contagem padrão 
em placas, contagem de células somáticas, pesquisa de re-
síduos de antibióticos, monitoramento da temperatura no 
tanque de conservação do leite, de acordo com a frequência 
recomendada na legislação, além de controles diários na pro-
priedade (BRASIL, 2011a). A Instrução Normativa n° 37, de 

31/10/2000, fixa as condições de produção, identidade e re-
quisitos mínimos de qualidade do leite de cabra destinado ao 
consumo humano (BRASIL, 2000), porém, não há uma regra 
específica para leite de origem ovina ou bubalina. 

Leite de cabra é o produto oriundo da ordenha completa, 
ininterrupta, em condições de higiene, de animais da espé-
cie caprina sadios, bem alimentados e descansados. O leite 
de cabra, quando cru, deverá apresentar Contagem Padrão 
em Placas (CPP) de, no máximo, 500.000 UFC/mL. Para a 
avaliação rotineira da matéria-prima deverão ser efetuados os 
testes de determinação da acidez titulável e determinação da 
densidade relativa a 15/15. O teste de resistência do leite ou 
prova do álcool/alizarol não é aplicável à seleção do leite de 

Figura 8.6 
Exemplos de produtos lácteos não bovinos encontrados no Brasil.

Fontes: http://www.caprilstacecila.com.br; http://www.caprivama.com.br; http://www.sistemafaemg.org.br; http://www.casadaovelha.
com.br/; http://www.bufalaalmeidaprado.com.br/).

Ricota fresca de leite de cabra Leite de cabra pasteurizado Queijo de leite de cabra Queijo Feta de leite de cabra

Iogurte de leite de cabra Leite de cabra em pó Iogurte de leite de ovelha Queijo tipo Feta de leite de 
ovelha

Queijo Mozarella de búfala Manteiga de leite de búfala Ricota de leite de búfala        Iogurte grego de leite de búfala

http://www.caprilstacecila.com.br/
http://www.caprivama.com.br/
http://www.sistemafaemg.org.br/
http://www.casadaovelha/
http://com.br/
http://www.bufalaalmeidaprado.com.br/
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cabra. Cada estabelecimento beneficiador de leite de cabra 
deverá elaborar um Plano de Controle de Qualidade, onde 
serão descritos os métodos de acompanhamento da qualida-
de da matéria-prima e dos produtos, o sistema de limpeza 
e higienização de instalações e equipamentos, métodos e 
frequência de amostragem, controle de efluentes e dejetos 
industriais, controle de pragas e outras especificações que 
poderão vir a ser exigidas pelo SIF/ DIPOA.

O leite obtido em um determinado capril poderá ser trans-
ferido imediatamente após a ordenha e em temperatura am-
biente a outro estabelecimento, para beneficiamento e/ou 
industrialização. A estocagem, na fonte de produção, do leite 
a ser destinado a outro estabelecimento exclusivamente para 
industrialização, aqui entendida como sua transformação em 
derivados do leite, poderá ser realizada por meio dos seguin-
tes processos:

a) após congelamento em latões metálicos de capacidade 
variável até 50 L e manutenção da matéria-prima em tem-
peratura igual ou inferior a -18°C. Deverão ser empregados 
equipamentos que permitam alcançar essa temperatura 
no mais curto intervalo de tempo possível; 

b) refrigeração até temperatura igual ou inferior a 4° C num 
período de tempo não superior a 2 (duas) horas após o 
término da ordenha. 

A estocagem, na fonte de produção, do leite a ser desti-
nado a outro estabelecimento visando beneficiamento (pas-
teurização, esterilização ou tratamento UHT) e distribuição 
ao consumo na forma fluida, somente poderá ser realizada 
mediante refrigeração à temperatura igual ou inferior a 4°C 
num período de tempo não superior a 2 (duas) horas após o 
término da ordenha. A duração do período de estocagem da 
matéria-prima será função da sua qualidade microbiológica e 
físico-química intrínseca, avaliada no momento da sua recep-
ção na indústria ou estabelecimento para onde for destinada.

A refrigeração do leite deverá ser conduzida preferente-
mente em tanque de expansão direta provido de dupla cami-
sa, agitador, termômetro, termostato, tampa e válvula para 
transferência do produto, construído com acabamento sani-

tário. Será admitida a refrigeração através de outros equipa-
mentos, desde que se alcance a temperatura de 4° C (quatro 
graus Celsius) no período de tempo máximo de 2 (duas) horas 
após a ordenha.

O processamento tecnológico de leite de cabra segue os 
mesmos princípios que o leite de vaca. Para a produção de 
leites pasteurizados admitem-se os processos de pasteuriza-
ção lenta (63-65°C/ 30 min) ou de curta duração (72-75°C/ 
15-20 min). O leite de cabra pasteurizado deverá ser desti-
nado ao consumo no estado fluido, devidamente embalado 
e rotulado, deixando o estabelecimento beneficiador com a 
temperatura máxima de 4°C e alcançando o ponto de venda 
com a temperatura máxima de 7°C. O leite de cabra pasteu-
rizado também poderá ser comercializado sob a forma con-
gelada. Além da pasteurização, o leite pode ser submetido à 
esterilização em autoclave ou ao processamento UHT. 

O leite de cabra é classificado quanto ao teor de gordura 
em: integral (quando não houver qualquer alteração do teor 
de gordura contido na matéria-prima); padronizado (3%), 
semidesnatado (0,6% e 2,9%) ou desnatado (máximo de 
0,5%). Essa classificação deverá ser seguida para o leite be-
neficiado e comercializado sob as formas fluída e congelada, 
independentemente do tipo de processamento térmico.

Quanto às características físico-químicas, o leite de ca-
bra deve apresentar acidez titulável entre 0,13% e 0,18% 
de ácido lático, mínimo de 8,2% de sólidos não gordurosos, 
densidade 15/15o entre 1,028 e 1,034 e índice crioscópico 
entre -0,550 e -0,585oH. Além disso, deve ter um mínimo de 
2,8% de proteína total (N x 6,38), 4,3% de lactose e 0,7% 
de cinzas. São admitidos valores inferiores a 2,9% de gordura 
para as variedades integral e semi-desnatada, mediante com-
provação de que o teor médio de gordura de um determinado 
rebanho não atinge esse nível. Para o leite de cabra cru con-
gelado, a faixa normal para a acidez titulável pode variar de 
0,11% a 0,18% de ácido lático.

A legislação para queijos é comum para leites provenien-
tes das espécies bovina, caprina, ovina ou bubalina (BRASIL, 
1996). Da mesma forma, utiliza-se a Instrução Normativa nº 
46, de 2007, para leites fermentados (BRASIL, 2007). 
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8.4 Valorização dos produtos artesanais e regionais
O queijo artesanal produzido com leite cru é um dos pro-

dutos mais tradicionais, herança da colonização portuguesa 
introduzida no Brasil no século XVIII. Os queijos artesanais 
obtidos a partir de leite cru podem ser de leite de vaca ou 
não, e têm sido categorizados como queijos gourmet.

Os queijos industrializados, geralmente disponíveis em 
supermercados, são produzidos em maior escala, a partir da 
coleta de leite de vários produtores. Nesse processo, o leite é 
pasteurizado antes da elaboração dos queijos. A pasteuriza-
ção – que consiste em aquecer o leite a 63-65°C por cerca de 
meia hora ou 72-75°C por 15-20 segundos e depois resfriá-lo 
– tem como objetivo eliminar micro-organismos indesejáveis 
transmissores de doenças e diminuir o quantitativo de micro
-organismos capazes de deteriorar o leite. Como a pasteuriza-
ção do leite elimina os micro-organismos patogênicos, o quei-
jo produzido não acarreta prejuízos à saúde do consumidor.

No entanto, há poucas evidências de que queijos produzi-
dos a partir de leite cru possam trazer malefícios à saúde do 
consumidor, com poucos registros de toxinfecções alimenta-
res relacionadas a eles. Esta é a razão pela qual há a defesa 
desse tipo de queijo, considerando que o mesmo seja feito 
com leite de gado saudável e sob processamento adequado. 

A pasteurização desnatura proteínas, altera o sabor e eli-
mina bactérias láticas benéficas, responsáveis pelas carac-
terísticas especiais dos queijos tradicionais. Essas bactérias 
têm papel importante para evitar a proliferação de micro-or-
ganismos patogênicos e são benéficas para a microbiota in-
testinal. Os franceses geralmente comem queijo após a refei-
ção, como parte da sobremesa, principalmente os produzidos 
por fungos, como Camembert e Brie, os quais ajudam na re-
gularização da microbiota intestinal. 

As características de um queijo são originadas na região 
em que ele é produzido. Tanto a qualidade da água quanto 
a composição dos minerais do solo, a altitude, o tipo de 
pastagem e o tipo de gado desenvolvido no local, além das 
bactérias presentes no leite, são fatores que garantem sabor 
e acidez ao produto, criando a identidade do queijo. Por 
isso, os queijos de diferentes regiões do País apresentam 
características peculiares. Na Figura 8.7 estão apresenta-
dos alguns exemplos de produtos artesanais comercializa-
dos mundialmente. 

Uma pesquisa realizada pela Ciência do Leite, em 2012, 
por meio de uma enquete no site indicou que 33,1% dos con-
sumidores brasileiros consumiriam queijos artesanais obtidos 
a partir de leite cru, desde que fiscalizados; 32,4% acei-
tam a comercialização do queijo artesanal; 15,5% aceitam 
a comercialização se houver qualidade; 12,7% consideram 
a comercialização, mas preconizam a restrição a produtores 
conhecidos e honestos; e 6,3% não consumiriam (ACEITA-
ÇÃO..., 2012). Portanto, somente 6,3% dos consumidores 
não consumiriam de fato um queijo artesanal, o que indica 
que o brasileiro aceita e reconhece a importância do queijo 
artesanal para a sociedade. 

Snacks e formas diferenciadas (corda, pedaços, fatias, es-
palháveis) estão impulsionando o setor de queijos embalados. 
Apesar de o queijo processado ainda dominar as vendas, o 
queijo natural (fresco), étnico, importado, artesanal e varie-
dades especiais, bem como itens processados e aromatiza-
dos, estão desfrutando de vendas cada vez maiores.

Os produtos lácteos artesanais são os obtidos a partir 
da manipulação e ou transformação do leite de forma ar-
tesanal, tais como os diferentes tipos de queijos, iogurtes, 
manteigas, ricotas, bebidas lácteas e requeijões, entre ou-
tros. Entende-se por forma artesanal o processo utilizado na 
elaboração, em pequena escala, de produtos lácteos com 
características tradicionais. 

Os consumidores identificam esses produtos pelas ca-
racterísticas propriamente ditas dos produtos (maior foco 
na singularidade de cada ingrediente, seleção dos melhores 
ingredientes disponíveis, qualidade sensorial superior); do 
produtor (habilidades, experiência, história de vida, valores), 
do local de origem (região de qualidade superior reconheci-
da, terroir), e do modo como são produzidos (técnicas arte-
sanais, pequena escala, mão de obra intensiva, elaborados 
com “paixão”) e distribuídos (disponíveis localmente, lojas 
exclusivas ou especializadas). Vários motivos têm levado os 
consumidores à compra de produtos artesanais, como a ima-
gem de melhor qualidade sensorial, conexão com o produtor, 
prestígio proporcionado pelo produto, satisfação de conhecer 
a procedência e o modo de fabricação, valorização de receitas 
antigas e técnicas de produção, entre outros (REGO; RUFI; 
AUGUSTO, 2014).
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Alguns queijos artesanais brasileiros bastante conheci-
dos são:
• Canastra: o produto típico mais importante da região da 

Serra da Canastra, em Minas Gerais. Com cerca de 20 
dias de maturação já está ótimo para o consumo, e, quan-
to mais curado, mais sabor e picância ele adquire. Tem 
leve aroma lácteo. Produzido há mais de 200 anos, é pa-
recido com o queijo português da Serra da Estrela, trazido 
pelos imigrantes da época do Ciclo do Ouro. 

• Campo Redondo: feito na região de Itamonte, em Minas 
Gerais. É curado na salmoura, por isso é ideal para ser 
consumido mais maduro, como um parmesão. Inicialmen-
te era conhecido como parmesão da Mantiqueira. Ado-
cicado quando jovem e salgado com fundo doce quando 
maduro. Casca amarela e textura cremosa. 

• Serro: por ser produzido em um local mais quente em 
Minas Gerais, costuma ser consumido fresco. Para os ma-
turados, em 15 dias já estão prontos, com casca fina e 
rígida.

• Catauá: produzido na Região de São João del Rei, em Mi-
nas Gerais. Apresenta sabor mais suave, sendo recomen-
dado o consumo no café da manhã. 

• Araxá: também produzido em Minas Gerais, é suave, mas 
de sabor complexo. Quando maturado, tem casca amarela 
e sem fissuras e a massa com poucos furos. Quando fres-
co, é parecido com o Canastra.

• Salitre: é muito parecido com o Canastra e o Araxá. É pra-
xe de produtores da Serra do Salitre cobrir o queijo com 
uma resina amarela, para protegê-lo na maturação.

• Alagoa: produzido no município de Alagoa, na Serra da 
Mantiqueira, em Minas Gerais. Sua casca é natural, lisa 
e comestível. Seu sabor é salgado e ácido. Algumas pro-
duções têm aroma intenso e marcante de ervas frescas e 
lácteos.

• Flor de Mandacaru: um dos queijos pernambucanos. É 
um queijo cremoso e de sabor intenso. Assemelha-se ao 
francês Camembert.

• Petrolina: produzido em Pernambuco, esse queijo foi ins-

Figura 8.7 
Exemplos de produtos artesanais.

Queijo de ovelha (leite cru)

Fontes: http://www.lacticiniospaiva.pt; http://www.berrynondairy.com; http://www.tras-os-montes.com.pt/; http://www.bluehillyogurt.com/).

Queijo de cabra maturado 
(leite cru)

Queijo de leite de cabra 
transmontano (leite cru)

Manteiga artesanal produzida a partir de leite de vacas 
criadas a pasto e em rebanhos pequenos. Iogurte artesanal Tiras de queijo artesanal

http://www.lacticiniospaiva.pt/
http://www.berrynondairy.com/
http://www.tras-os-montes.com.pt/
http://www.bluehillyogurt.com/
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pirado no Morbier da França. Marinado no vinho e reche-
ado de bolinhas nas mesmas condições.

• Chacrinha: produzido em Pernambuco, esse queijo de 
massa cremosa e branca é uma alternativa ao Raclette 
suíço.

• Tubira: queijo regional de Pernambuco com característi-
cas muito próprias, granulado, de consistência firme, seco 
e de salinidade acentuada.

• Coalho: tradicional no Nordeste, mas principalmente em 
Pernambuco. Sua massa, diferente dos industrializados, 
não é muito “borrachuda” e a cor puxa mais para o bran-
co.

• Serrano: produzido no Rio Grande do Sul e em Santa Ca-
tarina com leite de gado de corte. Tem formato circular ou 
de “tijolo” e sabor suave, que se intensifica com o tempo 
de maturação. A casca é amarela e firme. 

• Colonial: feito com leite de vaca. Produzido na parte Sul 
do País com a receita que veio dos imigrantes italianos. 
Por fora é amarelo e duro e por dentro, elástico. O sabor é 
levemente picante.

• Marajó: feito exclusivamente de leite de búfala. Suave, 
de cor quase branca e de massa compacta, é melhor se 
consumido fresco.

Na Figura 8.8 estão apresentados alguns queijos artesa-
nais produzidos no Brasil. 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) está trabalhando para ampliar as regiões produtoras 
de queijos artesanais com registro de Indicação Geográfica 
(IG). O MAPA identificou 18 áreas de produção de queijos 
artesanais de leite cru no Brasil, com maturação menor que 
60 dias, que podem receber a IG, desde que preencham os 
requisitos higiênico-sanitários. Duas delas – a do Serro e a 
da Canastra, ambas em Minas Gerais – já têm o registro de 
Indicação Geográfica. O IG agrega valor ao produto, o que 
possibilita ao setor aumentar a geração de renda e emprego. 
O registro de Indicação Geográfica é um reconhecimento da 
notoriedade, reputação, valor intrínseco e identidade do pro-
duto, além de proteger seu nome geográfico e distingui-lo de 
similares disponíveis no mercado (MAPA, 2015).

Outras regiões são reconhecidas pelo mercado consumi-
dor e pela qualidade e tipicidade de sua produção de queijos 
artesanais. Entre elas, o Cerrado Mineiro, a Serra do Salitre 

e Araxá, também em Minas, o Arquipélago de Marajó (PA), o 
Agreste Pernambucano (PE), o Seridó (RN), a região Serrana 
(RS e SC) e a região do Jaguaribe (CE).

Os produtos lácteos fabricados a partir do leite de vacas 
criadas a pasto e em pequena escala também são categoriza-
dos como artesanais e, fora do Brasil, os fabricantes utilizam 
essas características como diferenciais em relação aos produ-
tos tradicionais. 

A opção por leite proveniente de animais que se alimentam 
de pasto está relacionada com estudos que indicam que es-
ses produtos são nutricionalmente superiores, principalmen-
te devido à maior concentração de ácido linoleico conjugado 
(CLA). Além disso, apresentam razão ômega-3: ômega-6 mais 
elevada e maiores teores de vitaminas A e E. Os consumidores 
também têm preferido esses produtos por reconhecerem que 
são provenientes de pequenas propriedades rurais, em que o 
bem-estar do animal é atendido, assim como a preservação 
do meio ambiente. Por fim, os produtos fabricados com leite 
de gado criado a pasto apresentam características sensoriais 
aprimoradas, como sabor, textura e cor, quando comparados a 
produtos preparados com leite de animais criados com ração 
(PAINE, 2009). 

Legislação sobre 
queijos artesanais

A Portaria no 146, de 7 de março de 1996 (BRASIL, 
1996), regulamentou a identidade e a qualidade de produ-
tos lácteos. Segundo ela, ficava excluído da obrigação de ser 
submetido à pasteurização ou outro tratamento térmico o lei-
te higienizado que se destinasse à elaboração dos queijos 
submetidos a um processo de maturação a uma temperatura 
superior aos 5°C, durante um tempo não inferior a 60 dias. 
Portanto, por essa portaria, apenas queijos maturados por 
mais de 60 dias poderiam ser processados com leite cru, o 
que prejudicou a comercialização dos produtos. No caso do 
queijo Minas, por exemplo, um período tão longo de matu-
ração torna-o muito duro e com sabor amargo, normalmente 
inviabilizando o seu consumo. 

Além disso, no Brasil, a demanda por queijos artesanais 
frescos ou de baixa maturação (meia cura) ainda é maior do 
que a demanda por queijos maturados. O grande público ain-
da não descobriu o flavor característico desenvolvido durante 
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a maturação dos diferentes queijos artesanais. Os processos 
bioquímicos e a redução da atividade de água que ocorrem 
durante a maturação seriam a garantia de inocuidade do 
queijo (PEREIRA, 2013).  

Devido às barreiras na comercialização do queijo artesa-
nal, produtores, acadêmicos e entidades públicas e privadas 
participantes do 1º Simpósio de Queijos Artesanais do Brasil, 
ocorrido em novembro de 2011, em Fortaleza (CE), mani-
festaram até um receio pela extinção do produto. Dadas as 

reivindicações de anos realizadas por profissionais da área, o 
MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) 
criou regras para esse nicho de mercado por meio da Instru-
ção Normativa nº

 57, de 15 de dezembro de 2011 (ROMA-
NOTTO, 2013).

A nova instrução normativa permitia que queijos artesa-
nais tradicionalmente elaborados a partir de leite cru fossem 
maturados por um período inferior a 60 (sessenta) dias, quan-
do estudos técnico-científicos comprovassem que a redução 

Figura 8.8 
Exemplos de queijos artesanais do Brasil.

Serro

Fontes: http://paladar.estadao.com.br/noticias/comida,brasil-queijo-a-queijo,10000009245; http://comidasebebidas.uol.com.br/
album/2013/04/23/queijaria-conheca-alguns-dos-queijos-artesanais-100-brasileiros.htm; http://www.comerecocaresocomecar.com.br/2014/05/

queijos-artesanais-brasileiros.html).

Canastra Salitre Araxá

Marajó Colonial Serrano Coalho

Campo Redondo Catauá Chacrinha Alagoa

Mandacaru Petrolina Tubira

http://paladar.estadao.com.br/noticias/comida
http://comidasebebidas.uol.com.br/
http://www.comerecocaresocomecar.com.br/2014/05/
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do período de maturação não comprometia a qualidade e a 
inocuidade do produto. A definição de novo período de matu-
ração dos queijos artesanais seria realizada por ato normativo 
específico, após a avaliação dos estudos por comitê técni-
co-científico designado pelo MAPA. Portanto, embora a per-
missão para a produção de queijos artesanais de maturação 
inferior a 60 dias existisse, ainda se tinha muita burocracia 
para a definição desses tempos. 

A comercialização do queijo ficava restrita à queijaria si-
tuada em região de indicação geográfica certificada ou tra-
dicionalmente reconhecida e em propriedade certificada ofi-
cialmente como livre de tuberculose e brucelose (Programa 
Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tubercu-
lose Animal, PNCEBT), sem prejuízo das demais obrigações 
dispostas em legislação específica.

Por fim, as propriedades rurais das queijarias deveriam 
descrever e implementar:
I- Programa de Controle de Mastite com a realização de 

exames para detecção de mastite clínica e subclínica, in-
cluindo uma análise mensal do leite da propriedade em 
laboratório da Rede Brasileira da Qualidade do Leite - 
RBQL para composição centesimal, Contagem de Células 
Somáticas e Contagem Bacteriana Total - CBT;

II- Programa de Boas Práticas de Ordenha e de Fabricação, 
incluindo o controle dos operadores, controle de pragas e 
transporte adequado do produto até o entreposto; e

III- cloração e controle de potabilidade da água utilizada nas 
atividades.

Portanto, a Instrução Normativa previa análises mensais 
do leite cru utilizado para a elaboração do queijo, o que impe-
dia a certificação de grande parte das queijarias. Localizadas, 
em sua maioria, em áreas rurais, as queijarias enfrentaram 
dificuldades no envio das amostras para os laboratórios de 
Controle da Qualidade do Leite (RBQL), que nem sempre ti-
nham capacidade para atender à demanda. Na Região Nor-
deste, por exemplo, onde a produção de queijos artesanais é 
elevada, existia apenas um estabelecimento de referência e 
especializado, instalado na capital pernambucana. Em Minas 
Gerais, as exigências de exames mensais do leite em labora-
tórios credenciados só poderiam ser satisfeitas por dois labo-
ratórios: na UFMG-BH e Embrapa de Juiz de Fora. 

A Instrução Normativa nº 30, de 7 de agosto de 2013 

(BRASIL, 2013), revogou a Instrução Normativa nº
 57, de 15 

de dezembro de 2011 (BRASIL, 2011b), e é a legislação vi-
gente para esse tipo de produto. A nova Instrução promoveu a 
flexibilização do processo de certificação para produtores de 
queijo artesanal, interessados em vender o seu produto em 
todo o território nacional. 

A Instrução manteve a permissão para que queijos artesa-
nais pudessem ter período de maturação inferior a 60 dias, 
desde que estudos técnico-científicos comprovassem que a 
redução do período de maturação não comprometia a quali-
dade e a inocuidade do produto. No entanto, a definição de 
novo período de maturação dos queijos artesanais pode ser 
realizada após a avaliação dos estudos pelo órgão estadual e/
ou municipal de inspeção industrial e sanitária reconhecido 
pelo Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem 
Animal – SISBI/POA. Na Instrução Normativa anterior, essa 
tarefa era de um comitê designado pelo MAPA, o que burocra-
tizava a comercialização dos produtos. 

Além disso, a nova norma determina que, além de produ-
tores com propriedades certificadas pelo Programa Nacional 
de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal 
(PNCEBT), aqueles que tiverem suas propriedades controla-
das para brucelose e tuberculose pelos órgãos estaduais de 
Defesa Sanitária Animal no prazo de três anos, a contar da 
data da publicação, também poderão comercializar os queijos 
artesanais. Portanto, amplia os produtores que podem fazer a 
comercialização dos produtos.

Por fim, a nova norma estabelece que o produtor de queijo 
artesanal interessado em comercializar seus produtos deve 
implantar o Programa de Controle de Mastite com a realiza-
ção de exames para detecção da doença, incluindo análise 
periódica do leite da propriedade em laboratório da Rede Bra-
sileira da Qualidade do Leite. A norma anterior determinava 
que essas análises fossem feitas mensalmente. Com a nova 
norma, foi exigido um controle efetivo, mas sem periodicida-
de pré-fixada, porém verificado pelo serviço oficial competen-
te. As propriedades rurais devem ainda instituir Programa de 
Boas Práticas de Ordenha e Fabricação e controle de cloração 
e potabilidade da água utilizada nessas atividades.

Dessa forma, a Instrução Normativa vigente incentiva a 
expansão comercial do queijo artesanal nacional, sem abrir 
mão das normas de qualidade. No entanto, ainda gera discus-
sões e alterações podem ocorrer no futuro. 
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8.5 Personalização de produtos lácteos
Produtos lácteos para mulheres 

A mulher tem necessidades nutricionais especiais nas di-
versas fases da vida, desde a adolescência até a menopausa. 
Na juventude e enquanto permanecer o período menstrual, 
a ingestão de ferro deve ser adequada e, sempre que neces-
sário, fazer reposições. Já na idade adulta é importante ficar 
atenta aos eventuais períodos de gravidez, à saúde cardiovas-
cular e aos ingredientes a ela relacionados, como ômega-3, 
bem como ao controle de peso, mantendo a dieta balanceada. 
O uso de probióticos, prebióticos e simbióticos é recomen-
dado para manter o bom funcionamento do aparelho diges-
tório. Durante a pré-menopausa e menopausa, ingredientes 
que amenizem seus sintomas podem ser utilizados (SOLER, 
2014). Na Figura 8.9 estão apresentados alguns produtos 
lácteos direcionados para mulheres. 

A Danone lançou uma linha de iogurte grego sem gordu-
ra e sem adição de açúcar, no Reino Unido, designada ao 
público feminino com idade de 25 a 35 anos. A nova linha, 
Light & Free, foi criada para oferecer um produto denso e 
cremoso, dentro da categoria de iogurtes com baixo teor de 
gordura. Além de ser livre de gordura e sem adição de açúcar, 
a linha fornece entre 58 e 61 calorias por porção – 30% a 
menos do que a maioria dos iogurtes integrais. Os cinco sa-
bores são morango, framboesa, cereja, pêssego e mirtilo. O 

A tendência de segmentação da dieta é caracterizada pela 
exploração de nichos de mercado formados por consumidores 
com necessidades dietéticas específicas, determinadas por 
características individuais, pela etapa do ciclo de vida em 
que se encontram e o sexo, entre outras (SOLER, 2014). 

Nos últimos anos, houve um aumento na conscientização 
dos consumidores da relação entre alimentos e saúde, sendo 
essa diferente quando se está lidando com homens ou mulhe-
res. A ideia de que homens e mulheres têm diferentes pers-
pectivas e prioridades relacionadas aos alimentos e à saúde é 
baseada em diferentes atitudes, crenças, práticas, aspirações 
e estilos de vida de cada gênero.  

As mulheres são mais propensas a mudar de dieta, costu-
mam adquirir produtos com alegações de propriedades fun-
cionais e de saúde e têm maior conhecimento acerca dos 
efeitos dos alimentos na saúde. Já os homens consideram o 
“prazer” na alimentação como fator primordial. Ureña, Ber-
nabeu e Olmeda (2007) entrevistaram 464 consumidores 
espanhóis, sendo homens e mulheres, e observaram que as 
mulheres possuem maior preocupação com a alimentação, 
pois controlam com maior frequência a ingestão de sal e car-
ne vermelha, consomem mais frutas e vegetais e procuram 
comprar alimentos sem aditivos artificiais. Por outro lado, os 
homens praticam exercícios físicos mais regularmente. 

Figura 8.9 
Exemplos de produtos lácteos para mulheres. 

Iogurte grego Light&Free, Danone, para 
mulheres de 25 a 35 anos, 0% gorduras e 

açúcar adicionado.

Fonte: Divulgação.

Skinnygirl Protein, shake proteico sabor 
baunilha, para público feminino.

Iogurte YoMommy, StonyField Farm, para gestantes e 
nutrizes, fortificado com cálcio, proteína, ácido fólico, 

DHA e probióticos. 
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produto vem em embalagem divertida, visando alcançar um 
público despreocupado, divertido e que gosta de moda. As 
embalagens mostram o principal ingrediente de cada iogurte 
sendo usado para criar a forma de um vestido.

As indústrias de alimentos têm investido no desenvolvi-
mento de produtos direcionados a gestantes e nutrizes. O io-
gurte da marca Yo Mommy traz adição de cálcio, ácido fólico, 
DHA e probióticos e é saborizado com frutas orgânicas. A 
necessidade de ingestão de determinados nutrientes cresce 
consideravelmente durante a gravidez. Recomenda-se às grá-
vidas aumentar em 25% a ingestão de ácidos graxos poli-in-
saturados de cadeia longa (ômega-3 e 6), iodo, zinco e as 
vitaminas B1, B2 e B3. Proteínas, ferro, vitamina B6 e folato 
têm de ter sua ingestão aumentada em torno de 50%. Os 
ácidos graxos ômega-3 e 6 são adicionados a produtos de ges-
tantes, devido à sua função no desenvolvimento neurológico e 
na função visual do bebê. O ácido fólico reduz o risco de pato-
logias do tubo neural e da mielomingocele. As vitaminas são 
adicionadas para melhorar o estado nutricional da gestante e 
do bebê. O ferro é utilizado para reduzir o risco de anemia e 
de algumas intercorrências na gestação, assim como o cálcio 
e o zinco (ALVIM; FADINI; CRUZ, 2014).  

O envelhecimento da população fará aumentar a quanti-
dade de mulheres que passam pela pré-menopausa e meno-
pausa e por problemas como artrite e osteoporose. Das pes-
soas com osteoporose, 85% são do sexo feminino e uma em 
cada três mulheres com mais de 50 anos acabará sofrendo 
uma fratura. Para a redução do risco de osteoporose e manu-
tenção da saúde óssea durante toda a vida, e especialmente 
na pré-menopausa e menopausa, recomenda-se a adequada 
ingestão de cálcio e das vitaminas D e K (SOLER, 2014). 
Alguns ingredientes têm sido empregados nos últimos anos 
para amenizar os efeitos da pré-menopausa e da menopausa. 
É o caso das ligninas e das isoflavonas, encontradas em vá-
rias fontes vegetais, como linhaça e grãos, cuja estrutura lhes 
permite agir como fitoestrogênio, moléculas que atuam como 
estrogênio (SOLER, 2014). 

Produtos lácteos para homens
A população masculina tem demandado produtos que me-

lhoram o desempenho, a aparência e a saúde, observando que 
a prioridade varia de indivíduo para indivíduo e com a faixa 
etária. Os homens mais jovens, ativos e competitivos estão in-

teressados em produtos que reforçam seu desempenho físico 
ou esportivo e a aparência de um modo geral, como bebidas 
energéticas e produtos para desenvolvimento muscular. Na 
idade mediana, aumenta o grau de consciência dos problemas 
relativos à saúde e, consequentemente, cresce o interesse por 
produtos que mantenham a aparência física, reduzam o estres-
se e ajudem num envelhecimento saudável, evitando os males 
comuns dessa faixa etária, como diabetes, obesidade e proble-
mas com a próstata, entre outros (SOLER, 2014). 

Um aspecto que o homem valoriza muito é a saúde sexual, 
especialmente a fertilidade. A espermatogênese é um proces-
so extremamente complexo que exige condições rígidas, entre 
elas a abundância de nutrientes. Ácido fólico e vitamina B12 
são especialmente críticos, devido ao seu significativo papel 
na síntese de RNA e DNA. Selênio e zinco são importantes 
cofatores das enzimas envolvidas na polimerização e trans-
crição. O selênio é um elemento essencial, pois, juntamente 
com as enzimas glutationina peroxidases, protege as células 
germinativas do estresse oxidativo, assim como as vitaminas 
C e E, que, além disso, desempenham um papel crucial na 
promoção da motilidade espermática e qualidade do sêmen. 
A vitamina A desempenha um papel na regulação da esper-
matogênese (SOLER, 2014). Na Figura 8.10 estão apresen-
tados alguns produtos lácteos destinados a homens. 

O iogurte “Powerful Yogurt” é um produto destinado aos 
homens. É comercializado em embalagens maiores e com 
logos de búfalos. Contém alto teor de proteínas (21 g por 
embalagem), pois considera que os homens, no geral, se exer-
citam mais e com maior vigor. O iogurte da empresa Mammo-
th Supply Co segue a mesma ideia, tem consistência firme, 
apresenta teor de proteína elevado (14 g por embalagem) e 
logos de mamutes. Em seu rótulo apresenta a seguinte pro-
paganda: “Este iogurte é para homens e você é um homem. 
Agora, encontre uma colher, garfo ou pá e cave” (tradução 
literal). Esses produtos têm como finalidade o aumento de 
massa muscular, diminuição da gordura corporal e melhora 
do sistema digestivo.

A Danone também lançou um iogurte destinado ao públi-
co masculino, após pesquisa indicar que os homens preferem 
iogurtes com alto conteúdo de gordura, de consistência firme, 
com ingredientes naturais e sabor característico. O produto 
comercializado apresenta 5% de gordura e consistência bas-
tante firme, a ponto de poder ser manuseado com um garfo.  
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Produtos lácteos para idosos
A população brasileira está crescendo e envelhecendo. 

As estatísticas apontam que houve duplicação no número de 
brasileiros com mais de 65 anos entre os anos de 1991 e 
2010. Em 2000, os idosos representavam 5,61% da popu-
lação brasileira, em 2015 eram 7,90% e há previsão de que 
em 2030 representarão 13,44% (IBGE, 2015). Além dis-
so, houve expressivo aumento da longevidade da população 
brasileira. Em apenas 35 anos (1980-2015), a expectativa 
de vida ao nascer aumentou em 13 anos. A média de vida 
passou de 62,2 anos em 1980 para 75,5 anos em 2015 
(IBGE, 2015). Complementarmente, a renda mensal dessa 
faixa etária tem crescido significativamente. Estima-se que 
o rendimento dos idosos passará de 16 bilhões de reais em 
2006 para 25 bilhões de reais em 2020 (VENTURA, 2010). 

O envelhecimento populacional trará impactos signifi-
cativos para diversos setores, dado que essa faixa da po-
pulação possui demanda própria, ainda tem vida economi-
camente ativa e está preocupada em viver mais e melhor. 
Todo bem ou serviço que possa contribuir para uma melhor 
qualidade de vida dessas pessoas tem um mercado poten-
cial bastante elevado. 

É importante considerar o envelhecimento atrelado à 
desigualdade de renda, o que origina a formação de dois 
segmentos distintos de idosos. O primeiro segmento, deno-
minado “Idosos Perfeitos (Perfect-Agers)” ou “Geração de 

Prata (Silver Generation)”, consistirá de idosos com maior 
poder aquisitivo, que buscam incorporar produtos que ofe-
reçam benefícios à sua saúde. O segundo segmento deverá 
ser composto de pessoas idosas mais vulneráveis, devido à 
redução da renda na aposentadoria, doenças e aumento do 
número de idosos morando sozinhos, entre outros fatores. 
Esse segmento deverá trazer grandes desafios para as áreas 
de assistência e Previdência Social. Por outro lado, deve-
rá estimular a oferta de alimentos nutritivos de custo mais 
acessível, fortificação de alimentos tradicionais e suplemen-
tação alimentar (REGO, 2014). 

Com o envelhecimento há o desencadeamento de mu-
danças físicas e psicológicas nos indivíduos, como perda de 
mobilidade, força física, elasticidade, visão, audição, capa-
cidade cognitiva e memória. Além disso, há decréscimo da 
eficiência da percepção sensorial, podendo levar o indivíduo 
a uma redução da palatabilidade dos alimentos e falha na 
saciabilidade sensorial. A perda do olfato causa em algumas 
pessoas a redução de peso, porque os alimentos passam a 
ficar sem sabor. Isso é chamado de “anorexia do envelheci-
mento” e apresenta sérios riscos de doenças causadas por 
desnutrição (SOLER, 2014). Nesse sentido, a tendência é 
o desenvolvimento de produtos com ingredientes funcionais 
(fibras, probióticos, prebióticos), convenientes, em menores 
porções, com densidade nutricional elevada, adicionados de 
realçadores de sabor e temperos e com textura adaptada. 

Figura 8.10 
Exemplos de produtos lácteos para homens.

Fonte: Divulgação.

Iogurte Powerful Yogurt, para homens com 
25 gramas de proteínas.

Iogurte mango Coconut Flakes, Mammoth 
Supply Co.,  Powerful Yogurt, para homens.  

Iogurte Oikos Triple Zero, Danone, 
para homens 0% gorduras, 0% açúcar 
adicionado, 0% adoçantes artificiais.

Iogurte Men, Danone, para homens, com 
maior teor de gorduras (5%).
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Segundo o IUFOST Scientific Information Bulletin (2014), as 
indústrias de alimentos que se interessem na fabricação de pro-
dutos destinados a idosos devem priorizar os seguintes fatores:

• Tamanho de porção reduzido. A porção para os idosos 
deve ser menor do que para os adultos, porque há uma 
diminuição no apetite com a idade, aliada à diminuição 
na prática de exercícios, à menor exigência nutricional e 
às possíveis doenças;

• Visualização de dimensionamento. Grandes porções po-
dem ser intimidadoras para os idosos. O ato de comer 
deixa de ser um prazer e passa a ser uma tarefa, portanto, 
os idosos selecionam os produtos que são aparentemente 
fáceis de serem ingeridos; 

• Alimentos com alta densidade nutricional. Os alimentos 
para idosos devem ser densos em nutrientes, principal-
mente proteínas, pois, com o declínio de massa muscular 
e do apetite, os consumidores desejam obter os compo-
nentes nutricionais com a ingestão de quantidades redu-
zidas do produto; 

• Alimentos fortificados com micronutrientes, para com-
pensar o menor consumo de alimentos;

• Realçadores de sabor. Como a percepção de sabor é dimi-
nuída com a idade, a utilização de realçadores de sabor 
pode ser interessante para aumentar a palatabilidade dos 
produtos;

• Modificação da textura. Os produtos devem ser prepara-
dos com maior teor de umidade e apresentar textura mais 
macia, pois uma parcela grande dos idosos terá problemas 
em mastigar ou engolir os alimentos. Pedaços pequenos 
são recomendados, por serem facilmente engolidos; 

• Estratégias compensatórias. Os produtos para idosos de-
vem ser fáceis de manusear, cortar e ingerir. Isso porque, 
com o envelhecimento, os idosos têm perda da capacida-
de motora e prevalência de artrites. Além disso, os produ-
tos devem ser desenvolvidos para serem consumidos com 
um garfo ou colher em apenas uma das mãos; 

• Soluções de embalagem. Os produtos para idosos devem 
ser comercializados em embalagens menores e para con-
sumo único. As embalagens devem ser projetadas com 
gráficos e letras com fontes maiores e alto contraste, a 
fim de melhor observação por parte do idoso. Além disso, 
devem ser de fácil abertura. 

No Japão, as empresas têm apostado em produtos alimen-
tícios exclusivamente dirigidos aos consumidores de idade 
avançada, com características como uma textura mais suave 
do que a habitual, pré-cozimento e embalagens individuais. 
Esses produtos podem ser encontrados nos supermercados 
com rótulos como “sênior” e características adaptadas às di-
ficuldades para mastigar e para engolir dos idosos. Como os 
idosos japoneses vivem e comem sozinhos (20%-40%), os fa-
bricantes têm optado por apresentar os produtos em porções 
individuais e prontos ou semiprontos para o consumo.

A vitamina D tem sido adicionada a diversos produtos dire-
cionados a idosos, devido à sua relação com a saúde muscular 
e óssea. Sua deficiência pode causar a osteoporose e acele-
rar a perda progressiva e generalizada da massa muscular que 
ocorre com o envelhecimento (sarcopenia). Níveis adequados 
de vitamina D, em combinação com quantidade adequada de 
cálcio e magnésio, são importantes tanto para a saúde óssea e 
muscular quanto para o sistema imune, coração e pressão arte-
rial. Para os idosos recomendam-se ainda antioxidantes para a 
manutenção do desempenho mental, betacaroteno para a saú-
de dos olhos, luteína e ingredientes para a saúde do coração. 
A coenzima Q10 é um antioxidante que participa ativamente 
da síntese de adenosina trifosfato (ATP) nas mitocôndrias e é 
importante que esteja presente em concentrações adequadas, 
principalmente nos idosos (SOLER, 2014).

Na Figura 8.11 estão apresentados alguns produtos lácte-
os fortificados com nutrientes importantes para os idosos. Ao 
contrário do observado para homens e mulheres, a indústria 
láctea ainda não prevaleceu no mercado de produtos para ido-
sos, visto que não há propagandas direcionadas a esse público. 

Produtos lácteos para crianças 
e adolescentes

Crianças com até 6 meses de idade devem se alimentar 
exclusivamente com leite materno, portanto, o leite de vaca 
não é recomendado. Em casos de inabilidade da mãe em 
amamentar a criança, fórmulas artificiais compostas de leite 
de vaca modificado podem ser ministradas para dar suporte 
ao rápido crescimento e desenvolvimento das crianças. Essas 
fórmulas são desenvolvidas para que tenham composição se-
melhante à do leite materno e que sejam de fácil digestão. 

O público infantojuvenil já é encarado hoje como cliente 
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potencial ao estabelecer um padrão de consumo próprio e 
apresentar alto poder de decisão de compra sobre o con-
sumo familiar. De fato, o que se percebe nos últimos anos 
é que crianças e adolescentes estão ficando adultas mais 
cedo ou, pelo menos, assumindo hábitos de consumo mais 
precocemente. Existem, basicamente, duas grandes razões 
para isso: as mudanças ocorridas na dinâmica familiar nas 
últimas décadas e o impacto da tecnologia sobre o mundo 
infantojuvenil (VENTURA, 2010).

As famílias vêm diminuindo o número de filhos desde a 
década de 70, reduzindo as possibilidades de convívio por 
mais tempo com crianças em casa. Com isso, os filhos passa-
ram a ter apenas adultos para se relacionar, sendo obrigados 
a entender e, em boa parte, adotar seus códigos de expressão 
e comportamento. Ao mesmo tempo em que a família foi di-
minuindo, os pais passaram a destinar mais tempo para suas 
vidas fora de casa, notadamente com a participação cres-
cente da mulher no mercado de trabalho. Nesse contexto, a 
tecnologia passa a assumir papel de destaque. A televisão, o 
computador pessoal e o telefone celular consistem em pode-
rosos canais de comunicação que disseminam novos compor-
tamentos e estimulam o consumo (VENTURA, 2010).

Harrison e Marske (2005), após analisarem 426 anúncios, 
observaram que 83% dos alimentos ofertados em programas 
de televisão são destinados ao consumo infantil, e abrangem 
majoritariamente as áreas da conveniência, doces e fast-food, 
sublinhando o grande objetivo do marketing alimentar: alcan-

çar a atenção das crianças. Entendendo que esse é um fenô-
meno mundial, tem-se visto iniciativas públicas de adoção 
de medidas de diminuição do impacto de propagandas de 
alimentos de baixa densidade nutricional sobre as crianças. 

Dessa forma, acredita-se que haverá mudanças significa-
tivas nos padrões da alimentação infantil nos próximos anos. 
Diminuir a densidade calórica e aumentar a densidade nutri-
cional dos produtos serão fatores-chave para o desenvolvimen-
to de produtos direcionados para crianças e adolescentes, a 
fim de evitar dois grandes problemas: a obesidade/sobrepeso 
e a desnutrição. Além de mais saudáveis, alimentos e bebidas 
direcionados para o público infantil têm de apostar também 
em novos formatos e texturas e ter apelo divertido (“Child-
friendly”). Novas técnicas para disfarçar os sabores de frutas 
e legumes estão sendo desenvolvidas e constituem importan-
tes ferramentas para a introdução desses itens nos produtos 
para crianças (SOLER, 2014).

Na idade infantil, o organismo necessita de substâncias 
que ajudem no desenvolvimento ósseo e muscular adequado, 
bem como um bom desenvolvimento cognitivo. Além disso, de-
ve-se atentar para o controle da obesidade e da hiperatividade, 
da potencialização das funções cerebrais (foco e concentração) 
e da melhora da saúde intestinal (digestão e imunidade), bus-
cando ingredientes que tenham essas finalidades. 

Além do aspecto nutricional, os pais tenderão a se preocupar 
com todos os ingredientes utilizados nos produtos consumidos 
por seus filhos, de modo a identificar seus reais benefícios e 

Figura 8.11 
Exemplos de produtos lácteos fortifi cados com nutrientes importantes para os idosos.

Fonte: Divulgação.

Iogurte Benecol líquido com adição de cálcio 
e vitamina D, com Benecol para diminuição 

do colesterol.

Iogurte Beech Nut, DHA Plus, 
probiótico com ômega-3. 

Iogurte Molico, Nestlé, com adição de cálcio 
e vitamina D, ação probiótica.
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eventuais riscos à saúde. Por tal razão, a alimentação infantil 
também deverá ser influenciada pelo desejo dos pais de oferecer 
aos filhos produtos clean label, que utilizem ingredientes “sim-
ples” e que não contenham aditivos artificiais (SOLER, 2014).

O apelo de produtos frescos tem emergido também nos 
itens direcionados a crianças. Dessa forma, sucos ou purês de 

frutas passaram a ser processados por técnicas não térmicas 
de pasteurização, como a tecnologia a alta pressão. Com a au-
sência de tratamento térmico, os produtos podem apresentar 
melhores características sensoriais (principalmente o sabor) 
e podem ser mais nutritivos. Na Figura 8.12 estão apresen-
tados alguns produtos lácteos destinados ao público infantil. 

Figura 8.12 
Exemplos de produtos lácteos para crianças.

Shake orgânico para crianças e adolescentes 
com cálcio e vitaminas

Fontes: http://www.berryondairy.com/; http://www.nestle.com.br; http://www.stonyfield.com/; http://www.irishexaminer.com/).

Snack de base láctea com produtos naturais

Iogurte de morango sem aditivos artificiais Iogurte orgânico com baixo teor de gorduras 
e 25% menos açúcar.

Leite fresco adicionado de cálcio, vitamina 
D, ferro e vitamina A para crescimento de 

desenvolvimento de crianças (1 a 5 anos) – 
Reino Unido

Leite fermentado probiótico - Brasil

Leite adicionado de beta glucana para 
fortalecimento do sistema imunológico de 

crianças (3 a 12 anos) - China

Iogurte em tubete adoçado com xarope de 
agave e saborizado com morango orgânico.

Iogurte orgânico

Leite de transição com ferro e prebióticos 
para crianças de 1 a 2 anos

http://www.berryondairy.com/
http://www.nestle.com.br/
http://www.stonyfield.com/
http://www.irishexaminer.com/
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O consumo de produtos que proporcionem experiências 
sensoriais exóticas também vem sendo explorado pelas em-
presas que fabricam produtos lácteos em vários países. Nas 
figuras 8.13 e 8.14 são apresentados exemplos de sorvetes, 
queijos e iogurtes que são comercializados com o apelo de 
conter sabores exóticos, étnicos, picantes combinações de 
sabores etc. 

Como em outros capítulos desta obra verifica-se ainda que 
esses produtos lácteos, além do apelo de exótico, dão desta-
que a outros diferenciais. Entre esses diferenciais estão: (1) 
sem adição de conservantes, aromatizantes ou outros aditivos 
(clean label); (2) produto feito a partir de leite de raças es-
pecíficas; (3) produto feito a partir de leite de procedência 
garantida, por exemplo, de pequenas propriedades rurais (as-
pectos sociais); e (4) com baixos teores de açúcar ou calorias.

8.6 Consumo de produtos que proporcionem 
experiências sensoriais sofisticadas e 
inovadoras, escape do cotidiano, exotismo

Figura 8.13 
Exemplos de sorvetes com sabores exóticos, étnicos e picantes. 

Fonte: Divulgação.

Sorvete Exottics, Mikawaya, sabor 
vinho de ameixa.

Sorvete King Louis XIV, Connoisseur , 
sabor de baunilha, flocos de chocolate 

e Armagnac.

Gelato Coppa della Maga, Corte Diletto, 
sabor iogurte com pétalas de rosa.

Sorvete holé molé, Pierre’s Chef’s Signature, 
sabor de canela com  pedaços de chocolate 

com chili, pedaços de caramelo e mole.

Sorvete Mexican Hot Chocolate, Creamy 
Creations, sabor chocolate estilo mexicano.

Sorvete Yuengling’s, sabor de baunilha de 
Madagascar com pedaços de churros com 

canelaCherry Vanilla.

Sorvete Balsamic Fig & Mascarpone, 
CoolHaus, figo em azeite balsâmico com 

queijo mascarpone.

Sorvete Vanilla Maple, Artic Zero, sabor 
baunilha com maple.
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8.7 Perspectivas e desafios
A segmentação da dieta, principalmente definida pela 

etapa do ciclo de vida e gênero, deverá sofrer uma trans-
formação significativa nos próximos anos, o que exigirá das 
empresas o desenvolvimento de novos produtos seguindo 
critérios mais específicos, como a definição dos ingredientes 
com propriedades funcionais específicas para cada grupo 
de indivíduos, de forma personalizada. Dessa forma, haverá 
cada vez mais um número maior de produtos direcionados 
para mulheres, homens, idosos ou crianças/adolescentes. O 
grande desafio é compreender os anseios de cada segmento 
da população, sejam eles relacionados com os benefícios à 
saúde esperados com a ingestão dos alimentos, assim como 
os tipos de produtos e as preferências sensoriais (aparência, 
aroma, sabor e textura).  

Figura 8.14 
Exemplos de iogurtes e queijos com sabores exóticos, étnicos e picantes. 

A premiumização deverá provocar uma transformação dos 
padrões de qualidade e aumentar o quantitativo de produtos 
lácteos disponíveis no mercado. Com isso, a indústria terá mui-
tas possibilidades de desenvolvimento de novos produtos ou de 
reformulação daqueles existentes, para que possam ser posi-
cionados nas categorias de premium e/ou gourmet. Concomi-
tantemente, os consumidores podem diminuir cada vez mais a 
procura pelos produtos convencionais, de produção em massa e 
que não tragam benefícios comprovados à sua saúde. Espera-se 
que haja um maior estudo com relação aos diversos processa-
mentos tecnológicos e à infinidade de ingredientes disponíveis, 
com especial foco nas frutas e hortaliças. Além disso, haverá 
maior procura por produtos artesanais e com sabores e texturas 
diferenciadas, como os produzidos a partir de leite não bovino. 

Iogurte Blackberry Serrano Noosa, sabor 
amora com pimenta.

Fonte: Divulgação.

Iogurte Sriracha Mango, Chobani Flip, sabor 
manga com flocos de arroz cobertos de 

pimenta sriracha e pedaços de castanha de 
caju torrada.

Iogurte Activia, Danone, sabor 
abacaxi e coco.

Iogurte Chobani, sabor melancia.

Queijo Brie Coco “La Fromagerie 
Alexis de Portneuf“, queijo brie 
cremoso aromatizado com coco.

Queijo BellaVitano Citrus Ginger, 
Sartori, queijo temperado com 
gengibre, cebola, alho, pimenta 

vermelha e frutas cítricas.

Queijo Mozzarella Apple 
Smoked, defumado com maçãs 

e madeira.

Queijo Gouda Dofino, Arla, 
temperado com pimenta 

chipotle.
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Capítulo 9

SUSTENTABILIDADE E NATURALIDADE

Elza Teresinha Grael Marasca 
Airton Vialta 

Raul Amaral Rego

Valorizar métodos alternativos de produção de alimentos, 
exigir das empresas ética, responsabilidade social e trans-
parência quanto ao modo de produção, preocupar-se com o 
meio ambiente e buscar o consumo consciente são atitudes 
que compõem a sustentabilidade. Essa tendência, juntamen-

te com a naturalidade, que valoriza a autenticidade, o frescor, 
a pureza, e restringe ingredientes artificiais e substâncias in-
desejadas nos alimentos e bebidas, compõe a macrotendên-
cia Sustentabilidade e Naturalidade (Figura 9.1)

Figura 9.1 
Macrotendência Sustentabilidade e Naturalidade: tendências e plataformas de inovação. 

Macrotendência Tendências destacadas Plataformas de inovação

 SUSTENTABILIDADE E 
NATURALIDADE

Sustentabilidade
Valorização de modos agroecológicos de 
produção dos alimentos; desejo de transparência 
das empresas quanto ao modo de produção, 
ética e responsabilidade social; preocupação 
com o meio ambiente; valorização do consumo 
consciente.

Produtos orgânicos; Produtos fair trade; Produtos 
com certificações relacionadas à sustentabilidade; 
Produtos regionais e locais; Produtos free range ; 
Produtos à base de leite de animais alimentados a 
pasto.

Naturalidade 
Valorização da autenticidade, frescor e pureza 
de alimentos e bebidas, restrição a ingredientes 
considerados artificiais; restrição à presença de 
substâncias indesejadas nos alimentos.

Produtos naturais, sem ingredientes considerados 
artificiais; Produtos clean label, elaborados com 
poucos ingredientes; Produtos elaborados com 
ingredientes puros, autênticos; Produtos orgânicos; 
Produtos livres de OGM.

Elaboração: Os autores.
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9.1 Sustentabilidade e sistemas alternativos 
de produção agropecuária

O desenvolvimento da agricultura foi determinante para 
o surgimento e a evolução das civilizações. Ela teve início 
há cerca de 10 mil anos e passou por várias transformações, 
sendo as mais significativas as que ocorreram a partir do sé-
culo XVIII, propiciadas pelo desenvolvimento científico. Até 
então, pode-se afirmar que toda a produção era de certa for-
ma orgânica, pois as fazendas utilizavam poucos pesticidas e 
fertilizantes. Quando o solo se exauria, a solução era abando-
nar a área e procurar outro local (COOPER, 2014).

A utilização de fertilizantes inorgânicos iniciou-se ainda 
no século XVIII, com a descoberta de que a adição de ácido 
sulfúrico a rochas fosfáticas resultava no cálcio superfosfato, 
que disponibilizava o fósforo para as plantas, e com a utili-
zação de salitre do Chile e fezes de aves e morcegos vindas 
do Peru como fontes de nitrogênio. Porém, essas fontes de 
nitrogênio foram se tornando escassas e caras. Foi somente 
depois de I Guerra Mundial que os fertilizantes à base de 
nitrogênio tornaram-se disponíveis em larga escala, com o de-
senvolvimento do processo Harber-Bosch, no qual a amônia é 
sintetizada a partir de nitrogênio e hidrogênio e depois neu-
tralizada com ácido nítrico, resultando no fertilizante nitrato 
de amônio (COOPER, 2014).

A partir da década de 1950, teve início nos EUA um pro-
grama chamado revolução verde, idealizado para aumentar 
a produção agrícola no mundo por meio do uso intensivo de 
insumos como fertilizantes sintéticos, sementes melhoradas 
geneticamente, defensivos, mecanização, técnicas de irriga-
ção, plantio, colheita e manejo, entre outros. Esse programa 
foi exitoso e espalhou-se pelo mundo, sendo hoje a base da 
agricultura convencional.

Paralelamente, a partir de 1924, teve início com Rudolf 
Steiner, na Alemanha, a agricultura biodinâmica, um dos 
vários tipos de agricultura alternativa ou sistema alternativo 
de produção (Figura 9.1), genericamente chamados de or-
gânicos. Na Inglaterra, Eve Balfour, em parceria com Ryan 
Nelson, faz a primeira comparação detalhada entre um cul-

tivo orgânico e um convencional, que ficou conhecida como 
Haughley Experiment. Em 1943, Eve Balfour publica o livro 
“The living soil” e, em seguida, funda a Soil Association, ins-
tituição devotada aos orgânicos e que cresceu muito de lá 
para cá. Nos EUA, Jerome Cohen, utilizando o pseudônimo 
de J. I. Rodale, foi o mais influente expoente dos orgânicos, 
utilizando-se da Editora Rodale e do Instituto Rodale para 
promover uma intensa divulgação dos conceitos da produ-
ção orgânica, iniciada com a publicação do livro “The organic 
front”, em 1948. A publicação do livro “The silent spring”, 
de Rachel Carson, contendo críticas ao sistema convencional 
de produção acabou por fortalecer o movimento em prol dos 
orgânicos e muitos consideram esse marco o início do movi-
mento ambientalista (COOPER, 2014). 

Os sistemas alternativos de produção também se espa-
lharam para vários países. No Brasil, a publicação do livro 
“Fim do futuro? Manifesto ecológico brasileiro”, de José 
Lutzenberger (1999), pode ser considerado o início do am-
bientalismo no País. Logo em seguida, a publicação do livro 
“Manejo ecológico do solo: A agricultura em regiões tropi-
cais”, de Ana Maria Primavesi (1990), abre caminho para 
o crescimento dos sistemas alternativos de produção. Outro 
marco importante para os sistemas alternativos de produ-
ção foi a publicação da Lei 10831/2003, que regulamentou 
todo o setor. 

De acordo com Ormond et al. (2006), na tentativa de de-
fender um nicho de mercado no qual pretende atuar, cada 
grupo alternativo procura caracterizar a sua produção com 
um conjunto de conceitos próprios, que incluem desde filoso-
fia (às vezes, até preceitos religiosos) até a definição do tipo 
de insumo utilizado. Na realidade, quase sempre se trata de 
um esforço de diferenciação de processos de produção e de 
produtos, com o objetivo de aumentar a parcela de mercado. 

Na Figura 9.2 e Figura 9.3 são apresentadas as definições 
de alguns sistemas alternativos de produção agrícola voltados 
para a sustentabilidade e naturalidade.



243

sustentabilidade e naturalidade

BrasilDairyTrends2020

Figura 9.2 
Sistemas alternativos de produção (adaptado de Ormond, 2006 e Weid, 2012).
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9.2 O mercado de produtos orgânicos
superior”, “Melhor sabor/aroma”, “Mais saudável” e “Mais 
nutritivo”. Identificou ainda os dez principais benefícios 
atribuídos ao consumo de alimentos orgânicos: 1. “Livre de 
substâncias químicas e pesticidas, portanto mais saudáveis”; 
2. “Mais saudável para o meu corpo”; 3. “Livre de antibióti-
cos, portanto mais saudável”; 4. “É bom para o meio ambien-
te/natureza”; 5. “É mais natural”; 6. “Melhor sabor”; 7. “É 
rastreável”; 8. “É livre; de OGM”; 9. “É seguro para mim”; e 
10. “Dá suporte à localidade”.

De acordo com Stolze et al. (2016), as razões principais para 
os consumidores comprarem orgânicos no Reino Unido são: 1. 
“Sem pesticidas”; 2. “O sabor é melhor”; 3.”Melhor para o meio 
ambiente”; 4. “Melhor para o bem-estar animal”; 5. “Melhor 
qualidade percebida”; e 6. “Melhor benefício à saúde percebi-
do”. Os autores afirmam ainda que os consumidores de orgâ-
nicos têm maior interesse e lealdade a marcas, principalmente 
àquelas que se comunicam claramente com seus consumidores 
e que inovam constantemente. Já os consumidores mais jovens 
procuram marcas que façam as coisas certas e que ao mesmo 
tempo tenham produtos saborosos e de qualidade. Outro dado 
interessante é que 65% dos consumidores entraram no mercado 
de alimentos orgânicos nos últimos cinco anos.

Leite de pastagem

O leite de pastagem é proveniente de vacas cuja alimentação é feita à 
base de gramíneas frescas, com acesso conti nuado à pastagem durante 

todo o ano, exceto em condições climáti cas severas. Na produção do 
leite de pastagem é obrigatória uma metodologia de maneio rigorosa, 
para garanti r uma pastagem rica e de qualidade. As práti cas  de bem

-estar animal são rigorosas e a  produção é sustentável. O impacto am-
biental é gerido por meio de metodologias de efi ciência em gestão da 

exploração leiteira. Também é um leite considerado natural  e de maior 
valor nutricional. Exemplo de aplicação desse sistema é o “Vacas Feli-

zes”, prati cado nos Açores (Vacas Felizes, 2016).

Figura 9.3 
Conceito de leite de pastagem, difundido como natural e nutritivo. 

Comportamento do consumidor 
de alimentos orgânicos

De acordo com um estudo publicado pela Organic Trade 
Association (OTA, 2011), 78% das famílias americanas com-
praram produtos orgânicos, ante 73% registrados dois anos 
antes. Quatro de dez famílias disseram estar comprando mais 
orgânicos que no ano anterior. Um total de 72% dos pais 
afirmaram conhecer o selo USDA para orgânicos. Quando per-
guntados sobre o principal motivo para a preferência pelos 
orgânicos, pelo terceiro ano consecutivo os pais apontaram a 
saúde. Eles consideram que os produtos orgânicos são mais 
saudáveis que os convencionais.

Gan et al. (2014) observam que os principais fatores 
que motivam os consumidores chineses a comprar produtos 
orgânicos são: “mais saudáveis para mim e minha família” 
(68,31% dos entrevistados); “livre de pesticidas/hormônios 
de crescimento” (57,98%); “contém mais nutrientes/vitami-
nas” (55,28%); e “Livre de OGM” (36,40%).

Pesquisa do Bord Bia, Irish Food Board, realizada pela 
empresa IPSOS (ORGANIC...,2014) com consumidores ir-
landeses identificou os seguintes fatores associados positi-
vamente aos alimentos orgânicos: “Premium”, “Qualidade 
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Em seguida, são apresentados alguns dos dados obtidos 
em uma pesquisa recente dos hábitos de consumo dos 
americanos (FUNK; KENNEDY, 2016): 
• 55% acreditam que alimentos orgânicos são melhores 

para a saúde do que os convencionais, enquanto 41% di-
zem que não há diferença entre eles e 3% dizem que os 
convencionais são melhores.

• 32% dizem que os produtos orgânicos são mais sabo-
rosos.

• 39% consideram os alimentos geneticamente modifica-
dos – GM piores para a saúde do que os não GM, enquan-
to 48% dizem que alimentos GM não são diferentes dos 
alimentos não GM e 10% dizem que alimentos GM são 
melhores para a saúde.

• A minoria dos adultos americanos que se preocupam pro-
fundamente com a questão dos alimentos GM (16%) é 
muito mais propensa a considerar os produtos orgânicos 
mais saudáveis. 

• Os 18% dos americanos mais focados em uma alimenta-
ção saudável e nutritiva são especialmente suscetíveis a 
considerar os produtos orgânicos mais saudáveis. 

• 54% dizem que as pessoas dão mais atenção à alimenta-
ção saudável hoje do que há 20 anos. Entretanto, somen-
te 29% afirmam que seus hábitos alimentares são mais 
saudáveis atualmente.

• 73% dos americanos compraram frutas e legumes culti-
vados localmente no último mês, (71%) tomaram sua de-
cisão de compra com base na nutrição e nos ingredientes 
listados nos rótulos e 68% compraram alimentos orgâni-
cos de algum tipo, in natura ou industrializados. Um total 
de 40% afirma que a maioria ou vários dos produtos que 
adquiriram no último mês eram orgânicos.

• 72% dos americanos dizem que, quando o preço dos pro-
dutos orgânicos é superior ao dos convencionais, o fator 
preço é levado em conta na hora da compra.

Consulta pública online realizada pelo Departamento de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural da Comissão Europeia 
com 45 mil participantes, publicada em 2014, revelou as 
seguintes razões por trás do consumo de produtos oriundos 
da agricultura orgânica: 83% estão preocupados com o meio 
ambiente; 81% querem produtos que não sejam OGM; 78% 
pagariam mais por bons produtos orgânicos; e 74% acredi-

tam que fazendas orgânicas são mais sustentáveis (EURO-
PEAN COMMISSION, 2014).

Na pesquisa da Health Focus International (2014), os 
brasileiros apontaram os seguintes fatores associados a or-
gânicos: Livre de resíduos químicos (44%); Cultivado sem 
pesticidas e herbicidas (33%); Mais saudáveis (33%); Mais 
frescos (31%); Mais seguros para o meio ambiente (30%); 
Qualidade superior (26%); Mais nutritivos (26%); Mais sa-
borosos (26%); Mais seguros (24%); Não OGM (20%); Vale 
a pena pagar um pouco a mais (19%); Orgânicos são o mes-
mo que “all natural” (18%). Para a pergunta “Que fatores 
são importantes para influenciá-lo a tentar uma nova marca 
de alimento ou bebida?”, 62% dos brasileiros responderam 
“contém somente ingredientes naturais” e 59%, “contém in-
gredientes orgânicos”, sendo essa última resposta dada por 
32% dos entrevistados em 2005. 

Como se vê, há uma tendência por parte do consumidor 
moderno em adotar um estilo de vida mais saudável, do qual 
fazem parte a realização de mais exercícios físicos e a maior 
inclusão na dieta de alimentos naturais, orgânicos, integrais, 
funcionais e probióticos, aliando a atenção ao modo de pro-
dução sustentável, ao bem-estar animal e sem agressão ao 
meio ambiente. 

Viana e Revillion (2010) propuseram um modelo teórico 
para qualidade percebida (Figura 9.4) e verificaram que o 
mesmo contempla os principais atributos e sinais de qualida-
de percebidos pelo consumidor de laticínios. Constataram que 
a qualidade percebida vincula-se diretamente ao processo de 
experiência, por meio do desempenho dos atributos senso-
riais do produto, seguidos dos sinais extrínsecos e intrínse-
cos inferidos antes do consumo e da crença nos atributos de 
confiança. Segundo os autores, fortalecer as comunicações 
em torno dos benefícios à saúde e dos atributos sensoriais e 
o desenvolvimento de produtos e embalagens voltados para 
a conveniência, são estratégias que devem ser mais bem 
exploradas no Brasil. Os autores acreditam que o controle de 
qualidade higiênico-sanitário é de extrema relevância para a 
competitividade e credibilidade do setor, porém, deve ser co-
municado de forma mais contundente para que os consumi-
dores se conscientizem da importância de um consumo segu-
ro. O objetivo da comunicação deve ser otimizar a informação 
e não uma forma de diferenciação. A crescente demanda por 
produtos lácteos naturais/orgânicos e funcionais está atrelada 
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à confiança em atributos de qualidade de difícil mensuração, 
que devem ser comunicados de forma fidedigna para garantir 
a segurança sanitária e os benefícios à saúde creditados pelos 
setores industrial e varejista. 

O crescimento do mercado de 
produtos alimentícios orgânicos

De acordo com o estudo da Organics Brasil, desenvolvido 
pelo Instituto de Promoção do Desenvolvimento em parce-
ria com a Apex-Brasil (MERCADO..., 2016a), o mercado de 
alimentos orgânicos no Brasil deve ter crescido por volta de 
35% em 2016 e atingido R$ 2 bilhões. Embora o crescimen-
to seja expressivo, o valor ainda é muito pequeno, compa-
rado ao faturamento mundial do segmento, que foi de US$ 

64 bilhões em 2013, tendo como líderes os Estados Unidos 
(US$ 35 bilhões), Alemanha (US$ 7 bilhões) e Canadá (US$ 
4,4 bilhões). Mesmo sendo ainda um “nicho”, o potencial de 
crescimento tem estimulado empreendedores do setor.

Segundo a OTA (ORGANIC TRADE ASSOCIATION, 2016), 
os produtos lácteos foram a categoria de alimentos orgâni-
cos que apresentou o segundo maior crescimento no mer-
cado americano, perdendo apenas para os condimentos. Os 
produtos lácteos foram responsáveis, em 2015, por US$ 6 
bilhões em vendas, um aumento de mais de 10% em relação 
ao ano anterior. Os produtos lácteos foram responsáveis por 
15% das vendas totais de alimentos orgânicos, que somaram 
US$ 39,7 bilhões. 

Stolze et al. (2016) afirmam que, na União Europeia, as 
vendas totais no varejo passaram de € 11,1 bilhões em 2005 

Figura 9.4 
Modelo Teórico do processo de formação da qualidade percebida pelo consumidor de produtos lácteos orgânicos. 

Fonte: Adaptado de Viana; Revillion, 2010.
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para € 24 bilhões em 2014 e as taxas de crescimento de 
2014, em relação ao ano anterior, variaram bastante, tendo 
sido em torno de 4% na Bélgica e no Reino Unido, 10% na 
França e 45% na Suécia. O bom desempenho do mercado 
possibilita aos autores afirmarem que há na UE um grande 
potencial de crescimento para os orgânicos.

Segundo ainda Stolze et al. (2016), o mercado de orgâ-
nicos da UE apresenta um varejo dinâmico e consumidores 
demandando produtos de qualidade e gastando mais. Entre 
2005 e 2014, o consumo per capita de produtos orgânicos 
aumentou 110%, de € 22,4 para € 47,4. No mesmo período, 
o consumo de alimentos e bebidas não alcoólicas permane-
ceu quase constante, tendo aumentado apenas 13%. Embora 
o crescimento tenha sido expressivo, o gasto dos europeus 
ainda está muito aquém dos americanos, cujo consumo per 
capita foi de € 85 em 2014. 

Segundo Willer et al. (2016), o setor de laticínios da UE 
representou 14% do mercado total de orgânicos em 2014. 
Na Alemanha e na Suécia, representou, respectivamente, 
10% e 16%. Os autores afirmam que, para atender a deman-
da crescente, a produção de leite orgânico quase dobrou na 
EU no período de 2006 a 2014, e que em 2014 ela represen-
tou mais de 2,6% do total de leite produzido.

O mercado de produtos orgânicos cresceu 4,9%, em 
2015, no Reino Unido, totalizando £ 1,6 bilhão. A catego-
ria de produtos que ocupou o primeiro lugar foi laticínios, 
28%, ou £ 450 milhões, seguida de produtos frescos, com 
25%. Leite e iogurte foram os laticínios mais vendidos, com 
£ 150 milhões cada. O preço ainda é um limitante para o 
crescimento dos orgânicos, pois o leite convencional, por 
exemplo, custa £ 1, enquanto o orgânico custa £ 1,85 (WIL-
LER et al., 2016). 

A Organics Brasil (MERCADO...,2016b) afirma ainda que 
o mercado brasileiro de alimentos orgânicos vem apresentan-
do taxas anuais de crescimento acima de 20% nos últimos 
anos, bem superior às taxas registradas globalmente, que 
oscilaram entre 5% e 11%. Embora os alimentos orgânicos 
representem menos de 1% da produção e do consumo total, o 
setor vem se estruturando para atender à demanda crescente.

A comercialização de produtos orgânicos no Brasil ainda 
está concentrada em alimentos frescos, como frutas e vegetais, 

mas não se restringe a eles. Arroz, molhos, condimentos e con-
servas foram os produtos orgânicos embalados mais procura-
dos. O potencial dos alimentos orgânicos atraiu investimentos 
da área de varejo, que, segundo o Centro de Inteligência de Or-
gânicos (SOCIEDADE NACIONAL DE AGRICULTURA, 2014), 
é responsável por dois terços das vendas do setor. O Grupo Pão 
de Açúcar, o Carrefour Comércio e Indústria Ltda. e o Walmart 
Brasil Ltda. investiram em marcas próprias de orgânicos (res-
pectivamente, Taeq, Viver e Sentir Bem) e ganharam ampla 
aceitação e confiança dos consumidores. Além disso, puderam 
desfrutar dos benefícios de escala, necessária para oferecer 
alta qualidade de produtos com preços mais baixos. De acordo 
com o Instituto de Promoção do Desenvolvimento – IPD, esse 
fato deverá ser muito positivo para o desenvolvimento dos ali-
mentos orgânicos no longo prazo (IPD ORGÂNICOS, 2011). 

A demanda por leite orgânico tem crescido no mundo 
todo. Nos EUA, as vendas subiram 9,5% nos 11 primeiros 
meses de 2014, segundo dados do USDA. Em contraste, a 
demanda por leite convencional recuou 3,8% no mesmo pe-
ríodo (CRESCE..., 2015). 

A cooperativa neozelandesa Fonterra também está inves-
tindo na produção de leite orgânico. No ano passado, intro-
duziu um preço independente para o leite orgânico. A prática 
até então era pagar aos produtores um preço premium fixo por 
seu leite orgânico (Farmgate Milk Price). Segundo a empresa, 
os preços de mercado para os produtos lácteos orgânicos têm 
se mantido menos voláteis do que os preços dos produtos 
convencionais e o preço do leite orgânico tem potencial para 
fornecer aos produtores mais certezas em operar seus negó-
cios. (FONTERRA..., 2016).

O setor de produtos láticos orgânicos é muito pequeno 
quando comparado ao convencional, mas apresenta gran-
de potencial de crescimento. Para crescer de forma sólida 
e contínua, precisará vencer algumas limitações que serão 
apresentadas mais à frente. Mas isso é possível, havendo no 
Brasil inúmeros exemplos de sucesso, como, por exemplo, 
a Fazenda Timbaúba (http://fazendatimbauba.com.br/tim-
bauba-organicos/) em Maceió – AL e a Nata da Serra (http://
www.natadaserra.com.br/laticinios.htm) em Serra Negra – SP. 
Nas figuras 9.5, 9.6 e 9.7 são apresentados exemplos de 
produtos lácteos orgânicos.

http://fazendatimbauba.com.br/tim-
http://www.natadaserra.com.br/laticinios.htm
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Figura 9.5 
Exemplos de produtos lácteos orgânicos: leite e bebidas lácteas. 

Figura 9.6 
Exemplos de produtos lácteos orgânicos: queijos, manteiga e creme de leite. 

Fonte: Divulgação.

Fonte: Divulgação.
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Figura 9.7 
Exemplos de produtos lácteos orgânicos: iogurtes, sorvetes, sobremesas lácteas, doces e leite condensado. 

Regulamentação dos produtos 
orgânicos

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to – MAPA define como orgânicos produtos produzidos em 
um ambiente de produção orgânica, utilizando como base do 
processo produtivo os princípios agroecológicos que contem-
plam o uso responsável do solo, da água, do ar e dos demais 
recursos naturais, respeitando as relações sociais e culturais. 
A agricultura orgânica não utiliza fertilizantes sintéticos solú-
veis, agrotóxicos e transgênicos em qualquer fase da produ-
ção (BRASIL, 2003). 

Ainda como parte da definição de orgânicos, o MAPA 
faz a seguinte afirmação: “O Brasil, em função de possuir 

diferentes tipos de solo e clima, uma biodiversidade incrível 
aliada a uma grande diversidade cultural, é sem dúvida um 
dos países com maior potencial para o crescimento da pro-
dução orgânica”.

O art. 1° da Lei 10831/03 (BRASIL, 2003) define que “o 
conceito de sistema orgânico de produção agropecuária e indus-
trial abrange os denominados: ecológico, biodinâmico, natural, 
regenerativo, biológico, agroecológicos, permacultura e outros 
que atendam aos princípios estabelecidos por esta Lei”. Como 
não há legislação específica para esses sistemas alternativos, os 
produtos deles oriundos são produzidos e comercializados aten-
dendo às mesmas exigências dos produtos orgânicos.  

No fim de 2013, o governo federal lançou o Plano Nacio-

Fonte: Divulgação.
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nal de Agroecologia e Produção Orgânica (Planapo), que é o 
principal instrumento de execução da Política Nacional de 
Agroecologia e Produção Orgânica (Pnapo), implantada em 
20/8/2012 pelo Decreto nº 7.794.

Os produtos orgânicos comercializados no Brasil, na-
cionais ou importados, têm estampado no rótulo o selo do 
Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica 
(SisOrg). Para receber o selo, o produto tem de ser certifica-
do por uma das nove instituições certificadoras credenciadas 
pelo MAPA. A única exceção é para produtos com venda di-
reta, desde que os produtores estejam devidamente cadastra-
dos no sistema participativo no MAPA (BRASIL, 2009a).  A 
Figura 9.8 apresenta o selo nacional no modelo de certifica-
ção por auditoria e sistema participativo.

A certificação por auditoria é realizada por empresas cer-

tificadoras nacionais e internacionais credenciadas. A Figura 
9.9 apresenta o selo de conformidade de algumas das certifi-
cadoras que atuam no Brasil e a Figura 9.10, selos de confor-
midade de países e de agências certificadoras.

Produtos orgânicos industrializados devem ser compostos 
de, no mínimo, 95% de ingredientes orgânicos. Se eles con-
tiverem menos de 95% e mais de 70% de ingredientes orgâ-
nicos só podem ser chamados de “produto com ingredientes 
orgânicos”. Já aqueles com menos de 70% de ingredientes 
orgânicos não podem ser vendidos como tal e não podem ter 
o selo brasileiro (BRASIL, 2009b). 

Várias outras informações sobre orgânicos estão dispo-
níveis em página do MAPA recentemente atualizada (http://
www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/organicos/
legislacao-organicos). 

Figura 9.8 
Selo único ofi cial do Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade 
Orgânica. 

Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL-MAPA 
Instrução Normativa 50/09).

Figura 9.9 
Selos de algumas das certifi cadoras 
de produtos orgânicos no Brasil.

Figura 9.10 
Selos de certifi cadoras internacionais para produtos orgânicos.

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/organicos/
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A questão da comprovação 
científica da superioridade dos 
orgânicos

A comprovação científica da superioridade dos produtos 
orgânicos é uma fragilidade que acompanha o setor desde 
o seu início. Várias meta-análises e revisões sistemáticas 
foram publicadas sobre o tema e, ao analisá-las, percebe-
se que será necessário muito tempo ainda para se chegar a 
uma conclusão definitiva, pois a maioria dos autores desses 
trabalhos faz observações destacando as limitações que se 
encontraram nos trabalhos científicos amostrados em seus 
estudos, sendo as principais: (i) grande heterogeneidade 
dos trabalhos, gerando dificuldade para compilação e ge-
neralização dos resultados; (ii) poucos trabalhos apresen-
tam qualidade satisfatória, apontando para a necessidade 
de estudos bem desenhados e conduzidos; (iii) necessidade 
de desenvolver regras que orientem estudos de comparação 
dos impactos das práticas agronômicas e da composição dos 
alimentos; (iv) realização de mais estudos em humanos e 

de estudos com ensaios clínicos controlados randomizados 
de tamanho amostral suficiente, com dietas mais longas e 
realistas e abordagens mais precisas e objetivas; e (v)  di-
ficuldade de atribuir de maneira inequívoca as diferenças 
encontradas aos distintos sistemas de produção.

Ao analisar as principais meta-análises e revisões siste-
máticas publicadas sobre o tema observa-se que em algumas 
delas os autores concluem que os produtos orgânicos são su-
periores aos convencionais e destacam os atributos responsá-
veis por isso (BRANDT et al. 2011; BARANSKI et al. 2014; 
ŚREDNICKA-TOBER et al. 2016a; ŚREDNICKA-TOBER et al. 
2016b). Porém, em outras, os autores questionam essa su-
perioridade (MAGKOS et al., 2006; DANGOUR et al., 2009; 
DANGOUR et al., 2010; ROSEN, 2010; TARVER, 2012; PA-
LUPI et al., 2012). Defensores e críticos dos orgânicos têm 
vários argumentos para corroborar seus pontos de vista. No Fi-
gura 9.11 são apontadas alegações atribuídas aos orgânicos e 
os respectivos questionamentos e/ou ponderações feitas pelos 
próprios autores das meta-análises e revisões sistemáticas.

Figura 9.11 
Alegações atribuídas aos orgânicos e seus respectivos questionamentos e/ou ponderações.

ALEGAÇÕES ATRIBUÍDAS AOS ORGÂNICOS QUESTIONAMENTOS DAS ALEGAÇÕES

Apresentam menor concentração 
de resíduos de agrotóxicos e outros 
defensivos sintéticos.

Os orgânicos podem, sim, apresentar menor concentração dessas substâncias do que 
os produtos não orgânicos, mas tais diferenças só têm relevância nos casos em que as 
concentrações dos não orgânicos estejam acima dos limites estabelecidos pela legislação. 
Muitos defensivos naturais mostram-se tóxicos e ou carcinogênicos, quando submetidos aos 
mesmos testes usados para os produtos sintéticos.

Os vegetais são mais nutritivos, 
pois apresentam maiores 
concentrações de nutrientes 
como vitamina C, antioxidantes, 
magnésio, ferro e menores 
concentrações de nitrato. 

Na verdade, eles podem apresentar concentrações diferentes de alguns nutrientes, porém, tais 
diferenças podem se dever a outras variáveis (genética, solo, estação do ano, tempo decorrido 
após a colheita, transporte etc.) que não o sistema de produção. 

Mesmo supondo que tais diferenças decorram do sistema de produção, é necessário verificar 
se os nutrientes em questão podem realmente causar benefícios à saúde. Somente assim a 
superioridade nutricional de um ou de outro sistema poderá ser comprovada. 

Carne e leite e seus derivados 
são mais nutritivos porque 
apresentaram um perfil mais 
desejável de ácidos graxos.

De forma similar ao que ocorre com os vegetais, o fato de a carne e o leite apresentarem perfil 
melhorado de ácidos graxos pode estar ligado a outros fatores que não o sistema de produção, 
como dieta (confinamento ou pastagem e forrageiras), genéticos, idade e sexo, entre outros. 
Também neste caso é necessário comprovar que a alteração do perfil de ácidos graxos ou a 
diferença de concentração de uma substância traz algum benefício significativo à saúde para 
poder inferir a superioridade de um ou de outro sistema de produção. 

São mais sustentáveis.

O sistema de produção orgânico apresenta menor produtividade e, como se utilizam 
defensivos naturais, necessita de um número maior de aplicações. 

Projeções indicam que os orgânicos podem sustentar de 2 a 3 bilhões de pessoas, não 7 
bilhões.
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É preciso compreender que o pano de fundo dessas 
controvérsias é a complexidade do tema. No caso da pro-
dução do leite, por exemplo, são numerosos os fatores que 
afetam sua composição (meio ambiente, sazonalidade, gené-
tica animal, tipo de pastagem, estágio de lactação, manejo 
e outros). Além disso, segundo Schwendel et al. (2015), o 
conhecimento acerca das interações entre todos esses fatores 
é ainda limitado.

Ao se fazer uma revisão mais aprofundada do assunto, ve-
rifica-se que na maior parte dos trabalhos não são encontra-
das diferenças significativas na qualidade nutricional de pro-
dutos orgânicos e convencionais, o que permite afirmar que, 
de modo geral, à luz do conhecimento científico atual, não é 
possível distinguir alimentos orgânicos dos convencionais com 
base em sua qualidade nutricional e características sensoriais.

Nos trabalhos que resultaram em diferenças significativas 
não se pode afirmar com segurança que as mesmas são de-
correntes exclusivamente do sistema de produção utilizado. 
Na Figura 9.12 são apresentados alguns trabalhos em que 
essas diferenças foram encontradas e as explicações dadas 
pelos autores.  

Entretanto, mesmo supondo que tais diferenças decorram 
do sistema de produção, é necessário verificar se o composto 
em questão pode realmente causar benefícios à saúde, ou se 
seus possíveis impactos positivos na saúde ainda carecem de 
comprovação científica. Em caso afirmativo, é necessário ain-
da verificar se a quantidade adicional consumida do compos-
to na dieta normal e equilibrada de uma pessoa é significativa 
diante de sua dose diária recomendada. Somente cumprindo 
todas essas exigências se pode afirmar a superioridade nutri-
cional de um ou de outro sistema.

Tomemos como exemplo os ácidos graxos ômega-3 e ôme-
ga-6. É recomendado para as populações ocidentais o au-
mento da ingestão de ômega-3, tendo em vista que sua dieta 
é rica em ômega-6 e pobre em ômega-3, resultando em uma 
relação ômega-6:ômega-3 na faixa de 20 a 10:1, quando o 
ideal seria uma taxa próxima a 1:1 ou pelo menos 4:1, taxa 
média da população japonesa, cuja dieta tem mais peixes, 
frutos do mar e algas, ricos em ômega-3.  

O leite bovino não é considerado fonte importante de 
ômega-3, mesmo quando os animais são criados a pasto ou 
têm sua dieta enriquecida com alimentos contendo ômega-3, 
como o óleo de canola. Dessa forma, a ingestão de leite com 
perfil melhorado desses ácidos graxos deve ter pouco efeito 
prático na dieta. 

Então, para melhorar relação ômega-6:ômega-3 da popu-
lação ocidental, o ideal é aumentar o consumo de alimen-
tos que contenham bastante ômega-3, como os já citados 
peixes, frutos do mar, algas, linhaça e óleo de canola, entre 
tantos outros.

De modo geral, à luz do conhecimento científico atual, 
não é possível afirmar que os produtos orgânicos são mais 
saudáveis ou saborosos que os convencionais. Porém, fica 
bem claro nas pesquisas de opinião que uma das principais 
razões que levam o consumidor a comprar orgânicos é justa-
mente acreditar em sua superioridade nutricional. 

A despeito das controvérsias, o mais importante é o con-
sumidor ter em mente que tanto orgânicos quanto convencio-
nais produzidos em sistemas que contemplem as boas práti-
cas de produção devem merecer sua confiança, pois ambos 
são seguros, nutritivos, saborosos e saudáveis.
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Figura 9.12 
Diferenças encontradas entre orgânicos e convencionais e as respectivas conclusões apresentadas pelos autores.

REFERÊNCIA DIFERENÇAS ENCONTRADAS CONCLUSÕES

Fanti et al. (2013)
(Artigo científico)

O teor de proteína foi maior em leite orgânico, porém 
tendência inversa foi observada nos níveis de gordura. 
Os principais ácidos graxos do leite não apresentaram 
diferenças significativas durante as estações do ano e entre 
os leites. Entretanto, foi verificado maior teor de CLA em 
leites orgânicos (2,8 vezes maior que em leite convencional).

A sazonalidade e o manejo dos animais afetaram a composição química 
dos leites estudados no período de 12 meses.
A diferença com relação á quantidade de CLA deveu-se, provavelmente, 
à dieta dos animais. 

Palupi et al. (2012)
(Meta-análise)

Gordura total, proteína total, vários ácidos graxos.

O atual sistema regulatório da pecuária leiteira de fato permite à 
agricultura orgânica produzir produtos láticos com qualidade nutricional 
diferente dos convencionais. Entretanto, suspeita-se que a diferença entre 
os regimes de alimentação orgânica e convencional seja a razão oculta 
dessa evidência.

Forman et al. (2012)
(Revisão - relatório 
clínico)

Não há evidência direta da existência de diferença nutricional 
clinicamente significativa entre alimentos produzidos 
organicamente e da forma convencional.

Há pouca ou nenhuma diferença nutricional entre leite orgânico e 
convencional. Caso exista alguma, não há evidência de relevância clínica.
Não há estudos robustos com humanos que mostrem de forma direta 
benefícios à saúde decorrentes do consumo de orgânicos. Tais estudos 
são de difícil realização.

Toledo et al. (2012)
(Artigo científico)

O teor de lipídeos no leite orgânico foi superior ao do 
convencional.

A escolha do sistema de manejo orgânico mostrou-se atuante na 
composição química, podendo também ter outras interferências, como: a 
sazonalidade, raças e estágio da lactação.
Nos animais criados em sistema orgânico, a alimentação é 
predominantemente em pastos, enquanto no sistema convencional a 
alimentação baseia-se também em grãos.

Granela (2013)
(Tese de doutorado)

O leite orgânico não diferiu do convencional quanto aos 
teores de gordura, proteína e sólidos totais.
Eles diferiram quanto aos perfis de ácidos graxos.
O leite orgânico apresentou teor mais elevado de lactose.

Os autores concluíram que os diferentes perfis de ácidos graxos resultaram 
das origens geográficas diferentes e, em menor escala, da sazonalidade, 
provavelmente por diferenças no regime alimentar. Concluíram, então, 
que as diferenças observadas independem do sistema de produção. 

Benbrook et al. 
(2013)
(Artigo científico)

O leite orgânico tem 25% menos ômega-6 e 62% mais 
ômega-3 do que o leite convencional, que, por sua vez, 
apresentou taxa ômega-6/ômega-3 duas vezes e meia maior. 
Todas as concentrações individuais de ácidos graxos ômega-3 
foram maiores no leite orgânico: ALA (60%), EPA (32%) e 
DPA (19%) — bem como CLA (18%).

A dependência crescente da produção leiteira de uma alimentação baseada 
em pastagem e forrageiras tem potencial considerável para melhorar o 
perfil de ácidos graxos do leite. Embora orgânicos e convencionais possam 
se beneficiar desse tipo de alimentação, ela é muito mais comum nos 
orgânicos (obrigatório para as fazendas certificadas).

Ferrero et al. (2015)
 (Artigo científico)

O leite orgânico apresentou, em média, acréscimo de 11% 
de fosfolipídeos da membrana que delimita os glóbulos de 
gordura quando comparado com o convencional; contudo, 
o leite convencional enriquecido com CLA apresentou 
acréscimo médio de 15,4% em relação ao convencional não 
suplementado.

Os resultados indicam que a suplementação da alimentação  animal 
influencia a qualidade nutricional do leite, independentemente da forma 
de produção.

Berri; Pelisser (2016)
 (Revisão sistemática)

Os orgânicos mostraram-se melhores nos valores 
microbiológicos e nutricional e os convencionais nas 
análises sensoriais e físico-químico. Houve pouca diferença 
significativa nos
valores bromatológicos em relação ao tipo de cultivo.

São necessários mais estudos que levem em consideração também outros 
fatores ambientais, tipo de adubação, armazenamento e manuseio desses 
alimentos.

Średnicka-Tober et al. 
(2016b)
(Meta-análise)

Não houve diferença entre orgânico e convencional para: 
ácidos graxos saturados, MUFA, n-6 PUFA e LA. Foram 
menores nos orgânicos as taxas n-3: n-6 (51%) e LA:ALA 
(93%).
Os convencionais têm mais I e Se.
Os orgânicos apresentaram maiores teores de tocoferol, Fe, 
PUFA (7%), n-3 PUFA (56%), ALA (59%), EPA+DPA+DHA 
(57%)e CLA (41%).
Concluindo, os orgânicos têm uma composição de ácidos 
graxos mais desejável.

Análise de redundância de dados de um grande levantamento cruzado 
sobre qualidade do leite na UE indica que o fato de o gado criado em 
sistemas orgânicos ingerir mais forrageiras e pastar mais tempo que o 
de sistemas convencionais era a principal razão para as diferenças de 
composição do leite.
Praticamente, não há estudos em que tenham sido avaliados os impactos 
do consumo de alimentos orgânicos na saúde de animais ou humanos ou 
nos biomarcadores relacionados.
É necessário fazer estudos de intervenção dietética humana e de coorte 
desenhados para quantificar o impacto na saúde de uma mudança para o 
consumo de leite e derivados orgânicos ou de outros sistemas de produção 
baseados em pastagem que resultem em alterações semelhantes da 
composição.

Baranski et al. (2017)
(Revisão)

As mais recentes revisões sistemáticas e meta-análises 
têm indicado diferenças de composição significativas e 
nutricionalmente relevantes entre alimentos orgânicos e 
convencionais. Isso incluiu mais antioxidantes, menos 
cádmio e concentrações mais altas de ácidos graxos ômega-3 
em carne e leite orgânicos. 

Embora sejam inicialmente considerados benéficos para a saúde, essa 
meta-análise indica lacunas e necessidade de mais conhecimento, como, 
por exemplo,estudos comparativos bem fundamentados em  nutrição 
humana, questões metodológicas de condução de experimentos e avaliação 
dos resultados e estudos fisiológicos e clínicos, dentre outras propostas 
colocadas pelos autores, para se chegar a resultados mais  conclusivos.
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9.3 O consumo responsável, justo e solidário
Além do mercado de produtos orgânicos, a maior aten-

ção dos consumidores com a sustentabilidade tem estimu-
lado a demanda de produtos com menor impacto ambien-
tal, com garantias de bons tratos aos animais, produtos 
oriundos de sistemas de fair trade e ainda os produtos as-
sociados a causas sociais.

Verifica-se o crescimento do consumo de produtos lácte-
os elaborados com leite proveniente de animais alimentados 
a pasto. Conforme Vierhile (2017), a alimentação a pas-
to (grass-fed) é vista como uma forma “limpa” de garantir 
matéria-prima livre de hormônios, pesticidas, antibióticos 
etc. A Figura 9.13 apresenta exemplos de produtos com ale-

Figura 9.13 
Exemplos de produtos lácteos com alegação “grass-fed” e de bons tratos aos animais. 

Figura 9.14 
Exemplos de produtos lácteos com alegação fair trade e remuneração justa aos produtores de leite. 

gação “grass-fed”. Outra forma de indicar bons tratos aos 
animais é o uso do termo “vaca feliz” (happy cow) ou com 
imagens na rotulagem sugerindo que os animais são bem 
tratados (Figura 9.13).

O comércio justo e solidário é outro nicho que continua 
sendo explorado por meio de produtos com certificação fair 
trade (Figura 9.14) e produtos associados a causas sociais. 
Geralmente, tais produtos alegam oferecer remuneração justa 
aos produtores de leite, isto é, praticando preços acima da 
média do mercado e contribuindo para a melhora das con-
dições de produção e vida nas comunidades de origem da 
matéria-prima.

Fonte: Divulgação.

Fonte: Divulgação.
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9.4 A controversa tendência de naturalidade
A alegações “natural” e “clean label”

As alegações que indicam que o produto é natural, todo 
natural “all natural”, feito com ingredientes naturais, sem 
conservantes etc., têm sido objeto de análise quanto ao seu 
significado. Existem controvérsias no sentido da dificuldade 
de diferenciar quais ingredientes são oriundos ou não da na-
tureza. Mesmo assim, tais produtos tornaram-se uma realida-
de no mercado (Figura 9.15). Williams (2016) identificou o 
aumento do interesse dos consumidores por produtos natu-
rais e livres de ingredientes artificiais (clean label). A Figura 
9.16 relaciona ingredientes que têm sido objeto de elimina-
ção, redução, substituição ou incorporação nos alimentos e 
bebidas processados.

A crescente valorização de produtos elaborados com ingre-
dientes percebidos como naturais tem sido identificada nos 
estudos da série ITAL Trends 2020, desde o Brasil Food Trends 
2020, lançado em 2010, Brasil Ingredients Trends 2020, de 
2014 e, mais recentemente, no Brasil Beverage Trends 2020, 
de 2017. No setor de produtos lácteos também se manifes-
ta de forma representativa. De acordo com Sloan (2017), os 
consumidores têm demonstrado o desejo de ter uma vida mais 
natural, livre de substâncias químicas e mais sustentável. Por-
tanto, um comportamento que favorece a oferta de produtos or-
gânicos e com alegações que remetem à ideia de naturalidade.

A tendência de naturalidade propicia o desenvolvimento 
de novos produtos com diferentes tipos de alegações, entre as 
quais a de elaboração somente com ingredientes “naturais”, 
produtos “livres de” aditivos artificiais e outros ingredientes 
indesejados pelos consumidores, e produtos minimamente 
processados elaborados com poucos ingredientes e matérias
-primas autênticas, “reais” e frescas. 

Figura 9.15 
Exemplos de produtos lácteos com alegações “natural” e “clean label”. 

Figura 9.16 
Clean Label: tendência de rejeição de ingredientes e 
substâncias de risco. 

Ingredientes em perspectiva para eliminação/redução/substituição ou 
incorporação nos alimentos e bebidas processados

ELIMINAÇÃO/REDUÇÃO/SUBSTITUIÇÃO
• Aditivos: Corantes artificiais (“Southampton Six”: E110 

Sunset Yellow, E102 Tartrazina, E104 Quinoline Yellow, 
E122 Carmoisine, E124 Pounceau 4R, E129 Allura Red); 
Aromas artificiais; Conservantes artificiais (Sorbatos, Ben-
zoatos, Sulfitos, Propionatos, Nitratos, Nitritos etc.); Es-
pessantes (High Fructose Corn Syrup, HFCS); Realçadores 
de sabor (Glutamato monossódico etc.); Adoçantes artifi-
ciais (Aspartame, sucralose etc.); etc.

• Alergênicos: Principais alimentos causadores de alergias 
(leite, ovos, amendoim, nozes/castanhas, pescados, fru-
tos do mar, trigo e soja); Aditivos (corante natural anato 
(E160b), Antioxidantes sintéticos, Dióxido sulfuroso, Di-
óxido sulfúrico etc.). 

• Causadores de doença/intolerância/sensibilidade: Glúten, 
Lactose.

• Ingredientes geneticamente modificados
• Ingredientes de origem animal com hormônios de crescimento

INCORPORAÇÃO
• Corantes naturais
• Aromas naturais
• Conservantes naturais
• Adoçantes naturais: xarope de maple, agave, raw honey, 

stevia, sucanat, palm sugar, yacon

Elaboração: (REGO; VIALTA, 2014).
Fonte: Divulgação.

Iogurte com 
alegação: “sem 

corantes”

Iogurte com alegações: “sem 
adição de espessantes, 

corantes e aromatizantes”

Iogurte com alegação: 
“clean label”

Bebida láctea com 
alegação: “sem 
conservantes”

Iogurtes com alegações: “all natural”, “all natural ingredientes”, only natural ingredientes” 
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No Brasil, o estudo Brasil Ingredients Trends 2020 (2014) 
revelou que são comercializados vários produtos alimentícios 
com esse tipo de alegação, apesar de não haver uma regula-
mentação explícita sobre o tema e de existir um posiciona-
mento contrário da ANVISA (Figura 9.17) sobre a utilização 
de expressões “produto natural”, “puro”, “original”, “sem 
aditivos”, “sem conservantes” ou outras semelhantes. Nos 
Estados Unidos, ocorre consulta pública promovida pela FDA 
sobre o significado da alegação “natural”. Mesmo sem haver 
ainda regulamentação nos EUA, a empresa norte-americana 
Go Clean Label passou a oferecer, em 2016, certificação 
“clean label” para as empresas, a partir da qual podem es-
tampar seu logo na rotulagem dos produtos (WATSON, 2017).  

Figura 9.17 
Perguntas Frequentes / Alimentos / Rotulagem Geral (ANVISA, s.d.).

Perguntas Frequentes Respostas ANVISA

“Podem ser utilizadas 
as expressões “produto 
natural”, “puro”, 
“original” ou outras 
equivalentes?”

“Não. As definições para estas expressões 
não estão previstas na legislação vigente 
e podem induzir o consumidor a engano 
quanto à verdadeira natureza do produto. 
Denominações de qualidade podem ser 
utilizadas desde que estejam previstas em 
regulamentos técnicos específicos”.

“Quando não são 
utilizados aditivos na 
formulação podem 
ser indicadas no 
rótulo as expressões 
“produto natural”, 
“sem aditivos”, “sem 
conservantes” ou outras 
semelhantes?”

“Não. Essa informação não está prevista na 
legislação vigente. A legislação brasileira 
na área de alimentos é positiva, portanto, 
o que não constar da legislação não tem 
permissão para ser utilizado em alimentos. 
Ademais, pode induzir o consumidor a 
engano quanto à verdadeira natureza do 
produto”.

Fonte: Rego e Vialta (2014).

A busca de autenticidade 
pelos consumidores

Os consumidores têm requerido mais informações sobre o 
conteúdo dos produtos e também sobre os métodos de fabri-
cação, origem dos ingredientes e credenciais dos produtores 
e fornecedores. Springer (2017) e Hensel (2017) revelam 
dados de pesquisa que confirmam o desejo de transparên-
cia pelos consumidores. Pesquisa da empresa Label Insight 
(HOW..., 2016) mostrou que 94% dos entrevistados consi-
deram importante que as marcas e seus fabricantes sejam 
transparentes sobre o que os produtos alimentícios contêm e 
como são fabricados. A tendência dos consumidores de de-

mandarem informações mais transparentes tem sido identifi-
cada como “clear label” (WYERS et al., 2015; DIAZ, 2016). 
A Figura 9.18 apresenta exemplos de produtos lácteos com 
alegações “real”, “autêntico”, “simples”.

Figura 9.18 
Exemplos de produtos lácteos com alegações “real”, 
“autêntico”, “simples”. 

Fonte: Divulgação.

Rego e Vialta (2014) analisaram que esse tipo de tendên-
cia, em grande parte, representa uma...

...reação ao repúdio de produtos com ingredientes 
desconhecidos pelos consumidores, em razão da des-
confiança quanto à sua segurança e saudabilidade, 
por não compreenderem o motivo de sua utilização 

Sorvete Real Dairy com 
alegação: “nós acreditamos 

em nada artificial”
Sorvete Amul com 

alegação: “real milk”, 
“real ice cream”

Queijo Cheddar com 
alegações: “real cheese”, 

“all natural”

Iogurte com alegação: 
“autêntico iogurte grego” Sorvete com alegação: 

“real vanilla beans”

Chips de queijo com 
alegação: “real cheese chip”

Iogurte com alegação: 
“só dois ingredientes”, 
“natural”, “integral”

Iogurte com alegação: “just 
6 simple ingredients”, 

“natural flavor”
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pela indústria, por entenderem que os ingredientes 
pioram os produtos ou mesmo que são usados para 
criar cópias de má qualidade de alimentos tradicio-
nais. Em decorrência verifica-se o surgimento de 
diversos produtos formulados apenas com reduzi-
da quantidade de ingredientes, evitando incluir in-

gredientes não reconhecidos como saudáveis pela 
população ou mesmo aqueles que são apenas des-
conhecidos. Nessa linha de purificação das formu-
lações proliferam alegações na rotulagem, tais como 
“simples”, “integral”, “autêntico”, “100%”, “real” e 
“puro”, entre outras. 

9.5 Perspectivas e desafios
Em 2005, a Organic Trade Association lançou um docu-

mento, apontando as seguintes tendências para as próximas 
duas décadas (OTA, 2005): o setor de orgânicos continuará 
crescendo, mas a taxas menores que nos 20 anos anteriores; 
a casa do consumidor médio, em 2025, terá pelo menos 
um, se não muitos produtos orgânicos regularmente, não só 
alimentos; produtos orgânicos serão vendidos em qualquer 
lugar e em toda parte; os restaurantes venderão mais pro-
dutos orgânicos; os consumidores mais jovens continuarão a 
encontrar alimentos orgânicos de interesse, especialmente 
porque a geração X passará adiante seus hábitos e cren-
ças; consumidores americanos de ascendência africana e 
hispânica continuarão tendo maior aceitação aos produtos 
orgânicos; o apoio do governo será crucial para manter o 
crescimento do mercado.  

Stolze et al. (2016) apontaram que os principais obs-
táculos para o desenvolvimento dos orgânicos na UE são:  
Priorizações distintas entre os países do bloco; Deficiências 
na cadeia de suprimentos: alto custo de operação, falta de 
alinhamento entre oferta e demanda, baixa confiabilidade 
nos fornecedores, falta de colaboração entre os membros da 
cadeia, diferentes valores de motivação entre os diferentes 
atores da cadeia e falta de fluxo de informação; Produção 
de orgânicos desenvolve-se principalmente no nível primário 
de produção. A área cultivada dedicada a orgânicos cresceu 
1,1% na UE de 2013 para 2014. Foram 10,3 milhões de 
hectares em 2014, ou 5,7% da área total. Embora o setor 
de processamento seja menos desenvolvido e regulado que o 
setor primário, o número de processadores e de importadores 
cresceu 19% e 17%, respectivamente. Foram 8 mil a mais 
que em 2013. Como a produção de orgânicos na UE segue 
atrás do crescimento do mercado, há um grave risco de que 
a crescente demanda seja atendida pelas importações, o que 

não traria benefícios para seus agricultores; Falta de transpa-
rência do mercado, resultando em informações insuficientes 
para orientar futuros investimentos.  

Outros desafios importantes para o setor serão: reduzir o 
preço dos produtos orgânicos, trabalhar a falta de informa-
ções dos consumidores e aumentar a oferta e a diversificação 
de produtos, incluindo os ingredientes, essenciais para a pro-
dução dos orgânicos processados.

A necessidade de maior produção de aditivos orgânicos, 
aromas, preparação de micro-organismos e técnicas para aju-
dar no desenvolvimento de produtos orgânicos processados 
foi destacada por especialistas durante a 2ª Conferência do 
Grupo Europeu IFOAM há cinco anos (IFOAM, 2012).

É sempre bom lembrar que demanda aquecida associada 
à oferta deficiente e à possibilidade de obtenção de ganho 
econômico considerável é um convite à fraude. A Comissão 
de Meio Ambiente e Segurança em Alimentos do Parlamento 
Europeu aprovou minuta de relatório, apontando que, entre 
os dez alimentos com maior risco de sofrer fraude na Euro-
pa, os produtos orgânicos ocupam o terceiro lugar, perdendo 
apenas para o azeite de oliva e o peixe (WHITWORTH, 2013). 

No site da Associação Brasileira de Orgânicos pode ser 
visto também que, embora as perspectivas para os orgânicos 
no Brasil sejam boas, há muitos desafios a serem vencidos. 
Talvez o maior deles seja a redução dos preços. Há lacunas 
tecnológicas importantes, como, por exemplo, a falta de se-
mentes orgânicas, que impacta diretamente na produção de 
grãos e cereais. Tais desafios limitam o sucesso dos orgânicos 
e contribuem para o aumento dos preços.

Dados da Apex-Brasil, citados em IPD Orgânicos (2011), 
mostram que o setor poderá enfrentar problemas de dispo-
nibilidade de matérias-primas para a produção de alimentos 
processados. Os preços unitários mais elevados dos orgâni-
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cos, em comparação com os produtos convencionais, conti-
nuarão a restringir o crescimento do setor. 

Embora o setor de produtos láticos orgânicos seja ainda 
muito pequeno, quando comparado ao convencional, ele tem 
grande potencial de crescimento. Para crescer de forma sóli-
da e contínua, precisará vencer algumas limitações, sendo as 
principais fazer com que a produção acompanhe a demanda, 
que cresce rapidamente, e reduzir a diferença de preço, que 
hoje é duas vezes maior. Além de investimentos, para vencer 
tais desafios é importante que o setor estabeleça parcerias 
estratégicas e organize e minimize deficiências na cadeia de 
suprimentos já apontadas por um mercado consolidado como 

a UE, que são o alto custo de operação, a baixa confiabilidade 
nos fornecedores, a falta de colaboração entre os membros, 
os diferentes valores de motivação entre os diferentes atores 
da cadeia e a falta de fluxo de informação. Será importante, 
também, trabalhar a falta de informações dos consumidores 
e aumentar a oferta e a diversificação de produtos, incluin-
do os ingredientes, essenciais para a produção dos orgânicos 
processados.

Finalmente, é preciso trabalhar a falta de transparência 
do mercado, para que futuros investimentos sejam atraídos e 
deem sustentabilidade ao setor.  
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Capítulo 10

EMBALAGENS E AS 
MACROTENDÊNCIAS DO SETOR

Fiorella Balardin Hellmeister Dantas 
Luisa Sartori Cofcewicz 

Tiago Bassani Hellmeister Dantas

A embalagem é uma ferramenta cada vez mais versátil 
e funcional, reflete o posicionamento da marca no merca-
do, reforça a percepção do consumidor, transmite segurança, 
proporciona diferenciação e apelo ao produto, além de fazer 
parte de processos eficientes e sustentáveis.

A maioria dos produtos derivados de leite apresenta vida 
curta e é comercializada sob refrigeração. Leites, iogurtes, 
queijos e sorvetes são os principais produtos dessa categoria 
e cada um apresenta características específicas que levam à 
perda de qualidade. A proteção ao produto até o final da sua 
vida útil deve ser o objetivo principal da especificação de um 
material de embalagem. Entretanto, em um mercado compe-
titivo, a embalagem também deve atrair o consumidor, fideli-
zá-lo, diferenciar-se dos produtos concorrentes e aumentar as 
vendas. Essas funções são interligadas e devem ser conside-
radas durante o processo de desenvolvimento da embalagem. 

Os leites fluidos têm sua vida útil limitada principalmente 

pela acidificação, que é resultado da transformação da lac-
tose em ácido lático, pela ação de diferentes bactérias. Além 
disso, sofrem influência da luz e podem desenvolver sabor/
odor estranhos; podem absorver sabor/odor estranhos do am-
biente e da embalagem; sofrem alterações de sabor devido à 
ação enzimática e alterações físico-químicas (GARCIA; AL-
VES, 2006). Os principais fatores envolvidos na deteriora-
ção da qualidade do leite em pó integral são a absorção de 
umidade, a oxidação da gordura e a absorção de sabor/odor 
estranhos do meio ambiente (ALVES et al., 1994). 

O principal problema dos iogurtes e os demais leites fer-
mentados ao longo da estocagem é a continuidade da fermen-
tação, o que os torna muito ácidos. A vida útil das sobreme-
sas lácteas refrigeradas é limitada por alterações no sabor e 
pelo fenômeno conhecido como sinérese (saída de água da 
massa), que acarreta problemas de alteração da textura da 
massa e/ou da viscosidade da calda (GARCIA; ALVES, 2006).
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No caso dos queijos, a vida útil é limitada por reações quí-
micas, bioquímicas e microbiológicas que podem ser retarda-
das pelo emprego de um sistema de embalagem adequado, 
uma vez que podem ser ocasionadas pela ação do oxigênio, 
umidade e luz.

O parâmetro crítico de perda de qualidade do sorvete du-
rante a estocagem é a perda de estabilidade do sistema físi-
co-químico, devido ao derretimento dos cristais de gelo, mas 
o problema que pode estar relacionado à especificação da 
embalagem é o encolhimento, caracterizado pela redução de 
volume do produto (COLTRO, 2006).

Embalagens plásticas, metálicas, de vidro e de cartão são 
utilizadas para o acondicionamento de produtos lácteos. No 
universo das embalagens plásticas, vários tipos de materiais 
estão presentes no mercado, na forma flexível ou rígida, mono 
ou multicamada. Para a confecção de embalagens metálicas, 
o aço e o alumínio são os materiais mais utilizados.

As propriedades necessárias para atender a esses requi-
sitos estão relacionadas à barreira a gases (principalmente 
oxigênio), barreira ao vapor d’água e barreria à luz para a 
conservação de propriedades sensoriais, hermeticidade para 
evitar recontaminação, resistência química para minimizar 
interação com o produto, resistência térmica para suportar 
enchimento a quente e eventual tratamento térmico após en-
chimento e resistência mecânica para ter bom desempenho 
no ambiente de produção, transporte e comercialização.

Além das funções primárias da embalagem, o seu desen-
volvimento deve considerar as tendências atuais de consumo, 
especialmente aspectos relacionados a: densidade nutricio-
nal e conveniência, premiumização e sensorialidade, funcio-
nalidade e prevenção, controle e adequação, sustentabilidade 
e naturalidade, que foram as macrotendências identificadas 
no presente documento.

10.1 Densidade nutricional e conveniência
A macrotendência de Densidade Nutricional e Conveniên-

cia será abordada neste item em face de seus desdobramen-
tos de Enriquecimento da Dieta, Praticidade de Nutrição e 
Nutrição Personalizada.

10.1.1 Enriquecimento da dieta
A New Millen desenvolveu o Whey Flakes, um cereal à 

base de arroz integral, com whey protein, batata-doce e pro-
teína de soja. Rico em fibras, o produto demora mais tempo 
para ser digerido. As embalagens de papel cartão possuem 
uma janela através da qual o produto pode ser visualizado 
(NEW MILLEN..., 2016). Pioneira no desenvolvimento de 
uma linha completa sem lactose no mercado nacional, a Ver-
de Campo lançou o produto Natural Whey, primeiro iogurte 
sem lactose enriquecido com whey protein isolado. O produto 
é acondicionado em frascos de polietileno de alta densidade 
(PEAD) com rótulo termoencolhível que se estende até o la-

cre. Produtos à base de proteína do soro do leite têm ganhado 
cada vez mais espaço nas gôndolas. Antigamente restritos aos 
atletas e às pessoas com necessidades especiais de alimen-
tação, esses produtos caíram no gosto dos consumidores que 
buscam uma alimentação mais saudável. De origem nacional, 
o produto +Mu inovou no quesito embalagem e pode ser en-
contrado nas versões ready-to-shake (garrafas com uma dose 
do produto em pó dentro) e pote nos sabores baunilha, mo-
rango e chocolate. Ideal para quem pratica atividades ao ar 
livre ou academia, o produto ready-to-shake é apresentado 
em embalagem PET de 32 g com rótulo autoadesivo. Nessa 
embalagem, basta adicionar água, água de coco ou leite até 
a marca indicada no rótulo, agitar a garrafinha e o shake de 
proteínas está pronto. A versão pote é apresentada em latas 
multifoliadas, com cerca de 12 doses do produto para fazer 
em casa (Figura 10.1).
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Figura 10.1 
Embalagens de produtos para enriquecimento da 
dieta com alto teor de proteína.

   

Fonte: http://www.newmillen.com.br/whey-flakes; http://maismu.com.br/.
http://www.verdecampo.com.br

Figura 10.2 
Embalagens de produtos para enriquecimento da dieta 
que agregam iogurtes com alto teor de proteína, frutas e 
cereais. 

  

Fonte: Divulgação.

O iogurte grego está entre os produtos da categoria que 
aproveitaram a popularidade das proteínas. Chegou ao Bra-
sil em 2012 e, atualmente, todas as principais empresas de 
laticínios do País possuem a sua linha de iogurtes gregos, 
com apelo para o alto teor de proteínas. No entanto, esse 
mercado deve alcançar a maturidade em breve e as inovações 
serão importantes para manter o interesse dos consumidores. 
Nesse caso, as embalagens podem contribuir agregando di-
ferentes sabores, misturas e conveniência. Embalagens com 
duplo compartimento foram lançadas pelas marcas Stony-
field Farm, Fage e Chobani para misturas de frutas. No Bra-
sil, tivemos também o lançamento da embalagem do iogurte 
Yorgus de 500 g. Segundo o proprietário da marca, a ideia 
foi atender os clientes que compram uma grande quantidade 
de potes por visita ao supermercado. Aproveitando a emba-
lagem, a empresa lançou também o primeiro Yorgus Integral, 
para o uso culinário e para a nova onda de dietas paleos – que 
são ricas em gorduras e proteína (Figura 10.3).

A associação de produtos ricos em proteína com frutas, 
cereais, vegetais e sementes está cada vez mais presente na 
vida das pessoas que buscam melhorar a qualidade da ali-
mentação. Além do aporte de fibras, as frutas, cereais, vege-
tais e sementes auxiliam no controle do apetite, com o forne-
cimento de vitaminas e sais minerais associadas em alguns 
casos ao baixo índice glicêmico.

Para esse tipo de produto que associa alimentos mais se-
cos (baixa atividade de água) com alimentos mais úmidos, 
como é o caso dos iogurtes e alguns tipos de queijos, o objeti-
vo é que a mistura dos ingredientes seja realizada somente no 
momento do consumo, preservando a crocância do alimento 
seco. Nesse caso, utilizam-se embalagens para cada ingre-
diente (seco e úmido), em que a embalagem para o ingredien-
te seco exerce também o papel da tampa.

Como exemplos desse tipo de embalagem pode-se citar 
a dos produtos Savory, da sueca Züger; Protein, da dinamar-
quesa Arla, e Greek Cereal Bowl da americana Kellogg’s (Fi-
gura 10.2), todas em embalagens com compartimento duplo 
(BERRY, 2016b). 

http://www.newmillen.com.br/whey-flakes
http://maismu.com.br/
http://www.verdecampo.com.br/
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Figura 10.3. 
Embalagens de iogurtes com alto teor de proteína e sem adição de açúcar. 

      

    
Fonte: Divulgação.

10.1.2 Praticidade de nutrição
O consumidor está cada dia mais atento às opções de pro-

dutos que tragam praticidade à sua vida, mesmo em tempos 
de recessão econômica. A conveniência de uso e consumo 
de um produto alimentício implica facilidade de abertura, 
possibilidade de refechamento da embalagem para consumo 
progressivo, facilidade de preparo e manuseio do produto, 
possibilidade de consumo em vários ambientes e a qualquer 
hora (consumo on-the-go), em porções individuais e persona-
lizadas e na facilidade de armazenamento e descarte. Conve-
niência é um atributo primordial das novas embalagens (SA-
RANTÓPOULOS; DANTAS, 2014).

Facilidade de abertura e 
refechamento

A Nestlé Brasil apostou na versatilidade e ampliou a ofer-
ta de soluções na embalagem do Leite Moça, introduzindo a 
embalagem Tetra Top, da Tetra Pak, para o produto leite con-
densado. Criada exclusivamente para a Nestlé, a embalagem 
possui tampa abre fácil que pode ser aberta parcialmente ou 
removida totalmente para consumo fracionado ou na totalida-
de do produto. As bordas arredondadas facilitam o consumo. 
As instruções de abertura aparecem em um dos lados da cai-
xa, assim como as tradicionais receitas. A nova embalagem 
acondiciona a mesma quantidade de produto que a lata: 395 
gramas (Figura 10.4) (LEITE..., 2016).

A chilena Soprole inovou nas embalagens de creme de 
leite longa vida em PP (polipropileno) pigmentado de branco 
na face externa e de cinza na face interna, produzidas por 
extrusão e sopro. Os frascos são fechados por um selo de alu-
mínio e sobretampa em PP. O produto é estável a temperatura 
ambiente e, por isso, não necessita de refrigeração, apenas 
requer proteção contra a recontaminação microbiológica, ga-
rantindo sua esterilidade comercial (Figura 10.4).

O leite Fairlife, de Chicago, é embalado em garrafas de 
formato único (lembrando uma ampulheta com sulcos para 
facilitar a pega). A embalagem traz vários avisos sobre os be-
nefícios funcionais do leite, além de usar gráficos ousados 
(SANTIN, 2016). Devido ao processo térmico ao qual é sub-
metido, o produto também é estável a temperatura ambiente.

A empresa sueca Ecolean comercializa um sistema asséptico 
com embalagem flexível autossustentável – Air Aseptic Packa-
ging, associado a uma tecnologia de fechamento denominada 
SnapQuick. A embalagem flexível possui um tipo de alça inflável 
que facilita verter a bebida, tornando mais prático o manuseio 
para consumo (Figura 10.5). Trata-se de uma embalagem apli-
cada a bebidas lácteas, incluindo leite fluido, sucos e chás. O 
material de embalagem é um filme multicamada, cuja barreira a 
gases, dada pelo EVOH (copolímero de etileno e álcool vinílico), é 
ajustada à sensibilidade do produto ao oxigênio. A estrutura tam-
bém apresenta boa barreira à luz. Alta rigidez é conferida ao mate-
rial pela adição de carbonato de cálcio às camadas de poliolefina 
(tecnologia Ecolean Calymer). Na fabricação da embalagem, a 
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camada interna do filme é esterilizada por feixe de elétrons. As 
embalagens pré-formadas vêm na forma de bobinas e são her-
meticamente seladas. Na linha de acondicionamento, a emba-
lagem é esterilizada externamente por peróxido de hidrogênio e 
radiação UV. No momento do acondicionamento, são abertas em 
ambiente asséptico. As embalagens estão disponíveis em 500, 
750 e 1.000 mL. A produtora de leite colombiana Alquería foi 
uma das primeiras empresas a adotar o sistema de fechamento 
SnapQuick e a embalagem foi denominada Practjarra. O produto 
tem 75 dias de vida útil (SARANTÓPOULOS et al., 2016).

De olho nesse mercado, a Bosch Packaging Technology lançou 
uma nova solução de envase asséptico vertical de alimentos líqui-

dos, o SurePOUCH, para embalagens do tipo stand-up pouches. 
A tecnologia oferece alto nível de flexibilidade e diferenciação na 
prateleira, com diferentes formatos e tampas de polietileno de 
alta densidade e polipropileno (HAYASAKI, 2013). As embala-
gens podem variar de 100 mL a 5 L de capacidade (Figura 10.5).

No Brasil, a Danone lançou, em janeiro de 2017, após 
mais de dois anos de estudos e pesquisas, o Danoninho Para 
Levar (Figura 10.5). Com as mesmas características nutricio-
nais do famoso petit suisse da marca, o novo produto, acon-
dicionado em stand-up pouch (embalagem que fica em pé) 
dotado de spouts (bicos dosadores) trazidos da Holanda, con-
feriu uma característica inovadora e que vai ao encontro de 

Figura 10.4 
Embalagens de abertura fácil e possibilidade de refechamento. 

      
Fonte: Divulgação.

Figura 10.5 
Embalagens de fácil abertura e possibilidade de refechamento.

Fonte: Divulgação.
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uma necessidade clara: a possibilidade do consumo fora do 
lar, após algumas horas fora da geladeira. O novo Danoninho 
pode permanecer até cinco horas fora da geladeira. A emba-
lagem é fácil de abrir e não requer colher: basta apertar para 
verter o conteúdo (NOVO..., 2017). O produto é transportado 
em caixas de papelão com 20 unidades, que no varejo se 
transformam em displays, agilizando o trabalho dos exposito-
res e mantendo a boa visibilidade nas gôndolas.

Tradicionalmente encontrada acondicionada em lata me-
tálica, a fórmula infantil Aptamil (Figura 10.6) teve o seu 
mais recente produto, o Profutura, apresentado em emba-
lagem plástica termoformada com rótulo em papel cartão e 
tampa plástica que permite o refechamento. Um dos objeti-
vos da nova embalagem foi facilitar o acesso ao produto com 
a coleta mais fácil e mais conveniente, reduzindo o risco de 
contato das mãos com o pó, que é muito mais higiênico. A 
ergonomia também foi melhorada para que os pais possam 
ser mais precisos ao encher cada colher, através da presença 
de barras de nivelamento para a esquerda e para a direita e 
armazenamento de colher altamente intuitivo e cuidadosa-
mente trabalhado no sistema de fecho.

Embalagem termoformada, rígida, transparente e sela-
da com filme superior impresso é tendência na categoria de 
queijos. Por permitir a aplicação de atmosfera modificada, a 
embalagem mantém o frescor do produto e facilita o manuseio 
das fatias, sem quebrá-las. A tecnologia BEMIS EZ Peel/Reseal 
confere abertura easy open e possibilidade de refechamento de 
no mínimo seis vezes (Figura 10.7). Além da conveniência pro-
porcionada aos consumidores a embalagem foi projetada para 
resistir ao processo HPP (High Pressure Processing). A marca 
Sadia com sua linha Soltissimo de frios fatiados foi pioneira na 
utilização desta embalagem no mercado nacional.  

Ainda na linha das embalagens para queijos pode-se citar 
o exemplo dos produtos Deli Reserve, da empresa americana 
Dutch Farms, que também são apresentados em embalagem 
termoformada com possibilidade de refechamento, assim 
como de queijos de corte (Figura 10.7).

Sistemas de fácil abertura estão disponíveis também em 
embalagens cartonadas. Lançado em 2012, o sistema de fe-
chamento Lokka, da Tetra Pak (Figura 10.8), atende à necessi-
dade de fácil abertura para doses únicas, como, por exemplo, 
probióticos e energéticos, que podem ser consumidos diaria-
mente em qualquer lugar (SARANTÓPOULOS et al., 2016).

Figura 10.6 
Embalagem para fórmula infantil. 

Fonte: Divulgação.

Figura 10.7 
Embalagens com abertura fácil e possibilidade de refechamento. 

   

   
Fonte: Divulgação.

Figura 10.8 
Sistema de fácil abertura Lokka Tetra Pak, aplicado para 
dose diária de probiótico Actilife, da Vigor. 

  
Fonte: http://edit.tetrapak.com/br/sobre-a-tetra-pak/imprensa/

noticias-e-releases/tetrapakapresentaseisnovasembalagens

http://edit.tetrapak.com/br/sobre-a-tetra-pak/imprensa/
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O crescimento do consumo de snacks proteicos fez au-
mentar a oferta de produtos, principalmente aqueles que 
combinam diferentes fontes como a proteína da carne com a 
proteína do leite ou a proteína do leite com as castanhas ricas 
em gordura de boa qualidade.

As embalagens desses produtos são, em sua grande maio-
ria, plásticas transparentes, podendo ser utilizado o recurso 
de atmosfera modificada. Nesse caso, a especificação deve 
considerar parâmetros como o tamanho da embalagem em 
relação ao peso do produto, o volume do espaço-livre no inte-
rior da embalagem e suas características de permeabilidade 
a gases e ao vapor d’água (SARANTÓPOULOS; ANTONIO, 
2006). As embalagens podem conter uma ou mais unidades 
do produto e podem ser segmentadas quando a intenção é de 
que os produtos não mantenham contato entre si. 

A embalagem do produto da marca americana Sargento 
possui dois compartimentos que remetem ao símbolo “Yin 
Yang”, da filosofia chinesa, mostrando que os opostos se 
atraem e de fato se complementam. Um dos compartimentos 
contém snacks de queijo e o outro, frutas secas e castanhas 
(BERRY, [s.d.]). Cada embalagem oferece 7 gramas de prote-
ína e de 170 a 190 calorias (Figura 10.10).

A canadense McSweeney’s lançou, em 2016, a combina-
ção queijo Cheddar e pepperoni em porções de 25 g, que são 
comercializadas em embalagens de 6 unidades (6 porções de 
25 g). A empresa destaca o atendimento à demanda dos pais 
para lanches saudáveis (Figura 10.10).

Figura 10.10 
Embalagens para snacks proteicos.

Fonte: http://www.berryondairy.com/cheese.html.http://www.berryondairy.com/cheese.html.

Facilidade de consumo
O conceito de embalagem para consumo em vários am-

bientes e a qualquer hora (on-the-go) mudou muito nos últi-
mos anos e as empresas devem se ajustar a essa tendência 
de conveniência. Inicialmente, as embalagens que caracteri-
zavam essa tendência eram de refeições congeladas, fáceis 
de transportar e de se consumir na hora do almoço, ou emba-
lagens de porções únicas para outros tipos de comida. Hoje, 
contudo, elas agregam outros conceitos, como simplicidade 
e facilidade de uso.

A empresa americana EcoTensil produz colheres de pa-
pel cartão para sorvetes, iogurtes, saladas e molhos, que 
podem ser incorporadas às tampas. O acessório recebeu o 
nome “PopOut”, devido à facilidade de remoção e utilização. 
O cartão é recoberto por um laminado com possibilidade de 
impressão (Figura 10.9).

Figura 10.9 
Sistema “PopOut” da EcoTensil. 

Fonte: ECOTENSIL, 2015.

http://www.berryondairy.com/cheese.html.
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O queijo processado também adotou a versão de embala-
gem com dois compartimentos para agregar ao lanche com 
alto teor de proteína a facilidade do consumo em qualquer 
lugar (Figura 10.11). A maioria (73%) dos consumidores nor-
te-americanos adotam esse tipo de consumo, de acordo com 
The Snacking Occasion, um estudo publicado em 2014 pela 
Mintel, em Londres. Esse comportamento é mais forte entre 
os jovens consumidores (millennials), com 85% dos lanches 
on-the-go (FORCINIO, 2016).

Uma forma de agregar mais conveniência às embalagens 
é fornecer uma colher para facilitar ainda mais o consumo. 
A embalagem EasySnacking, da RPC Superfos, Taastrup, da 
Dinamarca, possui uma peça de injeção moldada com espaço 
na tampa para uma colher e um design empilhável com eco-
nomia de espaço (Figura 10.12). Ideal para produtos como 
sorvetes e iogurtes, a embalagem está disponível em dois ta-
manhos – 210 mL (7,1 onças) e 300 mL (10,1 onças) – é 
compatível com micro-ondas, lava-louças e freezers (FORCI-
NIO, 2016).

Figura 10.11 
Embalagem de snack de queijo processado para consumo 
on-the-go. 

Figura 10.12 
Embalagens com colher na tampa para iogurtes doces e salgados. 

      

   
Fonte: Divulgação.

Fonte: Divulgação.
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Outras alternativas já se encontram disponíveis no merca-
do, inclusive para versões salgadas dos iogurtes.

Sorvetes em potes individuais também já são comerciali-
zados com colheres acopladas às tampas, porém, no fim de 
2016 a Froneri, joint venture entre a Nestlé e a R&R Sorve-
tes (do Reino Unido), em parceria com a Plásticos Regina, 
lançou um produto inovador (Figura 10.13). Os tradicionais 
potes de polipapel com revestimento interno e externo ga-
nharam tampas com rótulo in-mold, que possuem aderência 
permanente, mas que não grudam na área destinada à colher. 
Essa alteração permite a fácil remoção da colher no momento 
do consumo, que é produzida em PP.

As propriedades de barreira ao oxigênio da resina SUR-
PASS HPs667AB permitiram a expansão de mercado para 
a Tetra Pak. As embalagens Tetra Evero Aseptic (Figura 
10.14), produzidas com essa resina, podem ser utilizadas 
também no acondicionamento de leite enriquecido, leite 
aromatizado, leite para crianças acima de 1 ano e leite para 
bebês (CORNALL, 2016). O HPs667-AB é um homopolímero 
bimodal produzido com o processo de duplo-reator Advanced 
Sclairtech da Nova e um catalisador de único local. O ma-
terial oferece excelente desempenho de barreira e rigidez, o 
que ajuda os convertedores e proprietários de marcas a me-
lhorar a sustentabilidade dos produtos embalados em uma 
ampla variedade de aplicações, incluindo cereais, biscoitos, 
laticínios e outros líquidos (SHERMAN, 2016).

Além das tampas que permitem abertura e refechamento, 
torneiras aplicadas em embalagens plásticas, cartonadas e 
metálicas estão alinhadas ao conceito de conveniência. De-
nominada como a única torneira verdadeiramente asséptica 
do mundo, The Answer® (Figura 10.15) permite a dispen-
sação segura e contínua de bebidas assépticas – incluindo 
produtos lácteos –, mantendo a esterilidade do conteúdo re-
manescente durante semanas sem necessidade de refrigera-
ção. A torneira possui botão de ação instantânea com anel 
destacável, atuador especializado, selo hermético de silicone, 
película inviolável, possibilidade de utilização de embalagem 
autossustentável (stand-up pouch) e vazão variável (BUSI-
NESS WIRE, 2015).

Figura 10.13 
Colher em tampa com rótulo in-mold para sorvetes. 

Fonte: Divulgação.

Figura 10.14 
Embalagens Tetra Evero Aseptic. 

                  
Fonte: Divulgação.

Figura 10.15 
Torneira The Answer® para embalagens. 

Fonte: Divulgação.
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Porcionamento
A embalagem plástica tipo coffee cup, inicialmente cria-

da para o consumo de café pronto em cafeterias, atende às 
necessidades dos consumidores no quesito portabilidade e 
porcionamento. O copo para beber vem sendo utilizado no va-
rejo para acondicionar também bebidas lácteas prontas para 
consumo (SARANTÓPOULOS et al., 2016).

Em substituição às garrafas de polietileno de alta densida-
de para doses individuais de 180 g, a Danone adotou a ideia 
do copo no lançamento do iogurte líquido Dan’Up de 300 g. 
Com o conceito de consumo on-the-go, o conjunto, composto 
de copo, tampa e selo, possui sistema de trava da tampa 
com dois estágios, que permite o consumo em movimento, 
sem risco de derramar a bebida. O copo e a tampa injetados 
foram projetados para permitir o consumo do produto direta-
mente através da tampa, sem a necessidade de usar canudo 
ou colher. A tampa possui etiqueta autoadesiva, para evitar 
contaminação da área de contato com a boca do consumidor. 
Os copos são decorados com rótulo encolhível, com lingua-
gem visual dirigida ao público jovem (Figura 10.16). A tampa 
de plástico rígido que acompanha o copo pode apresentar 
diferentes funções, influenciando o grau de conveniência que 
o consumidor final vai obter. As tampas podem ter a fun-
ção de separar dois ingredientes até o momento de consumo, 
como acontece na bebida Galaxy, da Mars, comercializada 
no Reino Unido (Figura 10.16). O copo contendo a bebida 
deve ser aquecido em micro-ondas e, posteriormente, os mar-
shmallows armazenados no interior da tampa devem ser adi-
cionados à bebida, dessa forma a textura dos dois ingredien-
tes é preservada (SARANTÓPOULOS et al., 2016).

Um conceito mais simples de embalagem do tipo copo 
apresenta sobretampa plástica, aplicada após o selo, para 
refechamento da embalagem, o que permite o consumo fra-
cionado. Contudo, diferentemente da embalagem do iogur-
te Dan’up, não permite o consumo direto através da tampa. 
As bebidas Shakissimo, da Nescafé (Figura 10.16), são 
exemplos de produtos acondicionados em copos com tampa 
para refechamento (PRODUITS..., 2014).

A colombiana Alquería também apresentou seu novo produto 
em embalagem inovadora, produzida em polipropileno, poliesti-
reno, folha de alumínio e rótulo termoencolhível. A embalagem 
possui ainda uma tampa de fácil abertura, que possibilita o con-
trole e o direcionamento do fluxo de produto (Figura 10.16).

Com o intuito de promover o porcionamento conveniente, 
a empresa Snapsil (Figura 10.17) desenvolveu um sistema de 
embalagem plástica rígida termoformada, de fácil abertura, 
para produtos líquidos, particulados e sólidos, em versões de 
25 a 55 mL. O formato triangular da embalagem inova no de-
sign e permite a compactação de quatro unidades, aumentan-
do o aproveitamento do espaço na comercialização, em relação 
às embalagens com seção transversal circular. Variações no 
material permitem a obtenção de embalagens com diferentes 
propriedades de barreira, o que favorece a sua utilização para 
diferentes tipos de bebidas (SARANTÓPOULOS et al., 2016).

Usando esse mesmo conceito de embalagens para peque-
nas porções com facilidade de manuseio, a empresa italiana 
Easysnap Group lançou a embalagem monodose que apre-
senta um filme termosselado a um fundo rígido que possui 
um chanfro, possibilitando a abertura com apenas uma das 
mãos. O volume de produto na embalagem pode variar de 0,1 
mL a 30 mL (Figura 10.18).

Figura 10.16 
Embalagens do tipo coffee cup. 

 

Fonte: Divulgação.
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Figura 10.17 
Embalagem da Snapsil para doses individuais. 

    

      
Fonte: Divulgação.

Figura 10.18 
Embalagem monodose Easysnap®. 

Fonte: Divulgação.

O relatório recentemente publicado pelo “Healthy In-
gredient Snacks nos EUA, 2ª Edição”, da Packaged Facts, 
confirma que os snacks de ingrediente saudável oferecem a 
convergência perfeita de muitas tendências importantes da 
indústria de alimentos moderna e, como resultado, o seg-
mento está prosperando. O estudo mostrou que o consumi-
dor busca portabilidade, saudabilidade, rótulos e embalagens 
transparentes (no sentido de dizerem a verdade). Como resul-

tado desses fatores nos últimos cinco anos tem-se observado 
um crescimento constante do consumo dos lanches conside-
rados saudáveis. A taxa de crescimento anual composta do 
mercado (CAGR) de 4,7% ultrapassou o crescimento global 
das vendas de alimentos e bebidas. Um CAGR de 5,7% é 
esperado entre 2016 e 2020. Uma variedade de tendências 
da indústria é responsável por essa perspectiva. Entre elas, 
proteína, snacks com porções menores e sabores inovadores 
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estão em alta demanda. Queijo pode ser tudo isso e muito 
mais (BERRY, 2016). Embalagens maiores com porções indi-
viduais que possibilitam o refechamento vão ao encontro do 
que esse consumidor deseja (Figura 10.19).

Os lanches saudáveis e à base de proteína podem incluir 
também combinações com frutas e vegetais, como os pro-
dutos Pro2snax, da Americana Reichel (Figura 10.20), que 

foram acondicionados em embalagens plásticas com três 
compartimentos e atmosfera modificada. Além da atmosfe-
ra modificada, dependendo do produto, faz-se necessária a 
utilização de ácido ascórbico, ou ascorbato de cálcio (cálcio 
associado a vitamina C), para a manutenção da cor e da tex-
tura, e a vida útil pode chegar a 21 dias.

Figura 10.19. 
Embalagens para queijos como snacks. 

          

            
Fonte: Divulgação.

Figura 10.20 
Embalagens para lanches saudáveis. 

Fonte: Divulgação.
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Portabilidade
O acondicionamento asséptico a frio em garrafa de PET tem 

atraído o interesse de muitas indústrias. Com formatos perso-
nalizados, uma diferenciação de apresentação na gôndola do 
supermercado, custo da embalagem mais econômico, aplicação 
em linhas de alta velocidade, tempo reduzido para troca de for-
matos e facilidade de reciclagem, esse processo e embalagem 
chamam a atenção. A esterilização da embalagem pode ser feita 
por peróxido de hidrogênio ou ácido peracético. A possibilidade 
de tomar uma bebida láctea em qualquer lugar levou empresas 
como Nestlé, Pepsico, Kellogg’s, Jussara, entre outras, a adotar 
sistemas de acondicionamento asséptico em garrafas plásticas, 
em porções individuais (Figura 10.21). Elas atendem ao concei-
to de embalagem to go ou on-the-go ou grab & go para consumo 
em qualquer lugar, como exige o estilo de vida moderno, com 
foco no público jovem adulto. Trata-se do conceito de portabili-
dade, de mobilidade na área de alimentação. São lançamentos 
de produtos prontos para beber, que atendem à tendência de 
conveniência. No produto Kellogg’s to go, um rótulo sleeve com 
impressão 360 graus envolve a tampa para dar a impressão de 
que o shake está transbordando pela boca da garrafa.

Fruchee®, da irlandesa Dairy Concepts, é um petisco lácteo 
que combina a textura, a qualidade e o sabor do queijo fresco 
com o sabor frutado (Figura 10.22). Pode ser moldado em 
forma de barras ou acompanhar o design de um personagem. 
É acondicionado em embalagens individuais que apresentam 
facilidade de abertura e podem ser divertidas atendendo ao 
público infantil. Também nesse formato, a embalagem do 
produto Yollies (Figura 10.22), fabricado pela Amcor, englo-
ba duas tecnologias: a abertura easy peel e a tecnologia relea-
se film, que permite a fácil remoção do produto, mantendo a 
identidade visual da marca no produto.

Figura 10.22 
Embalagens lúdicas para consumo em trânsito. 

 
Fonte: Divulgação.

Figura 10.21 
Embalagens de PET para acondicionamento asséptico. 

Fonte: Divulgação.
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Facilidade de preparo
O consumo de café em monodoses, comercializado em sa-

chês ou em cápsulas, cresceu acentuadamente. Além do café, 
outras bebidas quentes ou frias, como chás, bebidas lácteas, 
sucos e refrigerantes, também podem ser preparadas facil-
mente a partir de cápsulas, em máquinas específicas ou em 
canecas ou garrafas. O crescimento desse mercado expressa 
o grande interesse do consumidor por formas de preparo para 
consumo individual mais práticas e rápidas. No Brasil, várias 
empresas de menor porte anunciaram sua entrada no segmen-
to de cápsulas, acompanhando as gigantes do setor, que já 
atuam com grandes investimentos. Há grande expectativa de 
que as monodoses e as cápsulas seguirão como uma tendência 
de crescimento (SARANTÓPOULOS et al., 2016).

Dessa forma, o conceito de cápsulas foi levado às formulas 
infantis pela Nestlé, que, em 2011, na Suíça, lançou a Baby-
Nes, uma máquina automática que prepara mamadeiras para 
bebês de 1 mês até 36 meses de idade. A máquina é capaz 
de ajustar automaticamente o volume de água necessário para 
o preparo e faz a extração da bebida a 37°C, temperatura do 
aleitamento materno. As cápsulas BabyNes contam com uma 
membrana para retenção de possíveis bactérias presentes na 
água, garantindo a esterilidade da bebida (Figura 10.23).

Ainda no segmento de alimentação infantil, uma start-up 
Holandesa, a Aestech, localizada em Eindhoven, desenvol-
veu uma embalagem com autoaquecimento, que inclui dis-
pensador de pó, quantidade suficiente de água potável e um 
bico (Figura 10.24). Ao contrário das embalagens desse tipo 

disponíveis no mercado – a maioria composta de latas metá-
licas com pré-misturas de café e chá –, ela possui uma câ-
mara separada onde se encontra o leite, enquanto o elemento 
de aquecimento está localizado no fundo, em uma câmara 
maior, onde se localiza a água. Em outras palavras, não se 
trata de um produto com ingredientes pré-misturados, pois as 
vitaminas e o leite em pó são armazenados separadamente da 
água, permanecendo secos até o momento do preparo. 

Mesmo já se encontrando patenteada, essa embalagem 
ainda está em desenvolvimento, ou seja, trata-se de um protó-
tipo. A embalagem possui quatro compartimentos ou câmaras. 
No compartimento do topo – ou câmara de dispensação – onde 
está o botão de ativação, encontramos a matéria seca (leite em 
pó) selada com alumínio. O líquido a ser aquecido encontra-
se no espaço entre essa câmara e o elemento aquecedor. O 
elemento aquecedor está totalmente imerso nesse líquido, de 
maneira a garantir o aquecimento do líquido, sem o contato 
direto com o consumidor. Esse elemento aquecedor é preen-
chido com uma quantidade de óxido de cálcio, que reage com 
água, se transformando em hidróxido de cálcio, o que gera o 
calor. A água é necessária para que essa reação exotérmica 
se processe após a ativação do botão no topo da embalagem. 
Podem ser utilizados materiais alternativos ao óxido de cálcio, 
como pó fino de ferro, que fornece calor de oxidação ou solu-
ções saturadas que fornecem calor de cristalização. Através do 
acionamento do botão no topo da embalagem, o alumínio que 
recobre a câmara de dispensação se rompe e libera a maté-
ria seca (leite em pó), que cai sobre o compartimento inferior 

Figura 10.23 
Cápsulas para fórmulas infantis. 

       
Fonte: Divulgação.
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contendo a água. Isso gera uma ação simultânea através da 
pressão que empurra a água através do tubo do elemento aque-
cedor, gerando a reação exotérmica com o óxido de cálcio. O 
elemento aquecedor então transfere o calor para a mistura ao 
seu redor e, após cerca de dois minutos e sob ligeira agitação 
da embalagem, a fórmula atinge a temperatura ideal de consu-
mo de 37°C, o bico pode ser colocado e o bebê pode desfrutar 
de sua refeição (STEEMAN, 2013).

Figura 10.24 
Embalagem para preparo de fórmulas infantis. 

      
Fonte: Divulgação.

O prazer de consumo de bebidas espumantes pode ser 
também experimentado no consumo de bebidas não alcoóli-
cas, a exemplo do café com leite espumante da La Colombe 
DRAFT LATTE. Esse efeito é obtido com uma embalagem que 
apresenta o sistema de válvula InnoValve, da Crown, na base 
da lata, que injeta gás na bebida após a abertura, criando a 
espuma (Figura 10.25).

Figura 10.25  
Embalagem ativa para preparação de café com leite. 

          
Fonte: Divulgação.
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Smoothies são deliciosos, mas nem todo mundo aprecia 
o trabalho de fazê-los em casa. Pensando nisso, a americana 
DOLE (Figura 10.26) desenvolveu o produto Fruit Smoothie 
Shakers® (algo como preparadores de smothie de frutas) em 
embalagem que permite a preparação e o consumo sem a 
necessidade de utensílios extras, além de permitir a perso-
nalização do produto na hora do preparo. Há uma região da 
embalagem (fill zone) que indica o nível de enchimento que 
o consumidor pode realizar com o suco para deixar o smothie 
mais ou menos espesso, de acordo com o gosto. O produto é 
feito com iogurte e frutas congelados e para preparar basta re-
tirar do freezer, adicionar suco e agitar de 30 a 45 segundos.

A vida atribulada do consumidor atual, considerando as 
jornadas de trabalho e o trânsito, e no caso da família em 
que ambos os chefes de família, ou seja, o pai e a mãe, tra-
balham, o aparelho de micro-ondas torna-se um grande alia-
do no preparo rápido das refeições. Assim, as embalagens 
devem atender aos requisitos de tal tecnologia, de forma a 
minimizar a necessidade de manipulação pelo consumidor, 
possibilitando o seu uso direto no forno de micro-ondas, não 
só para o aquecimento do produto, mas também para o con-
sumo do mesmo (DANTAS; DANTAS, 2012).

O produto “All In One Fondü”, da suíça Emmi, é um fondue 
de queijo pronto para comer, acondicionado em uma embala-
gem de duas peças de metal que pode ser utilizada em for-
no de micro-ondas, com uma membrana de alumínio de fácil 
remoção. A membrana AluFix® é selada em um anel de me-
tal, garantindo o fechamento seguro da embalagem (AMCOR, 
2016). A embalagem também foi projetada para ser conserva-
da a certa temperatura, mantida por uma vela de mesa como 
os fondues tradicionais (Figura 10.27). Ainda na linha dos 
fondues com facilidade de preparo podemos citar o exemplo 
do Normandy Fondue, da francesa Isigny Sainte-Mère, acondi-
cionado em embalagem plástica que também permite a prepa-
ração em forno de micro-ondas (Figura 10.27).

Embalagens para queijos do tipo parmesão que já apre-
sentam ralador acoplado ou que facilitem a sua utilização 
com ralador convencional são muito apreciadas, uma vez que 
reduzem o uso de utensílios e agregam facilidade no preparo 
(Figura 10.28). Podem ser, inclusive, reutilizáveis, como é o 
caso do produto da Maria Campirosi.

Figura 10.26 
Embalagem para a preparação de smothies. 

 
Fonte: Divulgação.

Figura 10.27 
Embalagens resistentes ao calor para preparação rápida 
de fondues. 

  
Fonte: Divulgação.

Figura 10.28 
Embalagens de queijo com ralador acoplado. 

  
Fonte: Divulgação.
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Facilidade de descarte
Na última etapa de sua vida útil, as embalagens devem 

ser de fácil descarte para o consumidor e, além disso, de 
uma forma que seja a melhor para o meio ambiente. Essa 
característica pode conquistar o consumidor e influenciar na 
sua decisão de compra, dados o aumento da reciclagem e a 
necessidade de redução do volume de lixo doméstico (HILL, 
2010). Um exemplo já existente no mercado de embalagens 
com foco em descarte e conveniência é a bolsa SqueezyS-
traw (Figura 10.29), da americana The Barton Group, que 
não requer canudo ou xícara, e pode ser comprimida em uma 
pequena massa quando estiver vazia para descarte de baixo 
custo. Pode ser utilizada para iogurte, pudim de chocolate 
ou sobremesas lácteas. Ela também vem com um recurso de 
espremer para a evacuação máxima do leite. O filme transpa-
rente facilita a visualização do produto e do conteúdo rema-
nescente. Ideal para doses individuais, uma bolsa de 8 onças 
custa menos de US$ 0,04 por unidade. A produção ocorre 
numa máquina de thermoform-fill-seal horizontal, equipada 
com uma máquina de corte executando uma coextrusão de 
alta barreira (FORCINIO, 2016a) e (EAGLE, 2016a).

Outro exemplo de embalagem que agrega facilidade de 
descarte e conveniência é a ganhadora do prêmio World Dairy 
Innovation Awards 2016, na categoria inovação em embala-
gem – Sour Cream da Daisy Brand (Figura 10.29). O sistema 
de fechamento Daisy Squeeze consiste numa válvula Simply 
Squeeze e uma tampa flip-top que permite liberação contro-
lada do conteúdo, sem excessos ou respingos, utilizando-se 
apenas uma das mãos, sem a necessidade de colher. Durante 
e após a dispensação, a válvula impede a entrada de ar e aju-
da a proteger o produto da deterioração (FORCINIO, 2016b). 
A embalagem permite a retirada completa do produto e reduz 
o seu tamanho ao final do consumo. O sistema já é oferecido 
no Brasil pela empresa Aptar Food + Beverage.

Outra embalagem que atende a todos esses conceitos é a 
Pure-Pak® Sense, desenvolvida pela norueguesa Elopak. O 
cartão que constitui o corpo da garrafa é gofrado nas zonas 
de pega; essas ranhuras permitem que o consumidor dobre a 
embalagem, aproveitando ao máximo todo o conteúdo interno 
e reduzindo o volume de descarte (Figura 10.29).

Figura 10.29 
Exemplos de embalagens que apresentam facilidade de 
descarte. 

Fonte: Divulgação.
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10.1.3 Nutrição personalizada
Uma das principais tendências observadas na linha da nu-

trição personalizada é a conveniência. Nos produtos de nutri-
ção voltados às crianças, os fabricantes buscam embalagens 
que facilitem a experiência do usuário. Dois exemplos da 
marca francesa Candia demonstram isso: preparados lácteos 
para bebês em porções individuais (sticks) (Figura 10.30a), 
exemplo esse que se alinha ao consumo on-the-go e à fa-
cilidade de manuseio; e os produtos prontos para consumo 
imediato. No exemplo mostrado (Figura 10.30b), a parte su-
perior da tampa da embalagem de leite (250 mL) é removível, 
possibilitando o encaixe de um bico, transformando a emba-
lagem em uma mamadeira.

Figura 10.30 
Nutrição personalizada com embalagens convenientes. 

   
(a)                                      (b)

Fonte: Divulgação.

Outras opções com apelo on-the-go visando o mercado 
infantil também já podem ser encontradas. O produto “Kids 
Protein On-the-Go”, da E-Hydrate, possui embalagem que 
permite o consumo direto do produto (Figura 10.31a), sem 
a necessidade de copo ou outros utensílios, bastando apenas 
adicionar água ao pouch; trata-se de um composto à base de 
proteína do leite como foco em nutrição e hidratação com 
baixo teor de açúcar, em comparação com produtos simila-
res do mercado. Outro produto, “For Goodness Shakes Kids 
On-the-Go”, vem em uma garrafa com bico esportivo (Figura 
10.31b), também para consumo direto na embalagem; além 
da conveniência da embalagem, o produto destaca-se como 
fonte de vitaminas B e D, cálcio, e principalmente pelo baixo 
índice glicêmico, permitindo um lento aumento dos índices 
de açúcar no sangue.

Figura 10.31 
Embalagens on-the-go para crianças. 

  
(a)                                       (b)

Fonte: Divulgação.

Além da portabilidade dos produtos voltados ao público in-
fantil, há também a questão lúdica, tornando o produto atrativo 
às crianças. Nesse sentido, as inovações em impressão e forma-
tos de embalagem são um grande diferencial. Alguns fabrican-
tes já se utilizam de tal artifício, como no caso da bebida láctea 
e do iogurte da Vigor e da Nestlé (Figura 10.32). A finlandesa 
Valio trabalhou sua marca com caracteres vibrantes e persona-
gens diferentes, estendendo essa diferenciação para todas as 
suas formas de comunicação com o consumidor. O produto fran-
cês P’tit Louis é acondicionado em embalagem do tipo form, fill 
and seal – ffs (forma, enche e sela num sistema fechado sem 
contato manual), garantindo higiene numa embalagem prática 
em monodose e possibilitando a degustação em qualquer lugar, 
com total segurança alimentar (Figura 10.32).

Figura 10.32 
Embalagens divertidas voltadas ao público infantil. 

Fonte: Divulgação.



281

embalagens e as macrotendências do setor

BrasilDairyTrends2020

embalagens e as macrotendências do setor

Figura 10.33 
Impressões diferenciadas e vibrantes. 

Fonte: Divulgação.

O manuseio da embalagem pelas crianças também é outro 
fator que tem sido foco da indústria. A facilidade de ma-
nuseio pode ter grande influência no momento da compra, 
principalmente quando o consumo é feito sem a presença 
dos pais, como no caso do lanche escolar. A embalagem fle-
xível (pouch) é uma opção com uma ampla gama de usos. A 
empresa americana Materne possui diversos produtos nesse 
tipo de embalagem, como, por exemplo, o “GoGo Squeez Yo-
gurtz”, com uma tampa fácil de abrir e que permite o consu-
mo direto na embalagem (Figura 10.34). Outro exemplo vem 
da francesa Triballat Noyal, com bebidas à base de iogurte em 
embalagens cartonadas em formato piramidal (Figura 10.34).

Figura 10.34 
Embalagens de fácil manuseio para crianças. 

Fonte: Divulgação.

Também com fácil abertura e portabilidade, a embalagem 
de iogurte da empresa colombiana Alquería (Figura 10.35) 
possui impressão com apelo ao público infantil e vem com 
um canudo para consumo do produto diretamente na em-
balagem. Embora esse sistema seja comum, em geral é en-
contrado em embalagens cartonadas multicamadas; essa 
embalagem apresentada possui tampa plástica e a remoção 
do canudo permite acesso ao selo que será perfurado para o 
consumo.

Figura 10.35 
Embalagem on-the-go de fácil abertura com canudo. 

 
Fonte: Divulgação.

A introdução de alimentos e bebidas novos na dieta de 
crianças pode ser um trabalho árduo e, muitas vezes, o obje-
tivo só é atingido quando algum aspecto do produto chama 
a atenção da criança, como o gosto, o aroma, a textura ou o 
formato. A criação de canudos com bolinhas aromatizadas foi 
a solução encontrada pela Milk Magic Straws, para tornar ha-
bitual o consumo de leite por crianças (Figura 10.36). A uti-
lização do produto é muito intuitiva e ele funciona como um 
canudo convencional; a criança mergulha o canudo no leite e 
suga com a boca, o leite percola as bolinhas no caminho até a 
boca da criança, arrastando o sabor. O conteúdo dos canudos 
pode agregar à bebida probióticos, energia e vitaminas, além 
do sabor (SARANTÓPOULOS et al., 2016).
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Figura 10.36 
Canudos com bolinhas aromatizadas.

Fonte: Divulgação.

A neozelandesa Anchor conse-
guiu agregar o aspecto lúdico às ca-
racterísticas de portabilidade e fácil 
abertura de sua embalagem: trata-
se do iogurte “Anchor Uno” (Figura 
10.37), em um pouch de 100 gra-
mas com tampas em diferentes co-
res que podem ser colecionadas e 
encaixadas umas nas outras, como 
um brinquedo de montar.

Seguindo a linha da nutrição 
personalizada, há também emba-
lagens com foco no público femi-
nino ou masculino. A neozelandesa 
Mammoth, que possui uma linha de 
leites com sabor e destaque para o 
teor de proteínas (Figura 10.38), 
tem forte apelo à masculinidade. 

Figura 10.37 
Embalagem lúdica. 

Fonte: Divulgação.
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Outra classe de produto que faz sucesso com os homens são 
os iogurtes com alto teor de proteína comercializados em em-
balagens maiores, como é o caso do Danone for Men, da Bulgá-
ria, e do Powerful Yogurt, dos Estados Unidos (Figura 10.38). 
A Greiner Packaging foi a responsável pelo desenvolvimento da 
embalagem do produto Danone for Men. O preto profundo foi 
utilizado como símbolo da força e do domínio. A necessidade 
masculina de estruturas claras é refletida em uma única forma 
de copo. Gráficos simples e minimalistas são projetados para 
apelar para o sentido estético masculino. O Danone for Men foi 
criado como resultado de uma série de estudos realizados pela 
empresa. Segundo eles, os homens preferem consumir produ-
tos lácteos com alto teor de gordura, mais espessos, com in-
gredientes naturais e com sabor distinto. Para atender a essas 
expectativas, a empresa criou um iogurte espesso com 5% de 
gordura que pode até ser consumido com garfo (Figura 10.38). 
O Powerful Yougurt também é comercializado em embalagens 
com cores fortes de fundo preto e com o slogan “De homem 
para homem”, remetendo ao time de especialistas que desen-
volveram o produto como nutricionistas esportivos, treinadores 
e cientistas de alimentos (Figura 10.38). Também nos Estados 
Unidos, a Danone possui o iogurte Oikos Triple Zero, em potes 
de cor preta, para atingir o público masculino com a opção de 
900 g (porção quatro vezes maior que o usual), fazendo apolo-
gia à voracidade masculina (Figura 10.38).

Produtos voltados às mulheres também são encontrados 
no mercado. A norueguesa Q-Meieriene possui uma linha de 
iogurtes, a Skyr, cujas embalagens apresentam curvaturas 
suaves e uma impressão de destaque; e a Danone lançou na 
Europa o produto “Light & Free”, também voltado às mulhe-
res (Figura 10.39).

E há também as inovações em embalagem voltadas aos 
esportistas. Esses consumidores buscam embalagens práti-
cas, que, além da portabilidade, permitam o rápido consumo 
do produto ou que tenham seu preparo facilitado. Seguindo 
as demandas desse crescente mercado, a Perimeter Brand 
Packaging desenvolveu uma embalagem de dose única que 
permite o preparo da bebida rapidamente; basta adicionar 
água e movimentar a embalagem, que possui uma estrutu-
ra interna similar a uma peneira, permitindo a quebra dos 
grumos do produto em pó, facilitando a mistura deste com a 
água. A empresa Luminate Nutrition LLC já utiliza a tecnolo-
gia em seu shake de proteína ZIG  (Figura 10.40).

Figura 10.38 
Embalagens com apelo ao público masculino. 

  

 
Fonte: Divulgação

Figura 10.39 
Embalagens com apelo ao público feminino. 

  
Fonte: Divulgação.

Figura 10.40 
Embalagens para preparo de bebidas. 

 
Fonte: Divulgação.
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Um dos principais aspectos oferecidos pelas embalagens 
é a interatividade, que pode estar associada à fácil abertura e 
à conveniência de uso. A tecnologia das tintas termocrômicas 
possibilita inovações adicionais, como no caso de produtos 
que necessitam de refrigeração. A empresa americana Chro-
matic Technologies criou uma tinta sensível à temperatura 

que pode ser utilizada para esses produtos, como, por exem-
plo, uma embalagem para leite. Caso o produto seja retirado 
da refrigeração e atinja uma temperatura fora da faixa ade-
quada, o pigmento da tinta se altera, revelando, neste exem-
plo, um lembrete de que a embalagem deve retornar à gela-
deira (Figura 10.41).

10.2 Digestibilidade e bem-estar; 
Funcionalidade e prevenção

Propostas de produtos direcionados à saúde passaram a 
ser um importante foco das inovações e, nesse caso, a diferen-
ciação e a atratividade visual da embalagem podem se tornar 
fundamentais para o seu sucesso. Cabe à embalagem fazer a 
comunicação da adição de ingredientes funcionais e nutritivos.

A irlandesa Nüsli lançou uma nova categoria de produto, 
uma combinação de iogurte irlandês, grãos integrais, peda-
ços de frutas, amêndoas, avelãs e suco puro de maçã não 
filtrado, todos já misturados em uma embalagem que per-
mite o consumo a qualquer hora e em qualquer lugar, pois 
apresenta colher já incluída, além de possibilitar o refecha-
mento (Figura 10.42).

O iogurte Imunia, da empresa lituana Vilvi, é uma nova 
abordagem para fortalecer a imunidade. Os produtos combi-
nam ingredientes naturais, utilizados desde tempos antigos 

para o fortalecimento da saúde – extrato de gengibre, limão, 
mel e tília. A embalagem é segmentada, para que a mistura 
do iogurte com os ingredientes naturais aconteça somente no 
momento do consumo (Figura 10.42).

O produto YoguDiet 2%, da empresa grega Longevity Diet 
(Figura 10.43), promete fortalecer o sistema imunológico, 
melhorar o sistema cardiorrespiratório e regular a pressão 
sanguínea. Tudo isso porque o iogurte grego tradicional é en-
riquecido por processos naturais com extrato de vinho grego, 
conhecido pelo seu conteúdo de polifenóis. Dessa forma, ofe-
rece uma escolha de dieta diária agradável e antioxidante, 
com apenas 2% de gordura. Na embalagem aparecem em 
destaque o símbolo do infinito e a cor que remete ao vinho 
(MAKE..., 2016). A mesma empresa possui um produto enri-
quecido com ômega-3 que contribui para a manutenção dos 

Figura 10.41 
Embalagem com tinta termocrômica alerta o consumidor sobre a necessidade de refrigeração. 

 
Fonte: Divulgação.
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níveis de colesterol no sangue, além de auxiliar no funciona-
mento do cérebro (Figura 10.43).

A comunicação com o consumidor pode ser feita também 
após a abertura da embalagem, ou seja, na sua parte inter-
na. Como exemplo, pode-se citar o case do iogurte Light & 
Fit, da Danone, que traz mensagens inspiradoras escritas na 

parte interna do selo de alumínio. A estrutura da superfície 
do material foi adaptada e inspirada na folha de lótus, que é 
conhecida por repelir a água e ficar seca e limpa. O material 
de embalagem com efeito de ortografia de água pode variar 
de acordo com a viscosidade do conteúdo (Figura 10.44).

Figura 10.42 
Embalagens para produtos que visam melhorar a imunidade. 

      
Fonte: Divulgação.

Figura 10.43 
Embalagens para produtos funcionais para prevenção de doenças. 

  
Fonte: Divulgação.

Figura 10.44 
Embalagens de produtos para o bem-estar. 

Fonte: Divulgação.
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10.3 Controle e adequação
possibilita refechamento e consumo fracionado, a expressão 
reduced salt aparece em destaque (Figura 10.46). 

A americana Friendship Dairies, fabricante de produ-
tos lácteos cultivados e pasteurizados, também possui em 
seu portfólio produtos não adicionados de sal e reduzidos 
de gordura. As embalagens adotadas pela empresa são 
potes plásticos com tampas que permitem o refechamen-
to (Figura 10.46).

A oferta de produtos lactose free, sem lactose, cresceu 
significativamente no Brasil e no mundo. Independentemente 
da polêmica que cerca o assunto, as indústrias do segmento 
de laticínios e de embalagens precisam estar atentas para 
atender às demandas do consumidor. As embalagens são as 
mais variadas, mas em todos os casos a comunicação com o 
consumidor é feita de forma direta, com a informação na área 
da embalagem que fará o contato visual de forma rápida e 
clara (Figura 10.47).

Em agosto de 2016, a brasileira Piracanjuba introduziu 
os produtos da linha Pirakids Crescer Zero Lactose, indicado 
para crianças de 4 a 10 anos, e o Leite Desnatado UHT Zero 
Lactose, na versão 0% gordura. A embalagem para o leite des-
natado possui menor porção (500 mL), com tampa de rosca, 
com o objetivo de proporcionar também conveniência para os 
consumidores de produtos zero lactose (Figura 10.48).

Atendendo à macrotendência de Controle e adequação, 
embalagens menores e porcionadas podem ajudar no con-
trole de calorias. A embalagem pode dar destaque para os 
conteúdos calóricos e para os teores de proteína. Informa 
as reduções de gorduras, de sódio e zero colesterol. Permi-
te a comunicação objetiva, simples e educativa. Apresenta 
ao consumidor selos de sociedades e associações da área de 
saúde, aumentando a credibilidade dos produtos.

A Eatlean (Reino Unido) destaca na embalagem a presença 
de 3% de gordura (redução de 90%) no produto na embalagem 
do tipo flowpack transparente (Figura 10.45). A irlandesa Low 
Low apresenta seus produtos com 33% menos gordura, em po-
tes com tampa ou stand-up pouches resseláveis em cores fortes 
e vibrantes (Figura 10.45). Outro exemplo de embalagem para 
produtos com redução de gordura que utiliza também o contras-
te das cores para se comunicar com o consumidor é o iogurte 
grego congelado Kayak (Figura 10.45). O rótulo branco destaca-
se da embalagem preta e o contraste remete à originalidade e à 
pureza dos ingredientes.

No Reino Unido, a rede de supermercados Tesco lançou 
um queijo Cheddar contendo 30% menos sal do que o queijo 
padrão. O objetivo era aumentar a conscientização sobre o 
excesso de consumo de sal na Semana de Saúde Masculi-
na, em 2013. Na embalagem plástica do tipo flowpack, que 

Figura 10.45 
Embalagens para produtos com redução de gordura. 

   

    
Fonte: Divulgação.

Figura 10.46
Embalagens para produtos com redução de sal. 

  
Fonte: Divulgação.
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Figura 10.47 
Embalagens de produtos sem lactose. 

Figura 10.48 
Embalagens de produtos sem lactose 
para crianças. 

Fonte: Divulgação.

Fonte: Divulgação.

10.4 Premiumização e sensorialidade
reciclagem e a redução no peso das embalagens de vidro tam-
bém contribuem para a sua utilização (NEXT..., 2008).

A empresa americana 1871 Dairy utiliza leite integral local para 
produzir iogurte probiótico não homogeneizado. As vacas não são 
alimentadas com ração, comem somente a grama do pasto. O io-
gurte é vendido em frascos de vidro de 8 onças (226,80 g) com 
tampas metálicas do tipo pilfer proof e rótulos aplicados à mão (Fi-
gura 10.49). A data de validade é escrita à mão (BERRY, 2016b).

Malý Gazda, uma empresa eslovaca, também comercia-
liza os iogurtes em potes de vidro com tampa metálica do 
tipo garra-torção (Figura 10.49). Queijos, iogurtes e leite em 
embalagem de vidro também são os produtos comercializados 
por outra empresa americana, a Traderspoint Creamery. As 
embalagens possuem tampas plásticas, metálicas do tipo gar-
ra-torção ou selos de alumínio. Os potes de queijo remetem 
à elegância das embalagens de cosméticos (Figura 10.49).

O segmento de produtos premium caracteriza-se por so-
fisticação, luxo, design minimalista, elegância e qualidade 
superior. Um produto de luxo confere distinção a quem o 
usa, o que remete a prazer, desejo, exclusividade, elegância, 
raridade, excelência, prestígio e até necessidade (DANTAS; 
JAIME, 2012). Embalagens com efeitos estéticos, a exemplo 
de diferenciação pelo formato, uso de cores e impressão de 
alta qualidade, texturas e brilhos, extravagância de materiais, 
que provoquem novas sensações e emoções, que transmitem 
qualidade, confiabilidade e segurança, naturalidade aparen-
te, imagem retrô ou que transmitem sofisticação e luxo estão 
conectadas com a premiumização (BRASIL..., 2014).

Sofisticação e luxo acessível
Embalagens de vidro transmitem ao consumidor uma per-

cepção de qualidade superior. A possibilidade de reúso e de 
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Diferenciação por efeitos 
estéticos: estilo retrô

Nas décadas de 50 a 70, o leite pasteurizado era comer-
cializado em garrafas de vidro, entregues diretamente nas 
casas dos consumidores. Retornando a esse estilo clássico, 
algumas empresas nacionais e internacionais lançaram no 
mercado leite em garrafas de vidro, com o objetivo de trazer 
de volta a sensação de consumir um leite fresco e com suas 
características organolépticas originais. O projeto da Cooper, 
Cooperativa de Laticínios de São José dos Campos (SP), foi 
lançar no mercado o leite refrigerado Cooper Premium, em 
embalagem de vidro de 1 litro, decorada com serigrafia e fe-
chada com tampa metálica de rosca. A embalagem de vidro 
foi concebida para ser retornável, em função do aumento de 
consumo. A Vitallate também lançou o leite pasteurizado em 
embalagem de vidro. A empresa alemã Landliebe também 
comercializa leites em garrafas de vidro com tampa do tipo 
garra-torção. O produto é mantido refrigerado (Figura 10.50).

Figura 10.49 
Embalagens que remetem ao luxo e à sofisticação. 

      

      
Fonte: Divulgação.

Diferenciação por efeitos 
estéticos: formato

A introdução de novos formatos em embalagens é um re-
curso de diferenciação cada vez mais usado, uma vez que 
confere melhor identificação e condição para reposiciona-
mento, aumentando o valor da marca, além de ser uma inte-
ressante oportunidade de promoção do produto. (SARANTÓ-
POULOS et al., 2016).

Com pirâmides opostas alinhadas pela base, a PLX PACK 
foi concebida em essência orientada pela geometria plana e 
pelos recursos da indústria gráfica. Possui triângulos equi-
láteros de 62 mm. Essa versão beta cabe na palma da mão, 
mas pode ser adaptada para quase qualquer tamanho. A PLX 
PACK é uma embalagem que exige ser descascada para ser 
aberta, proporcionando um pequeno e singelo ritual de aber-
tura. A PLX PACK tem seis vértices tridimensionais que evi-
tam a transferência térmica das mãos e do ambiente para o 
seu interior. Atualmente é utilizada para sorvete de 23 gra-
mas (Figura 10.51). 
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Figura 10.51 
Diferenciação pelo formato. 

   

Fonte: Divulgação.

Figura 10.50 
Diferenciação pelo estilo retrô. 

       
Fonte: Divulgação.

Diferenciação por 
efeitos estéticos: uso 
de cores e imagens

O uso das cores é outra importante ferramenta que au-
xilia na construção da identidade da marca, da imagem do 
produto e na concepção do design da embalagem. As cores 
são usualmente empregadas para estimular a associação do 
produto à marca, despertar sensações, assim como para ex-
pressar a personalidade da marca e o conceito do produto, 
chegando até a caracterizar o tipo de consumidor pela sua 
identidade com o design da embalagem (BRASIL..., 2014).

Uma cor diferenciada pode ser uma alternativa para atrair 
a atenção do consumidor, propondo a ele novas experiências 
sensoriais por meio da embalagem, como é o caso do iogur-
te Partheno e do Duples (Figura 10.52). A embalagem do 
produto Duples possui dois compartimentos combinando o 
iogurte gourmet “The Collective’s” e compotas de frutas com 
coberturas naturais e texturizadas. 

Figura 10.52 
Diferenciação pelo uso de cores. 

Fonte: Divulgação.

Quando o produto é muito inovador, a embalagem precisa 
comunicar adequadamente a mensagem que se deseja. As be-
bidas da marca chinesa Baoquzhu foram desenvolvidas para 
consumidores adolescentes como um produto de valor agrega-
do para tornar as bebidas divertidas. Elas possuem pequenas 
esferas de alginato preenchidas com suco que explodem na 
boca, que são uma inovação na indústria de bebidas e lácteos 
e levou quase dois anos para ser desenvolvida. As embalagens 
são assépticas, da SIG Combibloc, e os dois sabores, maçã e 
morango, estão disponíveis em embalagens Combibloc Small 
de 250 mL, com canudos para o consumo on-the-go (EAGLE, 
2016b). As cores fortes escolhidas para as embalagens permi-
tem criar uma identidade com o consumidor (Figura 10.53).
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O uso de poucas cores também pode valorizar a apresenta-
ção do produto e dar mais destaque, por exemplo, ao sabor do 
iogurte (Figura 10.54). Esse conceito é definido como simpli-
cidade e minimalismo, que também vem sendo adotado pelas 
empresas para remeter ao produto premium, natural, puro.

Cores e imagens são utilizadas para a obtenção de um de-
sign gráfico único e exclusivo para expressar o valor e a perso-
nalidade da marca, assim como apresentar informações sobre 
as características dos produtos. Avançadas técnicas de im-
pressão, como a impressão digital e a já disponível impressão 
direta em embalagens plásticas, proporcionam destaque aos 

produtos em relação à concorrência, revitalização da marca, 
appetite appeal, e, consequentemente, promovem a atração 
do consumidor. Como exemplo de produto que explora a em-
balagem para provocar indulgência pode-se citar os iogurtes 
Premium, da marca alemã Bauer (Figura 10.55), que pos-
suem 3 camadas em embalagens de 125 g. Bauer Premium 
está disponível nas variedades “panna cotta de baunilha e 
morango com flocos de chocolate”, “stracciatella com cereja 
e pedaços de chocolate”, “baunilha de Madagáscar com bo-
las de amaretto de framboesa” e “cappuccino de mocha de 
caramelo em bolas”. 

Figura 10.53 
Valorização pelo uso de cores. 

Fonte: Divulgação.

Figura 10.54 
Valorização pela simplicidade e minimalismo. 

 
Fonte: Divulgação.

Figura 10.55 
Valorização pelo uso de cores e imagens. 

Fonte: Divulgação.
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Edições limitadas
Edições limitadas de produtos costumam acompanhar 

grandes eventos, a exemplo de Olimpíadas, Copa do Mundo, 
festivais, festas típicas, datas festivas como o Natal e até lan-
çamento de filmes. Muitas empresas brasileiras perceberam 
a força das embalagens em edições limitadas e vêm utilizan-
do esse recurso para atrair mais consumidores. As edições 
limitadas também podem ser voltadas para o público infan-
til, porém, neste caso, por mais que o público-alvo seja o 
consumidor final, as empresas e marcas primeiro precisam 
ganhar a aceitação do comprador. Normalmente, a aprovação 
dos pais é conquistada por marcas que tenham um posicio-
namento saudável e promovam responsabilidade social. Esse 
comprador pertence a uma nova geração de consumidores, os 
Millennials (SARANTÓPOULOS et al., 2016).

Um exemplo recente foi o da embalagem promocional 
para a Farinha Láctea Nestlé® (Figura 10.56) que envolveu a 
criação de quatro latas colecionáveis para colorir e um pack 
promocional que continha a lata, três pouches do produto e 
um jogo de lápis para colorir. A campanha tinha quatro pala-
vras-chave como direcionamento para as peças: Orgulho, Su-
cesso, Vitória e Conquista. A proposta era criar latinhas com 
as seguintes finalidades: passar a mensagem da palavra-cha-
ve, resolver o quebra-cabeça, pintar a latinha e utilizar como 
item colecionável. Para viabilizar esse projeto foi desenvolvi-
do um verniz fosco especial para aplicação em litografia, o 
qual permite o uso de lápis de cor ou giz de cera para colorir 
a superfície da lata. 

Figura 10.56 
Embalagens edição limitada. 

Fonte: Divulgação.

Figura 10.57 
Embalagens para produtos do tipo “faça do seu jeito” ou “faça você mesmo”. 

Fonte: Divulgação.
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Personalização – Faça do seu jeito
A personalização é uma tendência crescente no mer-

cado de consumo cada vez mais marcado pela produção 
em massa. Os consumidores têm dado preferência aos pro-
dutos personalizados, buscando itens com seu estilo, seu 
nome e sua imagem.

Na área de laticínios podemos citar como exemplo de pro-
dutos e de embalagens da categoria “faça você mesmo” a 
mistura de sorvete “The Curious” e o kit para fazer iogurte 
contendo três pouches com a cultura láctea (Figura 10.57).

As bisnagas de alumínio são muito utilizadas fora do Bra-
sil para acondicionar produtos como molhos prontos, queijos 
cremosos, leite condensado e manteiga, dentre outros produ-
tos (Figura 10.58). Esse tipo de embalagem possui diversos 
tamanhos e permite a personalização da refeição mesmo fora 
de casa, pois pode ser facilmente transportada em bolsas e 
mochilas. Bisnagas plásticas também são utilizadas, mas o 
acondicionamento nesse tipo de embalagem requer, além do 
fechamento hermético como na bisnaga de alumínio, boas 
características de barreira ao vapor d´água e barreira à luz.

Produtos artesanais
Entende-se por forma artesanal o processo utilizado na 

elaboração, em pequena escala, de produtos lácteos com ca-
racterísticas tradicionais. 

Os consumidores identificam esses itens pelas suas ca-
racterísticas propriamente ditas do produtor, do local de ori-
gem e do modo como são fabricados e distribuídos. Vários 
motivos têm levado os consumidores à compra de produtos 
artesanais, como a imagem de melhor qualidade sensorial, 
conexão com o produtor, prestígio proporcionado pelo produ-
to, satisfação de conhecer a procedência e o modo de fabrica-
ção, valorização de receitas antigas e técnicas de produção, 
entre outros (REGO; RUFI; AUGUSTO, 2014).

No Brasil, a Indicação Geográfica (IG) é realizada pelo 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e, de 
acordo com ele, ao longo dos anos, algumas cidades ou re-
giões ganham fama por causa de seus produtos ou serviços. 
Quando qualidade e tradição se encontram num espaço fí-
sico, a Indicação Geográfica surge como fator decisivo para 
garantir a diferenciação do produto, delimitando a área de 
fabricação, restringindo seu uso aos produtores da região 
(em geral, uma Associação), impedindo que outras pessoas 
usem o nome da região com produtos de baixa qualidade, 
ou seja, é um registro que protege aquele produto de 
eventuais falsificações em sua composição e garante sua 
procedência, além de aumentar sua competitividade em 
relação a outros concorrentes (INSTITUTO NACIONAL DE 
PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 2015).

Um exemplo de produto nacional que recebeu Indicação 
Geográfica (IG) foi o Queijo Minas Artesanal produzido na 
região do Serro. Como a certificação é fornecida ao produto, 
nesses casos a embalagem deve realçar sua qualidade supe-
rior diferenciando-o dos demais (Figura 10.59). 

As embalagens também podem ser produzidas de mate-
riais que remetam às características desse segmento e que 
são exploradas para os produtos artesanais, como, por exem-
plo, as caixas de madeira (Figura 10.59).

Figura 10.58 
Embalagens que permitem a personalização da refeição 
fora de casa. 

Fonte: Divulgação.
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10.5 Naturalidade e sustentabilidade

Figura 10.59 
Embalagens para produtos artesanais. 

      
Fonte: Divulgação.

Naturalidade
Um produto natural é muitas vezes entendido 

pelo consumidor como mais saudável e isso deve 
ser levado em consideração por ser um aspecto va-
lorizado. O preparo natural e os processos de preser-
vação que mantêm os ingredientes e as qualidades 
nutricionais do produto também são valorizados e 
devem ser esclarecidos por meio da embalagem. 
As embalagens para lácteos precisam comunicar os 
atributos, a funcionalidade e os benefícios dos pro-
dutos, criando uma identidade percebida pelo con-
sumidor. A cor branca é sempre associada ao clean, 
ao menos é mais, ao natural, e assim é a embala-
gem do queijo ultrafiltrado da Danúbio. Um pote 
termoformado em polipropileno (PP) decorado com 
impressão off-set e tampa injetada em PP. O rótulo 
no label look também colabora para o design mais 
limpo, sem excesso de informação (Figura 10.60).

Outro exemplo com visual clean e que remete 
ao natural é a embalagem para manteiga da Natu-
ral by Nature (Figura 10.61). As embalagens são 
brancas, com uma imagem de vegetação simples, 
que lembra o campo, e faixas laranjas com leve 
variação de tonalidade, para diferenciação dos pro-
dutos com e sem sal. 

Nessa mesma linha, a empresa Kalona Supernatu-
ral aplica este conceito a todos os seus produtos, com 
embalagens simples, rótulos com desenhos a mão e 
apelo ao orgânico (Figura 10.62). 

Figura 10.60 
Embalagem com visual clean, que remete ao 
natural, ao conceito de que “menos é mais”. 

Fonte: Divulgação.

FIGURA 10.61
Embalagem com visual clean.

Fonte: Divulgação.

FIGURA 10.62 
Embalagens com visual clean e apelo ao orgânico. 

Fonte: Divulgação
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da embalagem (busca pelo design ótimo), utilizando os re-
cursos com eficiência ao mesmo tempo que reduz perdas e 
desperdícios de produto durante as etapas de seu ciclo de 
vida. Essa forma de trabalhar e pensar a embalagem pode 
resultar em redução de peso da embalagem/produto, redu-
ção do consumo de energia, água e matérias-primas e me-
nores emissões, dentre outros.

Baseada nesses princípios, a rede Walmart do Brasil, em 
parceria com o CETEA (Centro de Tecnologia de Embalagem, 
do ITAL), lançou entre 2009 e 2010 o Projeto End-to-End 
que no ano de 2013 teve a sua 3ª Edição, devido ao sucesso 
e à repercussão positiva da iniciativa. O objetivo do projeto 
nas suas três edições foi reduzir os impactos ambientais e es-
timular a melhoria contínua de produtos dos fornecedores co-
merciais do Walmart. Dentre os produtos e empresas que par-
ticiparam do Projeto em 2010 pode-se destacar a otimização 
do sistema de embalagem do produto Danoninho morango de 
360 g da empresa Danone (Figura 10.64). Fruto de investi-
mentos na tecnologia FOAM, que expande a chapa plástica 
utilizada na embalagem, tornando-a aerada, reduzindo o peso 
da mesma e, portanto, o consumo de recursos naturais. Essa 
mudança trouxe uma redução de 9,4% na massa do pote 
de Danoninho, sem comprometer a resistência mecânica do 
mesmo (WALMART BRASIL, 2010). Outro exemplo de pro-
duto que foi trabalhado na 3ª edição do Projeto foi o leite 
condensado Itambé que promoveu a redução da camada de 
estanho da folha de flandres utilizada na produção da tampa 
e do fundo das latas, possibilitando uma economia, de reser-
vas minerais (Figura 10.64) (WALMART BRASIL, 2013).

Figura 10.64 
Exemplo de desenvolvimento de produto e embalagens 
integrados e focados na otimização e redução do consumo 
de recursos naturais. 

  
Fonte: Walmart Brasil.

A sofisticação feminina foi combinada com a forma da 
garrafa e enfatiza os benefícios de probióticos na bebida à 
base de Kefir da empresa britânica Bio-tiful Dairy. O logotipo 
combina elegantemente com a forma de uma gota de leite, 
uma ênfase crescente sobre a marca. A embalagem é ergo-
nômica e a tampa é do tipo tamper evidence que evidencia 
a abertura e possibilita o refechamento (Figura 10.63) (bio-
tiful la bebida completa y elegante, 2016). 

Figura 10.63 
Embalagem com comunicação visual com apelo natural. 

Fonte: Divulgação.

Sustentabilidade
Hoje, a inovação em embalagens deve conciliar todos os 

seus atributos tradicionais com o uso mínimo de recursos, 
com a baixa geração de efluentes e emissões tanto em sua 
produção como em seu descarte, logística reversa viável, des-
tinação e disposição final que aproveite da melhor forma pos-
sível os seus resíduos, dentre outras medidas que contribuam 
para a sustentabilidade não só da embalagem, mas do pro-
duto como um todo. Uma especificação eficaz da embalagem 
(design ótimo), que não a subdimensione nem a superdimen-
sione, é o ponto de equilíbrio entre a quantidade de material 
utilizado na embalagem e a proteção requerida pelo alimento 
(SARANTÓPOULOS et al., 2016).

Um dos aspectos que pode ser trabalhado com relação 
à embalagem e sustentabilidade é a otimização e redução 
do consumo de insumos que prevê a especificação eficaz 
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A destinação das embalagens pós-consumo pode envolver 
diversas rotas potenciais, tais como a reutilização, a recicla-
gem mecânica, a reciclagem química, a recuperação ener-
gética, a compostagem, a biometanização e a disposição em 
aterro sanitário (SARANTÓPOULOS et al., 2016). 

O sucesso da reciclagem de materiais pós-consumo está 
relacionado com fatores culturais, políticos e socioeconômicos 
da população, bastante complexos e interligados, como, por 
exemplo, a existência de programas de coleta seletiva, de lo-
gística reversa ou de integração com empresas recicladoras, a 
implantação de empresas recicladoras, a disponibilidade contí-
nua de volumes recicláveis, o desenvolvimento de tecnologias e 
equipamentos compatíveis para rotas de reciclagem econômicas 
e tecnicamente viáveis, qualidade do material reciclado dispo-
nibilizado ao mercado, incorporação do material reciclado em 
novos produtos e embalagens, a demanda e o preço de mercado 
do material reciclado, a educação ambiental dos consumidores 
e dos coletores, entre outros (FORLIN; FARIA, 2002).

A facilidade no momento do descarte pode ser uma forma 
de incentivar os consumidores a reciclar as embalagens após 
o uso. A embalagem Tetra Evero Aseptic (Figura 10.65), da 
TetraPak, criada para acondicionamento asséptico de leite e 
desenvolvida com material cartonado certificado pelo FSC, 
apresenta um picote no cartão que permite a separação da 
parte superior de polietileno da manga de cartão. Uma vez 
separados, os materiais podem ser encaminhados para suas 
respectivas cadeias de reciclagem (TETRAPAK, 2016).

O uso de matéria-prima reciclada e de fontes renováveis 
também é uma estratégia que pode ser empregada no desen-
volvimento de embalagens com melhor desempenho ambien-
tal. Em parceria com a Braskem, a TetraPak, foi a primeira 
empresa a usar tampas de polietileno de origem renovável 
na indústria global de embalagens cartonadas, em 2011, 
obtidas a partir de derivados de cana-de-açúcar (BRASKEM, 
2015). Em 2015, a empresa lançou a Tetra Rex de fontes 
renováveis, a primeira embalagem feita inteiramente de re-
cursos renováveis (Figura 10.66). Nessa embalagem, o papel 
cartão é proveniente de fontes controladas e com certificação 
FSC, enquanto o polietileno de baixa densidade (PEBD), usa-
do no revestimento das superfícies externas da embalagem e 
na laminação, é derivado da cana-de-açúcar, assim como o 
polietileno de alta densidade (PEAD) da tampa (TETRA PAK 
BRASIL, 2016). 

Figura 10.65 
Exemplo de embalagem com facilidade de descarte: 
picote no corpo da embalagem facilita a separação entre 
as partes de plástico e de cartão, que compõem a peça. 

 
Fonte: Divulgação.

Figura 10.66 
TetraPak Rex 100% de fontes renováveis. 

Fonte: Divulgação.
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O PLA é um poliéster alifático termoplástico produzido a 
partir da fermentação da dextrose e posterior polimerização 
do ácido lático em um polilactídeo. É um dos biopolímeros 
mais comercializados na área de embalagem devido à sua 
disponibilidade, custo competitivo e facilidade de conversão 
em filme ou embalagem rígida. Nos EUA o milho tem sido 
usado como fonte de amido/açúcar (SARANTÓPOULOS et al., 
2012). Em 2011 a Danone anunciou a mudança da embala-
gem tradicional do iogurte Activia na Alemanha de poliestire-
no (PS) para PLA. A intenção era reduzir a pegada de carbono 
e utilizar menos recursos de fonte fóssil. A nova embalagem 
foi concebida de uma estreita cooperação entre a Danone, 
WWF (World Wide Fund for Nature) da Alemanha e a empresa 
NatureWorks, fabricante do PLA (Figura 10.67). 

A despeito do cenário atual de transformações da socie-
dade, de mudanças rápidas, da velocidade de informações, 
da internet, das redes sociais e de consumidores cada mais 
exigentes e conscientes cada empresa tem sua identidade 
e seus valores, mas deve estar atenta a essas mudanças de 
comportamento e exigências para que possa se manter no 
mercado altamente competitiva. Num mundo globalizado, a 
indústria, seja de embalagem ou de produto, também deve 
buscar atender as exigências de segurança e assuntos regula-
tórios, além de estar inserida em um contexto de sustentabi-
lidade da cadeia produtiva.

Figura 10.67 
Copo de PLA do iogurte Activia da Danone. 

Fonte: Divulgação.
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Capítulo 11

PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, 
INOVAÇÃO E AS MACROTENDÊNCIAS 

NO SETOR DE LATICÍNIOS

Ariene Gimenes Fernandes Van Dender 
Patrícia Blumer  Zacarchenco

Este capítulo apresenta resumidamente alguns proje-
tos de pesquisa científica e tecnológica desenvolvidos pelo  
TECNOLAT/ITAL. O texto a seguir busca apresentar exemplos 
de projetos que geraram inovações tecnológicas em produtos 
e processos e que se encaixam nas macrotendências observa-
das no setor de laticínios.

Os projetos aqui apresentados colocaram à disposição do 
setor produtivo inovações tecnológicas como incorporação de 
ingredientes com benefícios à saúde na formulação dos pro-
dutos lácteos, redução e/ou substituição de gordura, açúcares 
(lactose) e sódio, aproveitamento de soro, agregação de valor 
a subprodutos de outras cadeias produtivas, aceleração da 
maturação de queijo Prato, prospecção de bactérias lácticas 
e potencialmente probióticas. 

É importante destacar que a adição de ingredientes, a 
redução de gordura, de lactose, de sódio e o aproveitamento 
de subprodutos da cadeia do leite ou de outras cadeias re-

querem alterações ou adaptações no processo de fabricação 
e seus parâmetros. Essas modificações estão incluídas nas 
atividades dos projetos aqui apresentados e são necessárias 
para obter produtos lácteos que se assemelhem aos tradicio-
nais já aceitos pelo consumidor.

Por se tratar de pesquisas aplicadas, os públicos benefi-
ciados com os resultados dos projetos foram as micro, peque-
nas, médias e grandes empresas do setor de alimentos, espe-
cialmente os laticínios. Esses projetos foram financiados pelo 
Governo do Estado de São Paulo e por agências de fomento 
(CNPq, Fapesp e Finep). 

Na Tabela 11.1 são apresentados os projetos alinhados às 
macrotendências do setor de produtos lácteos, discutidas ao 
longo deste estudo e que serão detalhadas no decorrer deste 
capítulo, e a equipe técnica envolvida no planejamento e de-
senvolvimento das pesquisas. 
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Tabela 11.1 
Projetos de pesquisa tecnológica desenvolvidos no TECNOLAT/ITAL e macrotendências do setor de produtos lácteos em 
que se encaixam.

Projetos e equipes
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Maturação de queijos

1. Maturação do queijo tipo Prato: influência da adição de enzimas proteolíticas no 
processo. Equipe: Adriana T. Silva e Alves, Ariene G. F. Van Dender, Sônia D. S. 
Campos, Vera L. S. Baldini, Emília E. M. Mori, Katumi Yotsuyanagi.

X

2. Avaliação da capacidade autolítica e do perfil enzimático de culturas lácticas adjuntas 
em sistema modelo e seu efeito na aceleração da proteólise de queijo prato. Equipe: 
Izildinha Moreno, Adriana T. Silva e Alves, Fabiana K. H. S. Trento.

X

Valorização do soro de queijo

3. Queijo Minas Frescal light elaborado com adição de concentrado proteico de soro: 
caracterização físico-química e microbiológica. Equipe: Leila M. Spadoti, Adriana 
T. Silva e Alves, Fabiana K. H. S. Trento, Manuel C. Vieira, Ariene G. F. Van Dender, 
Patrícia B. Zacarchenco, Darlila A. Gallina, Aline O. Garcia.

X X

Requeijão cremoso

4. Fabricação de requeijão cremoso a partir de massa obtida por precipitação ácida 
a quente de leite de búfala e de vaca. Equipe: Ariene G. F. Van Dender; Vera L. S. 
Baldini; José F. P. Martins.

X X X

5. Estudo comparativo das características físicas e químicas, reológicas e sensoriais do 
requeijão cremoso obtido por fermentação láctica e acidificação direta. Equipe: Ariene 
G. F. Van Dender, Márcia Rapacci, Katumi Yotsuyanagi, Vera L. S. Baldini, Sônia D. S. 
Campos, Emília E. M. Mori.

X

6. Fabricação de requeijão cremoso e de requeijão light a partir de retentado de 
ultrafiltração acidificado por fermentação ou adição de acido láctico. Equipe: Adriana 
T. Silva e Alves, Ariene G. F. Van Dender, Katumi Yotsuyanagi, Vera L. S. Baldini, 
Emília E. M. Mori, Izildinha Moreno, Eliete V. Faria, Valéria D. A. Anjos, Marcelo 
Morgano.

X X

7. Estabilidade de requeijão cremoso em diferentes embalagens com e sem exposição 
à luz. Equipe: Ariene G. F. Van Dender, Rosa M. V. Alves, Izildinha Moreno, Katumi 
Yotsuyanagi, Sandra B. Jaime, Valéria D. A. Anjos, Marcelo Morgano.

X

8. Influência do tratamento UHT na qualidade do requeijão cremoso tradicional e light

Equipe: Darlila A. Gallina, Ariene G. F. Van Dender, Katumi Yotsuyanagi, Izilidinha 
Moreno, Vera L. S. Baldini, Valéria D. A. Anjos, Marcelo Morgano, Eliete V. Faria

X X

9. Desenvolvimento de processo de fabricação de requeijão cremoso light e sem adição 
de gordura (zero) com fibra alimentar. Equipe: Mirela Bosi, Ariene G. F. Van Dender; 
Izilidinha Moreno, Katumi Yotsuyanagi, Eliete V. Faria, Valéria D. Anjos, Marcelo 
Morgano, Manuel C. Vieira, Rita C. S. C. Ormenese.

X X X X X

10. Fabricação de requeijão cremoso sem adição de gordura e com teor reduzido de sódio. 
Equipe: Ariene G. F. Van Dender, Leila M. Spadoti, Patrícia B. Zacarchenco, Fabiana K. 
H. S. Trento, Katumi Yotsuyanagi, Manuel C. Vieira, Marcelo Morgano, Rita de C. S. C. 
Ormenese, Adriana T. Silva e Alves.

X
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11. Desenvolvimento de processo de fabricação de requeijão cremoso com baixo teor de 
gordura e lactose e adicionado de farinha da casca de maracujá. Equipe: Patrícia B. 
Zacarchenco, Ariene G. F. Van Dender, Fabiana K. H. S. Trento, Leila M. Spadoti, Maria 
Isabel Berto, Aline O. Garcia, Sueli R. Baggio, Rita C. S. C. Ormenese, Mariana A. G. 
Vido, Thais Marini, Ana Maria Costa.

X X

Leites, leites fermentados e bebidas lácteas funcionais

12. Desenvolvimento de leite deslactosado microfiltrado com adição de probióticos. 
Equipe: Adriana T. Silva e Alves, Leila M. Spadoti, Adriane E. Antunes, Juliana Carusi, 
Patricia B. Zacarchenco, Fabiana K. H. S. Trento.

X X X X

13. Desenvolvimento e caracterização de bebida simbiótica smoothie com leite fermentado, 
probióticos, prebióticos e polpa de frutas. Equipe: Darlila A. Gallina, Leila M. Spadoti, 
Ariene G. F. Van Dender, Izildinha Moreno, Adriana T. Silva e Alves, Patricia B. 
Zacarchenco, Fabiana K. H. S. Trento, Rita C. S. C. Ormenese, Aline O. Garcia, Gisele 
A. Camargo, Maria Isabel Berto.

X X X X X X

14. Bebida láctea fermentada simbiótica com adição de óleo de cártamo. Equipe: Patrícia 
B. Zacarchenco, Fabiana K. H. S. Trento, Manuel C. Vieira, Aline O. Garcia, Maria 
Isabel Berto, Sueli R. Baggio, Darlila A. Gallina, Ariene G. F. Van Dender, Adriana T. 
Silva e Alves, Leila M. Spadoti.

X X

15. Desenvolvimento de bebidas carbonatadas funcionais à base de soro. Equipe: Adriana 
T. Silva e Alves, Leila M. Spadoti, Aline O. Garcia, Lea M. Oliveira, Patricia B. 
Zacarchenco, Fabiana K. H. S. Trento.

Aplicação de microencapsulação em lácteos

16. Desenvolvimento de micropartículas de Bifidobacterium animalis subsp. bifidus 
BB-12 por secagem em spray drier e spray chilling e avaliação de suas aplicações na 
fabricação de queijo Minas frescal e Prato. Equipe: Izildinha Moreno, Eliane Brolazo, 
Darlila A. Gallina, Elza T. Grael-Marasca, Fabiana K. H. S. Trento, Leila M. Spadoti, 
Renato A. R. Gomes, Isabela D. Alvim, Eliete V. Faria.

X X

17. Aplicação de probióticos microencapsulados em leites fermentados. Equipe: Darlila A. 
Gallina; Izildinha Moreno, Eliane Brolazo. X X X X

Doce de leite

18. Desenvolvimento de doce de leite pastoso light com e sem hidrólise da lactose. Equipe: 
Darlila A. Gallina, Gina M. B. Q. Cardozo, Fabiana K. H. S. Trento. x X

Prospecção de bactérias 

19. Isolamento, caracterização e determinação do potencial probiótico e tecnológico de 
bactérias lácticas oriundas de leite humano. Equipe: Fabiana K. H. S. Trento; Izildinha 
Moreno, Porto, E.

X X

Membranas

20. Contribuição ao estudo do uso de ultrafiltração de leite na fabricação de queijo Minas 
frescal. Equipe: Ariene G. F. Van Dender, Sônia D. A. Campos, Salvador Massaguer-
Roig.

X X X

21. Estudo da fabricação de queijo tipo Prato utilizando ultrafiltração. Equipe: Ariene G. F. 
Van Dender, Paul Ducret, Jean-Louis Maubois. X X X
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11.1 Maturação do queijo tipo Prato: influência da 
adição de enzimas proteolíticas no processo

Os objetivos desse projeto foram avaliar os parâmetros 
tecnológicos e as variáveis envolvidas na cura do queijo tipo 
Prato obtido com a adição de enzimas proteolíticas no pro-
cesso de fabricação. O projeto integrou a importante linha 
de pesquisa do setor de lácteos do ITAL sobre tecnologia de 
fabricação e maturação de queijos brasileiros, com ênfase 
naqueles de massa lavada e semicozida, como é o caso do 
queijo Prato (MARTINS et al., 1979a, b; VALLE et al., 1985, 
1992; VAN DENDER et al, 1986).

Dentre as macrotendências que permeiam as inovações 
em produtos lácteos, verifica-se que esse estudo se enquadra 
em “Premiumização e Sensorialidade”.

A maturação do queijo é um processo complexo envol-
vendo a formação de variedades de componentes de aro-
ma e sabor por diferentes vias, bem como uma mudança 
nas propriedades físicas e estruturais da matriz proteica. 
No queijo Prato, esse processo corresponde a um período 
de, aproximadamente, 40 dias. Esse produto tipicamente 
brasileiro tem sofrido descaracterização progressiva, devido, 
principalmente, a alterações no processo de cura, visando 
diminuir os custos. Diante de tal problema, a alternativa 
mais viável consiste na aceleração da maturação e, dentre 
os métodos empregados, a adição de enzimas proteolíticas é 
de fácil aplicação prática.

Nesse projeto desenvolvido no Tecnolat, com apoio finan-
ceiro da FAPESP, foram realizadas avaliações da proteólise 
pelos teores de Nitrogênio (N) solúvel a pH 4,6 e em ácido 
tricloroacético (TCA) 12%, pela determinação da concentra-
ção de tirosina e triptofano, por reação colorimétrica com áci-
do trinitrobenzeno sulfônico (TNBS) e ninidrina-cádmio e por 
eletroforese nos queijos com 1, 7, 14, 21, 28 e 40 dias de 
maturação. Os atributos de textura e sensoriais também fo-
ram avaliados. Paralelamente, realizou-se o acompanhamen-
to detalhado do processo de maturação do queijo Prato obtido 
pelo método tradicional, em um projeto específico também 
realizado no ITAL (BALDINI et al., 1998, SILVA, 1998).

 O uso da enzima Neutrase® acelerou a proteólise do 
queijo Prato. Os queijos fabricados pelo método modificado 
apresentaram já no primeiro dia de maturação, e durante todo 
o período da mesma, um índice de extensão (% NS-pH 4,6/
NT) e de profundidade (% NS TCA 12%/NT) significativa-
mente maior do que aqueles fabricados pelo método tradicio-
nal, nos processos com adição de 25, 15 e 10 mg enzima/kg 
leite (SILVA, 1998).

Os queijos modificados do processo A (25 mg enzima/
kg leite) apresentaram um índice de extensão aos 7 dias 
(17,32%) mais elevado do que o correspondente com 30 
dias, conforme descrito na literatura (14,0% - 14,5%), ao 
passo que no processo B (15 mg enzima/kg leite) o valor obti-
do para os queijos com um dia (16,02%) já foi maior. No pro-
cesso C (10 mg enzima/kg leite) um valor próximo (15,61%) 
àquele correspondente a 30 dias na literatura foi alcançado 
com 14 dias de maturação (SILVA et al., 1999a).

A adição de enzima Neutrase® à massa dos queijos modi-
ficados não acarretou perdas no rendimento. Nos processos A 
e B houve um decréscimo do índice de firmeza até o 21º dia 
de maturação, correspondendo à primeira fase da maturação, 
em que a quebra da αS1-caseína promoveu um amolecimen-
to da massa. A região analisada (periferia e centro) influen-
ciou a textura dos queijos. O índice de firmeza nas fatias 
retiradas da região mediana foi menor do que aquele obtido 
nas fatias da ponta do queijo (SILVA et  al., 1999b). 

O perfil eletroforético dos queijos mostrou que a adição de 
enzimas levou a diferenças quantitativas nas frações proteicas 
dos queijos modificados, quando comparados aos tradicio-
nais. Houve maior degradação das frações αS1- e β-caseínas, 
com acúmulo maior de alguns produtos de degradação dessas 
duas frações nos queijos modificados. A degradação da fra-
ção β-caseína nos queijos modificados foi maior do que a da 
αS1-caseína (SILVA, 1998; SILVA et al., 1999a)

Na Figura 11.1 estão apresentadas imagens dos queijos 
sendo preparados para a análise sensorial (SILVA, 1998; SIL-
VA et al., 1999b).
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11.2 Avaliação da capacidade autolítica e do perfil 
enzimático de culturas lácticas adjuntas em 
sistema modelo e seu efeito na aceleração da 
proteólise de queijo Prato 

como o queijo Prato, benéficas as culturas com proprieda-
des fortemente autolíticas. Já para os queijos não maturados, 
como o Minas frescal, as culturas fracamente ou não autolíti-
cas são as desejáveis (SILVA E ALVES et al., 2007).

Aprimorar o conhecimento do sistema metabólico das 
bactérias lácticas traz benefícios econômicos para a indústria 
de laticínios, tais como melhora na seleção de linhagens de 
bactérias starters, diminuição no tempo de maturação e me-
lhora no controle da qualidade e das propriedades sensoriais. 
Culturas com propriedades autolíticas caracterizadas podem 
melhorar a qualidade de queijos (MORENO, 2003).

Nesse trabalho foi demonstrada a existência de variabi-
lidade na autólise (taxa, comportamento e tempo para ocor-
rência da lise) dentre as diversas culturas avaliadas, o que 
evidencia a necessidade da seleção de culturas lácticas para 
serem utilizadas na fabricação de diferentes tipos de queijos 
brasileiros (SILVA E ALVES et al.,2007).

Figura 11.1 
Imagens dos queijos sendo preparados para a análise sensorial (SILVA, 1998). 

   

Os objetivos desse projeto foram avaliar a  capacidade 
autolítica de diferentes culturas para aplicação destas na fa-
bricação de queijos brasileiros.

Dentre as macrotendências que permeiam as inovações 
em produtos lácteos, verifica-se que esse estudo se enquadra 
em “Premiumização e Sensorialidade”.

Esse projeto desenvolvido no Tecnolat, com apoio finan-
ceiro da FAPESP, avaliou várias culturas de lactobacilos, lac-
tococos, enterococos, pediococos e estreptococos previamen-
te isolados de queijos Prato de diferentes regiões do Brasil 
no estudo de Moreno (2003), além de culturas de referência.

A propriedade de autólise, juntamente com o perfil enzi-
mático e potencial proteolítico, é característica importante 
que deve ser considerada com critérios básicos na seleção de 
linhagens industriais de bactérias lácticas para serem utili-
zadas como fermentos lácticos ou como culturas adjuntas no 
processamento de queijos, sendo, para os queijos maturados, 
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11.3 Queijo Minas frescal light elaborado 
com adição de concentrado proteico 
de soro: caracterização físico-química 
e microbiológica

tração. Esse produto pode ser utilizado no processamento de 
produtos lácteos, como requeijão, iogurtes e bebidas lácte-
as, entre outros. Nesses produtos, o CPS pode ser aplicado 
com diversas finalidades, tais como: substituição parcial da 
gordura do leite, maior retenção de umidade, aumento de 
rendimento de fabricação, aumento do valor nutricional e 
da saudabilidade.

O queijo Minas frescal é o quarto tipo de queijo mais con-
sumido no Brasil, principalmente pelo seu apelo de sauda-
bilidade, devido ao seu menor teor de gordura, quando com-
parado aos demais tipos de queijos. Quando produzido na 
versão light, os teores de gordura são ainda menores, o que 
potencializa a saudabilidade do produto.

Esse projeto desenvolvido no Tecnolat, com apoio fi-
nanceiro do CNPq, sobre a viabilidade de incorporação de 
proteínas de soro ao queijo Minas frescal light, na forma de 
concentrados proteicos do soro, é esquematizado na Figura 
11.2. A partir dos resultados obtidos concluiu-se que, com a 
adição de CPS 34% ao leite, obtiveram-se queijos mais úmi-
dos e com maiores rendimentos de fabricação. Com relação 
aos resultados microbiológicos, a adição desse ingrediente 
não influenciou de forma significativa o desenvolvimento da 
microbiota, em comparação com o queijo controle elabora-
do sem a adição do concentrado. Assim sendo, esse estudo 
forneceu resultados que justificam o aproveitamento desse 
resíduo em mais um produto alimentício, além de poder gerar 
agregação de valor a esse queijo típico do País.

O objetivo desse projeto foi avaliar o efeito da adição de 
diferentes porcentagens (0%; 2,5% e 5%) de concentrado 
proteico de soro 34% (CPS 34%), ao leite a ser utilizado na 
fabricação de queijos Minas frescal light, sobre as caracterís-
ticas físico-químicas e microbiológicas do produto e sobre o 
seu rendimento.

Dentre as macrotendências que permeiam as inovações 
em produtos lácteos, verifica-se que esse estudo se enqua-
dra em “Controle e Adequação” e “Naturalidade e Susten-
tabilidade”.

Durante a fabricação tradicional de queijos, tem-se como 
subproduto o soro, resíduo que apresenta componentes orgâ-
nicos que o tornam um efluente industrial com alta demanda 
bioquímica de oxigênio. A produção mundial desse subpro-
duto é alta, estimada ao redor de 180-190x106 toneladas/
ano; sendo seu tratamento de custo elevado. Porém, o soro 
possui a vantagem de conter proteínas de elevado valor nu-
tricional e com vários efeitos biológicos benéficos à saúde. 
Assim sendo, diversos estudos têm sido realizados visando o 
seu aproveitamento em alimentos. Do montante de soro pro-
duzido no mundo, aproximadamente, 50 % é processado e 
transformado em produtos alimentares e em alimentos para 
animais, ou seja, sua disponibilidade ainda é muito grande 
(BANASZEWSKA, 2014).

O concentrado proteico de soro (CPS) é um ingrediente 
obtido a partir da concentração das proteínas presentes no 
soro (ou soroproteínas) por meio de membranas de ultrafil-
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Figura 11.2 
Esquema representativo do estudo realizado sobre aplicação de CPS 34% na fabricação de queijo tipo Minas frescal light.

Fonte: (MILKE et al., 2016).
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11.4 Fabricação de requeijão cremoso a partir de 
massa obtida por precipitação ácida a quente 
de leite de búfala e de vaca

vimento dessa modalidade de matéria-prima para o requeijão 
cremoso dentro da linha de pesquisa de requeijão cremoso 
e outros queijos fundidos citada acima (FERNANDES; MAR-
TINS, 1980; VAN DENDER; SCHNEIDER, 1985; GANAN-
CIO; VAN DENDER, 1993; VAN DENDER et al., 1993).

Dentre as macrotendências que permeiam as inovações 
em produtos lácteos, verifica-se que esse estudo se enqua-
dra em “Premiumização e Sensorialidade” e “Naturalidade e 
Sustentabilidade”.

Esse projeto desenvolvido no Tecnolat, com apoio finan-
ceiro do ITAL, produziu e avaliou lotes de requeijão cremo-
so usando leite de búfala de massa obtida por precipitação 
ácida e a quente, num processo semelhante ao utilizado 
para fabricar o Queijo Branco Latino-Americano. Os auto-
res verificaram que o aparecimento de coloração fortemente 
esverdeada na massa obtida por ácido e calor mostrou-se 
pouco perceptível no requeijão cremoso final, devido à adi-
ção de creme e água durante o processo. O produto obtido 
apresentou aparência brilhante, apreciável untabilidade e 
sabor e odor característicos. De modo geral, mostrou-se físi-
ca e quimicamente estável, com excelentes características 
organolépticas (VAN DENDER et al., 2014).

Conclui-se que, do ponto de vista tecnológico, o leite de 
búfala é perfeitamente adequado à fabricação de requeijão 
cremoso. Além disso, o rendimento do processo é maior do 
que para o leite de vaca, devido, principalmente, ao maior 
teor de gordura presente no leite de búfala, o que possibi-
lita utilizar no processamento do requeijão o creme obtido 
na padronização do leite de búfala. A Figura 11.3 mostra as 
principais etapas de fabricação de requeijão cremoso de leite 
de búfala.

O Tecnolat tem dado ênfase à tecnologia de fabricação de 
requeijão cremoso e de queijos fundidos, dedicando-se tam-
bém ao desenvolvimento de métodos analíticos para o con-
trole de processos e produtos dessa área. Os projetos sobre 
requeijão cremoso que serão apresentados resumidamente 
neste capítulo foram coordenados pelo TECNOLAT nos últi-
mos anos e desenvolvidos juntamente com colaboradores dos 
outros centros do ITAL e da FEA-UNICAMP (Faculdade de 
Engenharia de Alimentos) e envolvem estudos organizados e 
sequenciais sobre diversos aspectos da tecnologia de fabrica-
ção desses produtos. 

Essa linha de pesquisa busca colocar à disposição da in-
dústria nacional novas tecnologias e conhecimento técnico-
científico para otimizar as tecnologias já existentes, melho-
rando, assim, a qualidade do requeijão cremoso oferecido ao 
mercado consumidor. Além disso, visa desenvolver produtos 
com apelo nutricional (requeijão de ultrafiltração; longa vida; 
com teor reduzido de gordura, sódio e lactose; com fibras; 
com prebióticos; sem gordura) e que tenham maior valor agre-
gado. Com isso contribui-se para o incremento da participa-
ção da indústria de laticínios nacional no mercado internacio-
nal, principalmente com produtos genuinamente brasileiros, 
como é o caso do requeijão cremoso.

O objetivo principal do projeto “Fabricação de requeijão 
cremoso a partir de massa obtida por precipitação ácida a 
quente de leite de búfala e de vaca“ foi otimizar os parâme-
tros do processamento de requeijão cremoso a partir de mas-
sa obtida por precipitação ácida a quente de leite de búfala e 
de vaca. A precipitação direta do leite aquecido é uma tecno-
logia típica de obtenção do Queijo Branco Latino-Americano. 
A referida tecnologia foi utilizada como base para o desenvol-
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Figura 11.3 
Fabricação de requeijão cremoso de leite de búfala, utilizando massa obtida por precipitação ácida 
a quente de leite padronizado. 

Fonte: (FERNANDES et al., 1979).
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11.5 Estudo comparativo das características 
físicas e químicas, reológicas e sensoriais 
do requeijão cremoso obtido por fermentação 
láctica e acidificação direta

(ponto isoelétrico aparente) em vez do gel homogêneo forma-
do pela fermentação láctica. Com esses valores mais elevados 
de pH, a quantidade de sal fundente a ser empregada na 
fabricação de requeijões utilizando massa obtida por acidi-
ficação direta deve ser suficiente para dispersar a caseína e 
complexar os íons cálcio do caseinato. 

Nesse projeto desenvolvido no Tecnolat, com apoio financei-
ro do FAPESP, foi demonstrado que a acidificação direta a quen-
te consiste em uma técnica bastante prática de coagulação das 
proteínas do leite, devido, principalmente, à redução do tempo 
e à simplicidade do método de obtenção da massa. No entanto, 
esse processo resultou em requeijões de sabor pouco pronuncia-
do, quando comparado aos requeijões processados com massa 
obtida por fermentação láctica. Comprovou-se também que a 
prática da lavagem da massa com leite fresco desnatado é um 
meio interessante para a correção do pH da mesma, aumentan-
do o pH de 4,34 para 5,10, o que pode ocasionar uma redução 
na quantidade de sal fundente adicionada. Além disso, obser-
vou-se que esta prática promoveu a restauração do equilíbrio 
salino no novo coágulo formado. Tanto a adição direta de ácido 
láctico ao leite como a fermentação láctica causaram progres-
siva remoção de cálcio do sistema proteico. No entanto, o grau 
de desmineralização da massa obtida por acidificação direta foi 
consideravelmente menor do que o ocorrido por fermentação 
láctica em função do maior valor de pH (5,68) apresentado pela 
massa ao final do primeiro processo de acidificação. 

Os dois tipos de sais fundentes utilizados aumentaram 
o pH das amostras de requeijões obtidas por meio dos dois 
processos, à medida que se aumentou a quantidade adicio-
nada dos referidos sais. No entanto, verificou-se que requei-
jões processados, tanto com massa obtida por fermentação 
láctica como por acidificação direta, quando adicionados 
de sal fundente Joha S10, apresentaram valores médios de 
pH significativamente maiores do que os fabricados com sal 
tipo Joha S9. De modo geral, os requeijões processados com 
massa obtida por acidificação direta apresentaram maiores 

Os objetivos desse projeto foram avaliar as características 
físicas, químicas e o grau de desmineralização das massas 
obtidas por fermentação láctica do leite (Lactococcus lactis 
ssp lactis e Lactococcus lactis ssp cremoris) e por acidifi-
cação direta a quente com adição de ácido láctico ao leite 
aquecido. Além disso, também foram comparadas as caracte-
rísticas físicas, químicas, reológicas e sensoriais dos requei-
jões cremosos fabricados com as referidas massas. Foram uti-
lizados em cada formulação dois tipos de sal emulsificante à 
base de polifosfato de sódio nas seguintes proporções: 2,0%, 
2,5% e 3,0% (RAPACCI, 1997). 

Dentre as macrotendências que permeiam as inovações 
em produtos lácteos, verifica-se que esse estudo se enquadra 
em “Naturalidade e Sustentabilidade”, com ênfase na sus-
tentabilidade. Isso, porque esse projeto foi inovador devido 
a (1) valorização (aproveitamento) das proteínas do soro, (2) 
aumento de rendimento de obtenção da massa, (3) redução 
do volume de efluentes gerados e (4) redução das etapas de 
processo com ganho de produtividade industrial.

Na fabricação industrial de requeijão cremoso, os princi-
pais métodos utilizados para obtenção da massa são por fer-
mentação láctica e por acidificação direta e a quente do leite 
utilizando-se ácido láctico. No caso da coagulação por fermen-
tação, logo após a dessora, o coágulo ácido obtido apresenta-se 
com um pH em torno de 4,5 e, para que a fusão se processe 
de forma homogênea, é necessário que o pH da massa seja 
elevado para uma faixa de 5,3 a 5,7. Essa eliminação da aci-
dez é conseguida por meio de lavagens da massa com água 
de boa qualidade e, depois, com leite desnatado ou integral. 
Além dessa prática, as indústrias costumam adicionar cerca 
de 2,0% a 3,0% de sais emulsificantes alcalinos à massa, no 
momento da fusão, com a finalidade de corrigir seu pH e esta-
belecer o equilíbrio salino durante o processo de fusão.

Por outro lado, a acidificação do leite aquecido resulta 
num precipitado de caseína e proteínas desnaturadas do soro, 
com formação de flocos ou grãos e pH variando de 5,4 a 5,8 
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conteúdos de minerais (Ca, Mg, P e Na) do que os requeijões 
processados com massa obtida por fermentação láctica, devi-
do ao menor grau de desmineralização que a primeira massa 
sofreu durante a etapa de acidificação.

Na Figura 11.4, a seguir, estão as etapas de fabricação de 
requeijão cremoso utilizando massa obtida por fermentação 
láctica de leite desnatado e, na Figura 11.5, as etapas da 
fabricação de requeijão cremoso utilizando massa obtida pela 
acidificação direta de leite desnatado.

A avaliação sensorial das amostras de requeijão quanto 
aos parâmetros aparência, textura, sabor e aroma revelou que 
os tipos de sais fundentes pouco influenciaram as caracterís-
ticas sensoriais. A principal influência foi devido ao tipo de 
processo. Requeijões fabricados com massa obtida por fer-
mentação láctica foram mais caracterizados pelo sabor ácido 
e fermentado, enquanto requeijões processados com massa 
obtida por acidificação direta a quente foram caracterizados 
pelo sabor doce.

Figura 11.4 
Fluxograma geral de fabricação de requeijão cremoso utilizando massa obtida 
por fermentação láctica de leite desnatado.

Fonte: (RAPACCI; VAN DENDER, 1998).
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11.6 Fabricação de requeijão cremoso e 
requeijão light a partir de retentado de 
ultrafiltração acidificado por fermentação 
ou adição de ácido láctico

retentado acidificado diretamente com ácido láctico; (3) oti-
mizar alguns parâmetros de fabricação do requeijão cremoso 
light obtido por acidificação direta a quente (método tradi-
cional); (4) desenvolver tecnologia de fabricação de requei-
jão cremoso com teor reduzido de gordura obtido a partir de 

Figura 11.5 
Fluxograma geral de fabricação de requeijão cremoso utilizando massa 
obtida pela acidifi cação direta de leite desnatado.

Os objetivos desse projeto foram: (1) buscar informa-
ções que possam ser aplicadas à tecnologia de fabricação do 
requeijão cremoso integral e com teor reduzido de gordura, 
pelo método tradicional e por ultrafiltração; (2) avaliar a 
possibilidade de se produzir requeijão cremoso a partir de 

Fonte: (RAPACCI; VAN DENDER, 1998).
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retentado de ultrafiltração de leite desnatado; (5) avaliar as 
características físico-químicas, sensoriais e de textura dos 
produtos obtidos; e (6) avaliar a estabilidade e o comporta-
mento dos requeijões durante a estocagem. 

Dentre as macrotendências que permeiam as inova-
ções em produtos lácteos, verifica-se que esse estudo se 
enquadra em “Controle e Adequação” e “Naturalidade e 
Sustentabilidade”.

De todas as tecnologias de membranas, a ultrafiltração 
(UF) é a mais difundida e utilizada. Essa técnica consiste em 
um processo contínuo em escala industrial para separação 
de sólidos de alto peso molecular, coloidais ou suspensos, 
através de uma membrana semipermeável feita de um fino 
polímero. A principal inovação no uso de ultrafiltração na fa-
bricação de queijos e produtos lácticos em geral consiste no 
fato de esse processo de concentração permitir o aproveita-
mento das proteínas nobres do soro em seu estado nativo. 
Além disso, esse processo apresenta outras vantagens impor-
tantes, como maior rendimento em função do aproveitamento 
de 100% de gordura e 95% das proteínas, a possibilidade de 
fabricação contínua com uso de sistema fechado e sanitário, 
menor requerimento de renina e produção de um soro com 
menor poder poluente, quando comparado com o processo 
tradicional (SILVA, 2003; VAN DENDER, 1995).

A aplicação de ultrafiltração em laticínios iniciou-se e to-
mou pulso com a fabricação de queijos, porém, sua utilização 
tem se ampliado para diversos outros produtos com alto teor 
proteico. Devido às inúmeras possibilidades de aplicação na 
área de laticínios em geral, acredita-se que o processo de UF 
representa uma das mais importantes inovações tecnológi-
cas que ocorreram no setor nas últimas décadas, e que deve, 
portanto, ser mais bem explorada no Brasil (VAN DENDER, 
1998; VAN DENDER et al., 2014).

Uma das principais características do retentado de UF 
consiste na presença de maior teor de nitrogênio solúvel em 
relação ao nitrogênio total, quando comparado à coalhada 
obtida no processo tradicional. As proteínas do soro influen-
ciam as propriedades dos queijos por meio de mecanismos 
químicos, bioquímicos e biofísicos. Tais efeitos dependem do 
estado em que tais proteínas se apresentam nos queijos, ou 
seja, nativo ou desnaturado, e da variedade do queijo. No en-

tanto, muitas das mudanças no caráter dos queijos tradicio-
nais causadas pela incorporação das proteínas do soro podem 
ser evitadas.

Esse projeto desenvolvido no Tecnolat, com apoio finan-
ceiro da FAPESP, concluiu que o uso de retentado acidifi-
cado diretamente (até pH 5,5) por adição de ácido lácti-
co mostrou-se uma alternativa viável e de fácil aplicação 
prática na fabricação de requeijão cremoso ultrafiltrado. O 
requeijão cremoso UF apresentou pH mais baixo, porcenta-
gens de gordura, extrato seco total, nitrogênio solúvel, cin-
zas, Ca e Mg mais altas, um corpo mais firme, maior adesi-
vidade e menor elasticidade que o tradicional. Na avaliação 
sensorial, os dois requeijões foram similares e a qualidade 
microbiológica desses produtos foi satisfatória mesmo após 
60 dias de estocagem.

Além disso, também verificou a viabilidade de acidificar 
diretamente com ácido láctico o retentado obtido de leite 
desnatado para obtenção do requeijão cremoso light ultra-
filtrado. Esse produto foi comparado ao requeijão tradicional 
light e ao requeijão obtido a partir de retentado de ultrafil-
tração fermentado e foram avaliados sensorialmente durante 
um período de 120 dias sob estocagem refrigerada. O uso 
de retentado de ultrafiltração acidificado até pH 5,7-5,8 por 
adição de ácido láctico mostrou-se viável também na fabri-
cação de requeijão cremoso light. A porcentagem de redução 
no valor calórico total nos requeijões light obtidos por ultra-
filtração variou de 40%-49%. Esses requeijões apresentaram 
maior porcentagem de nitrogênio solúvel, corpo mais firme, 
maior adesividade e características de derretimento inferiores 
aos light tradicionais. Ao longo da estocagem por 120 dias, 
as amostras de requeijão light (tradicionais e ultrafiltradas) 
apresentaram grande similaridade no perfil eletroforético 
e boa qualidade microbiológica. Na avaliação sensorial, as 
amostras de requeijão cremoso light obtidas de retentado de 
UF acidificado diretamente foram semelhantes à amostra tra-
dicional e à amostra em que o retentado foi  fermentado.

Na Figura 11.6 estão apresentadas as etapas de obtenção 
do retentado por ultrafiltração de leite integral e fermentação 
ou acidificação direta. Na Figura 11.7 estão imagens dos re-
queijões fabricados nesse estudo.
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Figura 11.6 
Fluxograma de obtenção do retentado por ultrafi ltração de leite integral e 
fermentação ou acidifi cação direta do mesmo.

Figura 11.7 
Fotos ilustrativas dos requeijões light obtidos no Processo 1, (A) Requeijão tradicional, (B) Requeijão de ultrafi ltração por 
acidifi cação direta, e no Processo 2, (C) Requeijão tradicional, (D) Requeijão de ultrafi ltração por acidifi cação direta, e 
(E) Requeijão de ultrafi ltração por fermentação

(A) (B) (C) (D) (E)
Fonte: (SILVA, 2003).

Fonte: (SILVA, 2003).
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11.7 Estabilidade de requeijão cremoso 
em diferentes embalagens com 
e sem exposição à luz

Dentre as conclusões obtidas nesse estudo destaca-se 
que, na ausência de luz, não houve perda de qualidade do 
requeijão cremoso por até 150 dias a 10°C e 180 dias a 
4°C, independentemente da disponibilidade de oxigênio no 
espaço livre ou permeado pela embalagem, tendo sido pouco 
significativo o efeito das temperaturas de estocagem. Con-
tudo, a perda de qualidade é significativamente maior se a 
estocagem do produto acondicionado nas embalagens for sob 
exposição à luz. Entre as embalagens estudadas, o vidro com 
sistema de fechamento por vácuo (sistema abre fácil, recra-
vadeira Rojek) foi o que preservou por mais tempo a qualida-
de inicial do produto, uma vez que apresenta a situação de 
mínima disponibilidade de oxigênio (ALVES et al., 2007). A 
autora do estudo recomenda que, caso se opte pela utilização 
de embalagens plásticas, que seja dada preferência para as 
com pigmentação do material, que garanta proteção contra a 
incidência de luz, aumentando assim a estabilidade do pro-
duto (ALVES, 2004). Na Figura 11.8 estão apresentadas as 
embalagens estudadas nesse projeto.

Os objetivos desse projeto foram avaliar comparativamente a 
estabilidade do requeijão cremoso acondicionado em diferentes 
tipos de embalagem, determinando os efeitos das característi-
cas de barreira ao oxigênio e umidade e os efeitos da quantidade 
de oxigênio disponível no espaço livre nas características físico-
químicas, microbiológicas e sensoriais do produto, ao longo da 
estocagem refrigerada, na ausência e na presença de luz.

Dentre as macrotendências que permeiam as inovações 
em produtos lácteos, verifica-se que esse estudo se enquadra 
em “Densidade Nutricional e Conveniência”.

De modo geral, existem diferentes tipos de embalagem 
em uso para acondicionar requeijão cremoso ou que apresen-
tam potencial para serem utilizadas. Esse projeto desenvolvi-
do no Tecnolat, com apoio financeiro da FAPESP, disponibili-
zou informações sobre a estabilidade do produto ao longo da 
estocagem nessas embalagens e sobre os principais fatores 
que interferem na vida útil do produto. A ausência dessas 
informações impedia a otimização de sistemas de embalagem 
em uso, dificultando a implementação de materiais alterna-
tivos nesse setor (ALVES, 2004; VAN DENDER et al., 2014).

Figura 11.8 
Alternativas de embalagens para requeijão cremoso. 

Fonte: (ALVES, 2004).
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11.8 Influência do tratamento UHT na qualidade 
do requeijão cremoso tradicional e light

Entre as várias conclusões desse projeto destaca-se que 
não houve diferença significativa (p < 0,05) na composição 
físico-química do requeijão cremoso e do requeijão cremoso 
UHT (longa vida), sendo também a composição do requeijão 
cremoso light (copo) e do requeijão cremoso light UHT (longa 
vida) bastante similar. O requeijão cremoso UHT e o light 
UHT não apresentaram crescimento microbiano, alteração 

O principal objetivo desse trabalho consistiu em otimi-
zar o processo de obtenção do requeijão cremoso longa vida 
(UHT) e desenvolver o processo tecnológico de fabricação do 
requeijão cremoso longa vida (UHT) light, com características 
similares às versões tradicional e light obtidas com tratamen-
to térmico normal (sem esterilização). Além disso, avaliou-se, 
comparativamente, o perfil físico-químico, microbiológico e 
sensorial dos diferentes requeijões cremosos e os efeitos do 
processo de esterilização (UHT) sobre o produto.

Dentre as macrotendências que permeiam as inovações 
em produtos lácteos, verifica-se que esse estudo se enqua-
dra em “Densidade Nutricional e Conveniência” e “Controle 
e Adequação”.

O requeijão cremoso é fabricado, em geral, com equipa-
mento triturador e homogeneizador, com sistemas de injeção 
direta e indireta de vapor, como é o caso da máquina Stephan 
(Geiger). Uma alternativa tecnológica para esse produto, que 
mantém suas características, consiste em, após o processo de 
fusão, esterilizar o produto em trocador de calor e envasar em 
embalagem asséptica, com equipamentos já existentes em 
muitos laticínios para o processamento de leite longa vida. O 
emprego desse processo permite aumentar a durabilidade do 
produto devido ao tratamento térmico (UHT) e a embalagem 
asséptica e simplificar o sistema de transporte e estocagem 
do mesmo, sem a necessidade de refrigeração. Portanto, para 
empregar essa tecnologia de forma a oferecer uma nova alter-
nativa ao mercado consumidor foi importante estudar o efeito 
do tratamento térmico UHT sobre o requeijão cremoso e avaliar 
as consequências decorrentes do mesmo (GALLINA, 2005).

Esse projeto desenvolvido no Tecnolat, com apoio finan-
ceiro da FAPESP, otimizou o processo de obtenção do re-
queijão cremoso longa vida (UHT) e desenvolveu o processo 
tecnológico de fabricação do requeijão cremoso longa vida 
(UHT) light. Na Figura 11.9, a seguir, estão apresentadas as 
etapas da fabricação do requeijão cremoso UHT (longa vida) 
e requeijão cremoso light UHT com massa obtida por acidifi-
cação direta a quente.  As Figuras 11.10 e 11.11 ilustram as 
principais etapas de fabricação da massa básica e do requei-
jão cremoso UHT desse estudo.

Figura 11.9 
Etapas da fabricação do requeijão cremoso UHT (longa 
vida) e requeijão cremoso light UHT com massa obtida por 
acidifi cação direta a quente.

Fonte: (GALLINA, 2005).
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no pH e na aparência visual após o período de incubação 
(35°C-37° C/7dias), sendo, portanto, considerados seguros e 
adequados ao consumo. Além disso, de acordo com o estudo 
da vida de prateleira, a autora sugeriu os seguintes prazos de 
validade para o requeijão cremoso UHT (longa vida): 6 meses 
sob refrigeração até 10°C; 5 meses, quando da estocagem, 

a 25°C; e 2 meses para estocagem a 35°C. Para o requeijão 
cremoso light UHT foram sugeridos os seguintes prazos de 
validade: 6 meses sob refrigeração até 10°C; 4 meses, quan-
do da estocagem, a 25°C; e 2 meses para estocagem a 35°C 
(GALLINA, 2005; GALLINA et al., 2008).

Figura 11.10 
Ilustração de algumas etapas da fabricação da massa básica por coagulação ácida a quente 
de leite desnatado, com lavagem da massa utilizada na fabricação de requeijão cremoso 
UHT. (A) Adição de ácido láctico diluído ao leite desnatado aquecido; (B) Precipitação 
da massa e separação do soro;  (C) Lavagem da massa com água fi ltrada a temperatura 
ambiente; e  (D)  Prensagem da massa.

Fonte: (GALLINA, 2005).



318

pesquisa, desenvolvimento, inovação e as macrotendências no setor de laticínios

BrasilDairyTrends2020

pesquisa, desenvolvimento, inovação e as macrotendências no setor de laticínios

11.9 Desenvolvimento de processo de fabricação 
de requeijão cremoso light e sem adição de 
gordura (zero) com fibra alimentar

além de apresentarem os mesmos benefícios à saúde ofereci-
dos pelos produtos light, não possuem gordura. Na terceira eta-
pa do trabalho, foi realizado o desenvolvimento de tecnologias 
de fabricação de outras duas formulações de requeijão cre-
moso light com adição de fibra alimentar (3,3% de Litesse®; 
polidextrose, e 3,3% de NutraFlora®; fruto-oligossacarídeo). 
Além disso, o trabalho visou avaliar os produtos desenvolvidos 
de acordo com suas características físico-químicas, microbio-
lógicas e sensoriais durante o período de estocagem de 90 dias 
e avaliar os efeitos da adição de fibra sobre o produto.

Dentre as macrotendências que permeiam as inovações em 
produtos lácteos, verifica-se que esse estudo se enquadra em “Den-
sidade Nutricional e Conveniência”, “Digestibilidade e Bem-estar”, 
Controle e Adequação” e “Premiumização e Sensorialidade”.

Figura 11.11 
Ilustração de algumas etapas da fabricação de requeijão cremoso UHT. 

Fonte: (GALLINA, 2005).

O objetivo principal desse projeto foi o desenvolvimento de 
tecnologias de fabricação de requeijão cremoso light e sem adi-
ção de gordura com fibra alimentar. Na primeira etapa do tra-
balho, foram desenvolvidas três formulações, sendo duas com 
diferentes concentrações de fibra de origem vegetal (3,3% e 
6,7% de Beneo®HPX; inulina), em que a inulina é considera-
da um prebiótico. A terceira formulação é uma combinação de 
diferentes fibras (6,7% de Beneo®Synergy1; inulina e oligo-
frutose), com atividade prebiótica e capaz de promover aumen-
to da absorção de cálcio. Na segunda etapa do trabalho, foi 
desenvolvido o processo para fabricação de requeijão cremoso 
sem gordura em três formulações, sendo utilizadas as mesmas 
concentrações de fibra presentes no requeijão cremoso light da 
primeira etapa. Portanto, os produtos elaborados na etapa 2, 
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Esse projeto desenvolvido no Tecnolat, com apoio finan-
ceiro do CNPq, verificou que o teor e o tipo de fibra adiciona-
da interferiram na textura dos produtos, uma vez que a fibra 
interrompe a matriz proteica, reduzindo a firmeza dos requei-
jões. O ajuste de extrato seco total de cada produto, reali-
zado durante a definição das formulações, mostrou ser uma 
solução viável para conferir aos requeijões características de 
textura desejáveis. Além da fibra, o teor de gordura também 
influenciou a textura dos produtos. Com a redução do teor 
de gordura do requeijão, sua matriz proteica tornou-se mais 
compacta, aumentando sua firmeza e adesividade. Portanto, 
durante a definição das formulações, foi necessário aumentar 
o teor de umidade dos requeijões sem adição de gordura, a 
fim de adequar suas características de textura (BOSI, 2008).

De maneira geral, as amostras de requeijão cremoso light e 
sem adição de gordura, ambos com fibra alimentar, apresenta-
ram estabilidade quanto aos parâmetros físico-químicos e de 
cor, durante a estocagem de 90 dias. Para todas as fibras utili-
zadas na concentração de 3,3% (Beneo®HPX, Litesse® e Nu-
traFlora®), os produtos light e sem adição de gordura obtidos, 
além de apresentarem estabilidade durante o armazenamento, 
obtiveram características sensoriais desejáveis. No teste de 
aceitabilidade, o requeijão sem adição de gordura com 3,3% 
da fibra Beneo®HPX, por exemplo, reuniu elevadas porcenta-
gens de aceitação em todos os aspectos avaliados (aparência, 
aroma, textura, sabor e intenção de compra), destacando-se 
92% de aceitação para o sabor. A Figura 11.12 apresenta uma 
foto ilustrativa desse produto (BOSI, 2008). 

Os requeijões com adição de 6,7% de Beneo®Synergy1, 
apesar da alta concentração de fibra, apresentaram textura de-
sejável. Por não possuir a função de mimético de gordura, essa 
fibra interfere menos na textura do produto quando comparada 
à Beneo®HPX. Por outro lado, a fibra Beneo®Synergy1 possui 
gosto levemente doce, pois contém 8% de glicose, frutose e 
sacarose em sua composição. Portanto, o sabor do requeijão 
adicionado dessa fibra torna-se adocicado, o que reduz a sua 
aceitação. Nesse estágio do estudo surgiu a ideia de produzir 
e avaliar o requeijão cremoso light e o requeijão cremoso sem 
gordura, com 6,7% de Beneo®Synergy 1, e doce de goiaba 
(BOSI et al., 2007, 2015), que está ilustrado na Figura 11.13. 
Os resultados obtidos mostraram a viabilidade tecnológica de 
se fabricar requeijão cremoso sem adição de gordura com essa 
fibra alimentar. O produto adicionado de geleia de goiaba light 

é uma alternativa para potencializar o gosto doce no requeijão 
com 6,7% de inulina e olifrutose (Beneo®Synergy1) atribuído 
à fibra utilizada (BOSI et al., 2015).

Figura 11.12. 
Formulação de requeijão cremoso sem adição de gordura 
com 3,3% de inulina desenvolvida no Tecnolat/ITAL.

Fonte: (BOSI, 2008)

Figura 11.13 
Requeijão cremoso sem gordura, com 6,7% de 
Beneo®Synergy 1, e doce de goiaba. 

Fonte: (BOSI et al., 2015).

Os resultados de uma parte desse projeto foram apresentados 
oralmente no Simpósio Brasileiro sobre Tendências e Inovações da 
Indústria de Alimentos, em 2007, e recebeu o Prêmio Sapiens de 
melhor trabalho científico apresentado no referido Simpósio. O 
artigo Características físico-químicas de requeijão cremoso light 
com adição de polidextrose e fruto-oligossacarídeo foi publicado 
nos anais do evento em questão (BOSI et al., 2007).
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11.10 Fabricação de requeijão cremoso 
sem adição de gordura e com teor 
reduzido de sódio

(ABIA) para propor ações conjuntas e estabelecer estratégia 
gradativa de redução dos teores de açúcares livres, sódio, gor-
duras saturadas e ácidos graxos trans em alimentos processa-
dos. Em 2013, foi assinado pelo Ministro de Estado da Saúde, 
pela ABIA, pela ABIQ (Associação Brasileira das Indústrias de 
Queijos) e por três associações de indústrias de produtos cár-
neos o “Extrato de Termo de Compromisso”, que estabelece, 
entre outros vários pontos, que, para a categoria requeijão, se 
deve alcançar o teor máximo de sódio de 587mg/100g até 
2014 e de 541mg/100g até 2016. Essas ações estão engloba-
das no chamado “Plano Nacional de Redução do Consumo de 
Sal”, do Ministério da Saúde e da ANVISA.

Dentro desse contexto, o Tecnolat desenvolveu um proje-
to de pesquisa, financiado pelo CNPq, para determinar tec-
nologia de fabricação e formulações de requeijões com teor 
reduzido desse mineral, a fim de colaborar com a redução de 
sódio em requeijões. O requeijão padrão codificado por RP1 
produzido sem adição de gordura, com sal comum (NaCl) e 
sal fundente Joha S9 apresentou 593mg de sódio/100g do 
produto. Já o requeijão padrão codificado por RP2 elaborado 
sem adição de gordura, com substituição de 40% do cloreto 
de sódio por cloreto de potássio e sal fundente Joha S9 apre-
sentou 476,86mg de sódio/100g (ALVES et al., 2011), o que 
já atende à meta de 541mg/100g até 2016 determinada pelo 
“Extrato de Termo de Compromisso”. Os demais requeijões 
sem adição de gordura e com redução do teor de sódio via 
substituição parcial do NaCl e aplicação de sais fundentes 
com teor de sódio reduzido (Joha B9, Joha S9K, Joha B50 
e Joha SK75) apresentaram teores de sódio que variaram de 
373,5 a 446,7mg/100g, todos abaixo do referido patamar 
acordado pelo referido Termo.

No fluxograma a seguir, da Figura 11.14, está apresenta-
da a fabricação do requeijão cremoso sem adição de gordura 
e com teor reduzido de sódio

Nas pesquisas com requeijão sem adição de gordura e com 
teor reduzido de sódio realizadas no Tecnolat-ITAL foram re-
alizados 44 processamentos, visando o desenvolvimento de 

Os objetivos desse projeto foram desenvolver tecnologia de 
fabricação de requeijão cremoso sem adição de gordura e com 
teor reduzido de sódio. Para isso foram avaliados: requeijão 
padrão codificado por RP1 produzido sem adição de gordu-
ra, com sal comum (NaCl) e sal fundente Joha S9; requeijão 
padrão codificado por RP2 elaborado sem adição de gordura, 
com substituição de 40% do cloreto de sódio por cloreto de 
potássio e sal fundente Joha S9 e requeijões sem adição de 
gordura e com redução do teor de sódio via substituição parcial 
do NaCl e aplicação de diferentes sais fundentes com teor de 
sódio reduzido (Joha B9, Joha S9K, Joha B50 e Joha SK75) 
em combinações estabelecidas em planejamento. 

Dentre as macrotendências que permeiam as inovações 
em produtos lácteos, verifica-se que esse estudo se enquadra 
em “Controle e Adequação”.

Uma forma de conseguir diminuir a ingestão de sódio pela 
população é através da produção de alimentos contendo me-
nos sal (cloreto de sódio). Entretanto, a necessidade dessa re-
dução deve ser balanceada com os objetivos iniciais do empre-
go desse ingrediente, entre eles a prevenção da multiplicação 
de micro-organismos patógenos e deteriorantes e o desenvolvi-
mento de sabor e textura adequados. A redução de sódio ainda 
representa um desafio, uma vez que esse mineral desempenha 
funções tecnológicas importantes em relação às características 
sensoriais, microbiológicas e físico-químicas dos alimentos nos 
quais é utilizado (VAN DENDER et al., 2014).

O sal nos queijos provém de duas fontes: do sódio natural 
que existe na matéria-prima leite e que aumenta no queijo 
(queijos são uma forma concentrada de leite), e do cloreto 
de sódio que é acrescentado. Os queijos processados ou fun-
didos, entre eles o requeijão, são adicionados ainda de sais 
fundentes que contêm sódio.

No Brasil, a Portaria nº 3092, de 2007, do Ministério da 
Saúde, instituiu um grupo técnico composto de representantes 
da Secretaria de Atenção à Saúde, da Secretaria de Vigilância 
em Saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVI-
SA) e da Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação 
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formulações otimizadas de requeijão sem gordura e com teor 
reduzido de sódio (RSGTRS). Dentre os trabalhos publicados 
apresentando dados dessas pesquisas estão os de Lins et al. 
(2009), Spadoti et al. (2010) e Van Dender et al. (2009, 
2010). Na elaboração dessas formulações, a gordura foi subs-
tituída por concentrado de proteína de soro (CPS 34%). Além 
disso, a redução do teor de sódio foi obtida pela substituição 
de 40% do cloreto de sódio (NaCl) por cloreto de potássio (KCl) 
e de parte do sal fundente Joha S9, com teor de sódio igual a 
30,5%, por um sal fundente com menor teor de sódio (Joha 
B9, Joha B50 ou Joha SK75) ou ausência desse elemento 
(Joha S9K). Após a obtenção de quatro formulações otimiza-
das de RSGTRS (RA: com os sais Joha S9 +Joha B9; RB: com 
os sais Joha S9 +Joha S9K; RC: com os sais Joha S9 +Joha 
B50; e RD: com os sais Joha S9 +Joha SK75), as mesmas 
foram comparadas entre si e com 2 requeijões adotados como 
padrões. A avaliação do desempenho físico-químico, microbio-
lógico e sensorial dessas formulações, durante 90 dias de es-
tocagem refrigerada, levou à conclusão de que RSGTRS de boa 
qualidade pode ser produzido para um mercado consumidor 
cada vez mais preocupado com a saúde (Figura 11.15).

Figura 11. 14 
Fluxograma do procedimento de fabricação do requeijão 
cremoso sem adição de gordura e com teor reduzido de 
sódio (RSGTRS). 

Figura 11.15 
Formulação de requeijão cremoso sem adição de gordura e 
com teor reduzido de sódio desenvolvida no Tecnolat/ITAL.  

Fonte: (VAN DENDER et al., 2010; 2014).

Fonte: (VAN DENDER et al., 2012).
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11.11 Desenvolvimento de processo de fabricação 
de requeijão cremoso com baixo teor de 
gordura e lactose e adicionado de farinha 
da casca de maracujá

tolerar a lactose na fase adulta) foi mais frequente nos povos 
com tradição de pecuária em relação aos agricultores. Embora, 
no Brasil, haja miscigenação racial com africanos, análises de 
DNA apontam que os africanos trazidos para o Brasil vieram 
de regiões, na África, onde o alelo LCT-13910T é prevalente, 
ou seja, toleram lactose. No estudo de Mattar e Mazzo (2010), 
esse alelo foi encontrado em 20% dos negros, sugerindo que 
tenha sido adquirido por miscigenação com europeus ao longo 
dos séculos, em vez de ter sido trazido pelos fulanis africanos 
durante a escravidão. Deve-se lembrar também que é funda-
mental que a intolerância à lactose seja diagnosticada através 
de métodos objetivos (exames de sangue, de hidrogênio expi-
rado ou genético) e não subjetivos. Existem pessoas que têm 
intolerância à lactose, mas que podem se beneficiar dos nu-
trientes presentes no leite, já que no mercado há, atualmente, 
vários produtos com baixos teores de lactose. 

Para contribuir com essa demanda, o Tecnolat estudou, 
com o financiamento do CNPq, colaborando em projeto coor-
denado pela Embrapa Cerrados, a tecnologia de fabricação 
para requeijão cremoso com adição de farinha de casca de 
maracujá, baixo teor de gordura e lactose. Na etapa inicial 
desse projeto foram realizados testes para adição de 5,3% 
e 1% da farinha da casca de maracujá ao requeijão cremoso 
com teor reduzido de gordura para avaliar a textura obtida. 
Também produziu-se para comparação requeijão cremoso 
com teor reduzido de gordura e 3,3% de inulina, cuja formu-
lação foi desenvolvida por Bosi (2008). Na Figura 11.16 es-
tão apresentados os requeijões obtidos nessa primeira etapa. 

Na segunda etapa, estudou-se a obtenção de requeijão 
cremoso com teor reduzido de gordura e lactose adicionado 
de 1,8% de farinha da casca de maracujá, utilizando mas-
sa básica produzida com leite cuja lactose foi previamente 
hidrolisada, bem como de manteiga na formulação em subs-
tituição ao creme de leite. O produto resultante está apre-
sentado na Figura 11.17. Também foram produzidas outras 
duas formulações de requeijões cremosos com teor reduzido 

O objetivo desse projeto foi estabelecer tecnologia de fa-
bricação para requeijão cremoso com adição de farinha de 
casca de maracujá, baixo teor de gordura e lactose (RHM) e 
teores regulares de lactose (RM) e caracterizá-los físico-quí-
mica, microbiológica e sensorialmente logo após a fabrica-
ção, além de acompanhar alguns parâmetros físico-químicos 
e microbiológicos durante 90 dias de estocagem.

Concomitantemente a este projeto foi realizado o estudo 
análise do perfil de textura e características físico-químicas 
de requeijão com teor reduzido de lactose e gordura e com 
fibras de maracujá, coordenado pela PqC Ariene G. F. Van 
Dender, com o objetivo de avaliar o perfil de textura dos re-
queijões com teores reduzidos de gordura e de lactose, com 
adição de fibra de maracujá em comparação àqueles adicio-
nados de inulina.

Dentre as macrotendências que permeiam as inovações em 
produtos lácteos, verifica-se que esse estudo se enquadra em 
“Controle e Adequação” e “Naturalidade e Sustentabilidade”.

A utilização da farinha da casca de maracujá em produtos 
lácteos, como no caso do requeijão nesse projeto, é um modo 
importante de agregar valor a esse subproduto da indústria 
processadora de frutas. Além disso, o consumidor busca cada 
dia mais por produtos com baixos teores de lactose.

Os estudos epidemiológicos mostram que as populações 
que nos seus primórdios dependiam da pecuária muito mais do 
que da agricultura, e eram grandes consumidores de leite e lati-
cínios em geral, apresentam menor prevalência de intolerância 
à lactose (hipolactasia) em relação àquelas que dependeram 
mais da agricultura para sobreviver. No geral, a prevalência 
da hipolactasia primária do adulto varia no mundo, sendo em 
torno de 5% no nordeste da Europa, próximo ao Mar do Nor-
te, com a menor de todas encontrada na Dinamarca (4%), na 
Grã-Bretanha (5%), e na Suécia (1% a 7%). A prevalência da 
hipolactasia vai aumentando na direção do centro-sul da Eu-
ropa, para chegar próximo aos 100% na Ásia e Oriente Médio. 
Na África, o genótipo de lactasia persistente (capacidade de 
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de gordura e com teor regular de lactose nessa segunda eta-
pa, contendo 1,8% de farinha da casca de maracujá e 3,3% 
de inulina. O teor de lactose das amostras com teor regular 
(RM) desse açúcar variou de 0,59 a 1,05g/100g, enquanto 
para aqueles com teor reduzido de lactose (RHM) os teores 
variaram de 0,2 a 0,49g/ 100g.

Como colocado em Pereira et al. (2015), as modificações 
na formulação e na tecnologia de fabricação do requeijão cre-
moso com teor reduzido de gordura, com farinha da casca de 
maracujá e teor regular de lactose (RM) em relação àquele 
com teor reduzido de lactose (RHM) foram efetivas para a re-

dução dos teores de lactose. Além disso, RM e RHM mostra-
ram-se estáveis  físico-química e microbiologicamente e, por 
consequência, sensorialmente durante 90 dias de estocagem. 
As notas da avaliação de aceitabilidade das amostras ficaram 
acima dos valores de aceitabilidade mínima para a maioria dos 
atributos avaliados após 10 e 50 dias de fabricação. Também 
como destacado em Zacarchenco et al. (2015a), a utilização de 
massa básica produzida com leite cuja lactose foi previamente 
hidrolisada, bem como de manteiga na formulação em substi-
tuição ao creme de leite, permitiu fabricar requeijões com teor 
reduzido de lactose e não influenciou a aceitabilidade. 

Figura 11.16 
Características visuais dos requeijões com (a) 5%; (b) 3%, (c) 1% de fi bra de maracujá; e (d) 3,3% de inulina (padrão).

(a) (b) (c) (d)
Fonte: (FERNANDES et al., 2014).

Figura 11.17 
Aspecto do requeijão cremoso com teor reduzido de 
gordura e lactose e com farinha da casca de maracujá.

Fonte: (Zacarchenco et al, 2015a)
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11.12 Desenvolvimento de leite deslactosado 
microfiltrado com adição de probiótico

nios e devem incentivar o uso da tecnologia de microfiltração 
em combinação com a pasteurização para estender a vida 
útil de leite lactose hidrolisado. Nas avaliações sensoriais, o 
leite desnatado pasteurizado microfiltrado lactose hidrolisado 
apresentou médias que, nas primeiras avaliações, não dife-
riram daquelas recebidas pelas amostras de leite desnatado 
lactose hidrolisado. Esse resultado mostra a viabilidade de 
aplicar a combinação de pasteurização e microfiltração para 
obter leite desnatado pasteurizado microfiltrado lactose hi-
drolisado com vida de prateleira estendida em relação àquele 
apenas pasteurizado (ANTUNES et al., 2014).

A combinação de tecnologias também permitiu obter lei-
te desnatado pasteurizado microfiltrado lactose hidrolisado 
adicionado de probiótico com vida de prateleira estendida. A 
cultura probiótica adicionada ao leite desnatado pasteurizado 
microfiltrado apresentou boa viabilidade no produto duran-
te a estocagem refrigerada a 5°C, com contagens acima de 
108UFC/mL por até 43 dias. Considerando as características 
físico-químicas, microbiológicas e sensoriais, a vida de pra-
teleira estimada para o produto desenvolvido foi de 28 dias 
(SILVA E ALVES et al., 2016).

O objetivo principal desse estudo foi avaliar a combinação 
de tecnologias para produzir leite desnatado pasteurizado mi-
crofiltrado lactose hidrolisado adicionado ou não de probióti-
co com vida de prateleira estendida. A viabilidade do probió-
tico nesse sistema durante a estocagem também foi avaliada.

Dentre as macrotendências que permeiam as inovações 
em produtos lácteos, verifica-se que esse estudo se enqua-
dra em “Densidade Nutricional e Conveniência”, “Digestibi-
lidade e Bem-estar”, “Funcionalidade e Prevenção”, “Con-
trole e Adequação”.

Esse projeto realizado no Tecnolat, com o financiamento 
da FAPESP e do CNPq, processou o leite desnatado pasteuri-
zado, após hidrólise da lactose pela enzima lactase, em uma 
unidade piloto de microfiltração MFS-1 (Tetra Laval, França) 
equipada com membrana cerâmica (Membralox, Societe des 
Ceramiques, França). Algumas etapas do processamento es-
tão ilustradas na Figura 11.18 a seguir.

Foi possível obter leite desnatado pasteurizado microfil-
trado lactose hidrolisado com vida de prateleira de 50 dias a 
5°C, considerando a estabilidade microbiológica e a acidez. 
Esses resultados são importantes para a indústria de laticí-

Figura 11.18 
Algumas etapas do processamento do leite desnatado pasteurizado microfi ltrado lactose hidrolisado adicionado de 
probiótico com vida de prateleira estendida.

Início do processo de microfiltração 
do leite

Envase asséptico do leite 
microfiltrado

Adição da cultura probiótica e 
armazenamento a 5ºC
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11.13 Desenvolvimento e caracterização de bebida 
simbiótica smoothie com leite fermentado, 
probióticos, prebióticos e polpa de frutas

agregou valor, funcionalidade e apelo de saudabilidade ao 
produto. O smoothie apresenta um nicho de mercado entre 
os consumidores que buscam um produto diferenciado, além 
de ser um alimento com excelentes características nutricio-
nais, possibilitando dietas mais saudáveis, o que também 
contribui para as políticas de saúde pública de prevenção de 
doenças associadas ao consumo excessivo de calorias vazias. 
A importância econômica e tecnológica da realização desse 
projeto justifica-se pelo empenho em manter as indústrias 
brasileiras atualizadas, competitivas e diversificadas, além 
de existir uma grande carência de pesquisas científicas na 
área de produtos lácteos com adição de sucos. Além disso, 
o desenvolvimento da tecnologia para fabricação deste novo 
produto poderá impulsionar a cadeia produtiva de sucos, pro-
dutos lácteos e alimentos funcionais.

Inicialmente, foram elaboradas 36 formulações de bebida a 
partir de iogurte adicionado das polpas de frutas, nas proporções, 
60/40, 55/45, 50/50 (m/m), submetidas à avaliação sensorial 
consensual, para escolha de seis combinações (Figura 11.19).

Após a avaliação sensorial dos smoothies por teste de 
aceitação e preferência, formulação contendo polpa de frutas 
vermelhas foi selecionada. Na etapa subsequente do proje-
to foram desenvolvidas seis formulações, empregando-se na 
elaboração do leite fermentado três culturas probióticas co-
merciais e duas fibras prebióticas, inulina e FOS. Ao leite 
fermentado adicionou-se a polpa de frutas vermelhas na con-
centração iogurte/polpa de frutas (60/40), para elaboração 
das bebidas, as quais foram avaliadas por meio de análises 
físico-químicas, microbiológicas e sensorial. 

A bebida elaborada com o probiótico Howaru Bifido (lactis 
HN 019), fibra inulina e polpa de frutas vermelhas foi sele-
cionada e elaborada em escala semi-industrial, apresentando 
qualidade higiênico-sanitária apropriada e composição físico-
química (média) de 4,27 para pH; 0,84 g ácido láctico/100 
gramas de acidez titulável; 20,21% de extrato seco total; 
0,22% de gordura total; 2,25% de proteína total; 0,59% de 
cinzas e 17,15% de carboidratos totais. O probiótico Howaru 

O objetivo desse projeto foi desenvolver bebida tipo smoo-
thie a partir de leite fermentado simbiótico e polpa de fru-
tas. Para isso foram avaliadas diferentes polpas de frutas e 
diferentes proporções leite fermentado/polpa de frutas, bem 
como culturas probióticas e fibras prebióticas comerciais.

Durante esse estudo, os produtos elaborados foram anali-
sados quanto à composição química (pH, acidez titulável, ex-
trato seco total, gordura total, proteína total, teor de cinzas e 
carboidratos totais), à qualidade higiênico-sanitária por meio 
de análises microbiológicas (coliformes a 30°C-35°C e 45°C 
e bolores e leveduras) e aos aspectos de qualidade (sinérese, 
pH, acidez titulável e viabilidade dos micro-organismos probi-
óticos). Avaliações sensoriais dos produtos, teste de aceitação 
e preferência e caracterização sensorial por análise descritiva 
quantitativa foram realizadas durante o projeto. 

Observa-se que esse estudo se enquadra em todas as macro-
tendências do Brasil Dairy Trends 2020, quais sejam “Densidade 
Nutricional e Conveniência”, “Digestibilidade e Bem-Estar”, “Fun-
cionalidade e Prevenção”, “Controle e Adequação”, “Premiumiza-
ção e Sensorialidade”, e “Naturalidade e Sustentabilidade”.

Novas categorias de produtos e, portanto, novas e mais 
difíceis matérias-primas no que diz respeito à tecnologia de 
probióticos são, certamente, a principal área de pesquisa e 
desenvolvimento para os mercados de alimentos funcionais. 
As inovações tecnológicas atuais incluem a busca de soluções 
para os problemas de estabilidade e viabilidade de probióti-
cos em novos ambientes alimentícios, como frutas, cereais 
e outros vegetais (FARNWORTH et al., 2007). Assim sendo, 
pesquisas são importantes para desenvolver novos meios para 
o crescimento e desenvolvimento de probióticos, aumentan-
do o número de produtos com funcionalidade no mercado e 
oferecendo novas opções para todos os tipos de demanda e 
desejos do consumidor (GRANATO et al., 2010).

Esse projeto desenvolvido no Tecnolat, com apoio finan-
ceiro do CNPq, desenvolveu tecnologia adequada para fabri-
cação de bebida tipo smoothie simbiótica. A adição de polpa 
de frutas, cultura probiótica e fibras prebióticas ao iogurte 
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11.14 Bebida láctea fermentada simbiótica 
(probiótico e prebiótico) com adição 
de óleo de cártamo

terminadas no planejamento experimental, com o probiótico 
selecionado na etapa 2, e procedeu-se a avaliação físico-quí-
mica, microbiológica e sensorial dessas bebidas. Finalmen-
te, realizou-se a avaliação da viabilidade econômica de uma 
unidade agroindustrial de pequeno porte, com capacidade de 
processamento de 3.000 litros de leite/dia

Dentre as macrotendências que permeiam as inovações em 
produtos lácteos, verifica-se que esse estudo se enquadra em 
“Digestibilidade e Bem-estar” e “Funcionalidade e Prevenção”.

Esse projeto desenvolvido no Tecnolat, com apoio finan-
ceiro do CNPq, após definir os parâmetros para incorporação 
do óleo de cártamo ao leite desnatado (ZACARCHENCO et 
al., 2015b) e selecionar-se o L. casei na etapa 2 (DIAS et 
al., 2015), realizou-se o planejamento experimental da etapa 
3. As 11 formulações de bebidas lácteas fermentadas desse 

Figura 11.19 
Seis formulações de bebida tipo smoothie, com diferentes polpas de frutas. 

Fonte: (GATTI et al., 2013).

Bifido (HN 019) manteve níveis de 8 log UFC.mL-1 durante 
40 dias a 10°C, mostrando-se apropriado para esse tipo de 
produto. Mais de 80% dos consumidores gostaram da bebida 
e 48,3% demonstraram atitude positiva quanto à intenção 
de compra. A aceitabilidade de modo global e para o atributo 

sabor ficou entre “gostei pouco” e “gostei”. Além disso, para 
os atributos aparência e aroma, as avaliações foram próximas 
a “gostei” e intensidade do sabor da fruta, próxima ao ideal. 
A qualidade global continuava admissível por 42 dias de es-
tocagem refrigerada (GATTI et al., 2014).

O objetivo principal desse projeto foi desenvolver formu-
lações de bebida láctea funcional adicionada de probiótico, 
polidextrose (prebiótico) e óleo de cártamo. Para isso, na eta-
pa 1 foram avaliados 2 tipos de homogeneizadores, níveis de 
pressão de homogeneização, binômio tempo e temperatura 
(tratamento térmico), teor de sólidos e teor de emulsifican-
te para incorporar o óleo de cártamo ao leite desnatado, de 
modo que não houvesse separação de fase na estocagem. Na 
sequência, na etapa 2, estudou-se o efeito da adição de óleo 
de cártamo sobre a viabilidade de probióticos de fermentos 
comerciais (Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophilus 
e Bifidobacterium animalis) durante 21 dias de estocagem 
refrigerada de bebidas lácteas fermentadas adicionados de 
diferentes teores desse óleo. Na etapa 3, produziram-se as 11 
formulações de bebidas lácteas fermentadas simbióticas de-



327

pesquisa, desenvolvimento, inovação e as macrotendências no setor de laticínios

BrasilDairyTrends2020

pesquisa, desenvolvimento, inovação e as macrotendências no setor de laticínios

estudo enquadram-se nas exigências da legislação brasileira 
para bebidas lácteas fermentadas com adições, devido à in-
corporação do óleo de cártamo. O teor proteico das amostras, 
porém, ficou ao redor de 3,5% e, portanto, está mais próximo 
dos teores de proteína maiores exigidos nos padrões de iden-
tidade e qualidade de leites fermentados. O teor de sólidos 
totais das 11 formulações variou de 20,8% a 24%, o que é 
indicativo para bons desempenhos nas avaliações sensoriais 
(URBAN et al., 2016).

Na Tabela 11.2 estão apresentados os teores de lipídios 
totais e de ômega-6 e 9 das bebidas lácteas fermentadas 
produzidas com adição de 0,5% e 4% de óleo de cártamo e 
2,8% de polidextrose.

É importante ainda destacar que a produção industrial de 
bebida láctea fermentada simbiótica com óleo de cártamo 
(fábrica de 3.000 kg/dia dessa bebida) pode constituir-se em 
um empreendimento economicamente viável e relativamente 
seguro, levando-se em consideração os resultados dos indica-
dores VPL (valor presente líquido), TIR (taxa interna de retor-
no), TRC (tempo de retorno de capital) e PEC (ponto de equi-
líbrio contábil) obtidos a partir de uma simulação matemática 
dos fluxos de caixa que seriam obtidos em um período de dez 
anos, tendo como referência uma taxa mínima de atratividade 
de 10% (VIEIRA et al., 2016).

Tabela 11.2 
Teor de lipídios totais e de ômega-6 e 9 das bebidas lácteas fermentadas produzidas com adição de 0,5% e 4% de óleo 
de cártamo e iguais teores de polidextrose (2,8%) 

Formulação de bebida láctea fermentada Teor de lipídios totais (g/100mL)
Composição em ácidos graxos  (g/100mL)

C 18:2 ômega-6  (Linoleico) C 18:1 ômega-9  (Oleico)

0,5% de óleo de cártamo 0,80 (0,00)a 0,09 0,39

4% de óleo de cártamo 3,56 (0,10)a 0,52 2,20
a Média e estimativa de desvio-padrão

Fonte: URBAN et al., 2016.

11.15 Desenvolvimento de bebidas carbonatadas 
funcionais à base de soro

O objetivo principal desse projeto foi obter uma bebida 
funcional elaborada com soro de queijo, adicionada de probi-
ótico e carbonatada.

Dentre as macrotendências que permeiam as inovações 
em produtos lácteos, verifica-se que esse estudo se enqua-
dra em “Digestibilidade e Bem-estar” e “Funcionalidade e 
Prevenção”.

O soro contém mais da metade dos componentes presen-
tes no leite, os quais são representados por sais, vitaminas, 
lactose, enzimas e proteínas ricas em aminoácidos essenciais 
com alta biodisponibilidade, o que as inclui entre as proteí-
nas de maior valor nutricional disponíveis para a alimentação 
humana. Mesmo com as vantagens que o soro de queijo apre-

senta em termos nutricionais, ele exerce intenso efeito po-
luente por ter elevada demanda bioquímica de oxigênio. Por 
esses motivos, as indústrias de alimentos têm procurado uti-
lizar o soro de queijo na formulação de produtos alimentícios. 

Por sua vez, as bebidas carbonatadas são produtos com 
grande aceitabilidade e a matéria-prima utilizada na elabora-
ção do produto em questão pode ser o soro, considerando que 
a carbonatação é barata, segura e, aparentemente, não tem 
nenhum efeito negativo sobre os produtos lácteos. O dióxido 
de carbono, complementarmente, pode ampliar a vida útil de 
produtos lácteos na prateleira, pois gera a anaerobiose (PAU-
LA, 2005). Além disso, essas bebidas carbonatadas podem 
ser adicionadas de probióticos. 
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Nesse sentido, bebidas com adição de probióticos estão 
se tornando cada vez mais populares e vão impulsionar o 
crescimento do mercado nos próximos anos. Entre os prin-
cipais gêneros de bactérias probióticas, os Lactobacillus e 
Bifidobacterium são os mais usados nos alimentos, por con-
seguirem manter a integridade intestinal, além de fermenta-
rem o leite, sendo usadas como um produto biotecnológico.

Esse projeto desenvolvido no Tecnolat, com apoio finan-
ceiro do CNPq, estudou a obtenção de uma bebida funcional 

elaborada com utilização de soro de queijo, adição de probi-
ótico e carbonatação, tendo sido o processamento da mesma 
realizado de acordo com Fluxograma representado na Figu-
ra 11.20. Nesse trabalho selecionou-se a cultura probiótica 
Bifidobacterium animalis subsp. lactis Bb12 para produção 
da bebida final, pois a mesma apresentou maior viabilidade 
durante a estocagem e não conferiu sabor estranho ao produ-
to, tendo o L. acidophilus LA-5 mostrado menor resistência, 
perdendo viabilidade em menos de 21 dias.

Figura 11.20 
Fluxograma do processamento da bebida carbonatada à base de soro com adição de probiótico.
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11.16 Desenvolvimento de micropartículas de 
Bifidobacterium animalis subsp. bifidus BB-
12 por secagem em Spray dryer e Spray 
chilling e avaliação de suas aplicações na 
fabricação de queijos Minas frescal e Prato

dois maiores desafios para o segmento dos probióticos ain-
da são a melhora da sobrevivência do micro-organismo às 
condições adversas das etapas de fabricação e estocagem 
dos alimentos e a manutenção da estabilidade do alimento 
durante a sua vida útil. 

Esse projeto desenvolvido no Tecnolat, com apoio finan-
ceiro da FAPESP, desenvolveu micropartículas de Bifidobac-
terium animalis subsp. lactis BB-12, usando as técnicas 
Spray drying e Spray chilling, para adição aos queijos Minas 
frescal e Prato. 

As micropartículas obtidas por ambos os processos apre-
sentaram características morfológicas e físicas de acordo com 
o esperado para as tecnologias empregadas. Contudo, maior 
porcentagem de encapsulação foi obtida por Spray drying 
(88,46%) em comparação ao Spray chilling (73,02%), nas 
diferentes condições utilizadas (CAÇÃO et al., 2013).

Diferentemente do queijo Prato, o queijo Minas apre-
sentou diferenças significativas de acidificação e proteólise 
quando incorporado de BB-12 livre (não encapsulado) ou BB-
12 ME (microencapsulado por Spray drying) durante a esto-
cagem refrigerada, em comparação ao queijo controle (sem 
adição de probiótico livre ou microencapsulado) (BROLAZO 
et al., 2015; BROLAZO et al., 2014; CAÇÃO et al., 2013). 

Esse projeto teve como objetivo aperfeiçoar e comparar as 
técnicas Spray dryer e Spray chilling para produção de micro-
partículas contendo Bifidobacterium animalis subsp. bifidum 
BB-12 e avaliar o seu potencial de aplicação em queijos Mi-
nas frescal e Prato. As condições de processo e os tipos de 
materiais encapsulantes foram selecionados de acordo com 
as características desejáveis às micropartículas (tipo e tama-
nho, estabilidade às condições de estocagem do bioingre-
diente e de fabricação e estocagem dos queijos e capacidade 
de liberação em condições simuladas do trato gastrointes-
tinal). As micropartículas selecionadas foram caracterizadas 
quanto à morfologia, granulometria e teor de umidade, bem 
como quanto ao seu comportamento durante a fabricação e 
estocagem dos queijos.

Dentre as macrotendências que permeiam as inovações 
em produtos lácteos, verifica-se que esse estudo se enqua-
dra em “Digestibilidade e Bem-estar” e “Funcionalidade e 
Prevenção”.

A indústria mundial de alimentos necessita de constante 
inovação em produtos e processos, devido à atual exigência 
dos consumidores, impulsionada por evidências científicas 
dos benefícios à saúde resultantes do consumo de alimen-
tos funcionais. Independentemente do acelerado avanço, os 
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11.17 Aplicação de probióticos 
microencapsulados (Bifidobacterium 
animalis subsp.) em leites fermentados

viabilidade celular em alimentos e também durante a passa-
gem desses pelo suco gástrico e entérico. Dentre as várias 
técnicas de encapsulação, a atomização por Spray dryer é 
uma das mais utilizadas, que, além de gerar um produto de 
boa qualidade, é econômica e pode ser aplicada em grandes 
escalas na indústria de alimentos.

O emprego de bactérias probióticas em produtos lácteos 
fermentados tem sido amplamente estudado, devido às difi-
culdades de manutenção da viabilidade desses micro-orga-
nismos ao longo da estocagem refrigerada. Fatores como aci-
dez e oxigênio dissolvido e interações entre espécies, práticas 
de inoculação e condições de estocagem podem influenciar 
na sobrevivência da microbiota probiótica em produtos lácte-
os fermentados (GALLINA et al., 2011).

Esse projeto foi desenvolvido no Tecnolat, com apoio finan-
ceiro do CNPq e da FAPESP. Inicialmente foram elaboradas 
microcápsulas contendo culturas probióticas de Bifidobacte-
rium animalis ssp., utilizando o método de microencapsulação 
por secagem em Spray dryer (Figura 11.21). Duas culturas 
probióticas comerciais (B. animalis ssp. lactis – Howaru Bifido 
HN 019 e B. animalis ssp. bifidum - BB12) foram emprega-
das na obtenção das microcápsulas. Essas foram avaliadas em 
condições simuladas do ambiente gástrico e intestinal; quan-
to à estabilidade das condições de armazenamento, avaliação 
morfológica, umidade e atividade de água.

Numa etapa posterior, foi realizada a aplicação dos probió-
ticos com e sem microencapsulação em iogurte, verificando-se 
a manutenção da viabilidade dos micro-organismos ao longo da 
estocagem refrigerada. Os resultados iniciais verificaram a ma-
nutenção da viabilidade dos probióticos (com e sem microen-
capsulação), quando aplicados em iogurtes. No entanto, o pro-
biótico que apresentou melhor desempenho foi o B. animalis 
subsp. lactis (Howaru Bifido HN 019), sem microencapsulação. 

O leite desnatado foi utilizado como agente encapsulante 
por possuir boa capacidade emulsificante e de formação de 
filme, ter baixa viscosidade em altas concentrações de sóli-
dos, sabor pouco acentuado, estabilidade e boa proteção ao 

Os objetivos desse projeto foram desenvolver microcápsu-
las contendo culturas probióticas de Bifidobacterium anima-
lis subsp. lactis (Howaru Bifido HN 019) e B. animalis subsp. 
bifidum (BB12) utilizando o método de microencapsulação 
por secagem em Spray dryer, bem como avaliar a estabilidade 
das micropartículas probióticas em condições simuladas do 
ambiente gástrico e intestinal. Avaliou-se também a viabili-
dade e estabilidade dos probióticos com e sem microencap-
sulação em leite fermentado.

Dentre as macrotendências que permeiam as inovações em 
produtos lácteos, verifica-se que esse estudo se enquadra em “Di-
gestibilidade e Bem-estar”, “Funcionalidade e Prevenção”, “Den-
sidade Nutricional e Conveniência” e “Controle e Adequação”.

A indústria de alimentos necessita de constante inovação 
em produtos e processos, devido à atual exigência dos consu-
midores, impulsionada por evidências científicas dos benefí-
cios à saúde resultantes do consumo de alimentos funcionais. 
Os alimentos funcionais são uma das categorias mais dinâ-
micas e inovadoras na indústria de alimentos, com aumentos 
anuais constantes nas vendas (BIGLIARDI; GALATI, 2013). 

De acordo com diversos autores, para conferir benefícios 
à saúde, as bactérias probióticas devem chegar no intestino 
vivas e em quantidades suficientes (entre 6-7 log UFC/g de 
produto). A variação na viabilidade das células probióticas é 
o maior problema nos produtos probióticos. A viabilidade das 
células microbianas pode ser aumentada pelo aprisionamento 
das células por microencapsulação, para produzir partículas 
com um diâmetro de alguns nanômetros a alguns milímetros 
(KUMAR; KUMAR, 2016). A microencapsulação de bactérias 
probióticas está atualmente ganhando atenção como um mé-
todo para melhorar a estabilidade de organismos probióticos 
em produtos alimentares funcionais.

A microencapsulação é definida como o processo de em-
pacotamento de moléculas ou partículas. Trata-se de tec-
nologia nova utilizada na indústria de alimentos como uma 
alternativa eficiente para a proteção de micro-organismos 
probióticos, podendo aumentar sua resistência, garantindo a 
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material ativo. O leite desnatado foi testado na etapa inicial 
do projeto “Desenvolvimento de micropartículas de Bifido-
bacterium animalis subsp. bifidus Bb-12 por Spray dryer e 
Spray chilling e avaliação de sua aplicação na fabricação dos 
queijos Minas frescal e Prato”, simultaneamente com pare-
des compostas de maltodextrina, acetofitalato de celulose 
(CAP) e/ou trealose. Visto o custo reduzido do leite desnatado 
e sua fácil obtenção, a concentração de 10% apresentou o 

melhor rendimento (Projeto Fapesp 2012/09291-5). Contu-
do, apesar de o leite em pó desnatado ter se mostrado um 
bom agente encapsulante para probióticos, na matriz alimen-
tar em que foi aplicado (iogurte) a microcápsula não foi efi-
ciente, devido à solubilidade e, dessa forma, não possibilitou 
a proteção esperada.

Portanto, na sequência do projeto, o probiótico Howaru 
Bifido HN 019 foi aplicado em leite fermentado contendo 
polpa de frutas vermelhas. O leite fermentado elaborado apre-
sentou qualidade higiênica sanitária apropriada e composição 
média de: com pH 4,76; acidez titulável 0,81 g ácido láctico 
%; extrato seco total de 17,50%; gordura total 0,2%; proteí-
na total 3,9%; cinzas 1,04 % e carboidratos totais 12,36%. 
O probiótico Howaru Bifido (HN 019) manteve-se viável, em 
torno de 8 log UFC.g-1 durante 30 dias sob refrigeração, ape-
sar do pH e da acidez desfavoráveis, além de atividade de 
água média de 0,9841 e sinérese de 0,38 cm. O leite fer-
mentado probiótico elaborado obteve mais de 75% de aceita-
ção para os atributos avaliados. Destacaram-se a aparência, 
o sabor e a consistência, que obtiveram avaliações médias 
entre “gostei muito” e “gostei”, em que 53,3% dos consu-
midores demonstraram atitude positiva quanto à intenção de 
compra (WATANABE Jr. et al., 2014).

Figura 11.21 
Obtenção de microcápsulas por secagem em Mini-spray dryer.

11.18 Desenvolvimento de doce de leite pastoso 
light com e sem hidrólise da lactose

O objetivo desse trabalho foi desenvolver doce de leite 
pastoso light (em gordura) com hidrólise parcial da lactose, 
avaliando o substituto de gordura mais apropriado, de forma 
a obter um produto sem cristalização da lactose e de acordo 
com os padrões da legislação.

Dentre as macrotendências que permeiam as inovações 
em produtos lácteos, verifica-se que esse estudo se enqua-
dra em “Densidade Nutricional e Conveniência” e “Controle 
e Adequação”.

O crescimento do consumo de produtos light e o aumento 
da demanda desse tipo de produto é uma tendência mundial, 
principalmente pela preocupação do consumidor com a saú-
de e a forma física. A indústria de laticínios vê nesse mercado 

uma possibilidade de incrementar a sua produção, disponi-
bilizando produtos diferenciados com maior valor agregado, 
como é o caso do doce de leite pastoso light. A diminuição do 
teor de gordura do leite para fabricação de doce de leite light 
implica alterações no produto, sendo necessário estudar e de-
finir o substituto de gordura apropriado na formulação, para 
garantir as características e a qualidade do produto final.

Para a fabricação de doce de leite light, é necessário 
utilizar substitutos de gordura; ingredientes que mimetizam 
algumas características físico-químicas, sensoriais e visuais 
da gordura (viscosidade, sensação na boca e aparência). Na 
conservação do doce de leite, a maior preocupação é com 
a manutenção da textura fina, sem arenosidade. A solução 
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mais empregada pela indústria de laticínios para a não forma-
ção dos cristais de lactose é a utilização da enzima β-galac-
tosidase (lactase). Essa enzima catalisa a hidrólise da lactose 
em glicose e galactose, dois monossacarídeos mais solúveis.

Os doces de leite pastosos light foram obtidos a partir 
de leite parcialmente desnatado, 17% de sacarose e 2% de 
glicose, com e sem hidrólise da lactose (DCH e DSH). Os 
substitutos de gordura empregados foram a polidextrose e o 
concentrado proteico de soro (WPC 80%, whey protein con-
centrate). O doce de leite tradicional (DT) foi obtido a partir 
de leite integral, 17% de sacarose e 2% de glicose, com hi-
drólise de 30%. Os doces foram concentrados até 71°Brix 
(DCH e DT) e 74°Brix (DSH) (GALLINA et al., 2010). Após 
um dia de fabricação, foram realizadas as seguintes análises 
físico-químicas de caracterização: extrato seco total, umida-
de, gordura, proteína, cinzas, pH, acidez, carboidratos totais 
e valor calórico. Os doces de leite light (DCH e DSH) e tra-
dicional avaliados estavam de acordo com os padrões físico-
químicos e microbiológicos estabelecidos pela legislação.

A polidextrose e o WPC 80% demonstraram ser substitu-
tos de gordura apropriados para a fabricação do doce de leite 
pastoso light (DCH e DSH), proporcionando um produto com 
adequadas características de cor, sabor e textura. Os doces 
apresentaram a redução mínima de 25% no teor de gordura 
e teor de gordura inferior a 3,0g/100g de doce, estando em 
conformidade com a legislação para serem chamados de li-
ght. O uso de 0,05 mg de lactase por litro de leite (10°C/16,5 
horas) foi eficiente, já que não foi observada a presença de 
cristais de lactose nas amostras de DCH durante seis meses 
de estocagem. Verificou-se a presença de cristais de lactose 
em algumas amostras do doce elaborado sem hidrólise 

(DSH), no entanto, o número de cristais por grama de doce 
não atingiu o limiar de percepção sensorial de arenosidade 
(SILVA et al., 2009).

Foram avaliadas a aceitabilidade e a preferência dos do-
ces, doce de leite pastoso light, com e sem hidrólise da lacto-
se (DCH e DSH), em comparação com o doce de leite pastoso 
tradicional. O teste de aceitação foi realizado com consumi-
dores avaliando as amostras quanto à aceitabilidade global e, 
em particular, aparência, sabor, espalhabilidade, textura lisa 
e dissolução na boca por meio de escala hedônica de nove 
pontos, cujos dados foram submetidos à análise de variância 
e Teste de Tukey para comparação de médias. A avaliação da 
preferência foi feita através de um teste de ordenação, em 
que os provadores deveriam ordenar as amostras, da mais 
preferida para a menos preferida. Não houve diferença signi-
ficativa (p > 0,05) na aceitação global dos doces DCH, DSH e 
DT. O DSH foi o que apresentou menor aceitação no atributo 
cor, em comparação com o DCH e o DT. A cor mais intensa 
dos DCH e DT foi devido à hidrólise da lactose, ocasionando 
maior quantidade de açúcares redutores e, por consequência, 
uma Reação de Maillard mais intensa. O menor teor de gor-
dura nos doces de leite light não afetou a aceitabilidade dos 
mesmos, que foram tão aceitos quanto o DT. Os substitutos 
de gordura empregados mostraram-se adequados e eficien-
tes, de forma que a retirada de gordura para produção de 
doce de leite light não foi perceptível sensorialmente. Não 
houve diferença significativa na preferência das amostras, 
ou seja, o DCH e o DSH foram tão preferidos quanto o DT 
(GALLINA et al., 2010).

Na Figura 11.22 está apresentado o fluxograma da fabri-
cação do doce de leite pastoso light com e sem hidrólise.
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Figura 11.22 
Fluxograma da fabricação do doce de leite pastoso light com e sem hidrólise. 

Fonte: (SILVA et al., 2009).
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11.19 Isolamento, caracterização e determinação 
do potencial probiótico e tecnológico de 
bactérias lácticas oriundas de leite humano

Esse trabalho foi desenvolvido com o objetivo de deter-
minar e comparar a composição da microbiota de oito amos-
tras de leite humano e verificar o potencial de utilização 
desse produto como fonte de bactérias probióticas. Para 
tanto, utilizaram-se cinco meios de cultivos seletivos para 
contagem presuntiva de bactérias normalmente encontradas 
em leite humano: lactococos, enterococos, bifidobactérias e 
propionibactérias.

Dentre as macrotendências que permeiam as inovações 
em produtos lácteos, verifica-se que esse estudo se enqua-
dra em “Digestibilidade e Bem-estar” e “Funcionalidade e 
Prevenção”.

Além do aspecto nutricional de suma importância, é no-
tória a contribuição do leite humano para o processo de de-
senvolvimento da microbiota intestinal do recém-nascido, 
um importante mecanismo de defesa do organismo contra 
doenças infecciosas. O papel do leite humano como fonte de 
bactérias probióticas, principais constituintes da microbiota 
intestinal, tem sido tópico de pesquisas recentes (TRENTO, 
2012).

Figura 11.23 
Distribuição porcentual entre os grupos de bactérias lácticas nas amostras de leite humano. 
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Fonte: (TRENTO, 2012).

Esse projeto foi desenvolvido no Tecnolat, com apoio fi-
nanceiro do CNPq. A análise quantitativa da microbiota 
demonstrou tendência de diminuição da contagem em ra-
zão do aumento do tempo de lactação. A análise qualitativa 
confirmou a presença de distintos gêneros de bactérias 
lácticas potencialmente probióticas com algumas variações 
entre as amostras de leite humano. Essa análise qualitativa 
está ilustrada na Figura 11.23 a seguir.

Na segunda etapa, 800 colônias isoladas a partir dos cin-
co meios de cultivo e caracterizadas como bactérias lácticas 
foram selecionadas quanto às suas propriedades probióticas 
(produção de bacteriocina, tolerância à acidez e a sais bilia-
res, resistência a antibióticos, capacidade de adesão a cha-
pas de aço inoxidável) e tecnológicas (capacidade de cresci-
mento e sobrevivência em leite) (TRENTO, 2012; TRENTO et 
al., 2012a; TRENTO et al., 2012b).

Verificou-se que apenas 15 (1,9%) linhagens produziram 
bacteriocinas com atividade contra Listeria innocua L11 e 
Micrococcus luteus ATCC 4698, linhagens utilizadas como 
indicadoras, por meio do método de antagonismo simultâneo 
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em poços, usando ágar MRS. Treze dessas linhagens também 
apresentaram atividade contra Bacillus cereus CTC 011, Lis-
teria monocytogenes ATCC 7644, Lactococcus lactis subsp. 
lactis CTC 204 e Lactobacillus helveticus ATCC 15009. As 
duas linhagens remanescentes demonstraram atividade prin-
cipalmente contra Listeria monocytogenes ATCC 7644. Ne-
nhuma das 15 culturas produtoras de bacteriocinas apresen-
tou atividade contra as bactérias Gram-negativas Escherichia 
coli ATCC2074 e Salmonella thyphimuirim ATCC 2364. Por 
outro lado, Staphylococcus aureus ATCC 1602 foi resistente 
às 15 bacteriocinas selecionadas nesse trabalho. Seis linha-
gens de bactérias lácticas (BALs) foram selecionadas para 
avaliação das demais propriedades probióticas. Observou-se 
que uma dessas linhagens diferenciou-se por apresentar so-
brevivência a pH 2,0 e a pH 3,0, enquanto as demais mos-
traram tolerância apenas a pH 3,0.  Todas as linhagens se-
lecionadas apresentaram a capacidade de tolerância a 0,3% 

de sais biliares, de se aderir à superfície de aço inoxidável 
e de resistência à clindamicina, eritromicina e gentamicina. 
Quanto às propriedades tecnológicas, todas as seis linhagens 
apresentaram capacidade de crescimento em leite e não pro-
duziram odor desagradável ou pós-acidificação do leite fer-
mentado durante a estocagem a 4°C por 28 dias. Notou-se, 
entretanto, diminuição, de, aproximadamente, 2,0 Log UFC.
mL-1 na contagem de células viáveis ao final do período de 
estocagem. Finalmente, por meio da avaliação dos perfis 
de fermentação de carboidratos e de outras reações bioquí-
micas, duas das linhagens isoladas de leite humano foram 
identificadas como Enterococcus durans e quatro como En-
terococcus avium (TRENTO, 2012; TRENTO et al., 2012b).

Os resultados permitem concluir que o leite humano é 
fonte potencial de bactérias com potencial probiótico para 
aplicação industrial.

11.20  Contribuição ao estudo do uso de 
ultrafiltração de leite na fabricação 
de queijo Minas frescal

O objetivo geral desse projeto foi estudar o uso da ultra-
filtração na fabricação de queijo Minas frescal. Investigou-
se a possibilidade de se obter, pelo método MMV (Maubois, 
Mocquot e Vassal), queijos com características semelhantes 
ao queijo tradicional de boa qualidade, utilizando retenta-
dos obtidos por ultrafiltração de leite normal ou adiciona-
do de sal e/ou ácido. Paralelamente, procurou-se avaliar 
a influência da estocagem refrigerada na durabilidade do 
queijo MMV em relação ao tradicional. Avaliou-se também 
a influência da diafiltração no fluxo de permeação e no teor 
residual de lactose no retentado. 

Dentre as macrotendências que permeiam as inovações em 
produtos lácteos, verifica-se que esses estudos se enquadram 
em “Densidade Nutricional e Conveniência”, “Premiumização 
e Sensorialidade” e “Naturalidade e Sustentabilidade”.

A ultrafiltração consiste em um dos mais importantes 
desenvolvimentos para o processamento de leite, principal-

mente para a fabricação de queijos, pois permite aumentar o 
rendimento do processo em relação ao tradicional. Esse au-
mento no rendimento se deve, especialmente, ao maior apro-
veitamento das proteínas solúveis de alto valor nutricional e 
em seu estado nativo.

A opção pelo queijo Minas frescal deveu-se ao fato de este 
ser um dos principais queijos brasileiros, que apresenta carac-
terísticas tecnológicas e de composição que o torna bastante 
adequado para uso do método MMV (Maubois, Mocquot e Vas-
sal), no qual o retentado obtido por ultrafiltração é coagulado 
diretamente dentro da embalagem, eliminando as etapas de 
corte e trabalho da massa nos tanques de fabricação. Isso leva 
à obtenção de produtos de alta qualidade higiênico-sanitária, 
além de diminuir as perdas que ocorreriam durante a dessora 
do coágulo e reduzir a quantidade de ingredientes, melhorando 
os custos de fabricação. No Brasil, há indústrias de laticínios 
que fabricam queijos Minas frescal pelo método MMV.
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Esse projeto foi desenvolvido no Tecnolat em conjunto com 
a UNICAMP, com apoio financeiro do CNPq. Na sequência, 
realizou-se um estudo envolvendo uma equipe multidiscipli-
nar e financiado pelo CNPq/RHAE, em que foram avaliados, 
comparativamente, o  queijo obtido por fermentação láctica 
já desenvolvido nesse projeto com aquele obtido por acidi-
ficação direta do retentado final de ultrafiltração. Os dados 
desse estudo foram apresentados no Congresso Nacional de 
Laticínios Cândido Tostes e no artigo intitulado “Viabilidade 
da fabricação de queijo Minas frescal por acidificação direta, 
utilizando retentado de ultrafiltração”.

Na Figura 11.24, a seguir, estão ilustradas as etapas de 
ultrafiltração de leite integral para a fabricação do queijo Mi-
nas frescal pelo processo de ultrafiltração MMV. Na Figura 
11.25 está apresentado o fluxograma de fabricação de quei-
jos Minas frescal de ultrafiltração, elaborado por acidificação 
direta e por fermentação láctica do retentado.

Dentre os resultados obtidos  com o uso do método MMV 
em relação ao tradicional na obtenção do queijo Minas MMV 

utilizando fermentação láctica, destacam-se o aumento de 
rendimento de 11,85%, economia de 85% de coalho e de 
81% de fermento láctico e a obtenção de produtos de boa 
qualidade higiênico-sanitária, com menores alterações de 
acidificação e proteólise sob estocagem refrigerada e que se 
conservaram por até 14 dias a 5°C ± 2°C (VAN DENDER, 
1995; VAN DENDER; MASSAGUER-ROIG, 1996; 2000; 
VAN DENDER et al., 1999).

Por outro lado, observou-se em uma etapa posterior dos 
estudos que o uso de retentado acidificado diretamente com 
ácido láctico também consiste em uma alternativa viável para 
a fabricação de queijo Minas frescal MMV. Isso ocorre tanto 
do ponto de vista econômico quanto do tecnológico, devido, 
principalmente, à qualidade do produto, sendo o referido 
processo adequado inclusive para a fabricação contínua do 
queijo. De modo geral, o processo por acidificação direta 
apresenta algumas vantagens em relação àquele utilizando 
fermentação, como a redução do tempo de processo e a qua-
lidade do produto durante estocagem refrigerada (6 ± 2°C).

Figura 11.24 
Etapas de ultrafi ltração de leite integral para a fabricação do queijo Minas 
frescal pelo processo de ultrafi ltração MMV. 

Fonte: (VAN DENDER, 1995).
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11.21 Estudo da fabricação de queijo 
  tipo Prato utilizando ultrafiltração

em “Densidade Nutricional e Conveniência”, “Premiumiza-
ção e Sensorialidade” e “Naturalidade e Sustentabilidade”.

O emprego de membranas minerais (terceira geração de 
membranas) para a ultrafiltração de leite integral permite a 
obtenção de retentados com alto fator de concentração (fc=7) 
para a fabricação de queijo Prato pelo processo MMV, ou seja, 
sem a etapa de dessoragem do retentado. O procedimento 

Figura 11.25 
Fluxograma de fabricação de queijos Minas frescal de ultrafi ltração, elaborado por acidifi cação 
direta e por fermentação láctica do retentado. 

Fonte: (VAN DENDER et al., 2007).

O objetivo principal dessa pesquisa consistiu em desen-
volver a tecnologia de fabricação do queijo tipo Prato pelo 
processo MMV utilizando ultrafiltração de leite integral padro-
nizado a 2,8% de gordura em membranas minerais combina-
das ou não com membranas poliméricas. 

Dentre as macrotendências que permeiam as inovações 
em produtos lácteos, verifica-se que esse estudo se enquadra 



338

pesquisa, desenvolvimento, inovação e as macrotendências no setor de laticínios

BrasilDairyTrends2020

pesquisa, desenvolvimento, inovação e as macrotendências no setor de laticínios

MMV apresenta a vantagem principal de evitar a perda de 
proteínas do soro, aumentando, portanto, o rendimento do 
processo e reduzindo as operações de produção de queijo, a 
mão de obra e o espaço industrial necessário.

Esse projeto foi desenvolvido por pesquisadores do Tec-
nolat em conjunto com o INRA (Laboratoire des Recherches 
Laitiers, de Rennes, França ), com apoio financeiro da EM-
BRAPA e CNPq, como parte de um programa integrado de 
pesquisa entre o INRA (Institut National de la Recherche 
Agronomique), ITAL e ILCT (Instituto de Laticínios Cândido 
Tostes). Esse programa visava o desenvolvimento e a adapta-
ção da tecnologia de ultrafiltração para a fabricação de quei-
jos brasileiros.

Os resultados obtidos nesse projeto mostraram a viabilida-
de tecnológica de se fabricar, pelo processo MMV, um queijo 
de massa semidura e lavada com características físico-quími-
cas e sensoriais semelhantes ao queijo Prato. Para a obtenção 
de retentados de composição adequada à fabricação direta 
desses queijos, com 45% a 48% de extrato seco, 21% a 
22% de proteínas e 45% de gordura no extrato seco, realizou 
a ultrafiltração de leite somente em membranas minerais até 
fator de concentração (fc) igual a 7, ou pelo uso combinado 
de membranas poliméricas até fc=5, seguido pela concentra-
ção em membranas minerais até fator 7.

Na Figura 11.26 estão apresentadas as principais etapas 
de fabricação de queijo Prato pelo processo MMV.

Figura 11.26 
Etapas de fabricação de queijo Prato pelo processo MMV. 

11.22 Conclusões
As linhas de pesquisa que nortearam os projetos desenvol-

vidos pelo Tecnolat/ ITAL estão em consonância com as macro-
tendências verificadas para o setor de produtos lácteos: Densi-
dade Nutricional e Conveniência; Digestibilidade e Bem-estar, 
Funcionalidade e Prevenção, Controle e Adequação, Premiu-
mização e Sensorialidade, Naturalidade e Sustentabilidade.

As principais linhas de pesquisa do Tecnolat são: produtos 
com redução e/ou substituição de gordura, sódio e açúcar; 
produtos com incorporação de ingredientes funcionais e natu-

rais; processos e propriedades tecnológicas e de engenharia; 
qualidade e segurança do alimento, vida de prateleira e sen-
sorialidade; inovação e sustentabilidade.

Realizando suas pesquisas com foco nas tendências de 
mercado e alinhadas com as macrotendências, o Tecnolat/ 
ITAL vem cumprindo efetivamente sua missão, que é a de 
atuar na Pesquisa, Desenvolvimento, Inovação, Assistência 
Tecnológica e Difusão do Conhecimento Técnico-Científico 
para o setor de produtos lácteos.

Fonte: (VAN DENDER et al., 1987).
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