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INTRODUÇÃO: 

De acordo com a Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB), os indivíduos que adotam a dieta 

vegetariana excluem todos os produtos de origem animal da sua alimentação. Diversas pautas são 

citadas como motivações para adoção dessas dietas. Dentre elas, podemos citar: a ética com os 

animais; a preocupação com o meio ambiente; a influência de familiares, amigos ou personalidades 

famosas; alegações religiosas ou espirituais; não aceitação do paladar; intolerâncias e/ou alergias 

alimentares (como a intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite de vaca), e outras questões de 

saúde (SOCIEDADE VEGETARIANA BRASILEIRA, 2017; PILIS; STEC; ZYCH; PILIS, 2014; CRAIG; 

MANGELS, 2009). 

Apesar das evidências científicas sobre os efeitos benéficos da prática do vegetarianismo para a 

saúde (PILIS; STEC; ZYCH; PILIS, 2014; CRAIG; MANGELS, 2009), há risco de deficiências 

nutricionais devido a exclusão de certos grupos alimentares. Dentre os nutrientes de maior atenção, 

podemos citar as proteínas, o ácido graxo ômega 3, o ferro, o zinco, o iodo, o cálcio e as vitaminas D e 

B12 (ALLENDE; DIAZ; AGUERO, 2017). 

Com o aumento do mercado vegetariano e vegano, uma das opções que tem sua popularidade 

cada vez maior são os substitutos de origem vegetal para o leite de vaca. Chamadas por bebidas 

vegetais, essas são produtos extraídos da matéria-prima vegetal de oleaginosas, sementes, grãos, 

leguminosas, castanhas entre outros. Esses substitutos podem se assemelhar muito ao leite de origem 

animal, tanto em questões organolépticas quanto nas físico-químicas, podendo ser uma alternativa 

viável para a substituição dos leites de origem animal para essa população com restrição alimentar 

(SILVA et al., 2017). 

Este estudo teve como objetivo comparar a qualidade nutricional de bebidas vegetais e leite de 

vaca disponíveis atualmente para a comercialização, além das questões comerciais desses produtos, 

como preço, acessibilidade e apelos nas embalagens.  
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METODOLOGIA: 

Inicialmente, foram coletados os dados dos produtos desejados nas plataformas online de dois 

diferentes supermercados da região de Ribeirão Preto (SP), Pão de Açúcar e Carrefour. O primeiro ponto 

analisado foi como os substitutos vegetais dos leites estavam disponíveis nesses sites e quais as 

facilidades ou dificuldades de encontrá-los, realizando assim uma comparação comercial entre esses 

com seus equivalentes de origem animal.  

Para isso, na aba de “busca” dos sites foram utilizadas palavras-chave para encontrar uma maior 

variedade destas mercadorias e analisar quais seriam os meios de encontrá-las. As palavras-chave 

utilizadas foram: “Vegano”; “Vegana”; “Vegan”; “Plant based”; “Vegetariano”; “Vegetal”; “Verde”; 

“Orgânico”; “Soja”; “Leite vegetal”; “Bebida vegetal”; “Bebida vegana”; “Aveia”; “Castanha”; “Amêndoa”; 

“Coco” e “Arroz”. Além dessas palavras-chave, também foram pesquisados os nomes das marcas mais 

conhecidas por produzirem as bebidas vegetais, com o intuito de encontrar uma maior diversidade 

desses produtos.  

Os produtos encontrados foram subdivididos em categorias de acordo com os produtos que 

simulam. As subdivisões criadas foram: “Leite de vaca integral UHT”; “Leite de vaca semidesnatado 

UHT”; “Leite de vaca em pó” e “Leite de vaca com achocolatado”. Foi contabilizado quantos substitutos 

foram encontrados e em seguida foram realizados os cálculos das médias de preços destes, 

comparando com as médias de valores dos respectivos semelhantes de origem animal. 

Posterior ao levantamento de dados e classificação das mercadorias, as informações nutricionais 

das mesmas foram coletadas. Os nutrientes analisados foram: “Calorias”; “Carboidratos”; “Proteínas”; 

“Gorduras totais”; “Gorduras saturadas”; “Gorduras trans” e “Cálcio”. Foi realizada a comparação 

nutricional com os semelhantes de origem animal, para averiguar se há pontos positivos ou negativos 

na substituição do leite de vaca uma bebida vegetal ou se os mesmos se assemelham nutricionalmente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Foram encontradas 74 bebidas vegetais, comercializadas como substitutos do leite de vaca. Em 

relação a comparação das médias de preços, como descrito na tabela ao lado, percebe-se uma 

discrepância entre os valores dos substitutos vegetais e seus semelhantes de origem animal. Esse 

resultado pode ter duas principais justificativas: o marketing envolvido nos produtos veganos e a menor 

demanda dos mesmos.  

Apesar disso, de acordo com uma pesquisa realizada pelo The Good Food Institute (GFI) em 

parceria com o IBOPE, as principais preocupações dos consumidores desse nicho são: adquirir um 

produto que tenha sabor, aroma e textura igual ou melhor ao produto de origem animal; adquirir um 

produto mais natural possível e com valor nutricional igual ou melhor ao seu semelhante. Nessa 
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pesquisa, menos da metade dos participantes apontou o preço como algo importante no momento da 

escolha de um produto vegetal análogo (GFI, 2019). 

 

Quadro 1. Exemplos de comparação comercial das bebidas vegetais. 

 

 
 

 
 

Como próximo ponto, foram realizadas as análises das comparações nutricionais entre os leites 

de vaca e seus substitutos vegetais.  A tabela a seguir mostra um exemplo da comparação nutricional 

entre o leite de vaca integral UHT e 4 substitutos encontrados nos mercados: 

Quadro 2. Exemplos de comparação nutricional entre as bebidas vegetais e o leite de vaca.  

 

Leite de vaca 
integral UHT 

Bebida Vegetal 
Amêndoa - 
NATURES 

HEART 

Bebida Vegetal 
Coco sem 

Açúcar - SILK  

Bebida à Base 
de Amêndoa - A 

TAL DA 
CASTANHA 

Leite Vegetal 
Integral - NOT 

MILK 

Porção de 200mL 

Calorias 
(kcal) 

130 27 29 57 87 

Carboidratos 
(g) 

14,32 1 0 1,7 3,6 

Proteínas (g) 4,7 0,8 0 1,9 3,5 

Gorduras 
totais (g) 

6,08 2,1 3,2 4,7 6 

Gorduras 
Saturadas (g) 

2,8 0 3,8 0,4 3,8 

Gorduras 
Trans (g) 

0,04 0 0 0 0 

Cálcio (mg) 214 299 396 210 257 

Fontes: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA) (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2020);  

EMPÓRIO NESTLÉ. Bebidas Vegetais Natures Heart, 2022; SILK. Produtos, 2020; POSITIVE MARKET. Bebidas 

Vegetais A Tal da Castanha, 2022; NOTCO. Produtos Not Milk, 2021. 

Produto Preço Como encontrou o produto? 

1. Bebida Vegetal NATURES HEART 
Amêndoa 1L 

12,23 “Leite Vegetal”; “Bebida Vegetal”; 
“Amêndoa”; “Natures Heart”; Categoria 
Leites Vegetais 

2. Bebida Vegetal Silk Coco sem 
Açúcar 1L 

18,79 “Leite Vegetal”; “Bebida Vegetal”; “Coco”; 
“Silk”; Categoria Leites Vegetais 

3. Bebida à Base de Amêndoa A Tal da 
Castanha Caixa 1l 

20,99 “Leite Vegetal”; “Bebida Vegetal”; 
“Castanha”; “Amêndoa”; “Bebida Vegana”; 
“Vegano”; “A Tal da Castanha”; Categoria 
Leites Vegetais 

4.     Not Milk Integral Leite Vegetal 1L 14,79 “Leite Vegetal”; “Bebida Vegetal”; “Not 
Milk”; Categoria Leites Vegetais 
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Iniciando a comparação entre o leite de origem animal e seus substitutos, as bebidas vegetais, 

percebe-se que essas possuem médias inferiores de calorias, carboidratos, proteínas e gorduras do que 

quando comparados com seus semelhantes. Isso pode ser benéfico para indivíduos que buscam dietas 

com restrições de calorias ou de algum macronutriente. Em relação ao cálcio, um dos nutrientes de 

atenção para os vegetarianos e veganos, nota-se que as bebidas vegetais possuem grandes 

quantidades desse mineral em sua composição. A maior parte destes produtos é fortificada não somente 

com cálcio, mas também com outras vitaminas e minerais, diminuindo o risco de desenvolvimento de 

carências nutricionais nesse público. 

Em relação à lista de ingredientes, alguns produtos possuem poucos e outros têm listas maiores, 

com a presença de aditivos, conservantes, estabilizantes e aromatizantes. 

CONCLUSÕES: 

Portanto, na análise comercial, foi encontrada uma grande diversidade de bebidas vegetais nos 

supermercados, sem muitas dificuldades. Devido a crescente do movimento vegetariano, foram 

encontradas facilidades no momento da busca, como uma categoria própria em um dos mercados. Os 

substitutos do leite possuem preços mais elevados do que seus semelhantes de origem animal. Porém, 

estudos recentes mostram que no momento de adquirir o produto, essa não é a principal preocupação 

do consumidor, pois este está mais interessado em ter uma experiência sensorial semelhante à do 

consumo do alimento de origem animal, além de buscar produtos mais naturais e com alto valor 

nutricional. 

Na análise nutricional desses produtos, percebe-se que o consumo das bebidas vegetais pode 

ser muito benéfico principalmente para alguns públicos, devido as quantidades reduzidas de calorias e 

gorduras. Outro ponto positivo desses substitutos é a fortificação com diversas vitaminas e minerais, 

incluindo o cálcio. Dessa maneira, o público que os consome tem risco diminuído de desenvolver 

carências nutricionais desses nutrientes, principalmente se associado a uma alimentação saudável e 

equilibrada. Por fim, é importante reforçar a necessidade do consumidor em ter autonomia na leitura dos 

rótulos e interpretação das listas de ingredientes dos produtos que ele adquire, para assim conseguir 

escolher os melhores produtos para seu consumo. 
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