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Introdução 

A procura do consumidor brasileiro por produtos mais saudáveis, inovadores, seguros e de 

prática utilização, aliada à consolidação dos produtos no mercado, contribuíram para o crescimento 

da indústria de bebidas lácteas, fazendo com que estas ganhassem popularidade. A produção de 

bebida láctea adicionada de soro de queijo em sua formulação vem ganhando um mercado muito 

grande, principalmente com o maior nível de informação sobre a importância do cálcio, a qualidade 

das proteínas, o papel dos componentes bioativos e das bactérias probióticas para a saúde, do custo 

do produto para o fabricante e do preço final para o consumidor (THAMER e PENNA, 2006).  

De acordo com a Instrução Normativa N° 36/2000, “entende-se por bebida láctea o produto 

obtido a partir de leite ou leite reconstituído e/ou derivados de leite, reconstituídos ou não, 

fermentado ou não, com ou sem adição de outros ingredientes, onde a base láctea represente pelo 

menos 51% (cinquenta e um por cento) massa/massa (m/m) do total de ingredientes do produto 

(BRASIL, 2000). 

As mais comercializadas são as bebidas fermentadas, com características sensoriais 

semelhantes ao iogurte, e bebidas lácteas não fermentadas. A diferença entre iogurte e bebida láctea 

é a consistência e uma redução do valor nutritivo do segundo,quando comparado ao primeiro 
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produto. A bebida láctea é mais líquida, enquanto o iogurte é mais rico em sólidos totais. A textura 

mais leve da bebida é fruto da incorporação de soro de leite, enquanto a base do iogurte é o leite 

(CALDEIRA, 2010).  

Há grande preocupação dos órgãos de vigilância sanitária pela inocuidade dos alimentos 

comercializados em todo o país. A segurança alimentar tem sido alvo de muitas pesquisas 

científicas que acabam por mostrar que, grande parte dos alimentos comercializados se encontra 

fora dos padrões higiênicos sanitários e físico-químicos estabelecidos por lei, para garantir a saúde 

pública e a aquisição por parte do consumidor de um produto dentro dos padrões estabelecidos pela 

legislação (TEBALDI, 2007). 

Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar a composição físico-química das bebidas 

lácteas comercializadas no município de Salgueiro-PE, verificando se as amostras estão de acordo 

com o padrão estabelecido pelo Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Bebida Láctea. 

 

Fundamentação Teórica 

O soro representa de 85-90% do volume de leite utilizado na fabricação de queijos, retendo 

ao redor de 55% dos nutrientes do leite. Siso (1996) salientou que 50% da produção mundial de 

soro é tratada e transformada em vários produtos alimentares, sendo que deste total quase a metade 

é usada diretamente na forma líquida. A utilização de soro de queijo na elaboração de bebidas 

lácteas constitui-se numa forma racional de aproveitamento deste produto secundário que apresenta 

excelente valor nutritivo e baixo custo. O que tem aumentado de maneira notável o consumo dessas 

bebidas que se caracterizam por apresentar baixa viscosidade. 

A diferença entre iogurte e bebida láctea é a consistência e uma redução do valor nutritivo 

do segundo, quando comparado ao primeiro produto. A bebida láctea é mais líquida, enquanto o 

iogurte é mais consistente e deve ser ingerido de colher. A textura mais leve da bebida é fruto da 

incorporação de soro de leite, enquanto a base do iogurte é o leite (MIGLIORANZA, 2005). 

De acordo com os regulamentos técnicos de identidade e qualidade de bebida láctea 

(BRASIL, 2005) a bebida láctea em sua composição física e química, deve atender aos seguintes 

quesitos: o teor de proteína a depende do tipo de bebida láctea pode variar entre 1,0 – 1,7 (g/100g) 

(mínimo), matéria gorda deverá ser de no mínimo 2,0 (g/100g) A legislação vigente não estabelece 

o valor da acidez para bebida láctea, pasteurizada ou não. Contudo, torna-se importante verificar se 

bebidas lácteas comercializadas no comércio varejista apresentam discrepâncias em sua composição 

quando comparadas com os critérios estabelecidos pela legislação. 



 

 

Metodologia 

 As amostras de bebidas lácteas foram adquiridas em um comércio central de Salgueiro - PE 

e encaminhadas ao laboratório de análises físico-químicas do Setor de Alimentos do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano – Campus Salgueiro, para a 

realização das análises físico-químicas. Foram adquiridas no mercado varejista de Salgueiro, 12 

(doze) amostras com embalagens de 320g de bebida láctea no sabor de morango, de quatro 

diferentes marcas industriais produzidas regionalmente, as quais foram identificadas por códigos 

(A, B, C e D). No momento da aquisição, as amostras selecionadas apresentaram embalagens 

íntegras, mesmo lote de fabricação.  

As amostras foram submetidas à ensaios físico-químicos, os quais foram executados em 

delineamento experimental, com três repetições para cada marca, afim de se determinar o teor de 

sólidos solúveis, gordura, densidade, ponto de congelamento, proteína, lactose, acidez e pH. O teor 

de acidez foi expresso em porcentagem (%) de ácido láctico e o teste realizou-se por titulação, com 

a utilização de hidróxido de sódio e fenolftaleína. O pH foram realizadas em triplicata, por leitura 

direta através do aparelho pHmetro e a determinação do teor de SST (sólidos solúveis totais) 

realizou-se através de leitura direta em refratômetro de portátil. Para a determinação dos parâmetros 

de gordura, densidade, proteína e sólidos solúveis foi utilizado o analisador de leite, com três 

repetições previamente calibrado (Lactoscan, MMC Multi Master Colect, Entelbra Ltd.®). Os 

dados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo teste F e, quando significativos, 

submetidos à comparação entre as médias pelo teste de Tukey a 5% probabilidade. Sendo 

analisados por meio do programa estatístico ASSISTAT versão 7.7, 2014 (SILVA, 2014). 

 

Resultados e Discussões 

 Os resultados da caracterização físico-química estão destacados na Tabela 1. Observou-se 

que todos os parâmetros analisados (com exceção do percentual de cinzas e ºBrix) apresentaram 

resultados com diferença significativa entre as marcas (p<0,05). 

A legislação vigente no Brasil para bebidas lácteas é a Instrução Normativa n.º 16, de 23 de 

agosto de 2005, a qual não apresenta nenhuma regulamentação para outras análises físico-químicas, 

a não ser para a que afere o teor de lipídios e proteínas. Os valores umidade avaliados variaram 

entre 82,46 – 86,83%, o resultado pode ser explicado, em virtude da composição da matéria-prima, 

uma vez que este tipo de derivado é basicamente elaborado com leite fluido e soro, e que em torno 



 

 

de 93% do soro e 88% do leite são constituídos por água. 

 Tabela 1: resultados das análises físico-químicas das diferentes marcas de bebida láctea. Fonte: Própria  

 

     

 

 

 

 

 

 

a-c: letras diferentes na mesma linha, as médias foram significativas pelo teste de Tukey (p<0,05) 

A concentração de lipídeos observada nas bebidas avaliadas apresentaram menor quantidade 

quando comparadas com a legislação vigente (BRASIL, 2005) que considera ideal uma 

concentração lipídica de no mínimo 2%, não estando nenhuma marca dentro do padrão 

estabelecido. O teor de proteínas encontrado nas bebidas está dentro do permitido pela legislação 

(Brasil, 2005) que determina que o teor proteico para bebida láctea pasteurizada com adição, deve 

ser de, no mínimo, 1%. De acordo com os resultados obtidos para pH e acidez, verificou-se que o 

pH variou entre 3,95 e 4,04 e a acidez entre 53,33-72,66°D, valores similares aos reportados por 

Barreto (2011) e estão de acordo com os valores estabelecidos na legislação (BRASIL, 2005). 

Ainda conforme Barreto (2011) estes parâmetros têm grande importância sobre os atributos 

sensoriais e na estabilidade do produto. Valores baixos de acidez promovem maior aceitabilidade do 

produto pelo consumidor e valores baixos de pH inibem o desenvolvimento de microrganismos. A 

importância do pH também está relacionada com o aspecto visual do produto final durante sua 

conservação em temperaturas baixas. 

 

Conclusões 

 As características físico-químicas das bebidas lácteas fermentadas sabor morango 

produzidas no Sertão Pernambucano e comercializadas no município de Salgueiro encontram-se 

fora dos padrões estabelecidos pela legislação, quanto teor de lipídeos, o que demonstra a existência 



 

 

da necessidade de melhorias no processo produtivo e a implantação de uma fiscalização mais 

efetiva para garantir a qualidade físico-química do produto final. 
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