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A autenticação de alimentos está fortemente atrelada ao desenvolvimento de 
procedimentos capazes de verificar se o produto corresponde ao que está 
relatado no rótulo. Além disso, o mesmo deve estar de acordo com as normas 
e regulamentações nacionais, a fim de garantir a segurança dos consumidores. 
Os suplementos alimentares são definidos como fonte de nutrientes e/ou 
substâncias que associadas à alimentação que promovem benefícios 
nutricionais ou fisiológicos. Dentre as classes de suplementos, destacam-se os 
esportivos, que dentre outras características, prometem melhorar o 
desempenho nos exercícios físicos, diminuir a gordura corporal além de auxiliar 
na hipertrofia, fato que justifica o crescente consumo. Consequentemente, esta 
classe de produtos são alvos frequentes de adulterações. O whey é obtido à 
partir do soro do leite contendo majoritariamente proteínas de alto valor 
biológico. Por isso, configura-se como o suplemento alimentar mais utilizado 
pelos praticantes de atividades físicas, sendo consumido diluído em água ou 
leite. Entretanto, são relatados na literatura diversos casos de adulterações 
deste suplemento por meio da adição de amido, um polissacarídeo cujo valor 
comercial é inferior ao das proteínas presentes no whey. Tal fato ocasiona um 
aumento no teor de carboidratos no suplemento. Portanto, o objetivo deste 
trabalho é propor um método rápido, fácil e de baixo custo para a investigação 
deste tipo de adulteração. Para o preparo das amostras, foram utilizados 0,7 g 
do suplemento com posterior adição de 7 mL de água, respeitando a proporção 
recomendada pelo fabricante (amostra 1). As amostras adulteradas foram 
obtidas por meio da adição crescente de amido nas seguintes proporções 
(m/m): 10% (amostra 2), 20% (amostra 3) e 30 % (amostra 4) à amostra 
autêntica. As imagens foram obtidas por meio de um scanner de mesa e 
decompostas nos canais RGB (red, green and blue) com o auxílio do software 
Photofiltre 7 sendo obtido o valor médio. Os três canais foram avaliados, o azul 
foi selecionado por correlacionar melhor os dados. As intensidades médias 
para as amostras 1,2,3 e 4, no canal azul foram, respectivamente, 152, 149, 
143 e 136. De forma exploratória, foi construída uma curva de calibração 
relacionando o nível de adulteração com a intensidade média no canal azul 
cujo r2 foi igual a 0,972. Os resultados indicam a potencialidade da utilização 



das imagens digitais para a investigação de adulterações, haja vista que a 
amostra não adulterada com amido apresentou valores distintos em todos os 
canais de cores quando comparada com as amostras em que foi adicionado 
amido. Ainda, será explorada a quantificação do nível de adulteração por este 
método.  
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