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ANTIOXIDANTES

ANTIOXIDANTES - TIPOS Y 
MECANISMOS DE ACCIÓN

Los antioxidantes son un conjun-
to heterogéneo de sustancias forma-
do por vitaminas, minerales, pigmen-
tos naturales y otros compuestos de 
la planta y, aún así, las enzimas que 
bloquean el efecto dañino de los radi-
cales libres. El término antioxidante 
significa “que impide la oxidación 
de otros pro ductos químicos” que se 
producen en las reacciones metabó-
licas o por factores exógenos, tales 
como radiación ionizante. Se obtie-
nen por los alimentos y se encuen-
tran principalmente en las plantas, 
lo que explica parte de las acciones 
saludables que las frutas, verduras, 
hortalizas y cereales integrales tienen 
en el cuerpo.

El uso de antioxidantes en la 
industria alimentaria y sus meca-
nismos funcionales han sido amplia-
mente estudiados.

De los cientos de compuestos 
que han sido propuestos para inhibir 
el deterioro oxidativo de las sustan-
cias oxidables, sólo algunos pueden 
ser utilizados en productos para el 
consumo humano.

En la selección de los antioxi-
dantes, son deseables las siguientes 
propiedades: eficacia a bajas concen-
traciones (0,001 % a 0,01 % ); ausen-
cia de efectos indeseables en el color, 
olor, sabor y otras características de 
los alimentos; compatibilidad con los 
alimentos y de fácil aplicación; Esta-
bilidad en las condiciones de proceso 
y almacenamiento; y el compuesto y 
sus productos de oxidación pueden 
no ser tóxicos, incluso en dosis 
mucho más grande que normalmente 
se ingiere con los alimentos.

Además, la elección de un an-
tioxidante también debemos tener 
en cuenta otros factores, como la 
legislación, el costo y preferencia del 
consumidor por los antioxidantes 
naturales.

Desde el punto de vista químico, 
los antioxidantes son compuestos 

aromáticos que contienen al menos 
un hidroxilo. Puede ser sintético, que 
se usa ampliamente en la industria 
alimentaria, o sustancias bioactivas na-
turales, que son parte de la constitución 
de diversos alimentos.Parte inferior do 
formulário

Los antioxidantes sintéticos más 
utilizados en la industria de los alimen-
tos son el BHA, BHT, PG y TBHQ. La 
estructura de estos compuestos fenóli-
cos permite la donación de un protón 
a un radical libre, de regeneración, por 
lo tanto, la molécula de acilglicerol e 
interrumpiendo el mecanismo de la 
oxidación de los radicales libres. Por lo 
tanto, los derivados fenólicos convertido 
en radicales libres. Sin embargo, estos 
radicales pueden estabilizar sin promover 
o difundir las reacciones de oxidación. 

Los antioxidantes naturales son 
moléculas presentes en los alimentos, 
en cantidades pequeñas, que tienen 
la capacidad de detener la formación 
de radicales libres. De este modo, son 
capaces de reducir la velocidad de las 
reacciones de oxidación de compuestos 
de lípidos presentes en un producto de-
terminado. Entre los antioxidantes na-
turales más utilizados en la industria de 
los alimentos se pueden citar los toco-
feroles, los ácidos fenólicos y extractos 
de plantas como el romero y salvia.

Los tocoferoles, por ser uno de los 
mejores antioxidantes naturales se uti-
lizan ampliamente como un medio para 
inhibir la oxidación de aceites y grasas 
comestibles, previniendo la oxidación de 
los ácidos grasos insaturados.

La legislación brasileña permite la 
adición de 300 mg/kg de los tocofe-
roles en aceites y grasas, tales como 
aditivos intencionales, con función  
antioxidante.

Como su nombre indica, los antioxi-
dantes son sustancias capaces de actuar 
contra el normal daños causados por 
los efectos de los procesos fisiológicos 
de la oxidación en el tejido animal. 
Nutrientes (vitaminas y minerales) y 

enzimas (proteínas en el 
cuerpo que ayudan a las 
reacciones químicas) son 
antioxidantes. Se cree que los 
antioxidantes ayudan a prevenir 
el desarrollo de las enfermeda-
des crónicas como el cáncer, 
enfermedades del corazón, der-
rame cerebral, enfermedad de 
Alzheimer, la artritis reumatoide 
y cataratas.

Estrés oxidativo se produce 
cuando la producción de moléculas 
dañinas llamadas radicales libres, 
está más Allá de la capacidad pro-
tectora de defensas antioxidantes. 
Los radicales libres son átomos 
químicamente activos o molécu-
las que tienen un número impar 
de electrones en sua exterior or-
bital. Ejemplos de los radicales 
libres son anión superóxido, radical 
hidroxilo, los metales de transición, 
como el hierro y el cobre, el ácido 
nítrico y el ozono. Los radicales 
libres contienen oxígeno, conocida 
como especies reactivas de oxígeno 
(ROS), que son los radicales libres 
más importantes desde el punto de 
vista biológico. Los ROS incluyen 
los radicales superóxido y radicales 
hidroxilo más derivados de oxígeno 
que no contienen electrones no 
apareados, tales como peróxido de 
hidrógeno y oxígeno singlete.

Como tiene uno o más electrones 
impares, los radicales libres son muy 
inestables; el cuerpo de barrido para 
capturar o donar electrones y, por este 
motivo, dañar las células, proteínas y 
ADN (el material genético).

El mismo proceso oxidativo 
también causa la rancidez en aceite, 
el color marrón de las manzanas 
peladas y la oxidación en el hierro.

Entre los principales tipos de 
antioxidantes, nutrientes antioxi-
dantes se destacan, las enzimas 
antioxidantes, flavonoides antioxi-
dantes y minerales antioxidantes.
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ADITIVOS  
& INGREDIENTES  

NA INDÚSTRIA DE 
lATIcíNIOS

O espectro dos aditivos e ingredientes utilizados no setor de laticínios 
é bastante amplo. Neste Caderno Especial, é apresentada uma coletânea 
de technical papers redigidos pelo departamento competente de algumas 
grandes empresas atuando neste ramo específico.  Alguns deles são mais 

técnicos, enquanto outros têm um discreto toque promocional.  Aditivos &  
Ingredientes não interferiu no conteúdo nem na redação dos artigos, 
somente tentou dar uma apresentação gráfica mais amigável. O leitor 
poderá também observar que, fiéis aos nossos princípios, a publicação 

destas matérias não foi vinculada à publicação de anúncios.
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ENZIMA PERMITE 
A FABRICAÇÃO DE 

PRODUTOS LÁCTEOS 
COM ZERO LACTOSE E 

MENOS AÇÚCAR
Hoje, aproximadamente 70% da 

população mundial sofre com 
má absorção de lactose, um pro-

blema digestivo comum entre adultos e 
crianças. Cerca de 40% dos brasileiros 
adultos sentem desconforto abdominal, 
cólica, diarreia, náuseas e outros sinto-
mas ao ingerir alimentos derivados do 
leite de vaca ou cabra, como queijos fres-
cos, sorvetes, iogurtes e manteigas. Os 
sintomas variam de pessoa para pessoa 
e podem indicar eventual intolerância 
ou má absorção da lactose. 

A lactose é um açúcar natural pre-
sente no leite em concentração média 
de 4,7%. Do ponto de vista nutricional, 
além de ter a função de fornecer energia 
para as células, também atua favoravel-
mente na absorção e utilização intesti-
nal do cálcio presente no leite, favore-
cendo a sua fixação. Estudos científicos 
indicam que o conjunto nutricional do 
leite é melhor do que as propriedades 
de cada nutriente nele contido, se con-
sideradas isoladamente. 

Como o leite e os produtos lácteos 
são uma importante fonte de cálcio na 
dieta, a ingestão reduzida de produtos 
lácteos, devido à má absorção da lacto-
se, pode aumentar o risco da deficiência 
de cálcio. Este fato foi confirmado por 
estudos na Finlândia (Honkanen et al., 
1997), onde mulheres com má absorção 
consomem 30% a menos de cálcio do 
que o recomendado diariamente. 

A molécula da lactose é complexa 

para atravessar a parede do intestino e 
necessita sofrer a ação da enzima lactase 
para ser decomposta em glicose e ga-
lactose. O organismo humano, quando 
saudável, produz a enzima lactase, que 
realiza o processo de quebra e digestão 
da lactose. No entanto, quando esse 
processo não acontece naturalmente, 
ocorre o desconforto. De acordo com o 
painel da EFSA (European Food Safety 
Authority) sobre produtos dietéticos, 
nutrição e alergias (NDA), a maioria 
das pessoas com intolerância à lactose 
poderia lidar com até 12g numa dose 
única e 20-24g ao longo do dia. 

CLASSIFICAÇÃO DA 
CATEGORIA PARA 
PRODUTOS LÁCTEOS

Não existe uma definição interna-
cional ou determinada pela CODEX 
Alimentarius para os termos “livre de 
lactose” e “lactose reduzida”. As defini-
ções a seguir apenas devem ser usadas 
como uma diretriz, havendo necessidade 
de checar a legislação vigente em cada 
país a fim de avaliar a possibilidade de 
se utilizar denominações que possam 
caracterizar o grau de hidrólise de cada 
produto.

• Livre de lactose: redução de, pelo me-
nos, 99%, contendo < 0,1 de lactose. 
Varia globalmente de 0,1% a 0,05%. 

• Lactose reduzida: > 1% de lactose, 
apresenta redução de, aproximada-
mente, 80% da lactose.

A lactase deve ser declarada quando 
adicionada ao produto e se mantiver em 
sua forma ativa durante a vida útil do 
produto final. Caso o leite ou o produto 
lácteo receba tratamento térmico ou 
acidificação após a hidrólise, a enzima é 
desnaturada, atuando como coadjuvante 
de tecnologia e não precisa ser declara-
da. Importante consultar e verificar a 
legislação vigente em casa região e país. 

MÉTODOS DE 
APLICAÇÃO DE LACTASE 

Existem dois principais métodos 
para tratamento de produtos lácteos:

Hidrólise por batelada: A enzima é 
adicionada em etapa anterior ao proces-
so térmico ou acidificação. Após a rea-
lização da hidrólise da lactose, a enzima 
é desnaturada por ação da temperatura 
do tratamento térmico ou o abaixamen-
to do pH proveniente de acidificação 
ou fermentação no caso de produtos 
ácidos. Neste caso, a enzima atua como 
um coadjuvante de tecnologia e logo 
não é necessário declará-la no rótulo 
do produto (checar legislação vigente). 

Co-hidrolização: A redução da lacto-
se é ocasionada pela adição asséptica da 
lactase no produto após o tratamento 
térmico, de forma que a enzima conti-



44

A
D

IT
IV

O
S 

&
 IN

G
R

E
D

IE
N

T
E

S

LATICÍNIOS

ENZIMA PERMITE 
A FABRICAÇÃO DE 
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má absorção de lactose, um pro-

blema digestivo comum entre adultos e 
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cólica, diarreia, náuseas e outros sinto-
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leite de vaca ou cabra, como queijos fres-
cos, sorvetes, iogurtes e manteigas. Os 
sintomas variam de pessoa para pessoa 
e podem indicar eventual intolerância 
ou má absorção da lactose. 

A lactose é um açúcar natural pre-
sente no leite em concentração média 
de 4,7%. Do ponto de vista nutricional, 
além de ter a função de fornecer energia 
para as células, também atua favoravel-
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sideradas isoladamente. 
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são uma importante fonte de cálcio na 
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Alimentarius para os termos “livre de 
lactose” e “lactose reduzida”. As defini-
ções a seguir apenas devem ser usadas 
como uma diretriz, havendo necessidade 
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se utilizar denominações que possam 
caracterizar o grau de hidrólise de cada 
produto.
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nos, 99%, contendo < 0,1 de lactose. 
Varia globalmente de 0,1% a 0,05%. 

• Lactose reduzida: > 1% de lactose, 
apresenta redução de, aproximada-
mente, 80% da lactose.

A lactase deve ser declarada quando 
adicionada ao produto e se mantiver em 
sua forma ativa durante a vida útil do 
produto final. Caso o leite ou o produto 
lácteo receba tratamento térmico ou 
acidificação após a hidrólise, a enzima é 
desnaturada, atuando como coadjuvante 
de tecnologia e não precisa ser declara-
da. Importante consultar e verificar a 
legislação vigente em casa região e país. 

MÉTODOS DE 
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Existem dois principais métodos 
para tratamento de produtos lácteos:

Hidrólise por batelada: A enzima é 
adicionada em etapa anterior ao proces-
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lização da hidrólise da lactose, a enzima 
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do tratamento térmico ou o abaixamen-
to do pH proveniente de acidificação 
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ácidos. Neste caso, a enzima atua como 
um coadjuvante de tecnologia e logo 
não é necessário declará-la no rótulo 
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térmico, de forma que a enzima conti-
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nua ativa no produto final. Neste caso, 
é necessária a declaração da enzima na 
lista de ingredientes. Este método é 
muito utilizado para leites longa vida, 
pois impactam em menores alterações 
físico-químicas e sensoriais no produto, 
além de uma maior vida útil.

APLICAÇÕES DA 
ENZIMA EM DIFERENTES 
PRODUTOS

Além do leite puro e creme de leite, 
a lactase também pode ser utilizada 
em diversos grupos de produtos lácte-
os, incluindo leite UHT, iogurte, leite 
fermentado, queijos frescos, sorvete e 
sobremesas lácteas. 

• Leite puro e creme de leite: o proces-
so pode ser feito com equipamentos 
padrão. Esses produtos livre ou com 
redução de lactose são bem aceitos 
pelos consumidores, apesar de ter o 
sabor ligeiramente mais adoçado. O 
tratamento pode ser feito com os dois 
métodos de aplicação: hidrólise por 
batelada e co-hidrolização. 

• Leite UHT: Para realizar o processo 
de Co-hidrolização do leite UHT, uma 
solução de lactase estéril envasada em 
bags assépticos é utilizada ou a solu-
ção com a enzima passa por um filtro 
microbiológico antes de adicionada 
ao leite após o tratamento térmico. 

• Iogurte e leite fermentado: ambos, 
leite e iogurte livre ou com redução 
de lactose, são facilmente feitos com 
os processos de hidrólise simples ou 
co-hidrolização. 

• Queijos: gouda, cheddar e parmesão 
são, por natureza, sem lactose, pois 
é fermentada durante o processo de 
produção. Queijos frescos, quark, 
cottage e outros, podem ser isentos 
ou com redução de lactose, a partir 
de qualquer leite hidrolisado ou por 
meio do processo de co-hidrolização.

CONTROLE DE AÇÚCAR 
A lactose presente nos produtos 

lácteos é um açúcar de baixo dulçor 
sendo que os 4.7% de lactose normal-
mente presente no leite equivale ao 
dulçor de 0,8% de sacarose. Dessa 
forma, é possível calcular o dulçor 
percebido do leite puro e do leite li-
vre de lactose, que contém glucose 
e galactose, que são açucares mais 
doces que a lactose, mas inferio-
res em dulçor quando compara-
dos à sacarose. Sendo assim, os 
leites livres de lactose apresen-
tam um aumento de dulçor de 
cerca de 0,8% para o que seria o  
equivalente à 2,5% de sacarose. 
Pesquisas revelam que o dulçor 
percebido mais aceitável pelo 
mercado é, aproximadamente, o 
equivalente a 1,5% de sacarose. 
Existe um método patenteado 
pela Valio International 
e usado por diver-
sas empresas de 
laticínios para 
solucionar a 
que s t ão  da 
doçura  nos 
produtos. 

Ao consi-
derarmos essa 
propriedade de 

dulçor superior dos açucares glicose e 
galactose ao da lactose no desenvolvi-
mento de produtos industrializados, 
podemos obter nos produtos indus-
trializados livres de lactose, um dulçor 
similar aos produtos regulares, apenas 
reduzindo o teor de açúcar adicionado, 
utilizando-se dos cálculos de dulçor per-
cebido somados ao dulçor da sacarose, 
o que nos permite redução de custos 
de formulação e redução de calorias em 
tais produtos, o que é muito bem visto 
pelo mercado.

* Júlio Lima é Application Specialist da 
DuPont.

DuPont Nutrição & Saúde
Fone: (11) 4613-3800 

food.dupont.com
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USO DE GELATINA 
ROUSSELOT E PEPTÍDEOS 
DE COLÁGENO PEPTAN® 
EM PRODUTOS LÁCTEOS

GELATINA

A gelatina é uma proteína de alto 
peso molecular obtido da hidrólise do 
colágeno nativo dos ossos ou couro de 
animais.

Possui propriedade única, as quais 
garantem uma ampla gama de apli-
cações na indústria de alimentos e 
farmacêutica.

Na indústria de produtos lácteos, 
estas propriedades conferem à gela-
tina importante ação estabilizante, 
espessante e  controle da sinérese. A 
gelatina ainda permite criar e adequar 
a textura dos produtos aos desejos do 
consumidor, desde texturas leves, area-
das e cremosas até firmes e consisten-
tes, que permanecem ao longo do shelf 
life. Finalmente, a gelatina confere o 
mouthfeel desejado, principalmente 
em produtos com redução de gordura.

PEPTAN® - PEPTÍDEOS 
DE COLÁGENO 

Quando a gelatina passa por uma 
hidrólise enzimática, obtêm-se os peptí-
deos de colágeno, ricos nos aminoácidos 
prolina, hidroxiprolina, glicina e ácido 
glutâmico, os quais, quando ingeridos, 
caem na circulação sanguínea e são 
reconhecidos pelos tecidos produtores 
de colágeno, podendo estimular a pro-
dução de colágeno endógeno. Portanto, 
a ingestão desta proteína está associada 
à manutenção e reposição das perdas 
naturais do colágeno que ocorrem com 
o passar dos anos.

Por serem proteínas de origem ani-
mal e hidrofílica, a gelatina e os peptí-
deos de colágeno combinam bem com 
leite fluido e seus derivados, mantendo 
uma boa interação com estas matrizes 
alimentícias e ajudando na formação 
da rede proteica, principalmente em 
produtos fermentados.

Produtos lácteos contendo peptí-
deos de colágeno Peptan® é uma exce-
lente forma de consumir esta proteína 
que tanto contribui para a saúde dos 
ossos e articulações e beleza da pele.

Em linha com o crescimento dos 
produtos lácteos de maior valor agre-
gado, a Rousselot desenvolveu produ-
tos utilizando peptídeos de colágeno 
Peptan®, que exploram os benefícios 
e funcionalidades desta matéria-prima, 
facilitando seu consumo, uma vez que 
estão aplicados em produtos de amplo 
consumo no país.

LÁCTEOS COM 
GELATINA ROUSSELOT 
E PEPTÍDEOS DE 
COLÁGENO PEPTAN®

IOGURTES

A gelatina deixa a 
textura dos iogurtes 
mais leve e cremosa, 
sem alterar o sabor.  Além 
disso, ajuda a prevenir a sinérese. Os 
peptí deos de colágeno quando adiciona-
dos aos iogurtes ajudam na estabilidade, 
aumentam valor proteico e juntamente 
com a gelatina, controlam a sinérese.

BEBIDAS LÁCTEAS

Em bebida láctea fer-
mentada, os peptídeos de 
colágeno Peptan® podem 
ser adicionados em dosagens 
maiores do que no iogurte, aumen-
tando a contribuição dos benefícios do 
colágeno e ajudando na estabilidade do 
produto final. 

REQUEIJÃO E CREAM CHEESE LIGHT
A gelatina substitui parte da gordu-

ra, conferindo uma textura cremosa.
O requeijão light e o cream cheese 

light com peptídeos de colágeno Peptan® 
foram desenvolvidos para ser uma 
maneira gostosa de contribuir com 
a beleza da pele desde o café 
da manhã. Esses peptídeos 
conferem brilho, melhoram 
a espalhabilidade e ajudam a 
manter a textura dos produ-
tos com redução de gordura.

MOUSSES
A capacidade de aeração da gelatina 

é utilizada em uma grande gama de pro-
dutos aerados. Em mousses, a gelatina 
sozinha ou em combinação com outros 
texturizantes, facilita a aeração, estabi-
liza a emulsão e previne a separação dos 
demais ingredientes.

Em associação com carra-
gena, uma gelatina de pro-
cesso alcalino é recomendada 
para evitar a precipitação dos 
dois polímeros.
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USO DE GELATINA 
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DE COLÁGENO PEPTAN® 
EM PRODUTOS LÁCTEOS
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garantem uma ampla gama de apli-
cações na indústria de alimentos e 
farmacêutica.

Na indústria de produtos lácteos, 
estas propriedades conferem à gela-
tina importante ação estabilizante, 
espessante e  controle da sinérese. A 
gelatina ainda permite criar e adequar 
a textura dos produtos aos desejos do 
consumidor, desde texturas leves, area-
das e cremosas até firmes e consisten-
tes, que permanecem ao longo do shelf 
life. Finalmente, a gelatina confere o 
mouthfeel desejado, principalmente 
em produtos com redução de gordura.

PEPTAN® - PEPTÍDEOS 
DE COLÁGENO 

Quando a gelatina passa por uma 
hidrólise enzimática, obtêm-se os peptí-
deos de colágeno, ricos nos aminoácidos 
prolina, hidroxiprolina, glicina e ácido 
glutâmico, os quais, quando ingeridos, 
caem na circulação sanguínea e são 
reconhecidos pelos tecidos produtores 
de colágeno, podendo estimular a pro-
dução de colágeno endógeno. Portanto, 
a ingestão desta proteína está associada 
à manutenção e reposição das perdas 
naturais do colágeno que ocorrem com 
o passar dos anos.

Por serem proteínas de origem ani-
mal e hidrofílica, a gelatina e os peptí-
deos de colágeno combinam bem com 
leite fluido e seus derivados, mantendo 
uma boa interação com estas matrizes 
alimentícias e ajudando na formação 
da rede proteica, principalmente em 
produtos fermentados.

Produtos lácteos contendo peptí-
deos de colágeno Peptan® é uma exce-
lente forma de consumir esta proteína 
que tanto contribui para a saúde dos 
ossos e articulações e beleza da pele.

Em linha com o crescimento dos 
produtos lácteos de maior valor agre-
gado, a Rousselot desenvolveu produ-
tos utilizando peptídeos de colágeno 
Peptan®, que exploram os benefícios 
e funcionalidades desta matéria-prima, 
facilitando seu consumo, uma vez que 
estão aplicados em produtos de amplo 
consumo no país.

LÁCTEOS COM 
GELATINA ROUSSELOT 
E PEPTÍDEOS DE 
COLÁGENO PEPTAN®

IOGURTES

A gelatina deixa a 
textura dos iogurtes 
mais leve e cremosa, 
sem alterar o sabor.  Além 
disso, ajuda a prevenir a sinérese. Os 
peptí deos de colágeno quando adiciona-
dos aos iogurtes ajudam na estabilidade, 
aumentam valor proteico e juntamente 
com a gelatina, controlam a sinérese.

BEBIDAS LÁCTEAS

Em bebida láctea fer-
mentada, os peptídeos de 
colágeno Peptan® podem 
ser adicionados em dosagens 
maiores do que no iogurte, aumen-
tando a contribuição dos benefícios do 
colágeno e ajudando na estabilidade do 
produto final. 

REQUEIJÃO E CREAM CHEESE LIGHT
A gelatina substitui parte da gordu-

ra, conferindo uma textura cremosa.
O requeijão light e o cream cheese 

light com peptídeos de colágeno Peptan® 
foram desenvolvidos para ser uma 
maneira gostosa de contribuir com 
a beleza da pele desde o café 
da manhã. Esses peptídeos 
conferem brilho, melhoram 
a espalhabilidade e ajudam a 
manter a textura dos produ-
tos com redução de gordura.

MOUSSES
A capacidade de aeração da gelatina 

é utilizada em uma grande gama de pro-
dutos aerados. Em mousses, a gelatina 
sozinha ou em combinação com outros 
texturizantes, facilita a aeração, estabi-
liza a emulsão e previne a separação dos 
demais ingredientes.

Em associação com carra-
gena, uma gelatina de pro-
cesso alcalino é recomendada 
para evitar a precipitação dos 
dois polímeros.
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Peptan® também pode ser adicio-
nado em formulações de mousse, sem 
alterar a textura do produto.

SORVETES E SORBETS
Em sorvetes e sor-

bets, a gelatina facilita 
a aeração, estabiliza 
o produto, melhora a 
conservação em baixas 
temperaturas e previne a formação de 
cristais durante a shelf life. Também 
melhora a resistência às variações de 
temperatura. Combinada com outros 
agentes texturizantes, a gelatina deixa 
a fusão do sorvete mais lente na boca.

Peptan® também podem ser adicio-
nado aos sorvetes, deixando a textura 
mais cremosa e leve.

MECANISMO DA AÇÃO 
DOS PEPTÍDEOS DE 
COLÁGENO EM NOSSO 
ORGANISMO

Ossos, articulações e pele possuem 
células especializadas na produção de co-
lágeno, o principal constituinte da matriz 
extracelular, o qual confere propriedades 
de sustentação e estrutura ao corpo.

Os peptídeos de colágeno, por serem 
hidrolisados e de alta digestibilidade, 
após a ingestão e digestão, caem na 
circulação sanguínea na forma de di 
e tri-peptídeos que são atraídos pelos 
órgãos e tecidos produtores de colágeno 
citados acima, e participam da síntese 
de colágeno endógeno. 

Desta forma, na saúde óssea, peptí-
deos de colágeno ajudam a prevenir a 
osteopenia, pois melhoram as proprie-
dades biomecânicas dos ossos (aumento 
de densidade mineral óssea e solidez 
do osso).

Nas articulações, estudos mostram 
que a ingestão de peptídeos de colágeno 
aumenta a produção de colágeno tipo 
2, levando à prevenção da osteoartrite, 
uma vez que esta doença caracteriza-se 
pelo desgaste da matriz articular, a qual 
é composta de 70-95% de colágeno.

Na beleza da pele, a ingestão de 
peptídeos de colágeno mostrou reduzir 
micro-rugas, aumentar a hidratação e a 
elasticidade da pele.

com animais estimulados à menopausa 
precoce, mostrou que o consumo de 
peptídeos de colágeno aumentou a 
densidade mineral óssea, a solidez e o 
tamanho do osso destes animais.

SOLUBILIDADE 
E QUALIDADE 
ORGANOLÉPTICA 
SUPERIOR

Graças à escolha das melhores 
matérias-primas e controle total do 
processo na nossa Planta de Amparo, 
até a secagem do produto em spray 
Dayer,  a Rousselot desenvolveu produ-
tos diferenciados, com excelente sabor, 
odor e solubilidade. Isto contribui para 
o sucesso de suas aplicações em lácteos, 
diferenciando os peptídeos de colágeno 
Peptan® da Rousselot.

Sua ingestão resulta ainda em um 
efeito de saciedade, levando a um menor 
consumo de calorias na refeição sub-
sequente ao seu consumo, e consequen-
te controle e redução do peso.

PESQUISAS QUE 
COMPROVAM SEUS 
BENEFÍCIOS

Existem várias pesquisas que com-
provam seus benefícios.

Na saúde das articulações, um es-
tudo clínico(1) realizado em 2013, com 
100 participantes que consumiram 8 g 
de peptídeos de colágeno Peptan® por 
dia, por três meses, resultou em redução 
das dores das articulações, melhoria da 
flexibilidade e funcionalidade geral das 
articulações.

Estudos “in vitro” da Rousselot(2) 
demonstraram o efeito positivo dos 
peptídeos de colágeno na produção de 
colágeno tipo 2 endógeno nas articula-
ções e na produção de agrecano, uma 
importante proteoglicana da matriz 
articular. Ambos, colágeno tipo dois e 
agrecano estão envolvidos na manuten-
ção do tecido das articulações.

Em beleza da pele, três estudos 
clínicos(2) da Rousselot realizados em 
2009, 2010 e 2012 com o consumo de 
10g de peptídeos de colágeno Peptan® 
por dia, por 3 meses, resultaram na 
melhoria da umidade da pele, melhoria 
da maciez através da redução de micro 
rugas, prevenção da formação de rugas 
profundas e aumento da elasticidade 
da pele. Além disso, Peptan® mostrou 
reduzir a fragmentação de colágeno 
e aumentou da densidade das fibras 
de colágeno da pele. Concluindo, os 
peptídeos de colágeno Peptan® agem 
por dentro, gerando benefícios visíveis 
à beleza da pele. 

Ainda em beleza, estudo “in vitro”(2) 
realizado pela Rousselot demonstrou o 
efeito positivo dos peptídeos de coláge-
no na produção de colágeno endógeno 
e ácido hialurônico, uma importante 
glicosaminoglicana da pele. O aumento 
da produção de colágeno e de ácido 
hialurônico está associado ao tônus, 
elasticidade e umidade da pele.

Na saúde óssea, um estudo publicado 
em 2010 pela revista Bone(3), realizado 
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LACTASE PARA 
IOGURTE

NOVOZYMES 
LATIN AMERICA LTDA.

O mercado de lácteos com baixa 
lactose na América Latina já é o segun-
do maior do mundo e um dos que mais 
cresce segundo Fabricio Leal Rocha, 
gerente de marketing da Novozymes, 
líder mundial na produção de enzimas 
para uso industrial.

Este segmento no Brasil vem apre-
sentando crescimentos importantes 
nos últimos anos. Inicialmente pre-
sente nas gôndolas de supermercados 
através da categoria de leites UHT, 
observamos recentemente uma ligeira 
oferta de iogurtes zero lactose.

O iogurte, conhecido na década 
passada como a vedete do Plano Real, 
continua apresentando crescimento no 
consumo aproximado de 9% ao ano nos 
últimos 5 anos. Estimativas indicam que 
o Brasil produziu 1,58 bilhões de litros 
em 2014 e deve chegar a 2,11 bilhões de 
litros em 2019 segundo a Euro Monitor 
Internacional. A pergunta é quanto des-
te total poderia ser zero lactose?

Experiências exitosas recentes no 
nosso vizinho país Colômbia, apon-
tam que do total de iogurte vendido 
naquele país, entre 5 e 10% são de 
baixa lactose, segundo fontes do setor. 
150 a 200 milhões de litros anuais de 
iogurte baixa lactose no Brasil não 
parece tão ambicioso para o maior 
produtor de lácteos da América La-
tina e um dos maiores do mundo. 
Acredita-se que sair na frente e inovar 
possa ser fundamental num segmento 
tão competitivo e iogurtes com baixa 
lactose podem ser uma ferramenta 
interessante.

Por isso, a Novozymes, junto a Gra-
notec/Granolab, lança um produto 
específico para iogurtes: o Granolact 
6500 Y.

PRODUÇÃO DE IOGURTE ZERO LACTOSE COM A LACTASE GRANOLACT 6500 Y 
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A lactose é o principal carboidrato 
constituinte do leite. Para ser absorvi-
da pelo organismo, a lactose necessita 
ser hidrolisada em açúcares menores, 
chamados de glicose e galactose. Esta 
reação de hidrólise é realizada por 
uma enzima chamada lactase, que se 
encontra ligada às células da mucosa 
que reveste o intestino delgado. O or-
ganismo dos humanos tende a natural-
mente diminuir a produção da lactase 
no organismo com o passar do tempo, 
o que leva à intolerância à lactose ou 
má absorção da lactose. Este quadro 
de intolerância pode restringir parte da 
população ao consumo de lácteos e seus 
derivados. Estima-se que cerca de 46% 
a 67% da população brasileira possui 
algum grau de intolerância à lactose. 
Nos últimos anos aumentou a oferta no 
mercado brasileiro de produtos lácteos 
com teores reduzidos de lactose ou zero 
lactose. Neste tipo de produto, utiliza-se 
a lactase no momento da fabricação do 
produto lácteo, possuindo este ao final 
de sua produção baixo ou zero teor de 
lactose, dependendo da dosagem de 
enzima, tempo de hidrólise e tempera-
tura utilizada. Entre os produtos lácteos 
com lactose em sua composição, o 
iogurte pode conter cerca de 4,25% a 
6,00% deste açúcar. A lactase Granolact 

6500 Y possui a habilidade de hidrolisar 
a lactose presente no leite durante a 
produção de iogurtes. Uma sugestão 
de dosagem é de 800 ppm a 42ºC, no 
momento de adição da cultura lática no 
produto*. A hidrólise será mantida até 
que o pH 4,5 seja atingido no produto 

final, um iogurte zero lactose. Uma 
das características observadas neste 
produto é que ele terá um dulçor maior 
do que o do iogurte nor mal, visto que 
os açúcares resultantes da hidrólise, 
glicose e galactose, são mais doces que 
a lactose.

Os gráficos acima se referem a mes-
ma amostra. A diferença entre eles é a 
escala, sendo que no segundo a escala 
utilizada foi menor para demonstrar a 
efetividade da lactase até os níveis míni-
mos de lactose exigidos pela legislação 
brasileira para o uso do claim “zero 
lactose”.

* Fabricio Leal Rocha é gerente de Marke-
ting; Clarisse B. S. Roepcke é líder do grupo 
de alimentos no departamento de Serviços 
Técnicos.

Granotec/Granolab do Brasil
Tel.: (41) 3027-7722

www.granotec.com.br
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FIBREGUMTM 
SOLUÇÃO 

TECNOLÓGICA PARA 
PRODUTOS LÁCTEOS

O envelhecimento da população, o aumento da expecta-
tiva de vida e as descobertas científicas que vinculam 
determinadas dietas às doenças, entre outros fatores, 

originaram uma tendência conhecida como “saudabilidade e 
bem-estar”. A procura por alimentos: funcionais, naturais, or-
gânicos e para dietas de controle de peso é fruto dessa tendên-
cia. Anualmente, a taxa consumo desses produtos cresce três 
a quatro vezes mais que a taxa de alimentos convencionais. 

Durante a Feira APAS deste ano foi possível perceber essa 
tendência traduzida em novos produtos. Havia diversas novi-
dades de produtos do setor lácteo sem lactose, probióticos 
e prebióticos.

Cada vez mais, o consumidor brasileiro está cuidando da 
sua saúde por meio de hábitos saudáveis, o que inclui a escolha 
de uma alimentação com maior qualidade. Visando atender 
a esse mercado promissor, a Nexira, líder mundial em goma 
acácia, possui o FibregumTM, um ingrediente tecnologicamente 
versátil e saudável.

O FibregumTM é um ingrediente clean label, 100% natural, 
não possui nenhuma modificação química, enzimática ou ge-
nética, conta com certificação Kosher e Halal e pode contar 
com certificado de origem orgânica. Obtido a partir da goma 
acácia cuidadosamente selecionada nas árvores de acácia, 
FibregumTM oferece garantia de 90% de fibra solúvel em base 
seca atestada pelo método AOAC 985.29.

FibregumTM não confere cor ou sabor, sua solubilidade 
em água fria é alta e instantânea, possui baixa viscosidade, 
não é higroscópico e possui boa estabilidade a condições 

extremas de processo (pH, temperatura, fermentação) e 
armazenamento. O gráfico a seguir mostra o aumento da 
viscosidade do FibregumTM de acordo com sua concentração. 
É possível perceber que devido a sua baixa viscosidade, 
FibregumTM pode ser aplicado em bebidas lácteas em até 30% 
sem que a viscosidade das mesmas se altere.

Pensando agora no armazenamento, o gráfico a seguir 
demonstra a variação do teor de fibras de um suco de fruta 
com pH igual a 3,2 contendo 3% de FibregumTM. Como possui 
boa estabilidade a condições extremas de processo e armaze-
namento, a análise de fibras antes e após o armazenamento 
apresenta teor de fibras estável, ou seja, FibregumTM não sofre 
degradação durante o período de armazenagem.
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É possível perceber que devido a sua baixa viscosidade, 
FibregumTM pode ser aplicado em bebidas lácteas em até 30% 
sem que a viscosidade das mesmas se altere.

Pensando agora no armazenamento, o gráfico a seguir 
demonstra a variação do teor de fibras de um suco de fruta 
com pH igual a 3,2 contendo 3% de FibregumTM. Como possui 
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namento, a análise de fibras antes e após o armazenamento 
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degradação durante o período de armazenagem.
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Como não é higroscópico, FibregumTM é fácil de ser manipu-
lado e evita a perda de matéria-prima. Além disso, FibregumTM 

melhora a retenção de água de forma a estabilizar a umidade, 
melhora o mouthfeel aumentando a sensação de frescor do 
produto e substitui parte dos carboidratos digestíveis do 
produto final sendo ideal para aplicações em produtos diet.

A tabela a seguir exibe algumas aplicações de FibregumTM 

em lácteos, seu nível de aplicação e o benefício proporcionado.

Aplicação Nível de Aplicação Benefícios
Bebidas 
lácteas 1 a 2% Melhora o mouthfeel.

Iogurtes 1% Melhora o mouthfeel;
Reduz a adstringência.

Sorvetes 0,4%

Emulsifi cante natural;
Controla a formação dos 
cristais de gelo, evitando que 
estes fi quem muito grandes.

Proteção 
bacteriana 0,1 a 2% Melhora o crescimento e a 

viabilidade das bactérias.

FibregumTM é uma fibra suave com alta tolerância digesti-
va que não possui nenhum efeito laxativo. A Goma Acácia é 
conhecida há muitos anos pela comunidade científica como 
uma fonte de fibras dietéticas sem efeitos colaterais, graças 
à sua estrutura polimérica complexa. Ela é fermentada len-
tamente e, portanto, é muito bem tolerada na dieta humana. 
O gráfico a seguir exibe estudos realizados em humanos que 
concluem que o Fibregum™ não causa efeitos colaterais como 
flatulências, inchaço, desconfortos intestinais e cólicas na 
dosagem de até 50 gramas por dia.

Devido ao aumento das taxas de obesidade e de pessoas 
com diabetes, os consumidores estão ficando cada vez mais 
saudáveis e monitorando a quantidade calórica ingerida. É 
importante que haja produtos que possam oferecer solu-
ções saudáveis para esse público. As calorias do FibregumTM 
estão estimadas em 2 kcal/g, uma grande vantagem para 
formulações diet. Aliado a isso, FibregumTM possui índice 
glicêmico próximo a zero. Estudos mostram que FibregumTM 
pode contribuir na redução do índice glicêmico dos produ-
tos finais, tornando-o ideal para dietas baseadas em baixos 
índices glicêmicos.

FibregumTM além de ser uma fibra natural com muitas 

propriedades tecnológicas também possui propriedades pre-
bióticas, sendo ótimo para aplicações em iogurtes e bebidas 
lácteas funcionais. FibregumTM aumenta o transito intestinal, 
previne bactérias patogênicas e aumenta a produção de Ácidos 
Graxos de Cadeia Curta (SCFA’s).

Um estudo realizado in vivo onde voluntários 5 voluntários 
ingeriram 10 g de Sucrose por dia durante 10 dias (controle) 
e outros 5 voluntários ingeriram 10 g de FibregumTM por dia 
durante 10 dias mostrou um crescimento significativo das Bi-
fidobactérias, dos Lactobacilos e das bactérias ácido lácticas.

As Bifidobactérias são responsáveis por fermentar as fibras 
alimentares que não foram digeridas no intestino delgado 
e, como consequência, formam gases (hidrogênio, dióxido 
de carbono, oxigênio, amônia, metano). O crescimento da 
quantidade de Bifidobactérias significa uma melhora da flora 
intestinal como um todo. Os Lactobacilos são bactérias que 
se alimentam de matérias orgânicas inertes e inofensivas que 
habitam o trato intestinal. Seu crescimento é importante 
porque gera competitividade de nutrientes com bactérias 
patogênicas, fazendo com que estas sejam reduzidas. Por 
fim, as bactérias ácido lácticas possuem a capacidade de 
inibir o crescimento de bactérias patogênicas pela produção 
de compostos antibacterianos, seu crescimento significa a 
diminuição do crescimento de patógenos na flora intestinal.

FribregumTM  é uma das soluções da Nexira à crescente 
busca da indústria de laticínios e seus consumidores por 
produtos mais saudáveis e funcionais!

Nexira Brasil Comercial Ltda.
Tel.: (11) 3803-7373

www.nexira.com
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O USO DO ÁCIDO 
LÁTICO NA 

INDÚSTRIA DE 
LATICÍNIOS

Produtos lácteos fornecem nutrientes essenciais e são 
itens recorrentes na lista de compras de consumidores 
ao redor do mundo. Com o aumento dos níveis de exi-

gência dos consumidores e, principalmente, da competitivida-
de desse mercado, oferecer produtos lácteos de alta qualidade, 
garantindo a segurança desses alimentos e ainda manter-se à 
frente das principais tendências globais é um grande desafio.

O ácido lático é um ácido orgânico, produzido a partir da 
fermentação de açúcares por bactérias, assim como ocorre 
na produção de diversos iogurtes e queijos. Dessa maneira, 
diversos dos componentes de sabor nele presentes são os mes-
mos produzidos durante a fermentação do leite, fazendo com 
que seu perfil de sabor seja complementar ao sabor lácteo, 
de acidez suave e característica. A escolha dos laticínios 
pelo ácido lático como o acidulante padrão tanto para o uso 
no processamento quanto no produto final é, portanto, de 
fácil compreensão, pois este é de fácil ajuste e manipulação, 
permitindo uma regulagem eficaz do pH e perfeito balancea-
mento de sabor, além de ser essencial no processamento de 
diversos queijos.

A arte de transformação de leite 
em queijo é muito antiga, e consiste 
basicamente em um processo de 
concentração do leite onde proteí-
na, gordura e outros sólidos são 
retidos em uma massa coalhada, 
enquanto as proteínas do soro, 
lactose e sólidos solúveis são remo-
vidos no soro. As principais etapas 
envolvidas na conversão do leite 
em queijo são a coagula-
ção, acidificação, des-
soragem, enformagem 
e salga. O rendimento 
desse processo, assim como 
a qualidade do produto final 
são determinados essencial-
mente pelas propriedades 

do leite utilizado e pelas etapas do processo de fabricação. 
Garantindo a qualidade e padronização do leite e intervindo 
nas etapas de fabricação é possível controlar a composição 
do queijo, influenciando diretamente na sua maturação e 
qualidade final.

O processo de fabricação de queijos, assim como a quali-
dade do leite utilizado vem sofrendo mudanças ao longo dos 
anos. No passado, o leite utilizado para produção de queijos 
era coletado, estocado e transportado à temperatura ambiente 
sem receber nenhum tipo de tratamento. Hoje, o leite deve 
ser refrigerado imediatamente após a ordenha e mantido sob 
refrigeração para evitar o desenvolvimento microbiológico, 
além de ser pasteurizado, eliminando bactérias patogênicas e 
reduzindo o número de bactérias deterioradoras. Tais medidas 
trazem melhorias para a qualidade dos queijos produzidos do 

ponto de vista de segurança alimentar, 
mas acarretam em mudanças que 
alteram também o processo pro-
dutivo do ponto de vista tecnoló-
gico, trazendo consequências nem 

sempre positivas ao produto final. 
Dessa maneira, surge a necessida-

de da indústria por soluções para 
adaptar os tradicionais processos de 
produção de queijos à nova realidade 

do mercado.
O tratamento térmico 

pode prejudicar a aptidão do 
leite para a coagulação, uma 
vez que insolubiliza parte do 
cálcio solúvel, resultando em 
uma coalhada mais frágil 

e uma perda maior de 
sólidos do leite no soro. 
Para repor o cálcio in-
solubilizado durante a 

pasteurização, a solução 
encontrada foi a adição 
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O USO DO ÁCIDO 
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INDÚSTRIA DE 
LATICÍNIOS
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ao redor do mundo. Com o aumento dos níveis de exi-

gência dos consumidores e, principalmente, da competitivida-
de desse mercado, oferecer produtos lácteos de alta qualidade, 
garantindo a segurança desses alimentos e ainda manter-se à 
frente das principais tendências globais é um grande desafio.

O ácido lático é um ácido orgânico, produzido a partir da 
fermentação de açúcares por bactérias, assim como ocorre 
na produção de diversos iogurtes e queijos. Dessa maneira, 
diversos dos componentes de sabor nele presentes são os mes-
mos produzidos durante a fermentação do leite, fazendo com 
que seu perfil de sabor seja complementar ao sabor lácteo, 
de acidez suave e característica. A escolha dos laticínios 
pelo ácido lático como o acidulante padrão tanto para o uso 
no processamento quanto no produto final é, portanto, de 
fácil compreensão, pois este é de fácil ajuste e manipulação, 
permitindo uma regulagem eficaz do pH e perfeito balancea-
mento de sabor, além de ser essencial no processamento de 
diversos queijos.

A arte de transformação de leite 
em queijo é muito antiga, e consiste 
basicamente em um processo de 
concentração do leite onde proteí-
na, gordura e outros sólidos são 
retidos em uma massa coalhada, 
enquanto as proteínas do soro, 
lactose e sólidos solúveis são remo-
vidos no soro. As principais etapas 
envolvidas na conversão do leite 
em queijo são a coagula-
ção, acidificação, des-
soragem, enformagem 
e salga. O rendimento 
desse processo, assim como 
a qualidade do produto final 
são determinados essencial-
mente pelas propriedades 

do leite utilizado e pelas etapas do processo de fabricação. 
Garantindo a qualidade e padronização do leite e intervindo 
nas etapas de fabricação é possível controlar a composição 
do queijo, influenciando diretamente na sua maturação e 
qualidade final.

O processo de fabricação de queijos, assim como a quali-
dade do leite utilizado vem sofrendo mudanças ao longo dos 
anos. No passado, o leite utilizado para produção de queijos 
era coletado, estocado e transportado à temperatura ambiente 
sem receber nenhum tipo de tratamento. Hoje, o leite deve 
ser refrigerado imediatamente após a ordenha e mantido sob 
refrigeração para evitar o desenvolvimento microbiológico, 
além de ser pasteurizado, eliminando bactérias patogênicas e 
reduzindo o número de bactérias deterioradoras. Tais medidas 
trazem melhorias para a qualidade dos queijos produzidos do 

ponto de vista de segurança alimentar, 
mas acarretam em mudanças que 
alteram também o processo pro-
dutivo do ponto de vista tecnoló-
gico, trazendo consequências nem 

sempre positivas ao produto final. 
Dessa maneira, surge a necessida-

de da indústria por soluções para 
adaptar os tradicionais processos de 
produção de queijos à nova realidade 

do mercado.
O tratamento térmico 

pode prejudicar a aptidão do 
leite para a coagulação, uma 
vez que insolubiliza parte do 
cálcio solúvel, resultando em 
uma coalhada mais frágil 

e uma perda maior de 
sólidos do leite no soro. 
Para repor o cálcio in-
solubilizado durante a 

pasteurização, a solução 
encontrada foi a adição 
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do cloreto de cálcio no leite pasteurizado, recuperando a 
firmeza da coalhada e evitando a perda de sólidos e queda 
na produtividade.

Tanto o tratamento térmico quanto as temperaturas 
de refrigeração sob as quais o leite é mantido garantem a 
inativação de grande parte da microbiota endógena do leite 
cru, impedindo um aumento da acidez inicial do leite após 
a ordenha. Entretanto, a queda no pH (que no passado era 
causada pela atividade bacteriana entre a ordenha, transporte 
e armazenamento do leite antes do processamento) é desejável 
do ponto de vista tecnológico para fabricação de queijos, pois 
favorece a atividade da enzima do coagulante. Para atingir 
o pH ótimo de ação da enzima do coagulante hoje em dia é 
necessário portanto realizar a pré-acidificação do leite, através 
da adição de uma solução de ácido lático no início do proces-
samento. Este processo de pré-acidificação pode ser utilizado 
para a produção de todos os tipos de queijo como uma etapa 
de correção do leite, reduzindo assim o tempo de coagulação 
e obtendo uma coalhada mais firme, maior liberação do soro 
e melhor controle do processo.

No queijo Minas Frescal, por exemplo, que não necessita 
de maturação, o uso de    culturas starter garante a acidifica-
ção do meio, otimizando o processo de coagulação, mas tem 
papel limitado no desenvolvimento de sabor, aroma e textura 
do produto final. A atividade bacteriana durante a sua vida de 
prateleira pode até mesmo acarretar em desenvolvimento de 
acidez excessiva, textura frágil e alteração da coloração do 
queijo. Neste contexto, portanto, a pré-acidificação do leite 
diretamente com ácido lático, além de reduzir o tempo de 
coagulação e aumentar o rendimento e produtividade, permite 
a redução ou substituição das culturas láticas, aumentando 
a vida de prateleira do queijo Minas Frescal, já que o produto 
final tem maior capacidade de manutenção de suas caracte-
rísticas de sabor e textura durante seu armazenamento.

Outro advento importante para a indústria queijeira foi a 
introdução das culturas starter liofilizadas, que substituíram 
o tradicional método de ‘repique’, garantindo uma maior 
padronização e controle do processo fermentativo e maior 
segurança microbiológica, além de necessitarem de um espaço 
mínimo de estocagem e nenhuma manutenção, se compara-
das aos tanques de armazenamento e repicagem de culturas 
que se utilizavam no passado. As culturas liofilizadas, porém, 
necessitam de um tempo maior para se adaptarem ao meio e 
começarem a produzir ácido lático. Este atraso, se não for sin-
cronizado com o tempo de ação do coalho, pode acarretar em 
uma coalhada de consistência mais frágil e menor capacidade 
de dessoramento, gerando uma massa com maior umidade, o 
que pode ser considerado um defeito principalmente quando 
se trata de queijos onde a perda de umidade é essencial, como 
por exemplo o parmesão. A acidificação do meio anteriormen-
te à adição da cultura, nesse caso, otimiza o processo e garante 
a acidez necessária ao processamento de cada queijo. Ainda 
sobre o uso de culturas liofilizadas, tem-se que durante a fase 
de adaptação das bactérias ao meio, o leite encontra-se com 
baixa acidez e sob aquecimento, tornando-se um ponto crítico 
devido à susceptibilidade ao desenvolvimento indesejável de 
deteriorantes e/ou patógenos. Dessa maneira, o uso do ácido 

lático no início do processamento garante ainda uma barreira 
extra em termos de segurança e proteção do produto final.

Além de utilizado na pré-acidificação do leite, o ácido láti-
co pode ser aplicado ainda na fabricação de diversos queijos, 
seja por razões de processo ou sabor.

REQUEIJÃO - A acidificação direta é utilizada para a 
produção da massa coalhada que posteriormente é fundida 
com creme, sal e sais fundentes para produção do requeijão 
cremoso. Assim como na produção do Minas Frescal, não 
ocorre desenvolvimento de sabor e aromas característicos das 
culturas láticas pois a massa coalhada não passa pela etapa 
de maturação. Neste caso, porém, pode-se produzir a massa 
para requeijão através da precipitação ácida adicionando-se 
apenas o ácido lático após o aquecimento do leite, não sendo 
necessário o uso de coagulantes.

A utilização desta massa obtida por acidificação direta 
resulta em um produto final com características idênticas ao 
produzido com a massa obtida pelo método tradicional, porém 
é um processo muito mais simples e que requer menos tempo, 
podendo aumentar a produtividade e gerar redução de custos.

RICOTA - A ricota, por ser proveniente da coagulação do 
soro do leite, é composta pelas proteínas solúveis do soro, 
ou seja, as proteínas que não são desestabilizadas pela ação 
dos coagulantes, sendo a principal delas a albumina. Para 
produção da ricota o soro deve ser submetido portanto a altas 
temperaturas e desestabilizado por acidificação através da 
adição de ácido lático. O uso do ácido lático garante a precipi-
tação dessas proteínas, liberando um soro de cor esverdeada, 
e ainda a manutenção do sabor lácteo e suave, resultando em 
um produto de textura e sabor característicos.

A linha de ácido lático Purac® é a solução ideal para o 
aprimoramento do seu laticínio. Com mais de 80 anos de 
presença global e experiência em processos de fermentação, 
e uma fábrica que este ano completa 60 anos de produção 
de ácido lático no Brasil, a Corbion Purac é especialista nas 
aplicações de ácido lático na indústria de laticínios. Com um 
portfolio complementar para o segmento que inclui ainda 
lactatos, soluções para redução de sódio e outros preservantes 
naturais, aliado à experiência, conhecimento de aplicação e 
serviços técnicos que podemos oferecer, somos o seu parceiro 
ideal para o desenvolvimento de produtos lácteos cada vez 
mais saudáveis, frescos e saborosos.

Corbion Purac
Tel.: (11) 5509-3099
www.corbion.com
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SISTEMAS 
ESTABILIZANTES 

PARA A INDÚSTRIA 
DE LATICÍNIOS

A Vogler Ingredients disponibiliza várias alternativas para atender 
o segmento de laticínios com a finalidade de conservar, melhorar a 

textura, estabilizar, conferir cor e aroma, agregar valor nutricional e 
funcionalidade.

Contando com um time de profissionais altamente especia-
lizados e investindo em constante aperfeiçoamento em tec-
nologias e desenvolvimento de processos e produtos, a Vogler 

Ingredients possibilita a oferta de soluções específicas para a indústria 
de laticínios, disponibilizando ao mercado uma linha que atende a 
diversas aplicações.

HIDROCOLÓIDES 

Tipo Origem Efeito
Goma xantana Fermentação Espessante

Agar Algas Gelifi cante, espessante

Goma tara Endosperma Caesalpi-
nea spinosa

Espessante, estabili-
zante

Celulose microcristalina Fibras de celulose Estabilizante, gelifi can-
tes, espessante

Carboximetilcelulose (CMC) Celulose Espessante, estabili-
zante

Gelatina Bovinos, suínos Gelifi cante

Goma acácia/arábica Exsudado de acácia Estabilizante, emulsifi -
cante, espessante

Goma guar Endosperma sementes 
leguminosa Cyamopsis 
tetragonolobus

Espessante

Pectinas Maçã e cítricos Gelifi cantes, espes-
sante,
estabilizantes

Alginatos Algas Gelifi cantes, espes-
sante

Carragenas Algas Gelifi cante, espessante
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SISTEMAS 
ESTABILIZANTES 

PARA A INDÚSTRIA 
DE LATICÍNIOS
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textura, estabilizar, conferir cor e aroma, agregar valor nutricional e 
funcionalidade.

Contando com um time de profissionais altamente especia-
lizados e investindo em constante aperfeiçoamento em tec-
nologias e desenvolvimento de processos e produtos, a Vogler 

Ingredients possibilita a oferta de soluções específicas para a indústria 
de laticínios, disponibilizando ao mercado uma linha que atende a 
diversas aplicações.

HIDROCOLÓIDES 

Tipo Origem Efeito
Goma xantana Fermentação Espessante

Agar Algas Gelifi cante, espessante

Goma tara Endosperma Caesalpi-
nea spinosa

Espessante, estabili-
zante

Celulose microcristalina Fibras de celulose Estabilizante, gelifi can-
tes, espessante

Carboximetilcelulose (CMC) Celulose Espessante, estabili-
zante

Gelatina Bovinos, suínos Gelifi cante

Goma acácia/arábica Exsudado de acácia Estabilizante, emulsifi -
cante, espessante

Goma guar Endosperma sementes 
leguminosa Cyamopsis 
tetragonolobus

Espessante

Pectinas Maçã e cítricos Gelifi cantes, espes-
sante,
estabilizantes

Alginatos Algas Gelifi cantes, espes-
sante

Carragenas Algas Gelifi cante, espessante
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A Vogler disponibiliza uma extensa linha de hidrocolóides 
isolados ou combinados, que compõem a  linha Systems: 
INNOGUM e INNOSTAB, mistura de hidrocolóides que aten-
dem as necessidades de estabilização, textura e emulsificação.

No segmento lácteo, destaque para  a linha de carragenas 
(Gelymar)  e gelatinas (PB Leiner).

CARRAGENAS
Quimicamente, as carragenas são polissacarídeos linea-

res apresentando moléculas alternadas de D-galactose e 3,6 
anidro-D-galactose (3,6 AG) unidas por ligações α-1,3 e ß-1,4.

ESTRUTURA QUÍMICA DA CARRAGENA

As moléculas de galactose possuem grupos sulfato e/ou 
piruvato, encontrando-se geralmente na forma de sais de 
sódio, potássio e cálcio. O conteúdo e a posição dos grupos 
sulfatos diferenciam os diferentes tipos de carragenas, que 
se classificam em:

• Kappa I
• Kappa II
• Iota
• Lambda

Imagem: Gelymar

APLICAÇÕES EM LÁCTEOS

As propriedades conferidas pelas 
carragenas, viscosidade e formação de 
gel, permitem obter diferentes textu-
ras em variadas aplicações. Estas pro-
priedades melhoram a coesividade, con-
sistência, redução de sinéreses e melhora da aparência.

O poder de gelificação das carragenas é muito maior em 
leite devido a sua interação com a caseína. Utilizando-se con-
centrações de carragena bem menores do que em sistemas 
aquosos obtêm-se géis de mesma textura. Devido a estas pro-
priedades funcionais são amplamente utilizadas em diversas 
aplicações na indústria de laticínios.

As carragenas do tipo lambda podem atuar como agente 
espessante a frio, as do tipo Iota e Kappa, além de serem am-
plamente utilizadas como agentes espessantes em produtos 
que se preparam a altas temperaturas, também resultam géis 
estáveis em água a temperatura ambiente.  Esses géis (Iota e 
Kappa) são transparentes e termorreversíveis, conseguindo 
uma ampla variedade de texturas, desde muito elásticas e 
coesas até géis firmes e quebradiços, dependendo da combi-
nação das frações que se utiliza.

Sobremesas: Os diferentes tipos de carragena permi-
tem obter variadas texturas de géis em leite, desde firmes e 
quebra diços até suaves em sobremesas cremosas e aeradas. 
Em sobremesas gelificadas de leite é comum o uso de misturas 
de diferentes tipos de carragenas em função da textura do 
produto final desejada: gel firme, cremosidade, elasticidade. 
Amidos e outros espessantes podem ser utilizados em conjun-
to com as carragenas. Em cremes tipo chantilly, são usadas 
para estabilizar emulsões e espumas.

Bebidas lácteas achocolatadas: A utilização de carrage-
nas em bebida láctea achocolatada possibilita manter o cacau 
em suspensão, melhorar o corpo e a palatabilidade.

Bebidas lácteas achocolatadas preparadas a partir da 
combinação de leite, soro, cacau e submetidas a tratamento 
térmico UHT têm como desafio o desenvolvimento de um 
sistema estabilizante que permita manter a bebida homogê-
nea durante a vida de prateleira, evitando a sedimentação do 
cacau e aportando ao produto boa textura.
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A carragena é o produto ideal para 
a estabilização de leites com cacau, 

especialmente a carragena Kappa 
II, que possui alta reatividade com 
proteínas lácteas. A carragena 
exerce efeito coloide protetor 
sobre a proteína, evitando se-
parações e mantendo o cacau 

suspenso. Outros hidrocolóides, 
como guar, carboximetilcelulose e 

xantana, conferem viscosidade e podem ser combinados com 
a carragena para melhorar o perfil sensorial.

Em leites aromatizados, as carragenas Kappa II  e Lambda, 
associadas,  podem ser utilizadas para dar corpo e palatabilidade. 

Em leites reconstituídos a carragena estabiliza a gordura 
e a proteína adicionadas, além de melhorar o corpo.

Sorvetes: A carragena melhora as propriedades de derreti-
mento, reduz a formação de cristais de gelo e evita a separação 
de soro. Em sorvetes aerados e mousses, a carragena estabiliza 
a emulsão e a espuma. 

Creme de leite: A textura do creme de leite UHT apresenta 
requisitos especiais, viscosidade fluída no envase e formação 
de posterior de gel na embalagem. Para esta aplicação a car-
ragena é utilizada em combinação com outros hidrocolóides, 
além de fosfatos/citratos como estabilizantes do produto. 

Para esta aplicação as carragenas mais usadas são do tipo 
Iota, que possuem a característica de formar géis suaves e 
textura viscosa em presença de cálcio, ou Kappa, para con-
ferir característica colherável, além de possuir propriedades 
tixotrópicas que permitem manter a viscosidade do produto 
final submetido a esforços mecânicos característicos do pro-
cesso de elaboração.

Em leites evaporados, a carragena estabiliza e melhora 
a emulsão.

Queijo processado: Em queijos processados e similares 
a carragena aumenta a resistência à estrutura formada pela 
caseína, melhora o corte, derretimento e cremosidade.

Para atender a vasta gama de aplicações na indústria láctea, 
a Vogler dispõe de carragenas de sua parceira Gelymar:

• Carragel: gelificante em água ou leite em variadas texturas.
• Carralact: gelificante, espessante e estabilizante em leite.
• Carrasol: espessante e estabilizante em água e produtos 

lácteos.

VOGLER SYSTEMS
Produzidos em sua unidade industrial, a Vogler desenvolve 

sob demanda para a indústria alimentícia sistemas estabilizan-
tes à base de  hidrocolóides INNOSTAB e INNOGUM,  edulco-
rantes INNODOLCE , corantes INNOCOLOR e antioxidantes 
INNODOX,  para atender necessidades específicas dos clientes.

Destaque para aplicações no segmento lácteo:

ACHOCOLATADOS - Misturas de ingredientes específicas 
para conferir corpo e estabilidade a bebidas achocolatadas. 
Sistemas à base de carragena, gelana, amido, celulose micro-
cristalina e carboximetilcelulose, que auxiliam na manutenção 
da suspensão do cacau.

CREME DE LEITE - Misturas de ingredientes à base de 
celulose microcristalina, carragena, goma de tara e alfarroba 
(LBG), específicas para conferir corpo e estabilidade a cremes 
de leite produzidos pelo processo UHT.

BEBIDAS LÁCTEAS FERMENTADAS - Misturas de in-
gredientes à base de gelatina, amido, pectina e hidrocolóides 
de textura, específicos para conferir corpo e estabilidade a 
bebidas lácteas fermentadas fluídas, colheráveis, prevenindo 
sinérese e estabilidade a variações de temperatura na cadeia 
de distribuição.

BEBIDAS LÁCTEAS PROTÉICAS ACIDIFICADAS - Mis-
turas de ingredientes à base de pectina, alginato e hidrocolói-
des de textura, específicos para conferir corpo e estabilidade 
a bebidas lácteas proteicas acidificadas.

QUEIJO PETIT SUISSE - Misturas de ingredientes à base 
de proteínas de soro e de leite, gelatina, amido modificado e 
pectina, específica para conferir corpo e estabilidade a queijos 
Petit Suisse.

SORVETES E FROZEN IOGURTE - Misturas de ingre-
dientes à base de hidrocolóides, específicas para conferir corpo 
e estabilidade em gelados comestíveis.

 
GEL MULTIFUNCIONAL SUBSTITUTO DE GORDURA - 

Gel multifuncional substituto de gordura, ideal para queijos 
processados, sorvetes, coberturas e produtos forneáveis.

QUEIJOS PROCESSADOS - Misturas de ingredientes 
à base de hidrocolóides, específicas para conferir corpo e 
estabilidade.

Aliado a qualidade e regularidade de seus produtos, 
contando com parcerias renomadas mundialmente, a Vogler 
Ingredients oferece ao mercado “Qualidade, Regularidade e 
Confiança. Pilares para grandes parcerias”.

* Ana Lúcia Barbosa Quiroga é gerente de P&D e Aplicação da 
Vogler Ingredients.

Vogler Ingredients Ltda.
Tel.: (11) 4393-4400 
www.vogler.com.br


