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Introdução

Uma das primeiras menções na 
história sobre fortificação de alimen-
tos aparece na antiga Pérsia, quando 
Melampus recomenda a Jasão e os 
Argonautas “vinho doce misturado 
com limalhas de ferro para fortale-
cer a resistência às flechas e lanças 
e aumentar a potência sexual”. 
O conceito nutricional por detrás 
dessa prescrição foi incrivelmente 
antecipatório, já que até hoje nenhum 
nutriente tem atraído tanto a atenção 
quanto o ferro.

Os chineses já sabiam que em 
regiões montanhosas do país muitas 
pessoas tinham o pescoço grosso, 
intumescido. A medicina chinesa 
tratava estes pacientes com esponja 
do mar, que hoje sabemos conter iodo. 
Um historiador romano, Juvenal, ao 
acompanhar as tropas do exército 
romano que partiam para consolidar 
a conquista da  Gália, observou que os 
habitantes dos Alpes apresentavam 
grande volume no pescoço, chamado 

Alimento fortificado é aquele que recebe a adição de algum 
nutriente importante para a saúde. Também chamado de 

alimento enriquecido, é usado para reforçar o valor nutritivo 
da composição da alimentação, prevenindo a deficiência 

de determinados nutrientes. Os seguintes nutrientes são os 
mais  usados para enriquecer (fortificar) os alimentos: ferro, 
vitaminas, ácido fólico (em dietas para gestantes), ômega 3, 

cálcio, fibras, etc. Estes nutrientes geralmente são adicionados 
em farinhas, pães, bolos, sucos, iogurtes, leite, etc.
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guttur, vocábulo em latim que deu 
origem aos termos goiter, goitre, 
goître, usados em francês e inglês. 
Em português chama-se bócio ou 
papo. Somente no século XIX, após 
a descoberta do iodo (1805), é que 
se aventou a hipótese de que regiões 
montanhosas, longe do mar, poderiam 
ter falta de iodo, o que levaria a glân-
dula tireóide a crescer. 

A capacidade de observação de 
Napoleão Bonaparte estabeleceu 
um vínculo inicial entre a presença 
de bócio nos Alpes e a ausência dele 
em regiões junto ao mar. Napoleão 
indagou ao seu médico particular, 
Corvisart, por que nas regiões alpinas 
tantos rapazes sadios e fortes eram 
recusados para servir o exército fran-
cês por causa de “tumor” no pescoço. 
Ao mesmo tempo, mencionou que os 
habitantes de sua Córsega natal, em 
Marselha e áreas junto ao mar, este 
tipo de anomalia não existia. Claro 
que Corvisart nada sabia do iodo ou 
da deficiência de iodo nas montanhas. 
Mas decorridos alguns anos, a des-
coberta do iodo e sua conexão com 
a tireóide passou a ser mais clara. A 
Suíça, país rodeado de montanhas, 
apresentava enorme prevalência de 
bócio em seus habitantes. Pequenas 
comunidades encravadas nos Alpes 
tinham mais de 80% dos seus habi-
tantes com bócio.

Em Genebra, um médico local teve 
a idéia de dar gotas de solução de 
iodo às pessoas que sofriam com esse 
problema. Notou logo uma apreciável 
redução do bócio. Em 1830, já se sabia 
que a deficiência de iodo era a grande 
causa do aparecimento de bócio em 
populações alpinas.

A fortificação do sal com iodo 
foi introduzida nos Estados Uni-
dos em 1920.

A fortificação de farinhas de ce- 
reais  tem sua origem nos es-
forços em controlar o beribéri, 
ariboflavinose e pelagra na parte 
Sul dos Estados Unidos, durante 
a grande depressão econômica 
que teve início em 1929, e que 
persistiu ao longo da década de 1930, 

terminando apenas com a Segunda 
Guerra Mundial. Essas deficiências 
ainda persistem em nível subclínico 
mesmo em paises desenvolvidos ou 
industrializados. Um erro comun no 
passado foi o mau uso de certos com-
postos férricos; é importante selecio-
nar ferro biodisponível. Na América 
do Sul, pelo menos 22 países estão 
atualmente fortificando a farinha de 
trigo com vitamina B e ferro!

Em Bataan, uma província das Fi-
lipinas que ocupa toda a Península de 
Bataan na ilha de Luzon, já em 1947-
49 o arroz foi fortificado com tiamina 
para eliminar o problema do beribéri 
na população afetada. Na Guatemala 
e no México, a farinha comercial para 
preparar a massa de milho é fortifi-
cada. Na Guatemala, a incaparina, 
uma mistura de farinhas de algodão 
e milho, que pode ser adquirida por 
um quinto do preço do leite e, assim 
sendo, é dada a 80% das crianças 
guatemaltecas no seu primeiro ano 
de vida, é também enriquecida. Na 
Índia, um produto protéico similar, 
o balahar, feito basicamente de fa-
rinha de amendoim e trigo, também 
é enriquecido.

Mais recentemente, pesquisado-
res na China, Tailândia e Vietnam 
demonstraram a efetividade em 
enriquecer o tão usado shoyu (molho 
de soja) com ferro. O EDTA do ferro 
e sódio (NaFeEDTA) provou ser 
mais eficaz do que o ferro eletrolítico, 
apesar de este último ser o suple-
mento ferroso mais freqüentemente 
usado na farinha. O NaFeEDTA é a 
forma de ferro mais apropriada para 
a fortificação de líquidos, não afeta 
as características organolépticas, 
nem a vida do produto durante o seu 
armazenamento. 

Considerando a maior disponi-
bilidade de seu ferro, seu preço é 
aceitável e sua segurança para con-
sumo humano foi confirmada pelo 
Codex Alimentária da FAO/OMS e 
também na lista de alimentos geral-
mente considerados como seguros 
(lista GRAS) da Administração de 
Drogas e Alimentos (FDA) dos EUA. 

Ainda, quando o sulfato ferroso é 
muito bom para a fortificação das 
farinhas para elaboração de pães e 
outros produtos, o NaFeEDTA é a 
melhor escolha, quando o produto 
não é consumido em seis meses.

PorquE FortIFICAr 
ou SuPLEMEntAr oS 
ALIMEntoS?

A alimentação ideal deveria conter 
todos os nutrientes de que o ser hu-
mano necessita e todas as pessoas de-
veriam ter acesso a uma alimentação 
equilibrada. Mas certos nutrientes 
nem sempre estão disponíveis para a 
população, ou nem todos podem ter 
acesso a eles. Educação alimentar, 
suplementação com medicamentos 
e fortificação de alimentos têm sido 
recomendadas para equilibrar e 
garantir uma alimentação saudável.

Pela fortificação são adicionados 
certos micronutrientes, como vita-
minas e minerais, em alimentos de 
uso massivo, visando garantir a sua 
ingestão adequada.

A deficiência de vitaminas e mine-
rais é um grave problema de nutrição 
pública em todo o mundo e princi-
palmente em países em desenvolvi-
mento, como o Brasil. Atinge, prin-
cipalmente, crianças, adolescentes, 
gestantes e mulheres em idade fértil.

A fortificação de alimentos é uma 
maneira de suprir a deficiência de 
micronutrientes, sendo uma alter-
nativa de intervenção recomendada, 
principalmente, para localidades onde 
se encontram elevadas prevalências 
de doenças relacionadas com essas 
deficiências. A prática da fortifica-
ção pode ser utilizada para toda a 
população ou direcionada a grupos 
populacionais específicos.

Como já foi visto mais acima, 
a fortificação de alimentos com a 
adição de vitaminas e minerais tem 
sido utilizada há bastante tempo. 
No mundo industrializado, a forti-
ficação de alimentos processados, 
tem se mostrado uma maneira mui-
to eficiente de reduzir os riscos de 
deficiências de micronutrientes da 
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população em geral.
A fortificação apresenta várias 

vantagens, mas também é um pro-
cesso onde se encontram dificulda-
des. Entre as vantagens estão a alta 
cobertura populacional, o fato de não 
modificar os hábitos alimentares e de 
apresentar baixo risco de toxicidade. 
Dificuldades podem estar ligadas ao 
consumo massivo do alimento, sua 
distribuição e preço.

Para se alcançar o efeito desejado, 
os programas de fortificação devem 
considerar a quantidade consumida 
do alimento fortificado e a concen-
tração do micronutriente nele. A efi-
ciência da fortificação é amplamente 
reconhecida, porém, os programas 
de fortificação devem ser colocados 
em prática juntamente com outras 
ações, que levem a combater ou a 
evitar outros problemas nutricionais, 
usando-se a alimentação composta 
por alimentos em seu estado natural.

É necessário que fique claro que a 
fortificação dos alimentos não tem obje- 
tivo farmacológico ou terapêutico e 
que não soluciona todos os proble-
mas, visto não ser possível colocar 
todos os micronutrientes em um 
único alimento. Existem certos pas-
sos que devem ser seguidos, para 
que um programa de fortificação 
de alimentos dê bons resultados. 
Deve-se determinar a prevalência 
da deficiência do micronutriente, 
conseguir o suporte da indústria de 
alimentos e usar compostos de alta 
biodisponibilidade; além disso, a 
quantidade de micronutrientes a ser 
adicionada nos alimentos não deve 
ultrapassar o valor determinado 
pela RDA (Recommended Dietary 
Allowance), para que não provoque 
efeitos colaterais nas pessoas e para 
que não mude as características do 
produto. A fortificação erradicou a 
maioria das deficiências de vitaminas 
e minerais dos países industriali-
zados, mas, infelizmente, o mesmo 
alimento, veículo para a fortificação 
de alguns micronutrientes, não pode 
ser usado em todas as situações. Para 
que a fortificação de um alimento 

seja vantajosa, os alimentos usados 
como transportadores devem reunir 
certos requisitos como, por exemplo, 
ser um alimento amplamente consu-
mido pelos grupos que têm risco de 
deficiência dos micronutrientes. Os 
alimentos mais usados para serem 
fortificados são os cereais, os produ-
tos lácteos e, em menor proporção, 
sal, açúcar e condimentos.

FortIFICAção dE  
ALIMEntoS CoM vItAMInAS

As vitaminas são um grupo de nu-
trientes orgânicos (que contêm carbo-
no) não relacionados quimicamente e 
essenciais em pequenas quantidades 
para o metabolismo e crescimento 
normais e para o bem-estar físico. Por 
não serem sintetizados no organismo 
ou o serem, mas em quantidades ina-
dequadas, esses nutrientes precisam 
ser obtidos através da alimentação. 

O organismo usa as vitaminas para 
produzir substâncias que têm uma 
participação vital em muitas das rea-
ções químicas das células, reações es-
senciais ao seu funcionamento adequa- 
do. As vitaminas são classificadas em 
dois grupos com base em suas solubi-
lidades: as vitaminas hidrossolúveis e 
as vitaminas lipossolúveis. 

As vitaminas lipossolúveis são en-
contradas nos alimentos em associa-
ção com os lipídios, nas suas frações 
insaponificáveis. Tais vitaminas são 
absorvidas no trato gastrointestinal, 
juntamente com as gorduras da dieta 
que, em condições desfavoráveis para 
a absorção normal da gordura, afetam 
também a absorção das vitaminas. 
Não são normalmente excretadas na 

urina e tendem a se armazenar no or-
ganismo em quantidades moderadas.

As vitaminas hidrossolúveis, 
ao contrário, não são associadas 
com dietas lipídicas, e desarran-
jos da absorção de gorduras não 
interferem com a absorção destas 
vitaminas. Como são normalmente 
excretadas na urina em pequenas 
quantidades,  não são armaze-
nadas no organismo de maneira 
apreciável, o que torna necessário 
um suprimento diário para evitar 
depleções com comprometimentos 
das funções fisiológicas normais.

As vitaminas são conhecidas 
pelos seus nomes específicos e suas 
necessidades ou requisitos diários 
expressos em termos de miligramas 
ou microgramas de vitamina pura ou 
em unidades internacionais que são 
baseadas também em quantidades 
específicas. Os requisitos mínimos 
diários para o homem podem variar 
devido às diferenças hereditárias, de 
flora microbiológica intestinal, que 
varia com os padrões alimentares, 
de restrição de doenças, além de 
outros fatores. 

As necessidades vitamínicas va-
riam ainda, de acordo com a idade, 
sexo, deficiências, estado fisiológico 
(gestação, lactação, infância) e ativi-
dade física. 

A vitamina A é uma vitamina 
lipossolúvel, constituinte do grupo 
de substâncias orgânicas com estru-
tura variada, solúveis em solventes 
orgânicos e sem valor energético, 
que o organismo ou não sintetiza ou 
o faz em quantidade insuficiente. São 
necessárias em quantidades mínimas 

A deficiência de vitaminas  
e minerais é um grave problema de 
nutrição pública em todo o mundo 

e principalmente em países em 
desenvolvimento, como o Brasil.
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e são fornecidas pelos alimentos. O 
armazenamento da vitamina A se dá 
predominantemente no fígado e ela 
se origina de dois grupos de compos-
tos: os carotenóides pró-vitamina A, 
provenientes dos alimentos de origem 
vegetal, e o retinol ou vitamina A pré-
formada, encontrada nos alimentos 
de origem animal. Na maioria dos 
produtos, a fortificação é feita com a 
utilização de carotenóides pelo fato 
de apresentarem toxicidade menor 
do que a vitamina A. 

A vitamina A é essencial para o 
crescimento e desenvolvimento do 
ser humano. Atua na manutenção da 
visão, no funcionamento adequado 
do sistema imunológico e mantém 
saudáveis as mucosas, atuando como 
barreira contra as infecções.

A deficiência de vitamina A é, 
geralmente, resultado da deficiência 
prolongada da ingestão de alimentos 
que contenham vitamina A, e é agra-
vada pelo aparecimento de infecções. 
Hoje se reconhece mundialmente que 
a deficiência de vitamina A é um dos 
problemas nutricionais mais impor-
tantes, causando impacto negativo 
na saúde pública, principalmente nos 
países em desenvolvimento, devido ao 
fato de afetar grandes setores da po-
pulação e pelas sérias conseqüências 
que traz para a saúde. A deficiência 
de vitamina A é a principal causa de 
cegueira, e é reconhecida como uma 
das maiores causadoras de morbida-
de e mortalidade entre crianças nos 
países em desenvolvimento. 

A deficiência subclínica de vitami-
na A foi definida como a concentra-
ção tissular da vitamina diminuída o 
suficiente para causar conseqüências 
adversas à saúde, mesmo sem evi-
dência de xeroftalmia clínica. Entre-
tanto, a OMS (Organização Mundial 
da Saúde), desde 1994, passou a 
incluir o conceito de “deficiência de 
vitamina A”, para as deficiências 
clínica e subclínica, além de todos os 
níveis nos quais haja possibilidade de 
danos adversos à saúde.

Da mesma maneira que são ne-
cessários certos cuidados na escolha 

e utilização de alimentos para fortifi-
cação com ferro, pelas mudanças que 
podem ocorrer nas características dos 
alimentos e na biodisponibilidade do 
micronutriente, assim, também, é 
necessária a seleção de compostos 
adequados e de alimentos que são 
usados como veículos na fortificação 
com vitamina A. 

O uso de óleo vegetal fortificado 
com vitamina A é uma técnica bem 
estabilizada, simples e de baixo custo. 
Um estudo feito por pesquisadores 
da Faculdade de Medicina da USP de 
Ribeirão Preto, mostrou a viabilidade 
do uso de óleos vegetais, como o óleo 
de soja, na fortificação com vitamina 
A, em países como o Brasil, onde o 
consumo de óleos vegetais cresceu 
rapidamente nos últimos anos. O 
estudo mostrou, ainda, a estabilidade 
da vitamina A adicionada a óleo de 
soja durante o cozimento dos alimen-
tos. No cozimento do arroz, foram 
conservados os 99% da vitamina A 
adicionada ao óleo de soja; no feijão 
fervido por aproximadamente 90 min, 
88% da vitamina A se conservou e, 
quando o feijão foi cozido em panela 
de pressão por 40 minutos, 90% da 
vitamina A se conservou. Verificou-se 
que a vitamina A, adicionada ao óleo 
de soja, para ser usada na fortifica-
ção de alimentos, se conserva bem 
durante o aquecimento e cozimento 
dos alimentos, mostrando ser eficaz 
para a fortificação.

Uma outra preocupação existente 
é a possibilidade de degradação da 
vitamina A durante o armazenamento 
dos alimentos fortificados. Foi estu-
dado o óleo de soja fortificado com 
vitamina A, armazenado a uma tem-
peratura de 23ºC, por dezoito meses, 
sob diferentes condições. O óleo de 
soja armazenado em latas e protegido 
da luz não apresentou alteração na 
quantidade de vitamina A adicionada, 
nos primeiros seis meses; depois de 
nove meses, 99% da vitamina A se 
conservou, e, após dezoito meses, 41% 
da vitamina A adicionada ao óleo de 
soja ainda se manteve. 

A margarina também é um ótimo 

veículo alimentício para ser fortifica-
do com vitamina A, que já é adiciona-
da à margarina há bastante tempo. 
Esse processo foi usado, inicialmente, 
na Dinamarca, em 1920. O açúcar é 
também um bom produto para ser 
fortificado com vitamina A, por ser 
muito consumido pela população em 
alguns países. Existem ainda outros 
produtos alimentícios, usados na 
fortificação com vitamina A, como 
bolachas e bebidas fortificadas com 
múltiplos micronutrientes, que são 
usados principalmente nos progra-
mas de merenda escolar no México, 
América Central, Indonésia e Peru.

FortIFICAção dE  
ALIMEntoS CoM FErro

O ferro é um elemento químico, 
metálico, necessário à vida dos se-
res vivos. Esse elemento existe em 
abundância na crosta terrestre, mas 
sua absorção pelo corpo humano é 
dificultada pelo mecanismo protetor 
da intoxicação celular, pelo excesso. 
A maior parte do ferro corporal está 
ligada à hemoglobina no sangue, ou à 
mioglobina nos músculos; outra parte 
está ligada às enzimas no interior de 
cada célula do organismo. O ferro não 
é excretado na urina normal, sendo, 
em grande parte, reaproveitado e, 
por isso, a necessidade individual de 
ferro deve ser suficiente para repor 
as perdas do organismo.

Um dos micronutrientes mais 
estudados e melhor descritos, na 
literatura, é o ferro, desempenhando 
importantes funções no metabolismo 
humano, tais como transporte e ar-
mazenamento de oxigênio, reações 
de liberação de energia na cadeia de 
transporte de elétrons, conversão de 
ribose e desoxirribose, co-fator de 
algumas reações enzimáticas e ou-
tras reações metabólicas essenciais. 
A anemia é considerada a principal 
conseqüência da deficiência de ferro. 
Em sua fase mais avançada, está 
associada a sintomas clínicos, como 
fraqueza, diminuição da capacidade 
respiratória e tontura. Mesmo na 
ausência da anemia, a deficiência 
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de ferro pode acarretar distúrbios 
neurocognitivos. 

No organismo, a carência de ferro 
ocorre de forma gradual e progres-
siva, passando por três estágios, 
até que a anemia se manifeste como 
depleção de ferro, deficiência de ferro 
e anemia ferropriva.

A carência de ferro é a principal 
responsável pelas elevadas prevalên-
cias de anemia encontradas e a ane-
mia é a patologia de maior prevalência 
em todo o mundo, principalmente na 
população infantil e em mulheres grá-
vidas de países em desenvolvimento.

Uma estratégia para superar a 
alta prevalência de anemia causada 
por deficiência de ferro, em países em 
desenvolvimento, é fortificar diversos 
produtos alimentícios com ferro. 

Os produtos lácteos e os cereais 
são considerados os principais veí- 
culos para serem fortificados com 
ferro. Leite e cereais são veículos 
que apresentam vantagens porque 

são muito usados e bem adaptados à 
alimentação de crianças. Mas existem 
outros produtos, como sal, açúcar, 
condimentos e café, também fortifi-
cados com ferro. 

A bibliografia sobre o tema revela 
que muitos problemas de deficiência 
de ferro já foram reduzidos com a 
fortificação. No Brasil, a deficiência 
de ferro e a anemia ferropriva são 
prevalentes, afetando mais de 50% 
das crianças de seis a vinte e quatro 
meses de idade, principalmente em 
regiões pobres, e a fortificação de ali-
mentos tem sido usada com sucesso.

No Chile, realizou-se um estudo 
usando leite fortificado com 15mg de 
sulfato ferroso por litro de leite, minis-
trado a 276 crianças com mais de três 
meses de idade. Essas crianças foram 
comparadas com 278 crianças que re-
ceberam leite não fortificado e, após 15 
meses de intervenção, 25,7% das crian-
ças que receberam leite não fortificado 
tinham anemia, contra apenas 2,5% de 

crianças que continuaram anêmicas 
após receberem leite fortificado.

Há muitos anos, os cientistas tra-
balham para o desenvolvimento da 
tecnologia da fortificação de alimen-
tos com ferro. Sabe-se, no entanto, 
que fortificar um alimento é muito 
mais do que adicionar compostos a 
ele, uma vez que, entre outros fatores, 
o sucesso da fortificação depende da 
interação entre os elementos e da 
biodisponibilidade deles.

É muito importante a seleção 
correta do tipo de composto que 
vai ser utilizado na fortificação com 
ferro, assim como o alimento usado 
para veículo de transporte, já que 
os alimentos podem interferir na 
absorção dos elementos, diminuindo 
sua biodisponibilidade.

Muitos estudos têm sido reali-
zados sobre a interação entre ferro 
e zinco, utilizando-se diferentes ní-
veis destes minerais administrados 
simultaneamente.
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Um dos estudos realizados avaliou 
os efeitos do ferro sobre o zinco em 
adultos através de uma solução teste 
(água, ácido ascórbico, sulfato ferroso 
e sulfato de zinco) e de uma refeição 
teste (arroz com molho de carne; 
ácido ascórbico, sulfato de zinco e 
sulfato ferroso) nas razões molares 
de 1:1; 2,5:1 e 25:1. Na solução tes-
te, até 2,5:1 não houve inibição. No 
entanto, quando a razão passou para 
25:1, houve redução significativa na 
absorção do zinco, efeito este que foi 
diminuído quando a solução apre-
sentava um ligante (histidina). Já 
na refeição teste, não houve redução 
significativa em nenhuma das razões 
molares. Assim sendo, parece que a 
ação inibitória pode ser diminuída na 
presença de ligantes de alimentos, 
que acabam por modificar a biodis-
ponibilidade dos minerais.

Em um outro estudo, realizado 
com ratos, verificou-se a influência da 
relação ferro e zinco e da deficiência 
de ferro na absorção do zinco. Acima 
da razão molar de 2:1 houve inibição 
da absorção do zinco em grupos de 
ratos normais e com deficiência de 
ferro. Os dados apresentados revelam 
que a inibição da absorção do zinco 
pelo ferro depende não só de suas 
quantidades, mas também do estado 
nutricional do indivíduo, ressaltando 
a importância de não se descuidar do 
zinco quando se inicia um programa 
de suplementação de ferro.

Em contrapartida, um estudo 
demonstrou que numa situação de 
deficiência de ferro em ratos, a absor-
ção de zinco permaneceu inalterada, 
provocando maiores alterações no 
metabolismo do cobre do que no zinco.

Os efeitos da suplementação de 
ferro sobre a biodisponibilidade de 
zinco de uma dieta regional em ratos 
também foram pesquisados. Nesse 
estudo, o aumento da concentração 
de ferro na dieta (quatro vezes o teor 
encontrado) interferiu negativamente 
no aproveitamento do zinco.

O impacto da suplementação 
com ferro foi estudado em um grupo 
de gestantes. Observou-se que a 

suplementação de ferro diminuiu a 
absorção de zinco em mais de 50%, o 
que pode ter afetado adversamente o 
estado de zinco, conforme evidenciado 
pela menor concentração plasmática 
desse elemento. Apesar da adição 
de 15mg de zinco no suplemento 
não influenciar significativamente a 
absorção de zinco, esta forneceu 3mg 
a mais de zinco absorvido por dia, 
quantidade suficiente para atender à 
demanda gestacional. Contudo, a pes-
quisa concluiu que a inclusão de zinco 
nos suplementos pré-natais pode 
minimizar a interação entre ferro e 
zinco em populações com deficiência 
destes nutrientes.  

Enquanto a suplementação de 
ferro parece exercer efetivamente 
uma inibição na absorção do zinco, 
estudos com alimentos fortificados 
não têm chegado aos mesmos resul-
tados. Nestes estudos, verificou-se a 
influência da fortificação de fórmulas 
infantis com ferro em duas concen-
trações (10,2mg/L e 2,5mg/L) sobre 
a absorção de elementos traços, mais 
especificamente o zinco; não houve 
diferença na absorção deste mineral 
em crianças de 43 a 420 dias de idade. 
Da mesma forma, um estudo sobre 
os efeitos de um alimento infantil 
fortificado com ferro não relatou 
diferença na absorção aparente do 
zinco em crianças de 9 meses. Em 
um estudo com adultos, onde foram 
utilizados três diferentes alimentos 
fortificados (cereal infantil com 
500mg de ferro por kg; pão de trigo 
com 65mg de ferro por kg; e uma 
fórmula infantil com 12mg de ferro 
por litro), também não foi relatada 
diferença na absorção do zinco em re-
lação a absorção quando da ingestão 
de alimentos não fortificados.

FortIFICAção dE  
ALIMEntoS CoM CáLCIo

Devido à relação entre deficiência 
de cálcio e osteoporose, a suplemen-
tação deste macromineral tem sido 
utilizada em mulheres adultas para 
minimizar perdas ósseas associadas 
à idade e ao desenvolvimento da 

osteoporose. Da mesma forma, pro-
dutos alimentícios têm sido fortifica-
dos com cálcio, especialmente leite e 
produtos à base de leite. 

Entretanto, um potencial efeito 
adverso do cálcio quando oferecido 
com a refeição é a diminuição na absor- 
ção de minerais traços. Ingestões 
elevadas de cálcio podem conduzir a 
uma diminuição na absorção de ferro, 
fósforo e zinco.

Os efeitos da suplementação de 
cálcio sobre a absorção do ferro têm 
sido documentados em alguns es-
tudos. Em um deles, verificou-se os 
efeitos da suplementação de 500mg de 
cálcio elementar (carbonato de cálcio 
e hidroxiapatita) sobre a absorção de 
3,6mg de ferro não-heme em mulhe-
res pós-menopausa. Observou-se uma 
redução de 50% a 60% na absorção do 
ferro de uma refeição (café da manhã) 
marcada extrinsecamente com 59Fe, 
contendo também 227mg de cálcio. 

Em outro estudo foi observada 
uma redução na absorção do ferro 
não-heme de uma refeição composta 
por hambúrguer, quando da suple-
mentação de 600mg de cálcio na 
forma de citrato de cálcio ou fosfato 
de cálcio. Na forma de carbonato de 
cálcio não houve redução na absorção.

A suplementação com diferentes 
doses de cálcio também foi objeto de 
estudo, o qual utilizou uma refeição 
teste (espécie de pão à base de farinha 
de trigo com manteiga) marcada com 
55Fe e 59Fe. As diferentes quantida-
des de cálcio na forma de cloridrato de 
cálcio (40, 75, 165, 300 e 600mg) foram 
adicionadas em duas diferentes sé-
ries: no preparo da massa da refeição, 
antes ou após o seu cozimento. Apesar 
da adição de cálcio antes do cozimento 
ter reduzido a fermentação do fitato, o 
que poderia ter interferido na absor-
ção do ferro, sua absorção também foi 
significativamente diminuída quando 
o cálcio foi adicionado na refeição 
pronta, que continha pequena quan-
tidade de fitato. No mesmo estudo, 
observou-se que a absorção do ferro 
heme de uma refeição com ham- 
búrguer foi marcadamente diminuída 
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com 165mg de cálcio, sugerindo que o 
efeito do cálcio está relacionado a uma 
transferência de ferro na mucosa. Es-
tes dados atentam para a importância 
de não se oferecer os suplementos de 
cálcio juntamente com as refeições 
que contenham ferro. Neste sentido, 
o estudo procurou verificar a possibi-
lidade de diminuir a inibição do ferro 
não-heme pelo cálcio, pela diminuição 
deste último no almoço e no jantar, 
refeições em que normalmente são 
fornecidas as maiores quantidades 
de ferro durante o dia. Dessa forma, 
937mg de cálcio foram oferecidos 
diariamente a 21 mulheres em dife-

rentes horários de ingestão. Ao final 
do experimento, concluiu-se que a 
absorção poderia aumentar de 1,32mg 
para 1,76mg de ferro diário (34%), se 
a ingestão de ferro se desse somente 
no desjejum e na ceia.

Apesar da maioria dos estudos 
ter evidenciado o potencial do cálcio 
em reduzir a absorção do ferro, o 
fato mais importante na interação 
entre esses dois minerais diz res-
peito aos efeitos sobre os níveis de 
ferro corporais. Segundo alguns 
estudos, suplementos de cálcio não 
reduzem os estoques de ferro cor-
poral, medidos pela concentração de 

ferritina plasmática.
A interação entre cálcio e zinco 

também tem chamado a atenção da 
comunidade científica. Contudo, os 
estudos sobre o assunto têm mos-
trado resultados controversos. A 
avaliação do efeito da ingestão de 
grandes quantidades de cálcio sobre 
a absorção do zinco foi estudo em 
mulheres pós-menopausa, as quais 
receberam uma dieta padronizada 
contendo 17,6mg de zinco e 890mg de 
cálcio por dia e, após 12 dias, recebe-
ram mais 468mg de cálcio na forma 
de um alimento ou de um suplemento 
(fosfato de cálcio). O balanço de zinco 

foi significativamente redu-
zido durante o tratamento 
com altas doses de cálcio. 
Em um segundo estudo, a 
ingestão de 600mg de cálcio 
junto com a refeição dimi-
nuiu a absorção de zinco 
em 50%, concluindo que as 
dietas com altos teores de 
cálcio parecem aumentar as 
necessidades de zinco em 
adultos.

M u l h e r e s  d u r a n -
t e  a  f a s e  d e  l a c t a - 
ção que receberam suple-
mentos de cálcio (1.000mg 
por dia)  apresentaram 
concentrações plasmáticas 
de zinco similares às de 
mulheres que não recebe-
ram suplementação, su-
gerindo que o seu uso em 
longo prazo não tem efeito 
sobre o estado de zinco.

Um outro estudo rela-
tou que a interação entre 
cálcio e zinco é mais pro-
nunciada na presença de fi-
tato. Na presença de cálcio, 
o complexo cálcio (fitato/
zinco) pode afetar adver- 
samente o balanço de zinco 
em humanos, ocasionando 
problemas em dietas vege-
tarianas ou de populações 
de países em desenvolvi-
mento, cuja ingestão de zin-
co é baixa e a de fitato é alta, 
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quando numa relação molar maior 
que 200mmol por 1000 calorias.

Apesar da relação cálcio-fita-
to-zinco ser postulada como um 
preditor da biodisponibilidade de 
zinco, esta interação é bastante 
complexa e a relação pode ter 
valor preditivo limitado. 

Outro exemplo de interferência 
na biodisponibilidade de minerais é 
a interação cálcio e fósforo. O fósforo 
está intimamente associado ao cálcio 
na nutrição humana, sendo chamado 
de seu gêmeo metabólico. Desta 
forma, os fatores que favorecem ou 
dificultam a absorção do fósforo são 
praticamente os mesmos do cálcio. 
Para ajudar a manter o equilíbrio 
normal sérico cálcio-fósforo, suas 
quantidades na dieta devem ser 
equilibradas em 1:11. Entretanto, 
suplementos de cálcio ou mesmo 
elevadas ingestões de cálcio podem 
comprometer este equilíbrio e alterar 
a absorção do fósforo.

Os efeitos do cálcio no metabo-
lismo do fósforo foram estudados 
utilizando 200, 800 e 2.000mg/dia de 
cálcio e 200 e 800mg/dia de fósforo. 
A adição de diferentes quantidades 
de cálcio levou a uma significante 
diminuição na excreção urinária de 
fósforo e a um aumento na excreção 
fecal de fósforo.

Um estudo sobre a absorção e 
excreção endógena de fósforo foi 
realizado com frangos alimentados 
com dieta contendo diferentes rela-
ções Ca:P (1:1; 1,5.:1; 2.:1 e 2,5.:1); 
observou-se que quanto maior a 
proporção, menor foi a absorção e a 
excreção endógena e maior a retenção 
do fósforo. Uma diminuição dose-
dependente na absorção aparente de 
fósforo também foi evidenciada em ra-
tos suplementados com 2, 4, 6 e 8g/kg 
de ração de cálcio.

BIoFortIFICAção

A recente introdução da bioforti-
ficação pode representar um novo e 
importante papel, como parte de um 
sistema integrado, que visa à redução 
da deficiência de micronutrientes no 

mundo. Trata-se de uma técnica da 
engenharia genética que consiste 
em adicionar os micronutrientes na 
semente dos alimentos. As sementes 
biofortificadas com minerais e vitami-
nas podem ser usadas para consumo 
direto ou na produção de alimentos 
enriquecidos. 

A biofortificação é uma estratégia 
cientificamente possível, efetiva e 
complementar a outros métodos de 
erradicação das deficiências de mi-
cronutrientes; sua maior vantagem 
é que não requer mudanças no com-
portamento de produtores e consu-
midores. As mudanças no conteúdo 
das sementes, necessariamente, não 
modificam a aparência, o gosto, a 
textura ou o preparo do alimento. 
Nas Filipinas, o Instituto Interna-
cional de Pesquisas em Arroz, que 
faz estudos em biofortificação, já 
está produzindo sementes de arroz 
enriquecidas com ferro.

A vitamina A também é usada 
pela engenharia genética na pro-
dução de sementes fortificadas. 
Pesquisadores da Universidade de 
Freiburg, na Alemanha, que estudam 
a biofortificação, introduziram be-
tacaroteno no endosperma do arroz 
para a produção do chamado “Golden 
Rice”. Estudos estão sendo realiza-
dos para que o arroz enriquecido com 
betacaroteno seja usado nos países 
em desenvolvimento para combater a 
deficiência de vitamina A. Um outro 
alimento que está sendo biofortifica-
do com caroteno é a batata doce; em 
Uganda, ela é o principal alimento 
de 90% das famílias de regiões mui-
to pobres e sem acesso a alimentos 

industrializados, fortificados com 
vitamina A. A batata doce “laranja”, 
como é conhecida, cresce rápido e 
em qualquer tipo de solo e pode ter 
uma importância muito grande no 
combate à deficiência de vitamina A 
em determinadas regiões do mundo.

ConCLuSão

A fortificação de alimentos é 
um procedimento muito eficaz para 
prevenir a deficiência de vários 
micronutrientes, entre eles a defi- 
ciência nutricional de ferro e vitamina 
A. Com a tecnologia hoje existente, 
é possível se fazer a fortificação de 
alimentos industrializados e, futura-
mente, a biofortificação de sementes 
sem alterar as propriedades dos 
alimentos. O caminho da fortificação 
industrial de alimentos tem sido um 
dos melhores processos para o contro-
le das carências nutricionais de micro 
elementos da população infantil em 
todo o mundo.

A fortificação é um processo rela-
tivamente simples, mas é importante 
a seleção correta do tipo de composto 
a ser utilizado e do alimento usado 
como veículo de transporte. O ali-
mento pode interferir na absorção do 
composto, diminuindo sua biodispo-
nibilidade. Apesar dos estudos apre-
sentarem resultados controversos, 
o que pode ser explicado pelo em-
prego de diferentes metodologias, 
o uso de alimentos fortificados deve 
levar em consideração possíveis in-
terações entre minerais. Contudo, 
ainda é necessária a realização de 
novos estudos que venham a eluci-
dar essa questão. 

A fortificação é um processo 
relativamente simples, mas é 

importante a seleção correta do tipo de 
composto a ser utilizado e do alimento 

usado como veículo de transporte.
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Introdução 

Globalmente, a desnutrição ocupa a segunda 
posição entre os maiores desafios das Metas do Mi-
lênio da Organização das Nações Unidas, que obje- 
tivam a eliminação das deficiências de vitaminas 
e minerais até 2015, de acordo com o Copenhagen 
Consensus Rating (2007).  

Este desafio tem como oportunidade o for-
necimento de micronutrientes para a população 
mais carente.

As deficiências nutricionais são amplamente 
encontradas nos países em desenvolvimento, sen-
do que suas conseqüências são devastadoras. A 
comparação de crianças com deficiência nutricional 
com outras bem nutridas revelam, nas primeiras, 
um grau considerável de crescimento debilitado, 
doenças mais graves e um risco maior de mortali-
dade ou baixo desempenho na escola. Crianças mal 
nutridas, na fase de desenvolvimento, podem se 
tornar adultos com baixo desempenho intelectual. 
As formas mais freqüentes de desnutrição estão 
relacionadas à falta de energia e proteína, além de 
deficiência de micronutrientes, como vitamina A, 
ferro e iodo. Outros micronutrientes considerados 
importantes são os complexos de vitamina B, vita-
mina C, vitamina E e zinco. 

Entre os benefícios sociais do consumo de vita-
mina A estão a redução na mortalidade de bebês 
e crianças, doenças infantis menos severas (por 
exemplo, sarampo e diarréia), melhor crescimento 

FortIFICAção dE 
ALIMEntoS CoM 
vItAMInA A PArA 

o CoMBAtE À 
dESnutrIção

e desenvolvimento, melhor capacidade de aprendi-
zado e freqüência às aulas. Em mulheres grávidas, 
verifica-se diminuição do risco por anemia, por 
exemplo, e maior resistência às infecções.

vItAMInA A 

Fabricantes de produtos alimentícios que podem 
ser fortificados com vitamina A, entre eles óleo, 
farinha, arroz, margarina, leite e açúcar, têm à 
sua disposição uma linha seletiva de formulações, 
incluindo produtos sem gelatina com certificados 
kosher e halal. Todos os produtos que contêm vi-
tamina A são isentos de alimentos geneticamente 
modificados, livres de agentes alérgicos, sem glúten 
e sem influência de BSE/TSE. Alguns exemplos 
desses produtos incluem Dry Vitamin A Acetate 325 
GFP, Dry Vitamin A Palmitate 250 GFP BG (grau 
para bebidas) e diversos palmitatos e misturas de 
vitamina A em óleo.

A fortificação de alimentos básicos, como óleo, 
açúcar, farinha e arroz, requer formulações de vita-
minas especiais. Apresentações importantes incluem 
maior estabilidade em relação à luz, umidade e expo-
sição prolongada a temperaturas quentes - condições 
normalmente encontradas nos países em desenvol-
vimento. Exemplos desses produtos incluem Dry 
Vitamin A Acetate 250 FM CWD, Dry Vitamin A 
Palmitate 250 MS CWD e diversos produtos com 
vitamina A em apresentação de óleo. 

A vitamina A elaborada pelo processo de spray 
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dryer apresenta menor estabilidade, pois conforme mos-
trado na imagem abaixo, a área superficial é significati-
vamente maior se comparada à tecnologia da BASF de 
microencapsulação (beadlet). Outra vantagem do beadlet é 
que sua composição torna o componente ativo (palminato 
de retinol) mais protegido quando inserido em um sistema. 
Exemplo: açúcar fortificado.

A implementação de matérias-primas nutricionais nos 
alimentos constitui o método mais indicado para assegurar 
o balanceamento alimentar com quantidades adequadas 
de vitamina A. Dessa forma, os alimentos básicos de pro-
dução local, como óleo, farinha, arroz e açúcar, passam a 
representar uma solução eficiente em termos de custo 
para a prevenção da deficiência de vitamina A em grupos 
populacionais que carecem dessa substância. 

ContrIBuIçõES dA BASF  
PArA EStE ProCESSo

A BASF é uma das empresas líderes mundiais produ-
toras de vitaminas com sua competência concentrada na 
vitamina A. A qualidade dos nutrientes formulados pela 
empresa é valorizada como contribuição importante para 
tornar os programas de nutrição eficazes. 

Como uma das soluções a estes desafios mundiais, a 
BASF, por meio de uma parceria público-privada com a 
GTZ (órgão do governo alemão para a Cooperação Técni-
ca, sem fins lucrativos), elaborou um programa de fortifi-
cação de alimentos, uma importante iniciativa por meio de 
suas soluções de produtos, assistência técnica, capacidades 
científicas e parcerias com organizações acadêmicas e de 
interesse público. A BASF participa de programas simi-
lares em mais de 30 países em desenvolvimento, ajudando 
os produtores locais, o setor público e a sociedade civil na 
redução de deficiências de vitaminas e minerais.

A BASF fornece vitamina A em duas formulações: 
óleo (forma líquida) e pó (solúvel em água fria ou quen-
te). As duas apresentações são preparadas por meio de 
tecnologias customizadas. A vitamina A produzida pela 
BASF é ideal para confecção em cápsulas, comprimidos, 
alimentos infantis e para fortificar uma grande quantidade 
de produtos alimentícios, entre eles óleo, farinha, arroz, 
margarina, leite e açúcar.

Por meio de uma síntese química, a BASF produz a 
vitamina A na forma all-trans retinol, que é mais está-
vel se comparada com a forma encontrada na natureza 
(cis-forms). Isso ocorre devido a maior sensibilidade que 
a forma natural possui à luz ultravioleta, oxidação e a 
temperaturas elevadas (acima de 60oC), conforme ilustra 
a fórmula abaixo:

Os produtos com vitamina A da BASF para a forti-
ficação de produtos secos são formulados em cápsulas 
com amido, de forma arredondada e são densas em sua 
estrutura. Por esta razão, os produtos resistem forte-
mente a fatores de estresse durante seu processamento, 
ou a elementos naturais dos produtos, como umidade. 
Adicionalmente, apresentam níveis de estabilidade (até 
90%) superiores em relação a produtos pulverizados a 
seco encontrados no mercado. O uso de vitamina A sinté-
tica, idêntica a natural, traduz uma alta relação de custo/
benefício aos produtores de alimentos básicos fortificados, 
propiciando maior desempenho com menor quantidade 
de vitamina A. A figura abaixo destaca a diferença entre 
um produto manufaturado pelo processo spray dryer e 
um produto manufaturado pela tecnologia da BASF de 
microencapsulação (beadlet).

*Maurício Capelossi é engenheiro de alimentos, formado pela  
Escola de Engenharia Mauá, São Paulo; coordenador de negócios para  
Food Fortification da BASF na América do Sul.

BASF S.A.
www.food-fortification.com

CoMPonEntES dA MICroEnCAPSuLAção dA 
vItAMInA A E CortE trAnSvErSAL do BEAdLEt All-trans vitamina A

O di-en deve ser composto cis-forma 

Reação de Diels-Alder

kitols - sem efeito de vitamina

Cis vitamina A

(Estável)

Spray dried simples vs. beadlet

ProCESSo SPrAY drYEr vS. BEAdLEt
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Introdução

É cada vez mais evidente que a re-
lação entre dieta e estilo de vida saudá-
vel leva a uma demanda por produtos 
fortificados e funcionais que, além de 
proporcionarem os benefícios básicos 
de nutrição, também são capazes de 
melhorar a saúde dos indivíduos. 

O desejo de muitas pessoas de ter 
uma vida saudável, por longos anos, 
reflete-se nas tendências por estes 
alimentos e suplementos funcionais. 
Ingredientes que oferecem oportuni-
dades para a manutenção e melhora 
da saúde óssea representam uma área 
de extremo interesse para consumi-
dores, cientistas e para a indústria. 

SAúdE óSSEA - vItAL PArA o 
noSSo BEM-EStAr 

A saúde óssea é relevante em 
qualquer idade. Ossos fracos são 
susceptíveis a fraturas, que podem 
causar conseqüências severas na 
mobilidade, afetando a qualidade de 
vida, de uma maneira geral. Apesar 
das conseqüências aparecerem ape-
nas em uma idade mais avançada, a 
base para a formação óssea ocorre na 
adolescência e no início da vida adulta. 
O pico de massa óssea (PMO) - seu 
desenvolvimento e mineralização 
máximos - é atingido entre os 20 e 
30 anos. Após, a densidade mineral 
óssea decresce ao longo do tempo 

(veja Figura 1).

MEnA q7® - 
A novA GErAção dE 
vItAMInA K2 PArA A 

SAúdE óSSEA
Um dos problemas mais sérios rela-

cionados a esse quadro é a osteoporose -  
estágio em que os ossos se tornam poro-
sos e fracos, propensos a se quebrarem 
com esforços mínimos (veja Figura 2). 

No Brasil, estima-se que uma em 
cada 17 pessoas sofra de osteoporose, 
sendo que apenas um em cada três 
indivíduos que apresentam fraturas 
no quadril são diagnosticados e, den-
tre estes, apenas um, em cada cinco 
indivíduos, são tratados corretamen-
te, configurando-se como um grave 
problema de saúde pública.

Adicionalmente aos nutrientes 
plenamente reconhecidos no desen-
volvimento e na manutenção dos os-
sos, como o cálcio e a vitamina D, mais 
recentemente a vitamina K revelou-se 
como uma vitamina também essencial 
para o desenvolvimento e a manuten-
ção óssea saudável.

A suplementação com vitamina 
K em crianças é crucial para otimi-
zar o processo do PMO, ainda mais 
quando nos últimos anos se observa 
um declínio na sua ingestão (veja 
Figura 3). Em adultos, a ingestão de 
vitamina K é igualmente importante, 
pois auxilia na manutenção da massa 
óssea adquirida.

o quE é A vItAMInA K?

É um grupo de vitaminas lipos-
solúveis que são essenciais para a 
cascata de coagulação sangüínea, 

FIGurA 1 – CoMPArAção dA MASSA 
dE CáLCIo no ESquELEto FEMInIMo E 

MASCuLIno, MoStrAndo SEu dECLÍnIo 
Ao LonGo doS AnoS

FIGurA 2 – MAtrIZ óSSEA  
SAudávEL E EnFrAquECIdA
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melhor fonte de vitamina k2, de cadeia 
longa - menaquinona 7 - é o prato tra-
dicional japonês Natto. Entretanto, 
por apresentar odor e sabor muito 
característicos, não é apetitoso para 
muitos consumidores, particularmente 
em países ocidentais, onde a ingestão de 
vitamina k2 é especialmente baixa (veja 
Figura 4). Assim, MenaQ7® - vitamina 
k2 de origem natural - apresenta-se 
como uma solução de suplementação, 
já que contém a forma mais ativa de 
vitamina K2 (MK-7), comercialmente 
disponível.

Função dA vItAMInA K  
nA SAúdE óSSEA

Como citado anteriormente, além 
da coagulação sangüínea, a vitamina 
K está ligada a dois importantes te-
mas de saúde - osteoporose e doença 
cardiovascular -, ambos relacionados à 
utilização do cálcio. O metabolismo ina-
dequado do cálcio pode resultar na sua 
deposição nas artérias (calcificação) e 
na osteoporose. De uma maneira sim-
plificada, a vitamina K auxilia para que 
o cálcio fique no lugar certo - dentro 
dos ossos e fora dos vasos sangüíneos. 
Por essa razão, o consumo de cálcio em 
quantidades adequadas não é suficien-
te. O organismo necessita distribuir e 
utilizar esse mineral adequadamente. 
E é nesse processo que a vitamina 
K, especificamente a vitamina K2, é 
especialmente importante.

Interação entre os nutrientes
Adicionalmente à vitamina K2, 
a vitamina D é importante para 
auxiliar na absorção de cálcio, 
do intestino para os tecidos. 
Também estimula a síntese de 
osteocalcina (proteína importan-
te para a construção dos ossos). 
Para que a osteocalcina se torne 
ativa, e consiga fixar o cálcio no 
osso, necessita da vitamina K2. 
Resumindo: a vitamina K2 tra-
balha em conjunto com a vitamina 
D e o cálcio, na manutenção da 
saúde óssea. 

APLICAçõES

MenaQ7® é estável em diversas 
condições de processamento, e é dis-
ponível nas formas em pó ou oleosa, 
que atendem à demanda de variados 
processos tecnológicos.

•	 Produtos lácteos: iogurtes, queijos, 
leite e sorvetes.

•	 Bebidas à base de frutas ou car-
bonatadas.

•	 Emulsões, margarinas, maionese 
e óleos comestíveis.

•	 Dentre diversas outras aplicações.

MenaQ7® - Eficácia e 
segurança
•	Diversas pesquisas da Univer-

sidade de Maastricht demons-
traram que MenaQ7® (MK-7) é 
mais efetiva quando comparada 
à vitamina K1 e à forma MK-4, 
em termos de biodisponibilidade 
e atividade. 

•	MenaQ7®  não apresenta efeitos 
adversos - Natto/MK-7 é consu-
mido por milhares de anos no 
Japão sem apresentar efeitos 
negativos.

•	MenaQ7® não “engrossa o  
sangue” ou causa “hipercoagu-
lação” em indivíduos saudáveis.

•	Indivíduos que ingerem medi-
camentos para diluir o sangue 
devem consultar seus médicos, 
antes de modificarem sua dieta, 
com relação à vitamina K.

Danisco do Brasil Ltda.
www.danisco.com

FIGurA 3 – EStruturA MoLECuLAr  
dA vItAMInA K 1, MK-4 E MK-7

FIGurA 4 – quAntIdAdE MédIA dE 
vItAMInA K EM dIFErEntES dIEtAS

fixação do cálcio no osso e inibição de 
seu depósito nas artérias. As formas 
mais importantes são a vitamina K1 
(filoquinona) e a K2 (menaquinona): 

•	 A vitamina K1 é a maior fonte da 
dieta, necessária para a coagulação 
sangüínea. Encontrada em vege-
tais verde-folhosos, é pouco absor- 
vida pelo organismo, sendo que 
apenas 10% alcança a circulação. 

•	 A vitamina K2 existe em diversas for-
mas, sendo as mais comuns a forma 
sintética: menaquinona 4 (MK-4),  e 
a natural: menaquinona 7 (MK-7).

A forma natural da vitamina K2 é 
produzida através do processo de fer-
mentação por bactérias, e está presente 
em alguns tipos de queijos e coalho. A 
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Introdução

Como é possível reduzir custos 
em fortificação de alimentos e be-
bidas sem comprometer a eficácia? 
Como pode ter certeza de que 
alimentos fortificados industriali-
zados entregam aos consumidores 
a nutrição desejada de nutrientes 
necessários para a saúde e bem estar 
de forma segura, eficaz e acessível? 
Um dos fatores chave é a utilização 
de ingredientes e formulações obti-
das de fonte confiável, uma vez que 
só a garantia da qualidade, o controle 
e a realização de testes podem con-
firmar que o fabricante cumpre as 
normas exigidas. 

Líder global em soluções para 
nutrição, saúde e bem-estar, a DSM 
Produtos Nutricionais tem trabalha-
do com eficiência e qualidade para 
criar soluções sob medida para uma 
vida saudável e segura.

A capacidade tecnológica e o 
conhecimento da DSM asseguram 
que os benefícios nutricionais de 
cada ingrediente se mantenham e 
sejam viabilizados em uma grande 
variedade de aplicações, sejam elas 
bebidas, barras de cereais, derivados 
lácteos, farinhas lácteas, refrescos em 
pó, cápsulas ou comprimidos, entre 
outras apresentações.

Desta forma, pensando nesta 
necessidade de conhecimento, a 
iniciativa QiE (Quality is Essential) 
ressalta a qualidade como um parâ-
metro crítico de controle para atingir 
uma fortificação de alimentos susten-

DSM Produtos Nutricionais lança iniciativa 
dentro do programa de fortificação de alimentos 

básicos como um dos pilares da plataforma 
Quality for Life™.

quALItY IS ESSEntIAL

tável, além de fornecer ferramentas 
para auxiliar nossos stakeholders na 
implementação de seus programas de 
monitoramento e controle.

QiE estabelece os fundamentos 
científicos e técnicos para escolher 
o melhor valor para os veículos 
alimentícios, ingredientes, pré-
misturas de micronutrientes entre 
outros componentes. Este é o ponto 
de partida para um programa ainda 
maior, o Global Quality Initiative, 
que reunirá todas as partes inte-
ressadas em maximizar o sucesso 
dos programas de fortificação de 
alimentos e alcançar a melhoria da 
nutrição real.

o dESAFIo dA quALIdAdE

O processo de fortificação de 
alimentos é uma atividade complexa 
que é sensível a diversos fatores. 
Trata-se de uma grande cadeia de 
atividades e ingredientes - normal-
mente importados - que inicia com 
as matérias-primas para as vitaminas 
e minerais básicos. Estas matérias-
primas devem ser sintetizadas, fer-
mentadas, extraídas e formuladas 
para o objetivo específico. Devem 
ser pesadas e misturadas exatamente 
para resultar em uma pré-mistura 
estável, biodisponível e livre de qual-
quer tipo de impurezas. As empresas 
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de alimentos devem ter condições de 
adicionar esta pré-mistura a fim de 
atingir uma distribuição homogê-
nea de quantidades minúsculas de 
micronutrientes (partes por milhão) 
no produto acabado. Para alcançar a 
melhoria real e efetiva na nutrição 
e saúde humana através da fortifi-
cação de alimentos, as agências de 
saúde devem supervisionar desde o 
desenvolvimento do programa até o 
controle da operação completa.

Ignorar a qualidade em qualquer 
etapa desta cadeia aumenta a pro-
babilidade de fracasso. Projeções 
globais sugerem que as deficiências 
de micronutrientes são responsáveis 
indiretamente por mais de um milhão 
de mortes e de perdas econômicas 
equivalentes a 18 bilhões de dólares 
todos os anos, assim, os potenciais 
benefícios de um programa de for-
tificação eficaz são significativos. 
Comprometer a qualidade em uma 
pequena porcentagem pode refletir 
em uma perda substancial nos benefí-
cios. Quanto maior sejam os cuidados 
investidos na qualidade, maior serão 
os benefícios potenciais alcançados.

não PodE SE  
vEr A quALIdAdE

Uma das fortalezas da fortificação 
de alimentos é que, quando realizada 
corretamente, não há nenhum efeito 
perceptível nas características origi-
nais do alimento e o comportamento 
do consumidor continua inalterado. A 
melhoria da saúde e da nutrição huma-
na da população é o resultado de uma 
ingestão diária de quantidades im-
perceptíveis de vitaminas e minerais. 
Portanto, os consumidores não estão 
conscientes de que estão melhorando o 
seu estado nutricional. Está é uma das 
razões pela qual algumas vezes descre-
vemos a fortificação de alimentos como 
uma solução silenciosa de combate à 
fome oculta. Seus efeitos não percebi-
dos pelos sentidos, são tão invisíveis 
e silenciosos como o da desnutrição 
por deficiência de micronutrien-
tes. As mesmas características que  
fazem a fortificação de alimentos uma 

alternativa atraente para a melhoria 
da nutrição e saúde humana, também 
faz com que seja difícil determinar se 
o programa de fortificação está funcio-
nando adequadamente.

Os alimentos fortificados (como 
outros produtos alimentícios, suple-
mentos nutricionais, programas edu-
cacionais, serviços médicos) podem 
ser classificados como bens com atri-
butos de boa fé. Os economistas Darby  
e Karni introduziram este termo em 
1973 para descrever produtos cuja 
qualidade não pode ser detectada pela 
inspeção do produto acabado1. Reflete 
detalhes do processo de produção que 
não têm ou têm pouca influência sobre 
as ideais características do que se 
compra2. Normalmente, os alimentos 
fortificados são indistinguíveis dos 
alimentos não fortificados, ambos 
possuem os mesmos aspectos, odor, 
sabor e propriedades de cozimento.

Se alguém não é capaz de julgar 
facilmente o verdadeiro valor de algo 
oriundo da análise ou dos cinco senti-
dos, não há outra maneira de acreditar 
nas afirmações do produtor. Esta 
afirmação também é verdadeira para 
muitos fabricantes de alimentos que 
devem confiar nos seus fornecedores 
de ingredientes. Portanto, é sensato 
sempre levar em conta o argumento de 
renomados economistas que “não vale a 
pena pecar por excesso de confiança”3.

ExCESSo dE PrEoCuPAção 
CoM dEtALhES PodE CEGAr 
o CuIdAdo A ASPECtoS 
rEALMEntE IMPortAntES

Este é outro aspecto negativo 
dos bens de atributo de boa fé, que 
quando é necessário confiar no for-
necedor, “gera fortes incentivos para 
uma conduta oportunista por parte 
do vendedor”4. É mais fácil para um 
vendedor entregar um produto de 
baixa qualidade do que um de alta 
qualidade já que “raramente pode 
descobrir as afirmações verdadeiras 
sobre as características dos atributos 
de boa fé”2. Especificamente em am-
bientes comerciais muito sensíveis a 
economia, como é o caso da indústria 

alimentícia, a redução custos é uma 
tentação constante. De fato, a Lei de 
Gresham do século XVI “A má moeda 
tende a expulsar do mercado a boa 
moeda” funciona de maneira adapta-
da para os bens com atributo de boa 
fé: a má qualidade tende a expulsar 
a do mercado a boa qualidade.

Escândalos recentes causados por 
ingredientes fraudulentos ou de qua-
lidade inferior utilizados em alimen-
tos, demonstraram que estas análises 
econômicas podem ser factíveis. Du-
rante as ultimas décadas, o negócio de 
micronutrientes e de pré-misturas se 
globalizou e os mercados se focaram 
em preço ao invés de qualidade. Em 
2006, por exemplo, a vitamina C, ri-
boflavina e a vitamina A tinham um 
preço quase que metade do preço em 
1995. É bem provável que era reflexo 
de qualidade inferior do que custos 
de mão de obra mais baixos, pois a 
produção de ingredientes alimentícios 
é intensiva em capital.

Não obstante, a economia por 
menores custos de ingredientes é 
mínima se comparada com o risco 
para a saúde, imagem da empresa e 
perdas econômicas devido a uma má 
qualidade. Por exemplo, é possível 
economizar poucos dólares em um 
quilo de vitamina A para a fortificação 
de um alimento infantil.  Entretanto, 
isto pode impactar em aproxima-
damente oito toneladas de produto 
fortificado acabado e alcançar mais 
de 9.000 bebês.

Impacto da fortificação  

com 1 kg de vitamina A.

~ > 9.000 
Bebês

~20 kg
Pré-mistura

~8 MT
Formula
Infantil

1 kg
Vit. A

~ > 9.000 
Bebês

~20 kg
Pré-mistura

~8 MT
Formula
Infantil

1 kg
Vit. A
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MECAnISMoS dE  
ControLE dE quALIdAdE

A melhoria na nutrição humana 
da população é um desafio com- 
plexo sensível a vários fatores. 
Para alcançar os resultados de pro-
gramas de fortificação de alimen-
tos, qualidade é essencial, desde o 
início. Se os padrões de qualidade não 
são aplicados na concepção do proje-
to, então os resultados não podem ser 
alcançados. Quanto maior a atenção 
na implementação da qualidade, 
mais rápido atingirá os benefícios 
potenciais.

Associações públicas e privadas 
que trabalham para entregar os be-
nefícios da fortificação de alimentos 
para a população e desenvolvi-
mento do país podem considerar 
algumas ações de monitoramento 
nas seguintes áreas:

Os organismos reguladores do 
governo responsáveis pela qualida-
de e inocuidade dos alimentos são 
fundamentais para garantir a qua-
lidade, tanto no mercado como no 
local da fabricação. Deve se investir 
em capacitação, em equipamentos 
de laboratório, e possivelmente em 
apoio à gestão.

Devido a cadeia de fornecimento 
internacional, as autoridades nacio-
nais não têm condições de controlar 
a qualidade do processo completo. 
Assim, é importante estabelecer 
códigos de práticas internacionais 
ou outros processos de certificações 

DSM Produtos Nutricionais  
Brasil Ltda.

www.qualityforlife.com 
www.quali-blends.com

www.nutritionimprovement.com 
www.dsmnutritionalproducts.com

que se julguem apropriados. Como 
por exemplo, a Organização de Saú-
de Pan-americana (OPS) elaborou 
um documento preliminar do Código 
de Prática para as Operações de 
Pré-mistura. 

A fortificação com um único mi-
cronutriente não é a alternativa mais 
eficaz, uma vez que cada indivíduo 
tem requerimentos distintos e espe-
cíficos. Diversos estudos sugerem que 
a intervenção nutricional seja feita 
através de uma composição de vita-
minas e minerais. Entretanto, a base 
de evidência e as recomendações de 
consenso para este objetivo ainda não 
estão completas. Há a necessidade 
de pesquisar mais para encontrar a 
solução ótima ideal.

O conceito de fortificação de ali-
mentos para reduzir a prevalência 
de deficiências de micronutrientes 
é convincente. Atualmente, estão 
investindo na produção de alimentos 
fortificados com o objetivo de atingir 
uma grande parte da população. Isto 
sempre deve ser realizado junto com 
um programação de monitoramento 
e validação dos resultados.

A tecnologia de fortificação ofere-
ce enormes oportunidades para bene-
ficiar a saúde e nutrição da população 
a custos razoáveis. 

A plataforma Quality for Life™ 
significa a garantia da Qualidade, 
Confiabilidade, Rastreabilidade e 
Sustentabilidade e está alinhada 
com a marca Quali®-Blends de pré-
misturas, que proporciona a indús-

Referências Bibliográfias:
1. Darby MR, Karni E. Free com-

petition and the optimum amount of 
fraud. J Law and Economics1973; 
16: 67-88.

2. Andersen ES, Philipsen K. 
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3. Sawbones, cowboys and cheats. 
The Economist,April 12, 2006.

4. Emons W. Credence Goods and 
FraudulentExperts. RAND Journal 
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tria a reduzir custos de controle de 
qualidade, de processo e inventários, 
enquanto contam com serviço e su-
porte locais, além de ingredientes de 
origem controlada.
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Introdução

Fortificar alimentos e bebidas 
com uma variedade de nutrientes 
que inclui vitaminas, minerais, nutra-
cêuticos e botânicos está se tornando 
mais popular na medida em que os 
consumidores estão cada vez mais 
preocupados com a saúde e o bem-
estar. E embora esta tendência tenha 
surgido no mercado com a fortificação 
com um único ingrediente, novos ali-
mentos e bebidas estão sendo desen-
volvidos para funcionar como soluções 
amplas de saúde, oferecendo nutrição 
balanceada com fortificação através 
de múltiplos ingredientes.

Mas, na medida em que os in-
gredientes adicionados ao produto 
tornam-se mais numerosos, os de-
safios da aplicação aumentam. A fim 
de, com sucesso, introduzir produtos 
fortificados que estejam alinhados às 
tendências e que encontrem resso-
nância junto aos consumidores, é ne-
cessário ter uma abordagem múltipla 
para o desenvolvimento do produto.

Primeiramente, é importante 
entender quais ingredientes fazem 
conjunto num produto criado para 
atender uma questão específica de 
saúde. Além disso, o aumento da 
fortificação traduz-se num aumento 
dos desafios de produção. E, final-
mente, conseguir o nível desejado de 
fortificação atendendo as declarações 
de rótulo torna-se mais complexo à 
medida que mais ingredientes são 
parte de um sistema alimentício.

Navegar ao longo dos obstáculos 
apresentados pela fortificação com 

Utilizando nutrição estratégica para criar novos produtos  
que incorporam múltiplos ingredientes saudáveis

A ArtE dA 
FortIFICAção

múltiplos ingredientes não é um de-
safio pequeno. É importante abordar 
a fortificação com uma disposição 
para trabalhar por tentativa e erro, 
com uma grande carga de pesquisa 
para apoiar idéias de projetos e 
com uma sólida compreensão de 
como os sistemas de fortificação por 
ingredientes funcionam em várias 
aplicações de produtos.

o PúBLICo-ALvo

A fortificação alcançou a cada 
categoria de alimentos e bebidas 
presentes nas prateleiras. Nutrientes 
estão sendo adicionados a cereais, 
forneados, confeitos, petiscos, bar-
ras e a todos os tipos de bebidas, 
incluindo a água. Uma tendência em 

crescimento é o desenvolvimento de 
produtos destinados a um público es-
pecífico, tais como mulheres, atletas, 
indivíduos de meia idade, etc., com 
uma nutrição estratégica que ende-
reça cuidados de saúde específicos 
daquele segmento populacional. Em 
geral, se você analisar o segmento 
de alimentos e bebidas, verá que nos 
anos recentes há um grau mais alto 
de especialização nos novos produtos. 
As necessidades nutricionais podem 
diferir muito dentro de um segmento 
populacional. Os nutrientes e vita-
minas que beneficiam mulheres em 
pós-menopausa, por exemplo, dife-
rem das necessidades nutricionais 
de mulheres grávidas, ou ainda das 
adolescentes. O primeiro passo para 
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desenvolver produtos específicos é 
conhecer quais ingredientes de forti-
ficação proporcionarão os benefícios 
nutricionais específicos e desejados.

Ação, rEAção, IntErAção…

Na medida em que mais pessoas 
em todo o mundo continuam a se edu-
car a respeito dos benefícios de uma 
dieta saudável, a oportunidade para 
os fabricantes desenvolverem produ-
tos fortificados, produtos “bons para 
você”, aumenta dramaticamente. Quer 
seja um alimento ou 
uma bebida, o estilo 
de vida rápido e prá-
tico dos consumidores 
atuais infelizmente 
não deixa muito tem-
po para uma dieta 
corretamente balan-
ceada, que incorpore 
as porções necessá-
rias de vegetais, fru-
tas, carne vermelha/
peixe/frango, laticí-
nios e grãos.

É aqui  que a 
fortificação desem- 
penha um papel vital 
na oferta de ampla 
gama de nutrientes 
que, normalmente, 
seriam obtidos em 
cada grupo de ali-
mentos. Com a tecno- 
logia disponível atu-
almente, vários tipos 
de alimentos e produ-
tos alimentícios ofe-
recem oportunidades 
de fortificação. E a chave para entre-
gar com sucesso esses nutrientes, sem 
afetar negativamente as expectativas 
do consumidor quanto ao sabor ou 
sensação na boca, é através do desen-
volvimento de uma pré-mistura de 
nutrientes desenhada especificamente 
para cada produto em particular.

Técnicas de mistura e processa-
mento podem fazer a diferença entre 
produzir uma pré-mistura de nu-
trientes confiável, de alta qualidade, 
homogênea e estável, e uma inferior, 

que pode causar pouca confiança ao 
consumidor, gerar questões regula-
tórias potenciais ou provocar recalls. 
O equipamento para a mistura das 
partículas e o tipo dos ingredientes 
usados são considerações primárias 
de mistura e processamento, assim 
como as potenciais interações entre 
os ingredientes. 

O desafio em se misturar ingre-
dientes com diferentes tamanhos de 
partículas é que a densidade aparente 
e partículas de tamanhos variados 

pode conduzir à segregação. Assim 
sendo, ingredientes em menor quan-
tidade devem ser diluídos com outro 
veículo, a fim de se obter uma boa mis-
tura dos diferentes materiais, para 
então se obter um produto homogê-
neo. Nas indústrias de alimentos nu-
tracêuticos/funcionais, a combinação 
de produtos é a norma e os nutrientes 
mais comuns são vitaminas, minerais, 
aminoácidos, nucleotídeos e outros 
ingredientes alimentícios funcionais 
oferecidos numa única porção de 

produtos em pó, tabletes ou cápsulas. 
A formulação de pré-mistura típica 
contém, pelo menos, entre 10 e 14 nu-
trientes ativos e de 3 a 6 ingredientes 
funcionais, ou veículos (excipientes). 
Algumas formulações contêm mais 
de 30 nutrientes ativos e veículos. 
De fato, fazer uma mistura uniforme 
é um dos passos mais complicados 
na manufatura de pré-misturas que 
contêm múltiplos nutrientes. Embora 
haja muitas razões possíveis para es-
tas deficiências, a mistura inadequada 

é, freqüentemente, a 
fonte de variações ou 
ausência de nutrientes.

Há passos básicos 
a seguir para se obter 
uma pré-mistura homo-
gênea a partir de uma 
mistura a seco de uma 
fórmula com múltiplos 
ingredientes:

•	 Teste todos os in-
gred ientes  a t ivos , 
identifique a potência e 
limites. Se as matérias-
primas não forem testa-
das antes do uso, pode 
ser difícil determinar 
se um problema com o 
produto final está re-
lacionado à mistura ou 
aos ingredientes.
•	 Se possível, faça 
com que todos os ingre-
dientes tenham um flu-
xo livre. Isso pode ser 
feito através de moa- 
gem, revestimento de 

partículas, granulação, fazendo-se 
pré-misturas intermediárias, tri-
turação, spray de secagem e outras 
técnicas.

•	Adquira ingredientes que tenham 
distribuição de partículas consis-
tente ou que tenham uma pequena 
faixa de variação.

•	Peneire ingredientes granulosos ou 
coesivos na medida em que os adi-
ciona ao misturador. Isso reduzirá 
a aglomeração durante a mistura.

•	Sempre adicione primeiro uma por-
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ção do ingrediente 
de maior quantida-
de ao misturador. 
Ela cobrirá o mistu-
rador e evitará que 
os ingredientes de 
menor quantidade 
prendam-se às pa-
redes internas do 
equipamento.

•	Antes de adicionar in-
gredientes de peque-
na quantidade ao mis-
turador, certifique-se 
que cada um deles 
está geometricamen-
te diluído para ajudar 
na mistura adequada. 
Isso ajuda a prevenir 
perdas de ingredien-
tes aderidos às pare-
des do misturador ou 
porque o material não 
foi suficientemente 
dispersado para uma 
mistura uniforme. 
Nunca adicione ingre-
dientes que represen-
tam menos de 1% do 
total da mistura num 
misturador vazio.

•	Quando estiver usan-
do um misturador tipo V, divida os 
ingredientes em partes iguais e 
então adicione uma porção de um 
lado e a outra do outro lado. Isso 
melhora a distribuição, o tempo de 
mistura e o nível de preenchimen-
to do recipiente desempenha um 
papel crítico na determinação da 
adequação de uma mistura. Esses 
parâmetros devem ser estabeleci-
dos durante as fases de desenvol-
vimento do produto.

•	Finalmente, colha amostras adequa- 
das do topo, do fundo e do centro 
do misturador. Liste pelo menos 
três dos ingredientes de menor 
potência para determinar a ade-
quação da mistura. Colha amostras 
novamente depois da descarga para 
identificar qualquer segregação 
que possa ter ocorrido durante a 
transferência do material.

Tendências emergentes em  
ingredientes

As superfrutas (ou seja, açaí, 
goji, mangostão, noni, romã, sea 
buckthorn, pitaya, groselha indiana 
e yumberry, apenas para relacionar 
algumas) e seus alegados benefícios à 
saúde continuam a ganhar notorieda-
de como ingredientes populares que 
podem focar numa gama de condições 
de saúde. Embora a pesquisa clínica 
nesta categoria de alimentos esteja 
apenas começando, essas frutas e 
seus benefícios declarados, que vão 
da promoção da saúde do coração ao 
retardamento do envelhecimento e ao 
aumento da imunidade, têm sido cul-
turalmente sustentados pelos vários 
grupos étnicos cujas dietas incluem 
estas frutas exóticas.

Além das superfrutas, outras 
tendências de ingredientes nas 

quais se deve manter 
a atenção são:

•	 Ômega 3 da linhaça, 
micro algas, chia e krill.
•	 GABA (ácido gama 
aminobútrico) para 
aplicações anti-estres-
se e de foco mental.
•	 Amido resistente 
para o aumento da sa-
ciedade, queima de gor-
duras e sensibilidade à 
insulina.
•	 Frutas simples, tais 
como as cerejas de 
torta, como fonte de 
melatonina, e as uvas, 
pelo seus compostos de 
polifenóis que auxiliam 
em doenças cardiovas-
culares e proteção con-
tra o colesterol.
•	 Botânicos, tais como 
o hibisco para combater 
a hipertensão, o ruibar-
bo por sua aplicação 
anti-ansiedade e choke 
berries (aronia) para o 
controle do diabetes.
•	 Probióticos para oti-
mizar a saúde dos intes-

tinos e funções do sistema imune.

Utilizar qualquer dos ingredien-
tes mencionados acima numa pré-
mistura requer que o formulador do 
produto leve em consideração vários 
fatores durante a fase de desenvol-
vimento. Os desafios associados às 
formulações de pré-misturas que 
incorporam múltiplos ingredientes 
incluem o tipo do produto final, 
bem como o sabor, o aroma e a cor 
desejados para o mesmo, e também 
manter a solubilidade, a biodisponi-
bilidade, o nível do pH, a segurança/
toxicidade, as interações entre os 
vários ingredientes e, finalmente, a 
biodisponibilidade e a estabilidade 
dos ingredientes individuais. Fatores 
que podem afetar a estabilidade, por 
exemplo, incluem a temperatura, o 
pH, o oxigênio, a luz e a umidade, 
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apenas para relacionar alguns. E 
um exemplo de potencial interação 
é a formulação de um produto que 
contenha tiamina, assim como uma 
superfruta, e seu possível conteúdo 
de dióxido de enxofre. A tiamina 
desempenha um papel importante 
ajudando o corpo a metabolizar 
carboidratos e gorduras para pro-
duzir energia, e ajuda a manter o 
funcionamento adequado do coração 
e dos sistemas nervoso e digestório. 
Combinar este nutriente com uma 
superfruta possivelmente resulta 
numa degradação imediata da tia-
mina devido ao dióxido de enxofre 
presente na fruta. O nível de dióxido 
de enxofre deveria ser determinado 
antes da fortificação e sobredoses 
apropriadas deveriam ser adiciona-
das para compensar as perdas.

Entre os vários fatores que 
podem contribuir para minimizar 
as interações, um fabricante pode 
separar vitaminas e minerais em 
duas pré-misturas individuais, ou 
encapsular determinadas vitaminas 
e minerais, ou ainda utilizar uma 

forma particular de um determi-
nado ingrediente (por exemplo, 
o iodo pode ser usado na forma 
de iodeto de potássio, o magné-
sio como fosfato de magnésio, 
o zinco como óxido de zinco, o 
cobre como gluconato de cobre e 
o cálcio poderia ser usado como 
fosfato tricálcico, dependendo 
de quais outros ingredientes são 
usados na pré-mistura).

A maioria dos especialistas 
em formulação concorda que há 
uma ciência para misturar pós 
que são parte do produto final 
e que funcionará para cada pro-
duto. Entretanto, misturar pós 
é muito diferente de misturar 
líquidos. Embora a sobremistura 
seja quase impossível, misturas 
de pós podem ser “desmistu-
radas” quando as partículas se 
separam. Há dois processos de 
mistura comuns empregados na in-
dústria de nutracêuticos/suplemen-
tos dietéticos para se obter um pro-
duto homogêneo: mistura a seco ou 
granulação úmida. A mistura a seco 

é o método mais comum. 
Uma propriedade física 
dos pós é um aspecto 
crítico da mistura a seco. 
Antes de iniciar uma 
mistura, considere as 
propriedades dos ingre-
dientes em pó, incluindo 
a fluidez, o tamanho das 
partículas, sua forma e a 
densidade.

A incorporação de 
pré-misturas de nutrien-
tes na fortificação de 
alimentos é um passo 
essencial que os fabri-
cantes têm que dar se 
quiserem permanecer 
competitivos no merca-
do atual. A saúde e bem 
estar geral na mente 
dos consumidores, na 
medida em que se rela-
cionam às suas decisões 
de compra, influenciarão 
grandemente o que eles 

colocam no carrinho durante uma 
visita ao supermercado. Águas 
aprimoradas, barras e bebidas para 
substituição de refeições, biscoitos 
fortificados, assim como alimentos 
orgânicos, continuarão crescendo em 
popularidade. Para introduzir, com 
sucesso, novos produtos no mercado, 
um fabricante precisa estabelecer 
uma fundação sólida logo no início do 
processo de desenvolvimento. Essa 
fundação deve incluir a parceria com 
um formulador de pré-misturas nu-
tricionais experiente para minimizar 
os desafios associados, não apenas 
trazendo esses produtos ao merca-
do, mas garantindo que o produto 
cumpra as declarações de seu rótulo 
e promova a repetição da compra.

* Ram Chaudhari é Ph.D., FACN, CNS. Vice-
presidente executivo sênior e diretor técnico para 
assuntos científicos da Fortitech.


