
SUPORTE ABRANGENTE 
PARA PRODUTOS QUE 
VÃO PERMANECER MUITO 
TEMPO NO MERCADO

“Com os Colouring Foods, os pro-
dutores têm à mão a solução certa para 
desenvolver alimentos e bebidas pere-
nes. Os nossos produtos vão totalmente 
de encontro às expectativas do merca-
do sobre o que é ser natural, ajudando, 
assim, a garantir a satisfação dos 
consumidores em todo o mundo, cada 
vez mais conscientes no que respeita 
à nutrição”, diz o Dr. Hendrik Hoeck. 

Os Colouring Foods são concentra-
dos produzidos exclusivamente a partir 
de frutas, legumes e plantas comestí-
veis. Ao contrário dos aditivos corantes, 
como o carmim de cochonilha, a sua 
produção envolve apenas o processa-
mento com água e métodos físicos 
suaves, tais como o corte, prensagem 
e filtração. Os concentrados podem ser 
aplicados a praticamente todos os pro-
dutos e são ideais para bebidas, confei-
tos, laticínios, sorvetes e preparados de 
frutas. Além disso, adéquam-se a todos 
os requisitos alimentares.

Ao mudar de corantes para os Colou-
ring Foods, os fabricantes podem contar 
com o apoio integral dos especialistas 
em aplicações da GNT. Eles apoiam os 
seus clientes ao longo de todo o pro-
cesso de desenvolvimento do produto, 
incluindo uma sugestão personalizada 
do concentrado mais adequado, ao pro-
cessamento às considerações relativas 
à aplicação, bem como estabilidade e 
rotulagem.

SOBRE A PESQUISA

O Grupo GNT encomendou ao insti-
tuto de pesquisa de mercado TNS uma 
pesquisa de consumidores abrangente, 
global, na qual 5.000 consumidores fo-
ram entrevistados em duas etapas acer-
ca do seu comportamento de compra e 
dos seus hábitos alimentares. Com essa 
pesquisa, a GNT fornecer percepções 
únicas e atuais sobre as mudanças de 
interesse dos consumidores e a tendên-
cia atual por mais alimentos e bebidas 
naturais. 

Produtores de alimentos têm de 
conhecer profundamente as expecta-
tivas dos consumidores para poder 
desenvolver e oferecer produtos que 
satisfaçam às suas demandas também 
no futuro. Assim, em uma primeira 
etapa qualitativa, por meio de um fórum 
on-line foram coletadas as opiniões de 
175 consumidores de sete países na 
América, Ásia e Europa. 

Esse levantamento prévio serviu de 
base para a segunda fase da pesquisa, 
a quantitativa, que entrevistou, em 
dezembro de 2014, 5.000 pessoas de 
18 a 70 anos em dez países: Alemanha, 
Brasil, China, Espanha, EUA, França, 
Grã-Bretanha, Indonésia, Polônia e 
Tailândia. 

SOBRE A GNT
GNT é a líder global na manufatura 

de ingredientes feitos a partir de frutas, 
vegetais e plantas comestíveis para uso 
em alimentos. Com foco em soluções 
naturais para conferir cor - com sua li-
nha EXBERRY® - a GNT está posicionada 

como autoridade no mercado, provendo 
soluções inovadoras de cores para as 
maiores marcas de alimentos e bebidas. 

Fundada em 1978, a GNT sempre 
se manteve uma empresa independente 
e familiar. Esta independência resul-
tou em um foco estratégico de longo 
prazo em três áreas-chave: Cultivo de 
matérias-primas de alta qualidade, 
otimização contínua da tecnologia de 
processamento com métodos apenas 
físicos, e know-how de aplicação. Uma 
devoção em prover aos clientes ingre-
dientes de alta qualidade e soluções tem 
sido sempre a força que impulsiona a 
GNT. Com isto em mente, a GNT con-
tinua a oferecer soluções inovadoras e 
versáteis que são vitais para indústria de 
alimentos e bebidas globais que segue 
em rápido crescimento. 

Hoje, a GNT tem alcance mundial 
com múltiplos escritórios na Europa, 
Américas do Sul e Norte e Ásia, forne-
cendo soluções de cores para mais de 
1200 empresas de alimentos e bebidas, 
incluindo sete das dez maiores empresas 
do ramo no mundo

Encontram-se à disposição mais in-
formações sobre as soluções de cor da 
GNT e sobre a substituição do carmim 
de cochonilha pelos Colouring Foods em 
http://gnt-group.com/eu-en/solutions/
carmine-replacement

GNT Brasil Distribuidora de 
Alimentos Ltda.

Tel.: (11) 4550-1230
www.gnt-group.com

Comparações entre o carmim de cochonilha e as soluções dos Colouring Foods, com 
exemplo para os produtos lácteos ou confeitos, que demonstram uma comparação de 
cor dos dois, em que a diferença de cor é imperceptível.44
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INGREDIENTES NATURAIS NA 
INDÚSTRIA DE CARNES

CONCEITO “CLEAN LABEL” 
E AS TENDÊNCIAS PARA O 

SEGMENTO

A demanda por alimentos natu-
rais e livres de aditivos atingiu 
a indústria de alimentos em 

cheio nos últimos anos, e não mostra 
sinais de abatimento. Os consumido-
res nunca estiveram tão preocupados 
com sua alimentação, passando cada 
vez mais a checar os rótulos dos pro-
dutos antes de efetuar uma compra. 
Consequentemente, declarações 
como “natural”, “orgânico”, ou 
“livre de” tornaram-se onipresentes 
por toda a cadeia de alimentos. Esta 

crescente tendência de saúde e bem- 
estar gerou um aumento considerável 
no número de produtos contendo 
rótulos mais amigáveis, os chamados 
produtos clean label, com uma parce-
la considerável dos lançamentos glo-
bais de alimentos e bebidas contendo 
alegações de “livre de conservantes” 
ou “livre de aditivos”.

Por acreditarem que os produtos 
cárneos sejam uma fonte potencial de 
ingredientes químicos, aditivos, toxi-
nas e alergênicos, os consumidores 

retraem-se cada vez mais de produtos 
cárneos percebidos como altamente 
processados. No lugar destes, buscam 
por produtos mais naturais, fabrica-
dos através de processos de produção 
tradicionais e com ingredientes que 
eles conhecem e compreendem.

Enquanto esses produtos cada vez 
mais naturais, saudáveis e ao mesmo 
tempo práticos abrem novas oportu-
nidades para a indústria de produtos 
cárneos, esta revolução dos produtos 
clean label traz também importantes 
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desafios. Os ingredientes considera-
dos “químicos” utilizados atualmente 
oferecem funcionalidades essenciais 
à qualidade dos produtos cárneos, 
variando de considerações quanto à 
textura e ao sabor, até preocupações 
com a segurança dos alimentos e sua 
vida de prateleira. Dessa maneira, 
encontrar ingredientes que atendam 
aos critérios de clean label  e ainda 
assim entreguem as mesmas funcio-
nalidades dos ingredientes químicos 
pode ser uma tarefa difícil para os 
produtores de cárneos.

O CONCEITO “CLEAN 
LABEL” E A PERCEPÇÃO 
DOS CONSUMIDORES

Estudos recentes demonstram 
que cada vez mais os consumidores 
estão tornando a compra de ali-
mentos um processo de tomada de 
decisão, analisando seus rótulos de 
maneira mais criteriosa, comparando 
marcas, buscando alternativas, etc. 
Além da data de validade e preço, a 
lista de ingredientes tem se tornado 
cada vez mais importante. Em paí-
ses desenvolvidos como os Estados 
Unidos e outros representantes 
europeus, a presença de aditivos é 
uma das maiores preocupações dos 
consumidores, e devido ao fenômeno 
da globalização, essa tem se tornado 
uma consideração crescente também 
nos mercados emergentes.

Embora a tendência por rótulos 
mais compreensíveis tenha evoluído 
consideravelmente ao longo dos anos 
e o consumidor esteja cada vez mais 
interessado nos produtos que conso-
me, o conceito de clean label e sua 
definição exata continuam incertos. 
Enquanto para alguns consumidores 
um produto clean label remete a 
alimentos baseados em ingredientes 
naturais, outros associam-no a um 
produto de maior saudabilidade, que 
seja também livre de componentes 
que buscam evitar, tais como glúten, 
gordura, açúcar ou sal. Um exemplo 
da falta de consistência dentre os 
consumidores frente a essas novas 
tendências pode ser explicitada pelos 
resultados obtidos por uma pesquisa 
nos EUA, onde 65% dos entrevistados 

identificaram o sal como um ingre-
diente natural, porém apenas 32% 
considera que seu equivalente quími-
co, o cloreto de sódio, também o seja. 

Apesar das divergências, de manei-
ra geral a tendência baseia-se no de-
sejo dos consumidores por produtos 
cada vez mais simples, com rótulos 
que eles são capazes de compreender. 
Portanto dentre os elementos chave 
de um produto clean label estão 
ingredientes de fácil reconhecimen-
to pelo público geral, naturais ou 
minimamente processados, que não 
contenham aditivos ou conservantes.

OS DESAFIOS PARA A 
INDÚSTRIA

Os aditivos alimentares possuem 
um papel chave na produção e quali-
dade de produtos cárneos proces-
sados e preparados. Eles fornecem 
sabor, apelo visual, frescor, segurança 
e textura a uma matriz alimentícia 
complexa, a carne, o que torna a 
reformulação de produtos cárneos 
um grande desafio. Os três princi-
pais requisitos que compõem uma 
reformulação são manter o produto 
atraente ao consumidor através de 
suas características sensoriais, garan-
tir sua segurança frente à contamina-
ção microbiológica e manter a vida de 
prateleira do produto, atendendo à 
crescente demanda por conveniência 
e flexibilidade.

Alinhada às tendências globais, 
às demandas dos consumidores e 
ainda às necessidades da indústria, 
a Corbion Purac oferece uma linha 
única de ingredientes naturais e 

AVALIAÇÃO SENSORIAL: PRESUNTO CURADO COZIDO

multifuncionais, chamada Verdad®. 
Produzidos a partir de matérias 
primas renováveis como o açúcar 
e o vinagre, através de processos de 
fermentação natural sem a adição 
de aditivos, os ingredientes da linha 
Verdad® estão aptos a proteger a es-
tabilidade microbiana dos alimentos, 
garantindo segurança e manutenção 
da vida de prateleira, além de traze-
rem benefícios ao aroma e sabor. 

O vinagre é um produto largamen-
te conhecido da fermentação, que por 
sua vez é um processo tradicional de 
fabricação de alimentos utilizado há 
milênios em diversas culturas. Os 
vinagres são ingredientes naturais 
que auxiliam na manutenção da 
segurança de alimentos, suprimindo 
o crescimento de patógenos e uma 
ampla gama de bactérias deterio-
rantes, enquanto ao mesmo tempo 
são facilmente reconhecíveis, já 
presentes na mesa do consumidor. A 
Corbion Purac oferece vinagres nas 
formas líquidas e em pó para atender 
às suas necessidades.

Independente de ser um produto 
natural, manter sua aparência agra-
dável ao consumidor continua sendo 
uma prioridade para os produtores de 
alimentos. Embora os consumidores 
busquem por rótulos mais simples, 
as características como sabor, aroma 
e aparência visual continuam sendo 
fatores chaves no processo de decisão 
de compra e recompra. Verdad® N4, 
por exemplo, uma combinação de 
vinagres e aromas naturais, compro-
vadamente melhora a suculência, 
sabor salgado e percepção geral de 
sabor em presunto curado cozido.
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Simplificar a lista de ingredien-
tes e eliminar aditivos artificiais ou 
químicos na indústria de cárneos é 
um tema especialmente delicado 
quando o assunto é a segurança. Ni-
tritos e nitratos, por exemplo, tem 
um papel importante no processo 
de cura, mas também previnem o 
desenvolvimento de patogênicos 
como a Listeria monocytogenes, 
micro-organismo bastante conhe-
cido, cuja presença em alimentos 
prontos para consumo e proces-
sados cárneos resulta em diversas 
incidências de doenças e ainda 
signi ficativos recalls para a indús-
tria. Por ser uma fonte de ácido 
acético, os vinagres Verdad® podem 
ser utilizados para aumentar a se-
gurança dos seus produtos, inibindo 
o crescimento de Listeria por mais 
de 100 dias.

CONTROLE DE LISTERIA EM PRESUNTO COZIDO ARMAZENADO A 4OC

CONTAGEM TOTAL EM LINGUIÇA FRESCAL ARMAZENADA A 4OC

Finalmente, deve-se considerar 
a vida de prateleira dos produtos a 
serem reformulados. A vida de prate-
leira de um produto cárneo engloba 
diversos aspectos, incluindo controle 
de bactérias, oxidação lipídica, sabor, 
textura e estabilidade da coloração. 
Embora os varejistas continuem sen-
do o principal elemento na busca por 
alimentos com prazos de vencimento 
cada vez mais longos, a demanda 
dos consumidores por maior conve-
niência, praticidade e flexibilidade 
também impulsiona a demanda por 
produtos clean label, que sejam ainda 
apetitosos e mantenham seu frescor 

CONCLUSÃO
A tendência dos produtos clean 

label abriu um grande número de 
oportunidades animadoras para 
a indústria de produtos cárneos. 
Para maximizar esse potencial, os 
desenvolvedores de produtos de-
vem considerar cuidadosamente os 
ingredientes disponíveis ao retra-
balhar suas fórmulas. É essencial que 
esses ingredientes que permitem a 
fabricação de produtos com rótulos 
mais simples atendam também às 
demandas dos consumidores e es-
tejam de acordo com as diretrizes 

por mais tempo. A adição de Verdad® 
em produtos cárneos pode estender 
a vida de prateleira em até 100 por 
cento, dependendo da aplicação.

regulatórias. O portfólio Verdad®, 
oferecido pela Corbion Purac, en-
trega diversos benefícios tangíveis 
em relação à vida de prateleira, 
segurança, e qualidade global dos 

produtos, e ao mesmo tempo satisfaz 
às demandas dos consumidores por 
uma lista de ingredientes mais limpa 
e mais simples.

Com mais de 80 anos de expe-
riência em processos de fermentação 
e no uso de materiais renováveis para 
produção de ingredientes excepcio-
nais para a indústria de alimentos 
e bebidas, a Corbion Purac é espe-
cialista no mundo de ingredientes 
alimentícios naturais. Nosso amplo 
portfólio combinado com a expe-
riência, conhecimento de aplicação 
e serviços técnicos que podemos 
oferecer fazem de nós o seu parcei-
ro ideal para o desenvolvimento de 
alimentos cada vez mais saudáveis, 
frescos e saborosos.

Corbion Purac
Tel.: (11) 5509-3099
www.corbion.com 
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Com mais de 80 anos de expe-
riência em processos de fermentação 
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e no uso de materiais renováveis para 
produção de ingredientes excepcio-
nais para a indústria de alimentos 
e bebidas, a Corbion Purac é espe-
cialista no mundo de ingredientes 
alimentícios naturais. Nosso amplo 
portfólio combinado com a expe-
riência, conhecimento de aplicação 
e serviços técnicos que podemos 
oferecer fazem de nós o seu parcei-
ro ideal para o desenvolvimento de 
alimentos cada vez mais saudáveis, 
frescos e saborosos.

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

LINHA FUCHSENTD
É uma linha de aroma natural de 

fumaça líquida de tecnologia Fuchs 
de ultima geração e inovadora propor-
cionando a extensão de shelf life de 
carnes processadas e seus derivados, 
prevenindo tanto a deterioração oxi-
dativa quanto microbiana, mantendo 
a cor e sabor dos produtos por mais 
tempo, podendo conferir ou não a eles 
o sabor de defumado. Outro beneficio 
dos produtos FUCHSTEND é o fato 
dos mesmos serem aromas naturais 
permitidos pela legislação. A obtenção 
é feita a partir da combustão parcial de 
madeiras selecionadas, condensadas 
em água, podendo posteriormente ser 
extraídas em fase oleosa e submetidas a 
várias etapas de decantação e filtração. 
Nesta fase, os compostos antioxidantes 
e antimicrobianos são concentrados em 
quantidades raramente encontradas nos 
demais conservantes disponíveis no mer-
cado, aumentando assim a extensão de 
vida útil destes p rodutos. Seu processo 
de obtenção reduz o aroma característi-
co das fumaças líquidas, permitindo seu 
uso em quantidades ligeiramente maio-
res que as fumaças líquidas tradicionais.

Os compostos responsáveis pela ação 
antimicrobiana e antioxidantes são:
• FENÓIS - função orgânica responsá-

vel pela ação antimicrobiana e contra 
a rancificação.

• ÀCIDOS - além de possuírem ação 
antimicrobiana e de regulação de aci-
dez, são responsáveis pela aceleração 
de cura dos embutidos. 

A linha FUCHSTEND é integrada 
por vários produtos, cada um com um 
perfil de aplicação, podendo ser tanto 
hidrossolúveis como lipossolúveis, de 
aplicação externa ou direta na massa 
dos produtos cárneos, tais como sal-
sichas, mortadelas, linguiças frescais e 
defumadas, hamburguêres, marinados 
de suíno, frangos e bovinos, embutidos 
fatiados, bacon entre outros, conferindo 
além de excelentes resultados, grande 
versatilidade de utilização.

A seguir alguns produtos da Linha 
FUCHSTEND e suas características, 
bem como sugestões de aplicações:

AROMA NATURAL DE 
FUMAÇA FUCHSTEND 
CONSERVANTE
• Solúvel em água.
• Aroma fraco a moderado.
• Método de aplicação: chuveiro ou 

imersão, borrifamento, uso interno 
na massa e interior da embalagem 
final.

• Indicado para uso interno na massa 
em embutidos em geral e para banho 
ou aspersão em cortes in natura.

AROMA NATURAL DE 
FUMAÇA FUCHSTEND 
EXTRA SHELF LIFE
• Solúvel em água.
• Aroma fraco.
• Método de aplicação: chuveiro ou 

imersão, borrifamento, uso interno na 
massa e interior da embalagem final.

• Indicado para uso interno na massa 
em embutidos em geral e para banho 
ou aspersão em cortes in natura.

AROMA NATURAL DE 
FUMAÇA FUCHSTEND 
XTSL
• Solúvel em óleo.
• Aroma característico.

• Método de aplicação: borrifamento, 
uso interno na massa e interior da 
embalagem final.

• Indicado especialmente para produ-
tos defumados.

Dentre estes itens, a Fuchs apresenta 
grande gama de produtos e serviços em 
diferentes linhas de atuação, como Mix 
de Aditivos, Condimentos preparados, 
Corantes naturais, Óleos Essenciais/
Resinas, Especiarias, Vegetais desidra-
tados e  Aromas Naturais de Fumaça 
Fuchsmoke. Com profissionais alta-
mente qualificados em um centro de 
pesquisa inovador, podendo também 
desenvolver matérias-primas perso-
nalizados, conforme a necessidade e 
aplicação de cada cliente.

Fuchs Gewürze do Brasil Ltda.
Tel.: (11) 4591-8200 
www.fuchs.com.br
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PRINCIPAIS ADITIVOS EM 
PRODUTOS CÁRNEOS

A definição de aditivos alimentares varia de acordo com 
país e organização. Em essência, no entanto, considera-se 
que um aditivo é qualquer substância utilizada para melhorar 
a aparência, estabilidade e manter as qualidades de um ali-
mento e tem sido comprovada tecnologicamente necessário 
para realizar um determinado finalidade. Ele também deve 
ser inócua em aspectos de saúde. Os aditivos mais comuns 
são: conservantes (nitratos e nitrito), fosfatos, antioxidantes 
(ascorbato) e hidrocolóides. 

NITRITO DE SÓDIO (E-250)
A principal função de nitrito no produto de carne proces-

sada é estabilizar a sua cor, proporcionando a cor-de-rosa tí-
pico de produtos de carne processada. Na ausência de nitrito, 
cozinhado carne tem uma cor cinza esverdeado. Este efeito é 
uma consequência da reacção com mioglobina, o que resulta 
em nitrosomyoglobin (um pigmento vermelho mais está-
vel). Durante o processo de cozimento, o nitrosomyoglobin 
desnaturaliza-se e rendimentos nitrosomyocromogen, que 
tem uma cor rosa. Para além do seu efeito sobre a cor, nitrito 
também é um bacteriostático. Isto inibe o crescimento de 
microrganismos e exerce uma específica ação em muitas 
bactérias patogênicas (Staphilococcus aureus).

O nitrito tem uma importância bacteriana anti-micro 
fundamental a inibição da Chlostridium botulínica.

NITRATO DE POTÁSSIO (E-252)

O nitrato desempenha o mesmo papel que o nitrito. No 
entanto, ele só pode agir se for previamente transformado 
em nitrito. Esta transformação é realizada por certos nitrato 
de redução bactérias, especialmente do género Micrococcus. 
Como uma consequência da necessidade de uma intervenção 
bacteriana, o nitrato atua lentamente. É, portanto, usado 
quase apenas naqueles processados produtos à base de carne 
que têm um longo processo de produção bem como naqueles 

em que há uma certa quantidade de microbiana desenvolvi-
mento, como por exemplo, produtos secos.

O ácido ascórbico ( vitamina C ) e o seu sal de sódio, são 
os antioxidantes mais importantes na indústria da carne e 
tem os seguintes efeitos sobre produtos de carne processada. 
Eles aumentam a rapidez e a eficácia da formação de nitro-
somyo-globina, melhorar o processo de coloração da carne.

Devido ao seu poder redutor que retarda a oxidação dos 
pigmentos à base de carne, aumentando a estabilidade de 
cor. Eles impedem a formação de nitrosaminas ( compostos 
cancerígenos ) durante a nitrificação no processo da carne.

A principal função dos fosfatos consiste em aumentar a 
quantidade de proteína de carne e, dissolvido, melhorar a 
sua funcionalidade.

Esta ação acontece através de duas maneiras:
• 1. A modificação do pH - Com a utilização de fosfatos 

alcalina o pH da carne se afasta do ponto isoelétrico das 
proteínas, aumentando a sua solubilidade. Este efeito não 
é exclusivo de fosfatos. Ela pode ser obtida por qualquer 
outra substância que aumente o pH da carne.

• 2. A ação específica - As ligações de fosfato com o íon bi-
valente que une actina e miosina, permitindo a separação 
e a solubilização. Devido a esta característica especial, os 
fosfatos têm um poder de solubilização de proteína que 
é superior à de outros produtos.

Os hidrocolóides, tais como carrageninas, goma de alfar-
roba, goma xantana, etc., são macromoléculas solúveis em 
água, que modificam a reologia do meio aquoso no qual eles 
se encontram, uma vez que formam vínculos com grandes 
quantidades de água.

Quando as macromoléculas não pode amarrar laços entre 
si, eles diminuem a mobilidade do meio aquoso, exercendo 
um efeito de espessamento.

No caso em que as macromoléculas são capazes de 
amarrar ligações entre si, que vão formar uma rede tridi-
mensional, o que resulta em um gel.

Conforme nossa Legislação, segue limites estabelecidos:
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PRINCIPAIS ADITIVOS EM 
PRODUTOS CÁRNEOS

A definição de aditivos alimentares varia de acordo com 
país e organização. Em essência, no entanto, considera-se 
que um aditivo é qualquer substância utilizada para melhorar 
a aparência, estabilidade e manter as qualidades de um ali-
mento e tem sido comprovada tecnologicamente necessário 
para realizar um determinado finalidade. Ele também deve 
ser inócua em aspectos de saúde. Os aditivos mais comuns 
são: conservantes (nitratos e nitrito), fosfatos, antioxidantes 
(ascorbato) e hidrocolóides. 

NITRITO DE SÓDIO (E-250)
A principal função de nitrito no produto de carne proces-

sada é estabilizar a sua cor, proporcionando a cor-de-rosa tí-
pico de produtos de carne processada. Na ausência de nitrito, 
cozinhado carne tem uma cor cinza esverdeado. Este efeito é 
uma consequência da reacção com mioglobina, o que resulta 
em nitrosomyoglobin (um pigmento vermelho mais está-
vel). Durante o processo de cozimento, o nitrosomyoglobin 
desnaturaliza-se e rendimentos nitrosomyocromogen, que 
tem uma cor rosa. Para além do seu efeito sobre a cor, nitrito 
também é um bacteriostático. Isto inibe o crescimento de 
microrganismos e exerce uma específica ação em muitas 
bactérias patogênicas (Staphilococcus aureus).

O nitrito tem uma importância bacteriana anti-micro 
fundamental a inibição da Chlostridium botulínica.

NITRATO DE POTÁSSIO (E-252)

O nitrato desempenha o mesmo papel que o nitrito. No 
entanto, ele só pode agir se for previamente transformado 
em nitrito. Esta transformação é realizada por certos nitrato 
de redução bactérias, especialmente do género Micrococcus. 
Como uma consequência da necessidade de uma intervenção 
bacteriana, o nitrato atua lentamente. É, portanto, usado 
quase apenas naqueles processados produtos à base de carne 
que têm um longo processo de produção bem como naqueles 

em que há uma certa quantidade de microbiana desenvolvi-
mento, como por exemplo, produtos secos.

O ácido ascórbico ( vitamina C ) e o seu sal de sódio, são 
os antioxidantes mais importantes na indústria da carne e 
tem os seguintes efeitos sobre produtos de carne processada. 
Eles aumentam a rapidez e a eficácia da formação de nitro-
somyo-globina, melhorar o processo de coloração da carne.

Devido ao seu poder redutor que retarda a oxidação dos 
pigmentos à base de carne, aumentando a estabilidade de 
cor. Eles impedem a formação de nitrosaminas ( compostos 
cancerígenos ) durante a nitrificação no processo da carne.

A principal função dos fosfatos consiste em aumentar a 
quantidade de proteína de carne e, dissolvido, melhorar a 
sua funcionalidade.

Esta ação acontece através de duas maneiras:
• 1. A modificação do pH - Com a utilização de fosfatos 

alcalina o pH da carne se afasta do ponto isoelétrico das 
proteínas, aumentando a sua solubilidade. Este efeito não 
é exclusivo de fosfatos. Ela pode ser obtida por qualquer 
outra substância que aumente o pH da carne.

• 2. A ação específica - As ligações de fosfato com o íon bi-
valente que une actina e miosina, permitindo a separação 
e a solubilização. Devido a esta característica especial, os 
fosfatos têm um poder de solubilização de proteína que 
é superior à de outros produtos.

Os hidrocolóides, tais como carrageninas, goma de alfar-
roba, goma xantana, etc., são macromoléculas solúveis em 
água, que modificam a reologia do meio aquoso no qual eles 
se encontram, uma vez que formam vínculos com grandes 
quantidades de água.

Quando as macromoléculas não pode amarrar laços entre 
si, eles diminuem a mobilidade do meio aquoso, exercendo 
um efeito de espessamento.

No caso em que as macromoléculas são capazes de 
amarrar ligações entre si, que vão formar uma rede tridi-
mensional, o que resulta em um gel.

Conforme nossa Legislação, segue limites estabelecidos:
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NITRITO DE SÓDIO

Dosagem: máx. 0,015%* (controlado pela legislação).

NITRATO DE SÓDIO
Dosagem: máx. 0,03%* (controlado pela legislação).

*Observação: Admite-se a mescla de aditivos com igual função 
sempre que a soma de todos os limites não seja superior ao limite 
máximo de nenhum deles.

Função: conservantes.
São sais de cura (geralmente é feita mistura desses dois 
aditivos com sal). Promovem cor rosa ao produto e atuam 
como conservantes.

ERITORBATO DE SÓDIO
Dosagem: 0,05% a 0,1%.
Função: antioxidante.
Tem a principal função de fixar a cor, além de evitar leve-
mente a oxidação lipídica.

ÁCIDO ASCÓRBICO
Dosagem: 0,05% a 0,1%.
Função: antioxidante.

GLUTAMATO MONOSSÓDICO
Dosagem: 0,10% a 0,15%.
Função: realçador de sabor.

TRIPOLIFOSFATO DE SÓDIO - STP
Dosagem: máx. 0,5% (controlado pela legislação).
Função: emulsificante e estabilizante.
Atua nas proteínas, abrindo a cadeia muscular, que per-
mite maior absorção de água, portanto possui alto efeito 
na retenção de água.
O uso em conjunto com o Pirofosfato Ácido de Sódio - 
SAPP - acelera o desenvolvimento da cor avermelhada em 
produtos emulsionados em geral.

MALTODEXTRINA 20 DE
Dosagem: máx. 1,0%.
Função: auxiliar na coloração.
Auxilia na caramelização durante o aquecimento, permi-
tindo que a cor se mantenha mais forte e fixada. Também 
tem capacidade de absorver a água, melhorando o corpo 
do produto final.

GOMA GUAR
Dosagem: 0,20%.

CARRAGENA

Dosagem: máx. 0,5% (controlado pela legislação).
Função: espessante.
Tem alta capacidade de reter os sólidos, absorver água e 
aumentar o rendimento.
(a goma guar perde o efeito com aquecimento e a carragena 
ganha o efeito com aquecimento).

CORANTE URUCUM
Dosagem: máx. 0,002% (controlado pela legislação).
Função: corante.
Coloração castanho - avermelhado.

CORANTE CARMIM DE COCHONILHA
Dosagem: máx. 0,01%.
Função: corante.
Coloração varia do vinho claro ao vinho intenso.

LACTATO DE SÓDIO
Dosagem: 2,5 a 3,0%.
Função: conservante e regulador de acidez.
Reduz a contagem microbiológica.

ÁCIDO LÁTICO E ÁCIDO CÍTRICO
Dosagem: 0,1% a 0,5%
Função: acidulantes.

As informações acima se referem a produtos cárneos no 
geral, as dosagens podem variar de acordo com a categoria 
do produto e sua correspondente legislação.

Plury Química Ltda.
Tel.: (11) 4093-5353

www.pluryquimica.com.br
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INOVAÇÕES DE CARRAGENAS 
EM PRODUTOS CÁRNICOS

A Vogler através da parceria com a Gelymar, um dos 
líderes mundiais na fabricação de carragenas, inova seu 
portfólio de hidrocolóides disponibilizando ao mercado 
cárnico uma linha que atende a diversas  aplicações. 
Contando com o intercâmbio de profissionais altamente 
especializados e investindo em constante aperfeiçoa-
mento em tecnologias e desenvolvimento de processos e 
produtos, possibilita a oferta de soluções específicas para 
a indústria de carnes.

A Gelymar é pioneira na produção de carragenas a 
partir de algas frescas,  o que permite obter uma melhor 
qualidade funcional dos extratos utilizados. A planta de 
extração encontra-se próxima a fonte de extração em 
Puerto Montt, Chile, a maior reserva mundial de algas 
de água fria.

DESAFIOS EM PRODUTOS CÁRNICOS

Hoje em dia, a produção de produtos de alta qualidade 
à base de carnes e acessível ao consumidor, enfrenta novos 
desafios. 

Além de fornecer produtos com textura 
adequada e  sem sinéreses, devem 
atender as novas ne-
cessidades, tais como 
de saúde  e nutrição 
como a redução de 
calorias, gordura 
e  de sal (sódio),  
além de deasfios 
tecnológicos: uso 
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INOVAÇÕES DE CARRAGENAS 
EM PRODUTOS CÁRNICOS

A Vogler através da parceria com a Gelymar, um dos 
líderes mundiais na fabricação de carragenas, inova seu 
portfólio de hidrocolóides disponibilizando ao mercado 
cárnico uma linha que atende a diversas  aplicações. 
Contando com o intercâmbio de profissionais altamente 
especializados e investindo em constante aperfeiçoa-
mento em tecnologias e desenvolvimento de processos e 
produtos, possibilita a oferta de soluções específicas para 
a indústria de carnes.

A Gelymar é pioneira na produção de carragenas a 
partir de algas frescas,  o que permite obter uma melhor 
qualidade funcional dos extratos utilizados. A planta de 
extração encontra-se próxima a fonte de extração em 
Puerto Montt, Chile, a maior reserva mundial de algas 
de água fria.

DESAFIOS EM PRODUTOS CÁRNICOS

Hoje em dia, a produção de produtos de alta qualidade 
à base de carnes e acessível ao consumidor, enfrenta novos 
desafios. 

Além de fornecer produtos com textura 
adequada e  sem sinéreses, devem 
atender as novas ne-
cessidades, tais como 
de saúde  e nutrição 
como a redução de 
calorias, gordura 
e  de sal (sódio),  
além de deasfios 
tecnológicos: uso 
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combinado de cloreto de sódio e cloreto de potássio e o uso 
de combianção de diferentes tipos de fontes proteicas. 

Em geral, sem uma adaptação tecnológca, podem ocorrer  
alterações de textura e capacidade de retenção de água, resul-
tando em baixa aceitação do mercado e redução de vida útil.

O parceiro de carragenas da Vogler, Gelymar, desenvolveu 
uma nova linha de carragenas para aplicação em produtos 
cárnicos para a linha de embutidos com diversos níveis de ex-
tensão. Com base em combinações específicas de carragenas 
do tipo  Kappa I , II e Iota, é possivel conferir propriedades 
reológicas e sensoriais adequadas para fatiamento e cozi-
mento, mantendo uma aparência fresca, suculência, elastici-
dade (permite que o produto se enroea sobre si mesmo sem 
quebrar), fatiamento sem adesividade, dentre outros, sem 
impacto no processo.

CARRAGENAS
Quimicamente, 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.

Estes polissacarídeos têm a  particularidade de formar 
colóides e géis em meios aquosos e lácteos em concen-
trações muito baixas.

Figura: Estrutura química carragenas

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

PROPRIEDADES DAS 
CARRAGENAS

SOLUBILIZAÇÃO E 
GELIFICAÇÃO

Para obter a máxi-
ma funcionalidade 
das carragenas é impor-
tante uma boa dispersão no 
meio de forma a facilitar a dissolução e evitar a formação 
de grumos. Uma vez solubilizadas, as carragenas do tipo 
Kappa I, Kappa II e Iota formam, durante o resfriamento, 
uma estrutura molecular tipo dupla hélice e uma rede 
tridimensional reforçada pela presença de certos íons 
como cálcio e potássio.

SINERGISMO
As carragenas apresentam sinergismo com alguns 

galactomananos e glucomananos, como por exemplo, 
o caso das carragenas Kappa I e Kappa II com a goma 
de alfarroba (LBG) e Konjac. A combinação com estes 
hidrocolóides potencializa a força de gel, reduz a siné-
reses e permite a obtenção de texturas mais elásticas.

A carragena Iota tem sinergismo com amido resul-
tando em aumento de viscosidade em sistemas aquosos.

REOLOGIA
Os géis de carragena tipo Kappa II e Iota apresentam 

comportamento tixotrópico. Quando submetidos a pro-
cessos que envolvam agitação ou bombeamento, têm a 
viscosidade reduzida, retornando ao seu estado original 
uma vez que o esforço é retirado.

INTERAÇÃO COM PROTEÍNAS
Existe uma alta reatividade das carragenas, em es-

pecial do tipo Kappa II e Kappa I em sistemas lácteos, 
obtendo-se géis firmes em concentrações muito baixas. 
Este sinergismo se deve a interação da carragena, molé-
cula carregada negativamente, e a K-caseína, que possui 
carga positiva. A reação ocorre em ampla faixa de pH e 
é reforçada por pontes de cálcio. 

INTERAÇÃO COM SAIS
As carragenas tipo Kappa II interagem com sais de 

potássio e cálcio, aumentando a firmeza, a temperatu-
ra de gelificação e a temperatura de fusão do gel. Os 
polifosfatos e citratos de sódio e de potássio facilitam a 
dissolução das carragenas, diminuindo sua viscosidade 
pois seqüestram íons divalentes. Favorecem a estabili-
dade das carragenas em meios ácidos.
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ESTABILIZAÇÃO

Graças a sua capacidade de gelificação e a forte inte-
ração eletrostática, as carragenas têm a propriedade de 
estabilizar emulsões. Devido á sua alta especificidade, são 
capazes de estabilizar sem modificar a textura do sistema

APLICAÇÕES EM CÁRNICOS
As propriedades confe-

ridas pelas carrage-
nas, viscosidade 
e formação de 
gel, permitem 
obter diferen-
tes textu ras em 
variadas aplica-
ções. Estas pro-
priedades melho-
ram a coesividade, 
consistência, redução de 
sinérises e melhora da aparência.

VANTAGENS DA LINHA DE CARARGENAS 
GELYMAR MCH EM PRODUTOS CÁRNICOS:

VERSATILIDADE
• Um mesmo produto pode ser utilizado para proporcionar 

firmeza e o controle de sinéreses em formulações com 
diferentes graus de extensão.

• Tolerantes a altas concentrações e tipos de sais.
• Adequados para formular produtos com baixo teor de sódio.
• Mimetizam a percepção de gordura, permitindo o desenvol-

vimento de formulações   reduzidas en gorduras e calorias.

PROCESSO
• Conferem baixa viscosidade a salmouras a frio, mesmo em 

produtos de alta extensão, facilitando o bombeamento e 
injeção.

• Excelente desempenho no cutter e tumbler.

PROPRIEDADES
• Devido a sua elevada capacidade de retenção de água, pre-

vine a sinérises e a liberação de água em processos à vácuo.
• Textura, brilho, suculência, sabor limpo, perfil sensorial 

“natural”, que permanecem ao longo do shelf life.

ECONOMIA
Devido a alta interação com a proteínas, em especial de 

carnes, permitem elaborar produtos extendidos com econo-
mia na formulação.

PRODUTOS COM REDUÇÃO DE SÓDIO

Uma das principais tendências do mercado é a redução 
do sal  adciocnado através da substituído por misturas de 
NaCl / KCl.

Carragenas têm  sinergia com  potássio (K + ). O aumento 
da concentração de potássio em uma formulação, ocasiona o 
aumenta da temperatura de ativação de alguns tipos de car-
ragena.  Este aumento de temperatura de ativação coloca em 
risco sua hidratação total durante a pasteurização do produto 
ocasionando perda de funcionalidade e de seus benefícios .

Gelymar desenvolveu uma linha de produtos da linha  MCH 
com alta tolerância  a sais, capazes de se hidratar na presença 
de misturas NaCl / KCl e dos demais ingredientes comuns em 
uma salmoura. Carragenas específicas para atender  processos 
de adição distintos (em etapas  múltiplas ou etapa única), con-
ferindo viscosidade adequada para bombeamento e injeção.

Carragenias da  linha  MCH se hidratam facilmente em 
meio saturado ( sais de nitrito de sódio e nitrato, fosfatos 
, sais ( NaCl / KCl ), eritorbato de sódio ) e outros solutos 
como açúcares ( glicose , xarope de milho , sacarose) , sendo 
completamente hidratados a 72 ° C (temperatura de pasteu-
rização presunto).  

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 


