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RESUMO: O leite e seus derivados são alimentos de alto 
valor nutricional, muito presentes na dieta do brasileiro e 
ricos em ribofl avina, cuja defi ciência é endêmica em várias 
regiões do mundo. Esse estudo investigou o conteúdo de 
ribofl avina em leites e derivados e avaliou se os valores 
encontrados são condizentes com os declarados no rótulo. 
Foram avaliadas 3 marcas de leite integral, 2 de leite des-
natado, 2 de queijo tipo petit suisse e 3 de iogurte. As aná-
lises foram conduzidas por Cromatografi a Liquida de Alta 
Efi ciência (CLAE). Não foi observada diferença quanto ao 
conteúdo de ribofl avina entre os leites desnatados, mesmo 
quando apresentado no rótulo o termo “enriquecido com 
vitaminas”. O mesmo não foi observado em leites integrais, 
sendo encontradas diferenças signifi cativas quanto ao con-
teúdo vitamínico entre as marcas analisadas. Em iogurtes, 
esta diferença não foi signifi cativa. Uma das marcas de 
queijo tipo petit suisse apresentou teor de ribofl avina duas 
vezes superior à outra. Notou-se superestimação dos valo-
res de ribofl avina descritos nos rótulos dos produtos que 
continham esta informação quando comparados àqueles 
encontrados no presente trabalho. Verifi ca-se a necessida-
de de fi scalização quanto ao enriquecimento de produtos 
lácteos e de intensifi car as pesquisas nessa área, devido à 
escassez de dados na literatura.

PALAVRAS-CHAVE: Ribofl avina; leite integral; leite 
desnatado; iogurte; produtos lácteos.

INTRODUÇÃO

O leite e seus derivados, como os queijos e iogurtes, 
são alimentos de elevada importância nutricional, cada vez 
mais presentes na dieta do brasileiro.2

Nos últimos oito anos o Brasil mostrou-se no mer-
cado internacional como um dos maiores importadores de 
leite, entretanto, em 2005, dado o aumento da produtivida-

de, o país exportou 633 milhões de litros de leite, equiva-
lente a um aumento de 57,65% em relação ao ano de 2003. 
Assim, em 2004, o Brasil assumiu uma importante posição 
de exportador de leite e derivados.10 Entretanto, o consumo 
per capita de leite no país, que é de 127 litros/ano, continua 
muito aquém do índice recomendado pelas organizações de 
saúde. A Argentina, por exemplo, tem um consumo próxi-
mo de 200 litros per capita/ano.8

O leite e os produtos lácteos apresentam elevada 
potencialidade como veículos de complementação nutri-
cional, pois, além de sua ampla disponibilidade, são consti-
tuídos por proteínas de alto valor biológico, minerais, espe-
cialmente cálcio e fósforo e possuem as vitaminas A, D, B12 
e ribofl avina como principais compostos vitamínicos.6

A defi ciência de ribofl avina, caracterizada por glos-
site, queratose, dermatite e neutropenia, é endêmica em 
muitas regiões do mundo e em certas populações que apre-
sentam baixas ingestões das suas principais fontes: fígado, 
leite e derivados, rim, carne, ovos, ostras, germe de trigo, 
nabos, beterraba e farelo de arroz. 1, 4, 11

A Cromatografi a Líquida de Alta Efi ciência (CLAE) 
é a técnica usualmente empregada para análise de vitami-
nas em alimentos. Algumas de suas vantagens são: alta 
sensibilidade, grande poder de resolução, velocidade de 
separação dos componentes de interesse e possibilidade de 
determinação simultânea de várias vitaminas em alimentos 
enriquecidos.9

São escassas as informações disponíveis na literatu-
ra científi ca sobre o conteúdo de ribofl avina em alimentos. 
Considerando-se que o leite e seus derivados são ampla-
mente consumidos pela população brasileira, o objetivo 
deste estudo foi avaliar o conteúdo de ribofl avina nesses 
produtos por CLAE, bem como verifi car se os valores en-
contrados são condizentes com os declarados no rótulo.
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MATERIAL E MÉTODOS

Amostras

Foram avaliadas 3 marcas de leite integral, 2 mar-
cas de leite desnatado, 2 marcas de queijo tipo petit suisse 
e 3 marcas de iogurte, adquiridas no comércio local de 
Viçosa, MG, e mantidas sob refrigeração até o momento 
das análises.

Tomou-se o cuidado de adquirir todas as amostras 
dentro de seu prazo de validade e de diferentes lotes para 
cada uma das três repetições avaliadas.

Os leites integrais utilizados das marcas A e B fo-
ram do tipo esterilizado (longa vida) com 3,5% de gordura, 
enquanto que o da marca C foi do tipo pasteurizado, com o 
mesmo percentual de gordura.

Foram analisadas 2 marcas (A e B) de leites desna-
tados (1,0% de gordura), sendo o da marca A do tipo longa 
vida, enriquecido com ribofl avina, entre outras vitaminas, e 
o da marca B do tipo pasteurizado.

Quanto aos queijos tipo petit suisse, foram anali-
sadas 2 marcas (A e B), sabor morango. Com relação aos 
iogurtes, foram avaliadas 3 marcas, sendo a marca A de 
sabor laranja, cenoura e mel, a marca B sabor morango e 
a marca C sabor ameixa. A marca B é comercializada prin-
cipalmente na região de Viçosa, MG e as restantes em todo 
o país.

Equipamentos

Para a preparação das amostras foram utilizados os 
seguintes equipamentos: balanças analítica e semi-analíti-
ca; pHmetro UB-10, Hexis®; bomba de vácuo, modelo CA 
Fanem®; centrífuga Excelsa Baby II® com cruzeta angular 
4 x 100 mL, modelo 206-R, Fanem®. A fase móvel foi de-
gaseifi cada em banho ultrassônico Odontobrás®, T-14, com 
auxílio de bomba de vácuo e fi ltrada utilizando kit de fi ltra-
ção Vidrolabor Thermex® e membrana fi ltrante de natureza 
hidrofílica, com porosidade de 0,45 μm Millipore®. Para a 
quantifi cação do padrão de ribofl avina foi utilizado espec-
trofotômetro UV-visível (Shimadzu® UV-1601).

Reagentes e Solventes

Para preparo das amostras foram utilizados os se-
guintes reagentes com grau de pureza para análise (p.a.): 
ácido tricloacético (TCA) Vetec®; hidróxido de sódio 
(NaOH) Merck®, ácido acético Dinâmica® e água ultrapura 
Milli Q®. O padrão vitamínico utilizado para preparo da 
curva padrão foi a ribofl avina (Sigma®, lote 030438), com 
pureza igual a 95,6%. Para fi ltração das amostras foram 
usados papel de fi ltro livre de cinzas Inlab®, tipo 50,9 cm 
de diâmetro; seringas descartáveis esterilizadas de 3 mL; 
unidades fi ltrantes HV Millex®, em polietileno, 0,45 μm de 
porosidade Millipore®, Brasil. Para preparação das fases 
móveis foram utilizados o metanol grau HPLC, J.T. Baker® 
e água ultrapura Milli Q®.

Determinação de Ribofl avina por CLAE

Construção da curva de calibração

A construção da curva de calibração foi realizada 
por meio da injeção, em duplicata, de concentrações cres-
centes de ribofl avina, de acordo com o esquema a seguir:

Solução estoque: Foram pesados em balança analíti-
ca 10,9 mg de ribofl avina, dissolvidos em solução de ácido 
acético 0,02 N a quente (~70°C), sendo o volume comple-
tado para 100 mL com água ultra pura, utilizando balão vo-
lumétrico (Concentração teórica = 109 μg/mL).

Solução intermediária 1: Tomou-se uma alíquota de 
1 mL da solução estoque e completou-se o volume para 10 
mL com ácido acético 0,02 N, utilizando balão volumétrico 
(Concentração teórica = 10,9 μg/mL).

Solução intermediária 2: Tomou-se uma alíquota 
de 0,1 mL da solução intermediária 1 e completou-se o 
volume para 10 mL com ácido acético 0,02 N, utilizando 
balão volumétrico (Concentração teórica = 0,109 μg/mL = 
109 ng/mL).

Solução de trabalho 1: Tomou-se uma alíquota de 
3 mL da solução intermediária 2 e completou-se o volume 
para 10 mL com ácido acético 0,02 N, utilizando balão vo-
lumétrico (Concentração teórica = 31,55 ng/mL).

Solução de trabalho 2: Tomou-se uma alíquota de 
0,3 mL da solução intermediária 1 e completou-se o volu-
me para 10 mL com ácido acético 0,02 N, utilizando balão 
volumétrico (Concentração teórica = 315,53 ng/mL).

Solução de trabalho 3: Tomou-se uma alíquota de 
0,5 mL da solução intermediária 1 e completou-se o volu-
me para 10 mL com ácido acético 0,02 N, utilizando balão 
volumétrico (Concentração teórica = 525,9 ng/mL).

Para construção da curva de calibração foram injeta-
dos, em duplicata, 10 e 50 μL da solução de trabalho 1, 10 
e 30 μL da solução de trabalho 2 e 10 e 30 μL da solução 
de trabalho 3.

Extração e análise de ribofl avina

A extração e as análises foram conduzidas em am-
biente com pouca luminosidade, utilizando-se cortinas do 
tipo “black-out”, papel alumínio para cobrir as vidrarias e 
frascos de vidro âmbar.

A ribofl avina foi extraída das amostras segundo o 
método proposto por Bianchini & Penteado, ² com modi-
fi cações, utilizando-se uma solução de TCA, de tal forma 
que sua concentração fi nal fosse de 8% (20 mL de leite e 
derivados + 20 mL de solução de TCA 16%). Para os quei-
jos tipo petit suisse, foram pesados aproximadamente 20 g 
de produto e adicionados 20 mL de solução de TCA 16%. 
O material foi então fi ltrado a vácuo em funil de Büchner 
utilizando-se papel de fi ltro e neutralizado vagarosamente 
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com NaOH 10% até pH 6,0-6,5, utilizando-se pipeta e agi-
tação magnética.

O volume do extrato foi completado para 100 mL 
com água ultrapura, usando balão volumétrico e, em se-
guida, transferido para um frasco de vidro âmbar e manti-
do sob refrigeração (6 ± 2°C), até o momento das análises 
por CLAE.

Anteriormente à injeção, o material foi novamente 
fi ltrado em unidades fi ltrantes com 0,45 μm de porosida-
de. As condições cromatográfi cas utilizadas foram: cro-
matógrafo líquido de alta efi ciência, Shimadzu®, munido 
de bomba de alta pressão, modelo LC-10AD VP; injetor 
automático com alça de amostragem de 50 μL; detector de 
fl uorescência modelo SPD-10AV; software “Multi System” 
modelo Class VP 6.2, para controle de até 4 sistemas; co-
luna C18 VP-ODS Shim-Pack®, 5 μm, 150 x 4,6 mm; fase 
móvel composta de metanol e água ultrapura (40:60); fl uxo 
1mL/min. Os cromatogramas foram extraídos em compri-
mento de onda de excitação igual a 456 e de emissão igual 
a 525. As análises e pós-análises foram controladas por um 
computador acoplado ao sistema. A identifi cação da ribo-
fl avina foi realizada por comparação do tempo de retenção 
do padrão e amostras analisadas sob as mesmas condições. 
Foram injetados 10 μL de cada amostra, sendo o tempo de 
corrida de aproximadamente 5 minutos.

Análise Estatística

Os dados foram dispostos no delineamento intei-
ramente casualizado, constituindo 3 repetições para cada 
uma das marcas dos produtos testados.

A análise de variância (α=5%) foi utilizada para ve-
rifi car a existência de diferenças signifi cativas entre as mar-
cas. Para comparação de médias entre as marcas, utilizou-
se o teste de Duncan (α=5%).

Os testes estatísticos foram realizados utilizando 
procedimentos do SAS (Statistical Analysis System) versão 
6.9, licenciado para a UFV.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Curva de Calibração e Análise Qualitativa das 
Amostras

A curva de calibração obtida, bem como a equação 
da reta calculada, são mostradas na Figura 1.

A Figura 2 mostra os perfi s cromatográfi cos de al-
guns produtos analisados no presente trabalho, observan-
do-se baixa presença de interferentes e boa resolução dos 
picos.

Foram realizados testes de recuperação nas amostras 
de leite integral pasteurizado, leite desnatado esterilizado, 
iogurte e queijo tipo petit suisse, cujos resultados foram, 
respectivamente, 96,31%, 97,59%, 92,12% e 90,70%, o 
que permite inferir que as condições de extração e análise 
mostraram-se adequadas.

Leites

Não houve diferenças estatisticamente signifi cativas 
entre os leites desnatados das marcas avaliadas, mesmo o 
leite da marca A tendo declarado no rótulo a informação 
“enriquecido com vitaminas”, e, entre estas, constar a vita-
mina B2. O mesmo não pôde ser observado em relação aos 
leites integrais, uma vez que a marca C diferiu da marca B, 
apresentando teores de ribofl avina estatisticamente inferio-
res (Tabela 1).

Foram encontradas importantes diferenças entre os 
leites desnatado e integral da marca A, sendo o conteúdo 
de ribofl avina presente no primeiro tipo signifi cativamente 
maior. O cálculo levou em consideração o fato de o leite in-
tegral conter uma fração lipídica igual a 30%, sendo que, em 
100 mL de leite, a ribofl avina, por ser uma vitamina hidros-
solúvel, estará presente em uma fração de cerca de 70 mL.

Em estudo realizado por Bianchini & Penteado2 foi 
analisado por CLAE o teor dessa vitamina em amostras de 
leite pasteurizado e esterilizado. Ao utilizar o ácido triclo-
roacético (TCA) em concordância com o empregado no 
presente estudo, os autores encontraram teores de ribofl a-
vina iguais a 0,16 e 0,19 mg/100mL nos leites pasteurizado 
integral tipo B e esterilizado, respectivamente.

 

 

 

 

 

 Massa do padrão injetado (ng) 

FIGURA 1 – Curva de calibração para o padrão de ribofl avina.
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FIGURA 2 – Análise de ribofl avina por CLAE em Leite Desnatado Marca B (A), Iogurte 
Marca A (B) e Queijo tipo petit suisse Marca A (C). Condições cromatográfi cas: fase 
móvel: água: metanol (60:40); coluna: C18 VP-ODS Shim-pack®, 150 x 4,6 mm; 4,6 μm; 
fl uxo: 1,0 mL/min, volume de injeção: 10 μL. Comprimento de onda de excitação: 456; 
Comprimento de onda de emissão: 525.
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A vitamina B2 é instável à exposição à luz, calor e 
a perdas por lixiviação. Entretanto, é considerada estável 
após processo de esterilização, sendo as perdas insignifi -
cantes, porém podem aumentar à medida que o produto for 
exposto à luminosidade.1 A luz do sol pode ser considerada 
mais prejudicial a essa vitamina do que a luz fl uorescente.3 
Daí ser importante considerar que o local de armazenamen-
to do leite deva ser protegido da luz para evitar a fotode-
gradação vitamínica. Além disso, o tipo de embalagem uti-
lizada para envase de leite e produtos lácteos também pode 
afetar substancialmente as características de qualidade des-
ses alimentos, por meio do controle direto da quantidade 
de luz e oxigênio disponíveis para interagir com o produto. 
A ribofl avina presente em leites envasados em embalagens 
plásticas ou de vidro é mais rapidamente degradada do que 
aquela presente em leites envasados em embalagens carto-
nadas.3 Vassila et al.13 reportaram médias de perdas iguais 
a 19,5% de ribofl avina após 7 dias de estocagem, em leites 
envasados em diferentes embalagens. Entretanto, de forma 
inesperada, as menores perdas ocorreram em embalagens 
transparentes, incapazes de bloquear comprimentos de onda 
da ordem de 400 a 500 nm, responsáveis pela degradação 
da vitamina, o que não pôde ser explicado pelos autores. O 
mesmo não foi encontrado por Moyssiadi et al.7 que, após 7 
dias de estocagem de leites pasteurizados semi-desnatados 
em embalagens diversas, encontraram perdas de ribofl avi-
na variando entre 28 e 33%, sendo que o leite presente na 
embalagem transparente (tipo “PET”) apresentou perdas de 
40%. No presente estudo, os diversos tipos de leite e produ-
tos lácteos foram adquiridos do comércio local um dia após 
o recebimento. Entretanto, foram armazenados em geladei-
ra doméstica (8°C) por cerca de 24 horas até o início das 
análises. O leite pasteurizado integral, marca C, apresentou 
conteúdo de ribofl avina signifi cativamente inferior aos de-
mais, sendo uma das possíveis razões o tipo de embalagem 
utilizado para envase do leite (plástica e levemente opaca), 
permitindo a passagem da luz e, conseqüentemente, a des-
truição da vitamina.

A Tabela 2 mostra a concentração de ribofl avina nos 
leites analisados e sua contribuição para a Recommented 
Dietary Allowances (RDA).5 Observa-se que com a in-
gestão de apenas uma porção (200 mL) de leite desnatado 

esterilizado da marca A é possível suprir de 32,3 a 38,2% 
das recomendações diárias (1,3 e 1,1 mg/dia para homens 
e mulheres, respectivamente) de ribofl avina, sendo que 
com a ingestão de 3 copos desse tipo de leite, consegue-se 
atingir aproximadamente 100% da quantidade recomenda-
da de ingestão de vitamina B2. A menor contribuição pode 
ser observada para o leite integral da marca C, em que 200 
mL de produto suprem apenas 4,62 a 5,46% da RDA 5 para 
homens e mulheres, respectivamente. Para crianças de 4 a 
8 anos, verifi ca-se que a ingestão de uma porção de leite in-
tegral esterilizado, marca B, supre 40,00% das recomenda-
ções diárias de ribofl avina. Observa-se que o leite desnata-
do esterilizado e enriquecido, marca A, contribui com 70% 
das recomendações, entretanto, seu consumo não deve ser 
estimulado para essa faixa etária, a não ser sob recomen-
dação expressa de nutricionista ou médico, de acordo com 
informações presentes na própria embalagem do produto. A 
faixa etária de 4 a 8 anos foi escolhida a critério de análise, 
uma vez que a recomendação de ribofl avina para esse gru-
po etário é superior a dos demais, entre as crianças.

Verifi cou-se certa variação quanto ao conteúdo de 
ribofl avina entre as marcas analisadas no presente estudo 
(Tabela 3), quando comparadas ao referendado no rótu-
lo, na literatura e na Tabela Brasileira de Composição de 
Alimentos,12 o que pode ser explicado pela diferença nas 
metodologias de análise; pelo fato de o referenciado no 
rótulo nem sempre condizer ao conteúdo real da bebida 
e sim por ser uma estimativa de conteúdos presentes em 
tabelas de composição de alimentos; pelas perdas ocasio-
nadas pelas condições inadequadas de transporte e arma-
zenamento; e ainda, por fatores que podem interferir na 
produção do leite, como mudanças ocorridas em função 
da época do ano, alimentação do animal e tratamento tér-
mico.2 Mesmo sabendo as tabelas de composição química 
de alimentos disponibilizam valores medianos em relação 
à macro e micronutrientes, elas são instrumentos de aná-
lise do consumo e de elaboração de planos alimentares. 
Visto que os resultados dos testes de recuperação do pre-
sente estudo mostraram-se elevados, pode-se inferir sobre 
a confi abilidade dos dados apresentados e confrontá-los 
aos dados descritos na literatura, entre eles, os presentes 
em tabelas de composição química.

Tabela 1 - Teores médios de ribofl avina em amostras de leite de diferentes marcas, comercia-
lizadas no município de Viçosa, MG.

Leites Concentração de Ribofl avina 
(mg)/100mL de leite*

Leite Desnatado
Marca A (esterilizado, enriquecido) 0,21a

Marca B (pasteurizado) 0,15a b

Leite Integral
Marca A (esterilizado) 0,08 b 

Marca B (esterilizado) 0,12a b

Marca C (pasteurizado) 0,03c

* Média de três repetições
Médias seguidas ao menos por uma mesma letra, para cada tipo de leite, não diferem entre si, pelo teste 
de Duncan, ao nível de 5% de probabilidade (p < 0,05). 
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Iogurtes e Queijos tipo Petit Suisse

Não foram detectadas diferenças estatisticamente 
signifi cativas entre os iogurtes das três marcas analisadas 
quanto ao conteúdo de ribofl avina. Já com relação aos quei-
jos tipo petit suisse, verifi ca-se que o produto da marca A 
apresentou conteúdo dessa vitamina estatisticamente su-
perior ao encontrado no produto da marca B (Tabela 4). 
Esse alimento normalmente destina-se a crianças na faixa 
etária de 4 a 6 anos, sendo enriquecido com ferro, cálcio e 
vitaminas. Uma porção de 100 g do produto da marca A su-

pre 26% das necessidades nutricionais de ribofl avina para 
crianças entre 1 e 3 anos (Tabela 5). A quantidade referen-
dada no rótulo e na Tabela TACO12 foi superior à encontra-
da pela análise no presente estudo, sendo aproximadamente 
duas vezes maior (Tabela 6). Semelhantemente ao descrito 
para os leites, esse fato pode ser explicado por diferenças 
metodológicas de análise, ou diferenças na marca ou lote 
dos produtos analisados. Contudo, nota-se a importância de 
fi scalização e padronização dos produtos enriquecidos.

Tabela 2 – Concentração de ribofl avina em diferentes tipos de leite e sua contribuição para a Recomendação Dietética Ade-
quada (RDA)5.

Amostra
Conteúdo

(mg/200mL)
1 porção*

% da RDA Homens
adultos

% da RDA 
Mulheres adultas

% da RDA Crianças de 
4 a 8 anos

Leite Integral

Marca A (esterilizado) 0,16 12,33 14,53 26,67

Marca B (esterilizado) 0,24 18,42 15,95 40,00

Marca C (pasteurizado) 0,06 4,62 5,46 10,00

Leite Desnatado

Marca A (esterilizado, 
enriquecido) 0,42 32,30 38,20 70,00

Marca B (pasteurizado) 0,30 23,10 27,30 50,00

* Média de três repetições

Tabela 3 – Comparação entre o conteúdo de ribofl avina encontrado, o conteúdo declarado no rótulo e o referendado pela 
literatura e pela Tabela TACO.12

Amostra Concentração mg / porção
analisada (200 mL)

Concentração mg / porção
referenciada (200 mL)

Tabela Brasileira de
Composição de Alimentos 

(TACO)
Leite Integral Esterilizado,

Marca A 0,16 0,39* 0,241

Leite Integral Esterilizado,
Marca B 0,24 0,38** 0,241

Leite Integral Pasteurizado
Enriquecido,

Marca C
0,06 0,32** (não referendado)

Leite Desnatado Esterilizado
Enriquecido,

Marca A
0,42 (não referendado) 0,262

Leite Desnatado Pasteurizado, 
Marca B 0,30 0,32** (não referendado)

Média de três repetições
* Rótulo do Produto; ** Bianchini & Penteado, 2000.
1. Leite, de vaca, integral; 2. Leite, de vaca, desnatado, UHT.
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CONCLUSÃO

Os resultados obtidos permitem concluir que há ne-
cessidade de uma maior fi scalização no enriquecimento de 
produtos, uma vez que foi observado conteúdo semelhante 
de ribofl avina entre a marca de leite enriquecido e algumas 
de leites não enriquecidos, o que não era esperado. Entre-
tanto, vale ressaltar que o leite e os produtos lácteos podem 
ser considerados fontes importantes de vitaminas, em espe-

cial de ribofl avina, contribuindo para minimizar os riscos 
de possíveis defi ciências. Geralmente, os rótulos não con-
templam o conteúdo de ribofl avina, o que constitui uma li-
mitação ao consumidor, que atualmente busca informações 
mais precisas a respeito do valor nutricional dos produtos 
disponíveis no mercado. Notou-se superestimação dos va-
lores de ribofl avina descritos nos rótulos dos produtos que 

Tabela 4 – Teores médios de ribofl avina em produtos lácteos, comercializados no 
município de Viçosa, MG.

Produtos Lácteos Concentração de Ribofl avina em produtos 
lácteos (mg/100mL)*

Iogurte
Marca A 0,08a

Marca B 0,09a

Marca C 0,06a

Queijo tipo petit suisse
Marca A 0,13a

Marca B 0,06b

* Média de três repetições
Médias seguidas ao menos por uma mesma letra, para cada tipo de produto, não diferem entre si, 
ao nível de 5% de probabilidade (p<0,05), pelo teste de Duncan. 

Tabela 5 - Concentração de ribofl avina em diferentes produtos lácteos e sua contribuição para a Recomendação Dietética 
Adequada (RDA).5

Amostra Conteúdo
(mg/100mL)*

Valor declarado no 
rótulo

(mg/100mL)

% da RDA 
Homens adultos

% da RDA 
Mulheres adultas

% da RDA Crianças
(1 a 3 anos)

Iogurte

Marca A 0,08a nd 6,1 7,3 16,0

Marca B 0,09a nd 6,9 8,2 18,0

Marca C 0,06a nd 4,6 5,5 12,0

Queijo tipo petit suisse

Marca A 0,13a 0,22 10,0 11,8 26,0

Marca B 0,06b nd 4,6 5,5 12,0
*Média de 3 repetições; nd, não declarado.

Tabela 6 – Comparação do conteúdo de ribofl avina encontrado no presente estudo, declarado no rótulo e referendado pela 
Tabela TACO.12

Amostra Concentração
(mg/100 g ou mL)*

Valor declarado no rótulo
 (mg/100 g ou mL)

Tabela Brasileira de Composição de 
Alimentos (TACO)12

Iogurte
Marca B 0,08 nd (não referenciado)
Marca C 0,09 nd 0,12
Marca E 0,06 nd (não referenciado)

Queijo tipo petit suisse
Marca D 0,12 0,22 0,27
Marca E 0,06 nd 0,27

*Média de três repetições; nd: não declarado.
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continham a informação referente a esta vitamina quando 
comparados àqueles encontrados no presente trabalho. As-
sim, verifi ca-se a necessidade de maior fi scalização quanto 
ao enriquecimento de produtos lácteos e à confi abilidade 
das informações nutricionais presentes nos rótulos.

A pouca disponibilidade de dados na literatura acer-
ca do conteúdo de ribofl avina nos alimentos sugere que no-
vos estudos sejam realizados para ampliar o conhecimento 
dos produtos que constituem realmente boas fontes dessa 
vitamina.

ABRANCHES, M.V.; DELLA LUCIA, C.M.; ROCHA, 
F.I.G.; MORAES, V.B.; GONÇALVES, E.F.; NEVES, 
E.G.F.; SANT’ANA, H.M.P. Ribofl avin content in milk and 
dairy products and comparison with the value announced on 
the label. Alim. Nutr., Araraquara, v. 19, n. 3. p. 307-314, 
jul./set. 2008.

ABSTRACT: Milk and dairy products are high nutritional 
value foods present in the diet of Brazilian people and rich 
in ribofl avin, which defi ciency is endemic in a lot of areas 
in the world. This study investigated ribofl avin content 
in milk and dairy products and it assessed if the values 
found are compatible with those declared in the label. We 
assessed 3 marks of whole milk, 2 of skimmed milk, 2 of 
petit suisse cheese and 3 of yogurt. Analyses were carried 
out by High Performance Liquid Chromatography (HPLC). 
We didn’t fi nd statistical difference in the ribofl avin content 
among skimmed milks, even when the term “enriched with 
vitamins” was announced in the label. The same wasn’t 
observed in whole milks, which didn’t present differences in 
the vitamin content among the marks analyzed. In contrast, 
in yogurts, this difference wasn’t signifi cant. One of the 
marks of petit suisse cheese presented ribofl avin content 
twice superior to the other. It was verifi ed super estimation 
of the ribofl avin values presented in the product’s labels 
which had this information when compared to those found 
in the present study. Thus, it’s verifi ed the need of larger 
inspection for the enrichment of dairy products and the 
necessity to enhance the research in this area, since data 
found in literature are rare.

KEYWORDS: Ribofl avin; whole milk; skimmed milk; 
yogurt; dairy products.
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