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1. RESUMO 
 

O leite é considerado um alimento completo contendo proteínas, 

minerais, vitaminas, gorduras, açúcares que são primordiais para 

manutenção da saúde do organismo. Estima-se que 65% da população 

adulta mundial fazem parte de um grupo que manifesta sinais e sintomas de 

má digestão da lactose. (PEREIRA et al., 2012). 

 As alergias alimentares são bem mais comuns no grupo pediátrico do 

que em adultos e possuem um impacto médico, financeiro e social 

considerável em crianças menores e suas famílias (PEREIRA, 2008). 

 Dado estas informações, foi iníciado esta pesquisa com o intuito de 

desenvolver um substituto do leite de vaca, a partir de receitas artesanais 

disponíveis online, sendo de fácil acesso para toda população intolerante, 

alérgica e vegetarianos. Realizou-se pesquisas de receitas artesanais 

encontradas na internet. A partir de algumas formulações base, foram 

realizados testes no laboratório de Nutrição da Universidade de Mogi das 

Cruzes. Nestes testes, todos os extratos obtidos foram rotulados e 

armazenados sob refrigeração para análise de vida de prateleira. Foram 

elaborados “leites” de: amêndoa, arroz, coco e aveia. 

Além dos leites sem lactose vendidos no mercado, podem-se encontrar 

também os leites vegetais, porém esses leites tem um custo maior quando 

comparados ao leite de vaca sem lactose. Tendo em vista que a oferta do leite 

sem lactose e zero lactose tem crescido no mercado, pessoas que são 

vegetarianas, por exemplo, acabam optando pelo extrato de vegetais que 

também podem ser feitos em casa, sendo uma alternativa mais barata quando 

se comparado aos extratos encontrados no mercado. 
 
 

2. INTRODUÇÃO 

 

O leite é considerado um alimento completo contendo proteínas, 

minerais, vitaminas, gorduras, açúcares que são primordiais para 

manutenção da saúde do organismo. Estima-se que 65% da população 

adulta mundial fazem parte de um grupo que manifesta sinais e sintomas de 

má digestão da lactose (PEREIRA et al., 2012). 
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A literatura tem demonstrado que o consumo de leite de vaca não seria 

sinal de nocividade e que deva ser evitado pelos adultos. O maior motivo é que 

ele é a principal fonte de cálcio absorvido por meio dos alimentos, respondendo 

por 70% do total ingerido pelo homem desse mineral (COMINETTI et. al., 2009; 

FREIRE. & COZZOLINO, 2009). Mas, ao considerarmos os micronutrientes, 

por exemplo, o cálcio, o “leite” de soja não se torna adequado como substituto 

para o leite bovino (HEANEY et al., 2000). O enriquecimento do “leite” de soja 

com cálcio tem sido uma tarefa difícil, pois os sais desse mineral podem 

promover coagulação das proteínas da leguminosa (CASÉ et al., 2005). 

Para que a reação alérgica a um alimento ocorra, proteínas ou outros 

antígenos devem ser absorvidos pelo trato gastrointestinal, interagir com o 

sistema imunológico e produzir uma resposta. Os alérgenos alimentares mais 

comuns responsáveis por até 90% de todas as reações alérgicas são as 

proteínas do leite de vaca, ovo, amendoim, trigo, soja, peixe, frutos do mar e 

nozes (PEREIRA, 2008). 

O leite de vaca é uma mistura de mais de 20 componentes. Das 

proteínas implicadas nas reações imunológicas, os principais alérgenos 

encontrados neste alimento são a caseína, α-lacto albumina e a ß-lacto 

globulina. O uso abusivo do leite de vaca como substituto do leite humano 

levou a um aumento da incidência dessa doença. O ponto principal do 

tratamento da Alergia ao Leite de Vaca é a exclusão deste e seus derivados, 

o que implica na capacidade de identificação das diferentes proteínas do 

leite, muitas vezes descritas por meio de termos pouco conhecidos para o 

consumidor. Assim, deve-se enfocar a necessidade da leitura atenta dos 

rótulos dos produtos industrializados, devendo ser rastreados nestes produtos 

antes do consumo termos como o: caseína, caseinatos, hidrolisados (de 

caseína, de proteínas do leite e do soro), lacto albumina, β-lacto globulina, 

soro de leite, creme de leite (PEREIRA, 2008). Em alguns casos, 

principalmente nas crianças, a exclusão rigorosa do alimento parece 

promover a diminuição da alergia. As fórmulas específicas para substituir o 

leite de vaca e o uso de suplementos de vitaminas e minerais devem ser 

prescritas a fim de que seja oferecida uma dieta isenta do componente 

alergênico, mas nutricionalmente adequada (MUÑOZ- FURLONG, 2003). 
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A lactose é o principal açúcar presente no leite (humano e de vaca) e 

nas fórmulas infantis, e suas funções são: fornecer energia, promover a 

absorção do cálcio e desenvolver a flora microbiana intestinal adequada. O 

leite de vaca é pobre em ácido linoleico e vitamina E (OLIVEIRA & OSÓRIO, 

2005). Durante os primeiros meses de vida, a permeabilidade do intestino às 

proteínas e/ou peptídeos intactos está aumentada podendo ser absorvidos 

pequenas quantidades destes. A absorção de peptídeos e/ou proteínas 

intactas está relacionada à imaturidade de adaptação e aperfeiçoamento das 

barreiras da parede intestinal (PHILIPPI, 2008). 

Com a deficiência ou ausência dessa enzima, a digestão da lactose 

torna-se difícil e chega ao intestino grosso inalterada, sendo fermentada por 

bactérias, produzindo ácido láctico e gases. Além disso, a presença de 

lactose no intestino grosso aumenta a retenção de água, podendo causar 

diarreia e cólicas (MODESTO, 2015). A hipolactasia significa diminuição da 

atividade de enzima lactase na mucosa do intestino delgado, também 

denominada recentemente de “lactase não persistente”. A má absorção de 

lactose nem sempre provoca sintomas de intolerância à lactose. Após o 

desmame, ocorre uma redução geneticamente programada e irreversível da 

atividade da lactase na maioria das populações do mundo, cujo mecanismo é 

desconhecido, resultando em má absorção primária de lactose (MATTAR e 

MAZO, 2010). A incapacidade de digerir a lactose afeta as pessoas em 

diferentes graus. Muitas vezes, são capazes de tolerar até uma xícara ou 

duas de leite por dia; alguns toleram leite com lactose reduzida; somente 

poucas e raras não toleram em absoluto (SIZER et al., 2003). 

Inicialmente, recomenda-se evitar temporariamente leite e produtos 

lácteos da dieta para se obter remissão dos sintomas. Tal tarefa pode ser 

dificultada pela presença de alimentos com lactose não identificada na sua 

composição. As maiores concentrações de lactose se encontram no leite e 

sorvete, enquanto que os queijos geralmente contêm quantidades menores 

(MATTAR e MAZO, 2010). 

Além dessas condições clinicas, existem outras situações em que 

o indivíduo não possui indicação médica ou nutricional para excluir o leite e 

seus derivados de sua dieta, mas por questões ambientais, religiosas, 
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culturais e por qualquer outro motivo, decide por si a eliminação, como no 

caso dos vegetarianos estritos e dos veganos (SILVA e PINTO et al.,2015). 

Os leites com redução de até 90% de lactose, também chamados de 

leites de alta digestibilidade ou deslactosado, são alternativas disponíveis no 

mercado. A digestão é facilitada devido à quebra da lactose em glicose e 

galactose melhorando a digestibilidade sem perda da qualidade nutricional do 

leite (PEREIRA et al., 2012). 

O leite e produtos lácteos com redução de lactose atingem um público 

consumidor maior do que apenas os portadores de má digestão da lactose, 

devido ao sabor adocicado apresentado pelos produtos, decorrente da quebra 

da lactose em glicose e galactose. A indústria laticinista tem como desafio e 

oportunidade desenvolver novos produtos com reduzido teor lactose, a fim de 

atender uma crescente massa de consumidores portadores de má digestão da 

lactose (PEREIRA et al., 2012). 

Outros “leites vegetais” vêm sendo propostos para substituírem os leites 

de origem animal, como bebidas feitas a partir de grãos, sementes e cereais ou 

misturas destes. Tornam-se cada vez mais comuns “leites” de: castanhas, 

amêndoas, coco, arroz, aveia, girassol, quinua, linhaça, gergelim. Porém, os 

produtos no mercado apresentam custo elevado e características nutricionais e 

sensoriais nem sempre semelhantes ao leite de vaca. O que se observa 

atualmente no comércio é uma gama considerável de produtos de soja como 

alternativa de substituição dos produtos lácteos. Entretanto, esses produtos 

não possuem a mesma concentração de vitaminas e cálcio biodisponível, 

sendo necessário complementar a dieta com vitaminas e minerais (PEREIRA et 

al., 2012). 

O leite é um complexo constituído de água, proteínas, gordura, 

carboidrato, vitaminas, sais e minerais. Em qualquer substituição deve-se levar 

em conta a função tecnológica na preparação para o sucesso do produto e a 

importância na alimentação para o equilíbrio do fornecimento em nutrientes 

(PINTO e SILVA et al., 2015). 

A aparência das bebidas é fundamental para a aceitação do consumidor, 

fazendo com que a manutenção de dispersões de partículas coloidais ou outras 

entidades seja uma consideração importantíssima em relação a esses 

produtos. Em alguns casos, a aparência física pode ser mantida de forma 
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adequada pelo retardo da sedimentação de sólidos, por meio de associações 

iônicas e aumento de viscosidade (SRINIVASAN, 2010). 

 Diversos materiais hidrocolóides são muito utilizados por suas 

características texturais, estruturais e funcionais únicas em alimentos, aos 

quais fornecem estabilização para emulsões, suspensões e espumas, bem 

como propriedades gerais de espessamento. Muitos desses materiais, às 

vezes classificados como gomas, são derivados de fontes naturais, embora 

alguns sejam quimicamente modificados. Muitos estabilizantes e espessantes 

são polissacarídeos, como goma arábica, goma guar, carboximetil celulose, 

carragenana, agar, amido e pectina. A eficácia dos hidrocoloides, em muitas 

aplicações, tem dependência direta de sua capacidade de aumentar a 

viscosidade (SRINIVASAN, 2010). 

No setor de alimentos, a análise sensorial é de grande importância por 

avaliar a aceitabilidade mercadológica e a qualidade do produto, sendo parte 

inerente ao plano de controle de qualidade de uma indústria. É por meio dos 

órgãos dos sentidos que se procedem tais avaliações (NESPOLO, 2015). 

Pode se avaliar a seleção da matéria prima a ser utilizada em um novo 

produto, o efeito de processamento, a qualidade da textura, o sabor, a 

estabilidade de armazenamento, a reação do consumidor, entre outros. A 

qualidade sensorial do alimento e a manutenção da mesma favorecem a 

fidelidade do consumidor a um produto específico em um mercado cada vez 

mais exigente (NESPOLO, 2015). 

 Dado estas informações, demos início a esta pesquisa com o intuito de 

desenvolver um substituto do leite de vaca, a partir de receitas artesanais 

disponíveis on line, sendo de fácil acesso para toda população intolerante, 

alérgica e vegetarianos. 

 

3. MÉTODOS 

Primeiramente, realizou-se pesquisas de receitas artesanais 

encontradas na internet. A partir de algumas formulações base, foram 

realizados testes no laboratório de Nutrição da Universidade de Mogi das 

Cruzes. Nestes testes, todos os extratos obtidos foram rotulados e 

armazenados sob refrigeração para análise de vida de prateleira. Foram 

elaborados “leites” de: amêndoa, arroz, coco e aveia. Neste primeiro 
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momento, utilizou-se somente o ingrediente base e água. Foi feita uma 

análise sensorial informal pela equipe. 

Para finalizar os testes, e assim ponderar-se os resultados e 

discussões realizou-se a análise centesimal dos extratos obtidos a fim de 

comparação com os produtos industrializados. 

Para realizar a análise centesimal utilizamos dos métodos do Instituto 

Adolfo Lutz. (ZENEBON et al., 2008): Determinação de umidade por secagem 

em estufa; Determinação de cinzas utilizando mufla; Determinação de 

proteina por micro-Kjeldahl; Determinação de lipídeos pelo método de Bligh-

Dyer e Determinação de carboidratos totais por diferença. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Foram usadas as seguintes formulações base: 

 Extrato de coco: no liquidificador bateu-se um copo de polpa de 

coco com cinco copos de água quente, e depois filtrou-se com 

um pano. 

 Extrato de amêndoa: um copo de amêndoas cruas e quatro 

copos de água. Lavou-se as amêndoas e deixou-se de molho 

de um dia para o outro com água. Escorreu-se a água (foi 

recuperada), retirou-se a película e bateu-se no liquidificador 

com a água. Filtrou-se em um pano fino. 

 Extrato de arroz: levou-se ao fogo por 15 minutos 1 litro de água 

e 5 xicaras de chá de arroz cru. Depois bateu-se no 

liquidificador, apenas para quebra do g r ã o  d e  arroz. Em 

seguida, filtrou-se em um pano fino. 

 Extrato de aveia: Colocou-se 2 xicaras de chá de aveia de 

molho em quatro xícaras de água por uma hora. Bateu-se a 

mistura no liquidificador e filtrou-se num pano fino. 

Nos primeiros testes, observou-se a necessidade de alteração no 

conteúdo das receitas; a exemplo na receita do “leite” de arroz, teve-se que 

acrescentar muito mais água (1,2L), pois notou-se que queimaria sem líquido 

e não foi acrescido a “pitada”de sal; na receita de “leite” de aveia, após retirar a 

película aproveitou-se a água do remolho para que não houvesse maior perda 



7 

 

de nutrientes; nas de coco e aveia, não houve a necessidade de alteração. Foi 

possível verificar que houve decantação com separação de fases em todos os 

“leites”. Quanto à análise sensorial, o mais palatável foi o de coco, seguido pelo 

de amêndoa e arroz. Já o de aveia ficou com sabor desagradável. Na citação 

da autora Nespolo (2015), no setor de alimentos, a análise sensorial é de 

grande importância por avaliar a aceitabilidade mercadológica e estar 

relacionada a qualidade do produto. Com relação à aparência, o de arroz e o 

de coco foram os que mais se aproximaram da coloração do leite de vaca. Já o 

“leite” de amêndoa ficou com uma coloração amarelada e o “leite” de aveia com 

uma tonalidade esbranquiçada. 

Quanto à viscosidade, com exceção do “leite” de aveia, todos ficaram 

semelhantes ao leite de vaca. Ressalta-se que o “leite” de aveia ficou com uma 

textura de mingau, que pode ser em virtude da alta concentração de fibras 

solúveis. 

Após os primeiros testes, iniciou-se a etapa de desenvolvimento de 

extratos mais estáveis com algumas alterações na forma de preparo e testes 

com aditivos (espessantes/estabilizantes). Os testes com os 

estabilizantes/espessantes, estes disponíveis no mercado de forma mais fácil 

de ser adquirida pela população em geral (CMC [carboximetilcelulose], 

lecitina de soja, goma carragena e goma gelana). Realizou-se testes com 

diferentes concentrações e combinações (já que pode haver efeito 

sinergístico entre os aditivos). Dos testes, em um primeiro momento, foi 

utilizado 0,1g de cada aditivo em cada amostra de “leite” e de cada “leite” 

montamos quarto tubos de ensaio para que fosse possível observar os 

resultados. Nestes testes não foi possível conseguir resultados agradáveis, 

então foram repetidos mais algumas vezes alterando a quantidade do aditivo 

e modo de mistura diferente. Após vários testes, ainda não foram possíveis 

de se adquirir resultados aceitáveis e duradouros, pois não houve 

homogeneização das mesmas no tempo de prateleira previsto. Na amostra de 

“leite” de coco, a pectina e a goma gelana, foram as que tiveram um resultado 

melhor, ficando com uma textura agradável, mas quando a amostra estava 

armazenada sob refrigeração, houve sedimentação, porém quando agitada, 

agregava-se novamente. Os “leites” vegetais industrializados apresentam a 

indicação de agitar antes do consumo. Na análise centesimal (Tabela 01), 
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verificou-se que o “leite” de amendoa e o “leite” de aveia apresentaram 

maiores quantidades respectivamente de proteínas, seguidos pelo “leite” de 

coco e “leite” de arroz, com porcentagem um pouco menores, quando 

comparados ao leite de vaca. De acordo com Phillipi (2016), as proteínas 

diferem do animal para o vegetal, sendo a primeira de alto valor biológico e a 

segunda de menor valor, tendo assim que ser complementada nas refeições 

para que não haja deficiência. 

Tabela 1 - Composição centesimal dos extratos vegetais testados. 
 

Amostra Umidade (%) Proteínas (%) Lipídeos (%) Cinzas (%) Carboidratos(%) 

Arroz 96,5 2,9 0 0,1 0,5 

Aveia 89 5,9 0 0,41 4,69 

Coco 93,8 3,6 1,1 0,44 1,06 

Amêndoa 85 8 3,4 0,33 3,27 

 
As únicas amostras que apresentaram um traço de gordura foram as de 

amêndoa e coco, sendo a de amêndoa maior que a de coco. Esperava-se uma 

concentração maior, porém o baixo teor de lipídeos pode ser explicado pelo 

tipo de extração feita, usando-se apenas água. Na menção de Phillipi (2016), 

nas oleaginosas (caso da amêndoa) a maior parte dos lipídeos são insaturados 

e ácidos graxos essenciais, os quais são citados em vários estudos como 

relacionados à redução do o risco de doenças cardiovasculares e dos níveis de 

colesterol sanguíneo. Com relação ao teor de carboidratos, a amostra de aveia 

foi a que apresentou maior quantidade, seguida por amêndoa, coco e arroz. 

Outro resultado inusitado, já que se esperava um teor maior na amostra de 

arroz. Neste caso, a explicação pode ser devido a gelatinização do amido no 

processo de cocção. A partir destes resultados entre os extratos, podemos 

concluir que o “leite” de amêndoa traz os melhores índices nutricionais, porém 

em contra partida o seu custo é o mais elevado. Os extratos também contém 

menor concentração de sódio, isso seria um ponto positivo para pessoas que 

tenham alguma doença renal, tendo que diminuir as quantidades de sódio da 

alimentação, porém algumas preparações são aconselhaveis acrescentar o sal 

devido esta baixa. Quanto à quantidade de lipídios, a análise deve ser 

notadamente diferente, pois são diferentes as cadeias e proporções de ácidos 

graxos devido o leite ser de origem animal e os extratos de origem vegetal. A 

exemplo, alguns ácidos graxos que são encontrados na nata do leite não são 

possíveis de serem obtidos nos lipídeos dos outros extratos (MAHAN et al, 
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2012). Já nas oleaginosas (caso da amêndoa) a maior parte dos lipídeos são 

insaturados e ácidos graxos essenciais, os quais são citados em vários estudos 

como relacionados à redução do o risco de doenças cardiovasculares e dos 

níveis de colesterol sanguíneo (PHILIPPI, 2008). Outro item que deve ser 

levado em consideração é a questão das proteínas que também se diferem do 

animal para o vegetal, sendo a primeira de alto valor biológico e a segunda de 

menor valor, tendo assim que ser complementada nas refeições para que não 

haja deficiência.Em relação aos preços dos industrializados, realizou-se uma 

pesquisa em supermercados da região de Mogi das Cruzes, SP no primeiro 

semestre de 2016 e as médias de preço são apresentadas na Tabela 2. 

Dado a verificação notou-se que não são em todas as redes de 

supermercados que encontra-se os extratos a venda e os valores variaram 

entre R$20,00 e R$ 11,00 por litro, em contra partida o leite de vaca sem 

lactose foi encontrado em média a R$ 5,00 e o leite de vaca comum em média 

a R$ 3,00. Assim, em relação a praticidade e melhor alcance das 

necessidades nutricionais, conclui-se que o mais indicado é o leite de vaca 

sem lactose. Porém, para os vegetarianos, o custo dos extratos vegetais é 

desvantajoso. 

Tabela 2 – Preços encontrados nos estabelecimentos na região de Mogi das Cruzes, 

SP no período de janeiro a julho de 2016. 

Extratos Valores referentes a 1 litro (R$) 

Produto A - Arroz Integral 11,95 

Produto B – Arroz 16,25 

Produto C – Arroz 9,65 

Produto D – Aveia 20,85 

Produto E – Aveia 16,25 

Produto F – Aveia 9,65 

Produto G – Quinoa 16,25 

Leite de vaca sem Lactose Valores referentes a 1 litro (R$) 

Produto I 5,99 

Produto II 5,89 

Produto III 5,69 

Produto IV 4,99 

Produto V 4,79 

Leite de vaca integral, semi e desnatado comuns 

Valor médio do litro  3,40 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Desde o início do projeto utilizou-se receitas disponíveis na internet, 

podendo ser acessadas por qualquer pessoa, facilitando assim a pesquisa de 

várias alternativas por pessoas que tem algum tipo de intolerância à lactose. 

Esse público procura eliminar a ingestão de leite e derivados devido aos 

desconfortos causados pelo mesmo. O número de pessoas que necessitam 

desses leites sem lactose, tem crescido, e o mercado tem aumentado a oferta 

de leite animal isento de lactose e de leite vegetal para atender essa 

população. Entretanto, devido à falta de cálcio na dieta, esse público pode 

apresentar problemas ósseos como osteoporose. Atualmente, há uma grande 

quantidade de leite de vaca com baixo teor de lactose ou zero lactose. 

Mantendo assim a quantidade de proteína e vitaminas, retirando a lactose do 

leite. Além dos leites sem lactose vendidos no mercado, podem-se encontrar 

também os leites vegetais, porém esses leites tem um custo maior quando 

comparados ao leite de vaca sem lactose. Tendo em vista que a oferta do leite 

sem lactose e zero lactose tem crescido no mercado, pessoas que são 

vegetarianas, por exemplo, acabam optando pelo extrato de vegetais que 

também podem ser feitos em casa, sendo uma alternativa mais barata quando 

se comparado aos extratos encontrados no mercado. 

No estudo, como já comentado nos resultados, os extratos vegetais 

obtidos não foram muito agradáveis sensorialmente, assim como os 

industrializados. Assim sugere-se acrescentar alguns ingredientes como frutas 

e essências para haver maior aceitabilidade. 
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