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Dossiê Proteínas do Soro do Leite

PROTEÍNA É SOLUÇÃO 
PARA VIDA SAUDÁVEL

As mudanças no estilo de vida da sociedade vêm  
requisitando o desenvolvimento de produtos alimentícios 
que garantam uma rotina saudável ao longo da vida. Para 
manter corpo e mente ativos, a indústria vem buscando 
inúmeras soluções para oferecer nutrição de ponta com 
a maior praticidade possível. É o caso dos produtos com 
alta que utilizam o concentrado proteico de soro do leite - o 
chamado whey protein concentrate em sua fabricação. 

Esses novos rótulos são vistos como uma tendência 
tanto no aspecto nutricional quanto funcional para ajudar 
a conter a obesidade e as doenças crônicas, que, segundo 
a Organização Mundial de Saúde (OMS), até 2020, serão 
responsáveis por quase três quartos das mortes no mundo. 
Tamanhos são os benefícios do whey protein que ele vem 
sendo classificado como um superalimento, uma vez que 
a proteína do soro do leite é capaz de aglutinar minerais 
específicos, incluindo o cálcio, magnésio, zinco, ferro, sódio 
e potássio. Além disso, tem efeitos positivos comprovados 
nos ossos, músculos, sangue, cérebro e pâncreas. Também 
há registros de ação contra o câncer e infecções, controle 
insulinotrópico e no fortalecimento do metabolismo. Os 
chamados whey protein também ajudam no envelheci-
mento saudável, no gerenciamento da saciedade e con- 
sequente controle de peso e na recuperação muscular após 
o exercício físico. 

Pioneira na fabricação do produto no Brasil, a  
Nutrifont oferece uma solução de fornecimento local de whey 
protein (WPC 80) de alta qualidade à indústria de alimentos. 
Dispondo de alta tecnologia no processo, é uma alternativa 
extremamente competitiva para o mercado brasileiro.

ALIMENTAÇÃO COMO COMBUSTÍVEL

Tamanhos benefícios vêm levando esses novos produtos, 
anteriormente fabricados apenas para o mercado esportivo, 
para o mercado massivo. São itens que destacam a impor-
tância da prevenção de doenças ao invés de se focar apenas 
na cura. 

A dieta à base de suplementação com soro e outras pro-
teínas associada ao exercício físico também é citada como 
altamente benéfica para os idosos ganharem e manterem 
massa muscular e melhorarem a qualidade de vida. De modo 
geral, é recomendado o consumo de aproximadamente 0,4 g 
de proteína/kg de peso corporal por refeição, representando 
1,2 a 1,6 g de proteína/kg de peso corporal por dia.

As proteínas desempenham um papel fundamental na 

estrutura do corpo, com funções de regulação de tecidos e 
órgãos. A proteína é essencial para síntese dos anticorpos 
e enzimas, é responsável por transmitir sinais entre células 
e é o principal componente do músculo, que permite que o 
corpo se mova. 

Sua pureza e alto teor de aminoácidos essenciais de cadeia 
ramificada (BCAAs), especialmente a leucina conhecida por 
sua importância única para estimular a síntese muscular, 
conferem à proteína de soro de leite excelentes propriedades 
funcionais e nutricionais, além do sabor neutro que permite 
ser incorporada em alimentos e bebidas naturalmente. Con-
tudo, para garantir máximo aproveitamento é importante 
optar por uma dieta alimentar proteica de alta qualidade. 
De modo geral, o benefício das proteínas lácteas solúveis 
fica claro através de estudos comparando a proteína do 
soro do leite à caseína e à soja. A proteína de soro de leite 
mostra-se superior especialmente por conta do elevado teor 
de leucina responsável pela digestão e cinética de absorção 
de aminoácidos de cadeia ramificada.
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COMPARAÇÃO DA QUALIDADE DAS PROTEÍNAS
Tipo de 
Proteína

PDCAAS* Índice de 
aminoácidos

Índice de eficiência da 
proteína

Valor biológico Digestibilidade da 
proteína

Proteína do 
soro do leite

1.00 1.14 3.2 104 99

Ovo inteiro 1.00 1.21 3.8 100 98
Caseína 1.00 1.00 2.5 80 99
Proteína de 
soja

1.00 0.99 2.2 74 95

Bife 0.92 0.94 2.9 80 98
Trigo 0.25 0.47 0.3 54 91

* Índice de aminoácidos corrigido pela digestibilidade proteica

PROCESSO DE PRODUÇÃO WHEY PROTEIN

Whey protein é um termo usado genericamente para 
descrever proteínas solúveis isoladas do leite. O composto 
é gerado no processo de fabricação de queijos, quando o 
soro do leite é segregado da matéria seca. Neste momento, 
o soro líquido possui cerca de 1% de proteína e precisa ser 
concentrado. Os outros componentes são lactose, vitami-
nas, minerais, água e traços de gordura. 

O leite possui duas classes de proteínas: a caseína 
(utilizada para produção de queijo) e as proteínas séricas, 
que dão origem ao concentrado proteico de soro, conheci- 
do como  Concentrato Proteico de Soro de Leite, Whey 
Protein Concentrate (WPC).

 O processamento utiliza-se de membranas semipermeá- 
vel que realizam a filtragem e a separação do líquido em 
dois fluxos: o retentado e o permeado. Ao usar membranas 
com diferentes tamanhos de poros, é possível separar 
componentes específicos do leite e do soro.

Soro Líquido Lactose
Gordura

RETENTADO

PERMEADO

Proteína do soro do leite

Água
Minerais

Membrana de ultra�ltração

Diagrama de ultra�ltração

Nesse processo, a ultrafiltração é usada para concentrar as 
proteínas do soro: a maioria dos componentes dissolvidos e  
alguns não dissolvidos irão passar (lactose e minerais), enquanto 
componentes maiores serão retidos pela membrana (proteínas 
do soro principalmente). O soro é filtrado por uma sequência de 
membranas até atingir os padrões de concentração de proteína.

O produto concentrado é secado pela tecnologia de spray 
dryer que consiste numa pulverização a alta temperatura para 
uma secagem instantânea do produto antes deste ser envasado 
numa sala de altos padrões de controles de ambiente.
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Dossiê Proteínas do Soro do Leite
NUTRIFONT: FORNECIMENTO 
LOCAL COM TECNOLOGIA 
GLOBAL

A Nutrifont empresa da Lactalis 
Ingredients, um dos maiores forne-
cedores de ingredientes de soro de 
leite do mundo,localizada na cidade de 
Três de Maio - RS é a primeira empre-
sa a fabricar Lactose e Concentrado 
Proteico de Soro de Leite 80% (WPC 
80%) no Brasil, produzidos em fábrica 
com tecnologia de ponta a partir de 
soro fresco processado em plantas 
Lactalis integradas, mesmo local da 
fábrica de queijo. 

Com alto grau de automação, a 
fábrica Nutrifont garante qualida-
de e padronização da produção. A 
moderna planta de processamento 
com equipamentos de última geração 
conta com tecnologia de filtração 
por membranas para produção do 
Concentrado Proteico de Soro de 
Leite – WPC, desidratado através de 
processo de secagem “Spray Dryers”. 
Por meio do sistema de envase auto-
mático, os produtos estão disponíveis 
em sacos de 20 kg e lactose sacos de 
25kg e 1.000kg. Todos os produtos 
possuem certificações Kosher e Halal.

A Nutrifont fornece soluções 
lácteas para todos os tipos de de-
mandas nutricionais e funcionais das 
indústrias de alimentos e bebidas. 
Agregando valor ao negócio de seus 
clientes através da sua experiência 
global, ingredientes de qualidade e 
suporte local.

Nutrifont Alimentos S.A.
nutrifontingredients.com.br
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