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RESUMO: A indústria alimentícia desenvolve, na atualidade, a produção de alimentos com 

diferentes teores de lactose, visando abastecer um mercado cada vez crescente de 

consumidores com algum tipo de intolerância à lactose ou mesmo por um consumo 

consciente de produtos com reduzido teor deste carboidrato. Visando melhorar sua qualidade 

e o atendimento da legislação atual, metodologias rápidas e confiáveis para a identificação 

do teor de lactose nos diferentes alimentos são necessárias. O presente trabalho tem como 

objetivo descrever o uso da metodologia de Cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE, 

em inglês: High performance liquid chromatography, HPLC), uma técnica aplicada em 

diversas áreas da química e da biologia. Para tal fim, foi realizada uma revisão da literatura 

sobre o possível uso da técnica de cromatografia líquida de alta performance (HPLC) na 

identificação de lactose em amostras nesses produtos alimentícios. 
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ABSTRACT: The food industry is currently developing the production of foods with different 

levels of lactose in order to supply an increasing market of consumers with some type of 

lactose intolerance or even a conscious consumption of products with reduced carbohydrate 

content. To improve its quality and comply with current legislation, fast and reliable 

methodologies are needed to identify lactose content in different foods. The present work has 

the objective of describing the use of High Resolution Liquid Chromatography (HPLC), a 

technique applied in several areas of chemistry and biology. A review of the literature on the 

possible use of high performance liquid chromatography (HPLC) in the identification of 

lactose in samples of these foodstuffs was carried out. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A intolerância à lactose é uma patologia comum em diversas populações, nas mais 

variadas faixas-etárias (CUNHA et al., 2008). Está condição constitui a inabilidade para 

digerir completamente o açúcar predominante do leite (lactose). Pode ser uma forma 

congênita de tipo primária e permanente, ou secundária, uma condição temporária causada 

por dano à mucosa intestinal. Está última afeta cerca de ¾ da população mundial atualmente 

e, segundo dados da Agência Brasil, cerca de 40% dos brasileiros possuem algum grau de 

intolerância à lactose (AGÊNCIA BRASIL, 2018).  

Os sintomas presentados por pessoas intolerantes à lactose e pessoas com alergia, as 

vezes se confundem. No entanto, pessoas alérgicas não podem consumir nem leite nem 

derivados, pois neste caso, a alergia é uma reação do sistema imunológico às proteínas do 
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leite (CUNHA et al., 2008). Entretanto, para amenizar os sintomas, pessoas com intolerância 

devem evitar o consumo de produtos ricos em lactose e substitui-los pelo consumo de 

alimentos funcionais contendo culturas probióticas e prebióticas, lácteos em forma de iogurte 

e outros produtos fermentados, bem como leites hidrolisados (TÉO, 2002). 

 

A lactose é um dissacarídeo que está conformado por galactose e glicose.  A lactose é 

hidrolisada por uma enzima intestinal, uma b-galactosidase chamada lactase, que libera esses 

componentes monossacarídeos, fazendo possível sua absorção na torrente sanguínea. Na 

ausência dessa enzima, a lactose é fermentada no cólon e, como consequência, são formados 

subprodutos como metano (CH4), ácido láctico e hidrogênio (H2),  causando sintomas que 

incluem distensão intestinal, cólicas, flatulência, dor e/ou diarreia osmótica (BARBOSA; 

ANDREAZZI, 2011).  

 

Durante o período de lactância, em todas as espécies de mamíferos, a atividade da lactase 

é alta. Porém, após esta fase, a atividade da enzima é mantida em níveis baixos, geralmente 

inferior à 10% da atividade do neonato (BARBOSA; ANDREAZZI, 2011).  

 

A recente regulamentação da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), 

obriga às indústrias de alimentos a informarem, no rótulo das embalagens, a presença de 

lactose na composição dos produtos, pela resolução RDC 136/2017. Segundo o reporte da 

ANVISA e ASCOM (Associação dos Servidores e Funcionários do Comércio do Brasil), isso 

é valido para alimentos com mais de 100 miligramas (mg) de lactose para cada 100 gramas ou 

mililitros do produto. Ou seja, qualquer alimento que contenha lactose em quantidade acima 

de 0,1% (apud ANVISA/ASCOM, 2018).  

 

1.1 Objetivo 

 

Este trabalho tem por objetivo descrever o uso da metodologia de cromatografia líquida 

de alta performance (HPLC) na identificação de lactose em amostras de produtos 

alimentícios. 

 

1.2 Justificativa 

 

Nos últimos anos, a indústria alimentícia vem lançando no mercado uma grande 

diversidade de produtos lácteos sem lactose, ou com teor reduzido de lactose, para atender um 

público com necessidades e restrições alimentarias especiais (LA NASA et al., 2018; 

SAUER; BOUTIN; KIM, 2017). Assim, é muito importante monitorar o teor de lactose de 

produtos comerciais “Zero lactose” desenvolvidos pela indústria alimentícia, uma vez que 

oferecem essa vantagem para os consumidores com restrição alimentar e são 

significativamente mais custosos (SILVA; MARINHO, 2016). Além disso, a determinação da 

quantidade de lactose é importante, porquanto esse açúcar colabora com as propriedades 

funcionais do produto, constituindo um dos parâmetros de qualidade que pode ajudar na 

detecção de fraudes (ACQUARO JUNIOR et al., 2013).  

 

1.3 Metodologia 

 

Será realizada uma revisão da literatura sobre o possível uso da técnica de cromatografia 

líquida de alta performance (HPLC) em análises de amostras de produtos com baixo teor ou 

isentos de lactose. Tendo em vista que as pesquisas de revisão bibliográfica têm o objetivo de 

reunir em si as pesquisas de outros autores, que podem ser localizadas em bancos de dados, 



 

sejam estes impressos ou eletrônicos, na intenção de embasar teoricamente determinado 

assunto. Permitem que o conhecimento seja aprofundado, aperfeiçoando teorias e subsidiando 

mudanças no cotidiano que permeiam a realidade do objeto de estudo, assim como permitem 

a divulgação do conhecimento conceitual relacionado ao tema.  

O levantamento bibliográfico de busca de livros, monografias, dissertações e teses e 

artigos pertinentes à questão de estudo, foi realizado no período de janeiro a junho de 2018, 

utilizando-se periódicos da Capes, bases de patentes do INPI, e bases de dados de artigos, 

como Pubmed, Science Direct, Scielo, Lilacs, BDEnf e Medline. Os descritores bibliográficos 

utilizados foram: lactase, intolerância a lactose, HPLC e seus correspondentes em inglês e 

espanhol. 

 

2 DETERMINAÇÃO DA LACTOSE EM PRODUTOS LÁCTEOS  

 

2.1 O Leite e sua composição 

 

O Brasil é um dos maiores produtores de leite. Em 2016 a produção de leite alcançou 

33,6 bilhões de litros (VILELA et al., 2017). Nos últimos 50 anos, a produção de leite no 

Brasil cresceu sistematicamente com taxas de crescimento anual de aproximadamente 5,3% 

(VILELA et al., 2017). Tal produtividade tem impulsionado aumentos no consumo, de 

aproximadamente 173 litros de leite per capita por ano (ACQUARO JUNIOR et al., 2013). 

Existe potencial para retomar a taxa de crescimento histórico em 2018, e para que o Brasil 

permaneça como o quarto maior produtor mundial de leite nos próximos anos (VILELA et 

al., 2017). 

 

O leite é uma fonte nutritiva de grande importância, é um alimento considerado uma 

fonte de proteínas, gordura, carboidratos e outros constituintes essenciais e possui a lactose 

como o principal carboidrato presente em sua composição. No leite cru, a lactose é 

responsável por 40% dos sólidos totais, 50 % no leite desnatado e de 70 a 80% no soro 

(CUNHA et al., 2008). Na Tabela 1 é apresentado a composição média do leite.  

 

Tabela 1 - Distribuição de percentual da composição do leite (valores médios) 

Componente  Quantidade 

(%) 

Água  87,5 

Extrato Seco 

Total (EST) = 12,5 % 

Gordura 3,5 

Proteína (principal é a caseína) 3,5 

Lactose (açúcar – Hidratos de Carbono) 4,7 

Minerais 0,8 

Fonte: Adaptado de (Silva; Silva; Ferreira, 2012) 

 

A composição do leite pode variar em relação com vários fatores, como por exemplo, a 

alimentação, espécie (bovina, caprina, ovina etc.), raça (Jersey, Holandesa, etc.), saúde do 

animal, clima, ou a estação do ano, entre outros (SILVA; SILVA; FERREIRA, 2012). 

Variações para distintos tipos de leite são mostradas na Tabela 2. 

 

 

 

 

 



 

Tabela 2 Composição do leite de diferentes espécies (%) 

Espécies  Densidade Água Proteínas Gordura Lactose 
Extrato 

seco 

Sais 

Minerais 

Mulher 1.031 88,12 1,90 4,50 5,30 11,88 0,18 

Cabra 1.032 87,54 3,70 4,20 4,00 12,46 0,56 

Ovelha 1.038 80,41 6,52 6,86 5,23 19,59 0,98 

Búfala 1.034 82,05 4,00 7,98 5,18 17,95 0,79 

Vaca 1.030 87,25 3,50 3,80 4,80 12,75 0,65 

Fonte: Adaptado de Venturini; Sarcnelli; Silva, 2007. 

 

De acordo com o indicado no RIISPOA (Regulamento e Inspeção Industrial e Sanitária 

de produtos de Origem), as características médias definidas para o leite são: teor de gordura 

mín. 3%; acidez (15 – 20) graus Dornic; densidade a 15ºC (1.028 - 1.033); lactose mín. 4,3%; 

extrato seco desengordurado mín. 8,5%; extrato seco total mín.11,5%; índice crioscópico mín. 

0,550ºH (apud FERREIRA; LEVANDOSKI; FAVORETO, 2016). O Ministério da 

Agricultura e Abastecimento do Brasil, apontando melhoras no setor quanto à qualidade, 

determina valores mínimos (em termos de variação) dos componentes do leite. São exigidos 

teores mínimos de 3,0% para a gordura, é requerido um mínimo de 11,5% para o extrato seco 

total, enquanto que  o teor mínimo é de 8,5% para o extrato seco desengordurado com 3,0% 

de quantidade mínima de proteína (apud FERREIRA; LEVANDOSKI; FAVORETO, 2016). 

 

Os principais componentes do leite de vaca são descritos a seguir: 

 

Água: O componente com maior porcentagem quantitativo em volume, em média, é 

água, na qual se encontram em suspensão os demais componentes (SILVA; SILVA; 

FERREIRA, 2012). 

 

Gordura: A gordura no leite é composta principalmente por ácidos graxos saturados 

(triglicerídeos). Eles adjudicam ao leite e a seus derivados algumas características 

organolépticas tais como seu sabor, cor e odor peculiares (SILVA; SILVA; FERREIRA, 

2012). 

 

Proteína: As proteínas do leite são constituídas pelas variações no agrupamento de 20 

aminoácidos. A caseína é a proteína mais abundante no leite de vaca, em termos quantitativos, 

com aproximadamente 80% de participação. Devido a que é insolúvel, está presente em 

suspensão coloidal no leite. O outro 20% está constituído pelas albuminas (16%) e globulinas 

(4%) solúveis em água e conhecidas como as “proteínas do soro do leite” (VENTURINI; 

SARCINELLI; DA SILVA, 2007). 

 

Lactose: A lactose (Figura 1) (4-O- β-Dgalactopiranosil-D-glucopiranose) é o principal 

carboidrato do leite e representa cerca de 70% dos sólidos do soro do leite. Está formada pela 

junção de dois monossacarídeos, uma molécula de glicose e uma molécula de galactose, 

sendo responsável pelo sabor levemente doce do leite. Desde um ponto de vista físico-

químico, a lactose está presente no leite, em média 5%, no estado molecular em solução 

verdadeira, com partículas de diâmetros inferiores a 1ηm. Cerca de 11% da lactose se 

encontra ligada as proteínas, o restante em dissolução (FERREIRA; LEVANDOSKI; 

FAVORETO, 2016). 
 



 

 
Figura 1 Estrutura química simplificada da lactose 

Fonte: Santos (2011). 
 

A lactose é exclusivamente encontrada no leite de mamíferos. A absorção da lactose 

depende da atividade da enzima lactase-polimerase presente na borda em escova do intestino 

delgado humano e que hidrolisa a lactose até glicose e galactose, que são, dessa forma, 

absorvidas por sistema transportador ativo específico presente na membrana de enterócitos, 

chamado de co-transportador de sódio e glicose/galactose (SGLT1). A glicose é integrada ao 

“pool” de glicose do intestino e a galactose é metabolizada pelo fígado, para ser convertida 

posteriormente em glicose também. A galactose, da mesma forma, pode ser metabolizada nos 

eritrócitos e eliminada na urina ( SAUER; BOUTIN; KIM, 2017; DVOŘAČKOVA; 

ŠNÕBLOVÁ; HRDLIČKA, 2014). 

 

Vitaminas e Sais minerais: No leite são encontrados sais minerais em quantidades 

significativas, tais como: fósforo (P), cloro (Cl), sódio (Na), cálcio (Ca), potássio (K) e 

magnésio (Mg). Também apresenta ferro (Fe), alumínio (Al), zinco (Zn) e manganês (Mn) em 

menor quantidade (SILVA; SILVA; FERREIRA, 2012).  

Com relação às vitaminas, o leite contém vitaminas lipossolúveis (que estão associadas à 

gordura presente), vitaminas A, D, E e K; e as hidrossolúveis, B1, B2, B6, B12, niacina, ácido 

pantotênico e vitamina C. Não obstante, as quantidades são reduzidas. Outro fator 

considerado é o fato de que uma grande quantidade dessas vitaminas é destruída quando o 

leite sofre tratamento térmico. (SILVA; SILVA; FERREIRA, 2012). 

 

2.2 Cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) 

 

A cromatografia é um processo cujas metodologias envolvem refratometria, 

espectrofotometria e titulometria. Uma de suas grandes vantagens é a seletividade em relação 

aos diferentes monossacarídeos e dissacarídeos que são quantificados simultaneamente em 

uma única análise, o que converte a HPLC em uma técnica muito empregada na análise 

simultânea de diferentes açúcares, como a glicose, a frutose e a sacarose (ARGENTON, 

2010). Outras vantagens encontradas nessa técnica são sua velocidade, poder de resolução, a 

possibilidade de manuseio de pequenas quantidades de amostra (10-9 – 10-15g) e a 

simplicidade, quando comparada com outras técnicas (NOLLET; TOLDRÁ, 2012). 

 

A cromatografia é uma técnica analítica onde consegue-se identificar, quantificar e 

separar misturas de diferentes compostos químicos. O termo cromatografia é aplicado um 

número grande de sistemas e técnicas analíticas diferentes. Contudo, em todas as 

metodologias cromatográficas possuem em comum o uso de uma fase estacionária e uma fase 

móvel. Os componentes de uma mistura de compostos migram através da fase estacionária 

pelo fluxo da fase móvel, sendo separados em função das diferentes velocidades de migração 

entre os componentes da amostra. Na cromatografia líquida a fase móvel é um líquido e a fase 

estacionária geralmente está contida dentro de uma coluna ou em uma superfície ( KOČOVÁ 

et al., 2018; TASSI et al., 2018; NOLLET; TOLDRÁ, 2013; KATZ et al., 1998;).  



 

Um dos métodos mais precisos e simples disponíveis é a Cromatografia líquida de alta 

performance ou de alta eficiência (CLAE, em inglês: High performance liquid 

chromatography, HPLC). A cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) é o tipo mais 

versátil e amplamente utilizado de cromatografia de eluição. O HPLC é um tipo de 

cromatografia que utiliza líquido como fase móvel e uma grande variedade de fases 

estacionárias e para garantir a melhor eficiência nas velocidades de migração, o líquido é 

submetido a alta pressão (KOČOVÁ et al., 2018; MATHIAS; CONNOR; B’HYMER, 2017; 

TASSI et al., 2018). Os diferentes tipos de HPLC são frequentemente classificados pelo 

mecanismo de separação ou pelo tipo de fase estacionária ( KOČOVÁ et al., 2018;  KATZ et 

al., 1998):  

 

● Cromatografia de partição, ou líquido-líquido;  

● Cromatografia de adsorção, ou líquido-sólido;  

● Cromatografia de troca-iônica;  

● Cromatografia por exclusão de tamanho;  

● Cromatografia de afinidade;  

● Cromatografia chiral. 

 

Com relação a parte instrumental, os equipamentos modernos de HPLC geralmente 

possuem como componentes mais importantes (KOČOVÁ et al., 2018; TASSI et al., 2018; 

KATZ et al., 1998): 

 

● Sistema de reservatório fase móvel e tratamento de solventes; 

● Sistema de bombeamento pressurizado; 

● Sistema de injeção de amostras; 

● Colunas cromatográficas; 

● Detectores (absorbância, fluorescência, eletroquímico, espectrômetro de massa, etc). 

 

2.3 Determinação de Lactose 

 

No Brasil, a composição do leite comercializado e o seu teor de lactose é regulado através 

de legislação específica. A Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 135, de 8 de fevereiro 

de 2017 define que os alimentos para dietas com restrição de lactose são classificados como: 

 
“Isentos de lactose e baixo teor de lactose. Os alimentos considerados 

“isentos de lactose” contêm quantidade de lactose igual ou menor a 0,1 

g/100g ou 0,1 g/100mL do alimento pronto para o consumo, enquanto que 

os alimentos considerados “baixo teor de lactose” contêm quantidade de 

lactose maior que 0,1 g/100g ou 0,1 g/100mL e igual ou menor do que 

1g/100g ou 1g/100mL do alimento pronto para o consumo”  

 

A RDC 135/2017 também estabelece que: 

 
“Os alimentos para dietas com restrição de lactose, que atendam a 

classificação de “isentos de lactose”, devem trazer na embalagem, próxima 

à denominação de venda do alimento, a seguinte redação: “isento de 

lactose”, “zero lactose”, “0% lactose”, “sem lactose” ou “não contém 

lactose”. Assim como os alimentos que atendam a classificação de “baixo 

teor de lactose” devem trazer a declaração “baixo teor de lactose” ou 

“baixo em lactose” próxima à denominação de venda do alimento” 

(ANVISA, 2017). 



 

 

De forma a atender a legislação e como forma de garantir a saúde pública de nossa 

população, é essencial o desenvolvimento de metodologias para a identificação e 

quantificação dos componentes dos principais alimentos consumidos em nosso país. A 

indústria alimentícia no Brasil precisa metodologias analíticas que tenham sido validadas em 

laboratórios certificados e que ofereçam resultados confiáveis para uma variedade de novos 

produtos em aumento, que necessitam limites baixos, tanto de detecção quanto de 

quantificação. Para a dosagem da porcentagem de lactose presente nos diferentes alimentos 

comercializados, diferentes metodologias podem ser empregadas.  

 

Um método reconhecido para a determinação de lactose no leite, é o 984.15 da AOAC 

(Association of Analytical Communities) é um método que cada vez é menos aplicado por ser 

mais demorado e mais complexo, comparado com outros procedimentos. Seu funcionamento 

envolve a hidrólise enzimática da lactose pela β-galactosidase (pH 6,6). Pelo processo, é 

produzida uma subsequente oxidação da β-galactose, sendo liberado ácido galacturónico (pH 

8,6). Além disso, o dinucleótido nicotinamida - adenina (NAD+) é reduzido e catalisado pela 

β-galactose desidrogenase. Assim, o teor da lactose é calculado pela quantidade formada de 

NAD reduzido, realizando a medição a 340 nm. O método descrito requer sete reagentes 

diferentes, dois dos quais devem ser preparados semanalmente (THERMO FISHER 

SCIENTIFIC INC. AND ITS SUBSIDIARIES, 2016). 

 

Outra possibilidade, é a quantificação detecção e da lactose por HPLC com índice de 

refração (HPLC-RID). Essa técnica exige que se realize procedimentos adicionais de clean-up 

durante a preparação das amostras para evitar prejuízos nas colunas cromatográficas do 

equipamento. Também é realizada a desproteinização etanoica como substituto da 

precipitação, usando ferrocianeto de potássio, acetato de zinco, ácido acético, oxalato de sódio 

e hidrogeno fosfato de sódio e acetato de chumbo, ou por meio do reativo de Carrez 

(ACQUARO JUNIOR et al., 2013).  

 

Por outro lado, empregar HPLC com detector específico (CAD, em inglês: Corona 

charged aerosol detector) constitui um método mais simples, rápido e preciso (ACQUARO 

JUNIOR et al., 2013). A cromatografia líquida de alta performance fornece um procedimento 

simples e rápido para a determinação da lactose no leite. A maior sensibilidade do detector 

permite a determinação da lactose no leite a uma diluição de 1: 100 (v /v) da amostra de leite 

(ACQUARO JUNIOR et al., 2013). 

 

A alta sensibilidade também permite avaliar as consequências de diferentes métodos de 

preparação de amostras. No estudo realizado pela Thermo Fisher Scientific Inc. (2016), 

diversas técnicas de preparação de amostras foram avaliadas para o uso dessa técnica 

(THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. AND ITS SUBSIDIARIES, 2016). Por um lado, a 

diluição simultânea e a precipitação do leite com ácido perclórico a 1%, procedimento comum 

utilizado na literatura, deu como resultado a pior recuperação, e a precipitação de proteína e 

diluição com acetonitrilo puro proporcionou uma recuperação muito fraca da lactose. Por 

outro lado, a maior recuperação foi observada quando a amostra de leite foi processada com 

uma diluição inicial de 1: 100 (v/v) de leite, seguida por uma diluição com 70% de 

acetonitrilo aquoso. Além disso, esse procedimento foi o mais rápido e menos dispendioso, 

pelo que foi escolhido (THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. AND ITS SUBSIDIARIES, 

2016). Os dados mostram um alto grau de correlação, quando um ajuste quadrático é usado. A 

curva de calibração apresentada na Figura 2 mostra um valor de R
2
 de 1,0 quando plotado 

com os eixos de concentração e resposta invertidos.  



 

 

 
Figura 2 Curva de calibração (Dionex Corona detector) 

Fonte: Thermo Fisher Ssientific Inc. and Its Subsidiaries, 2016. 
 

Os valores experimentais gerados para diferentes calibradores usando essa curva são 

apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 Valores experimentais calibrados da Figura 1. 

Valor calibrado  

(µg/ml) 
Valor experimental 

(µg/ml) 

5 5,8 

10 10,8 

20 20,9 

50 48,7 

100 97,6 

200 200 

500 502 

1000 999 

Fonte: Thermo Fisher Scientific Inc.. and its Subsidiaries, 2016. 

 

Os cromatogramas representativos resultantes para amostras de leite com 1%, 2%, isentas 

de gordura e com lactose são apresentados na Figura 3. 

 

 
Figura 3 Cromatogramas de sobreposição de diferentes amostras de leite 



 

Fonte: Thermo Fisher Scientific Inc. and its Subsidiaries, 2016. 

O estúdio realizado por Acquaro Junior et al. (2013), propendeu o desenvolvimento e 

validação de uma metodologia para determinação da lactose empregando cromatografia 

líquida com índice de refração, linear em uma ampla faixa dinâmica, que instituísse tanto os 

parâmetros quanto as condições analíticas, com o objetivo de maximizar a quantidade de 

lactose extraída. Os autores consideraram o tempo de centrifugação, a intensidade de rotação 

e a proporção de diluição entre solvente/amostra, como variáveis independentes. Os autores 

determinaram a condição de extração otimizada por meio de tratamentos estatísticos, com 

uma taxa de recuperação média de 105%, com proporção etanol:leite de (4:1, v/v), e rotação 

de 10.000 rpm durante 37 minutos. Sendo que o método utilizado foi fundamentado em 

princípios da Química Verde, em troca de reagentes custosos e solventes tóxicos, o método 

utilizado empregou somente água como fase móvel e etanol para a preparação da amostra. 

Pelos resultados obtidos, o método usado mostrou-se adequado e de alta precisão, além de 

seletivo e exato, e com recuperação dentro de limites aceitáveis.  

 

Silva e Marinho (2016), analisaram 16 amostras de produtos comerciais mediante análise 

de HPLC. Na Figura 4, é apresentado o cromatograma de uma das amostras reportadas pelos 

autores, e na Tabela 4, é apresentada a quantidade de lactose resultante nas amostras 

analisadas. Notou-se que 7 das amostras analisadas apresentaram lactose em valores 

relativamente baixos. 

 

 

 
Figura 4 Cromatografia de amostra de queijo mozzarella 

Fonte:  Silva; Marinho, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Tabela 4 Teor de lactose nas amostras analisadas. 

AMOSTRAS 
TEOR DE LACTOSE 

(g de lactose/100g amostra) 

Queijo mozzarella  

Iogurte Marca 1  

Bebida láctea Marca 1  

Nata  

Queijo Cottage  

Requeijão cremoso  

Iogurte Marca 2  

Leite Marca 1  

Leite Marca 2  

Leite Marca 3  

Iogurte Marca 3  

Iogurte Marca 4  

Iogurte Marca 5  

Creme de leite  

Leite condensado  

Iogurte Marca 6  

0,00 

0,19 

0,13 

0,04 

0,08 

0,00 

Não Calculado* 

0,12 

0,00 

0,00 

0,07 

Não Calculado* 

0,23 

0,00 

Não Calculado* 

Não Calculado* 

* Amostras com sacarose 

Fonte:  Silva; Marinho, 2016. 

 

Para algumas amostras com conteúdo de sacarose, não foi possível obter o teor de 

lactose, isso devido ao tempo de retenção da lactose e ao tipo de coluna utilizada. 

 

 

 

3 CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho foi descrito o uso da metodologia de cromatografia líquida de alta 

performance (HPLC) na identificação de lactose em amostras de produtos alimentícios. 

Estudos de validação por meio de análise de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência HPLC, 

com detector específico (CAD), demonstraram a especificidade, linearidade, exatidão, 

precisão e sensibilidade do ensaio. Igualmente, o método utilizado para análise de amostras 

“zero lactose” pela análise de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência HPLC, com índice de 

refração, mostrou precisão nos seus resultados, assim como linearidade em uma ampla faixa 

dinâmica.  
Outros estudos reportaram diferenças entre os resultados para as amostras obtidos por 

hidrólise ácida. Dessa maneira, para que se promova uma análise de HAP com determinada 

coluna, em alguns casos, é preciso levar as amostras a processos de hidrólise enzimática da 

sacarose presente.  

Diferentes estúdios encontraram, como resultado de suas pesquisas, que amostras de 

alguns produtos comercializados como “zero lactose” apresentaram na verdade teores de 

lactose relativamente baixos. Um resultado que não condiz com a rotulagem, apresentando 

informações de pouca veracidade. Sendo que, consumidores que apresentam intolerância a 

lactose consomem esses produtos, deve concluir-se que existem ainda discordâncias nas 

informações providas pelos fabricantes, e que tais eventos podem prejudicar ao público 

consumidor desse tipo de produtos. 



 

Podemos concluir que o método por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC) 

demonstrou boa precisão e exatidão e é adequado para a determinação de lactose em leite e 

diferentes tipos de derivados lácteos. 
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