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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 Especiel, é apresentada uma coletânea 

de technical papers redigidos pelo departamento competente de algumas 
grandes empresas atuando neste ramo específico. Alguns dele 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.

CORANTE CARMIM DE 
COCHONILHA

INTRODUÇÃO

A escolha de um alimento dá-se, 
primeiramente, pela visão; produtos 
coloridos são mais atraentes aos con-
sumidores. A aparência, segurança, 
aceitabilidade, percepção de sabores e 
características sensoriais dos alimentos 
são diretamente afetadas pela cor. 

O corante exerce um efeito estimu-
lante ao apetite do consumidor, sendo 
assim, as empresas fazem de seu uso 
uma estratégia para manter a cor espe-
rada ou preferida pelo consumidor, fa-
vorecendo o produto que é processado.

Do ponto de vista nutricional, o uso 
de corantes alimentícios não é neces-
sário, sua função é apenas colorir os 
alimentos fazendo com que os produtos 
industrializados se assemelhem mais 
aos produtos naturais, melhorando a 
aceitação dos produtos pelos consumi-
dores, uma vez que a cor é o fator mais 
importante na condução da preferência 
pelo consumidor, pois está relacionada 
principalmente a qualidade do produto 
(Cunha, 2008; Cosentino, 2005).

As principais razões pelas quais 
as empresas optam pela adição de 
corantes em seus produtos são de or-
dem técnica, entre elas (Veloso, 2012; 
Cunha, 2008):
• Restaurar a cor dos produtos, cuja 

coloração natural é afetada por 
possíveis perdas devido às caracterís-
ticas intrínsecas do processo.

• Realçar e manter a uniformidade das 
cores naturalmente presentes nos 
alimentos produzidos com matérias- 
primas de diferentes origens.

• Conferir identidade aos alimentos, 
tornando-os mais atrativos.

• Proteger nutrientes do alimento dos 
danos causados pela luminosidade 
excessiva.

O uso de corantes para fins alimen-
tícios exige avaliações de toxicidade, 
reati vidade com outros componentes 
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dos alimentos, estabilidade térmica, 
entre outros. No Brasil o uso de corantes 
sintéticos em produtos alimentícios é 
rigorosamente controlado pela ANVISA.

No passado, os corantes sintéticos 
eram os principais agentes de cor uti-
lizados pela indústria alimentícia. Nos 
últimos anos os resultados das análises 
de toxicidade levaram a proibição do 
uso de inúmeros corantes através de 
legislações de países específicos, o que 
resultou na substituição dos corantes 
sintéticos por corante naturais em di-
versos setores da indústria alimentícia 
(Cunha, 2008).

LEGISLAÇÃO
A Resolução da ANVISA - CNNPA 

n° 44, de 1977 define corantes como a 
substância ou mistura de substâncias 
que possuem propriedade de conferir, 
padronizar ou intensificar a coloração 
de alimentos ou bebidas.  

Os corantes utilizados em alimen-
tos e bebidas são classificados em:
• Corante orgânico natural - É aquele 

obtido a partir de vegetal ou, even-
tualmente, de animal, cujo princípio 
do corante tenha sido isolado com 
emprego de processos tecnológicos 
adequados, que evitem a sua con-
taminação com outros produtos 
químicos.

• Corante orgânico sintético - Aquele 
obtido por síntese orgânica median-
te o emprego de processo tecnológi-
co adequado.

• Corante artificial - É o corante or-
gânico sintético não encontrado em 
produtos naturais.

• Corante orgânico sintético idêntico 
ao natural - É o corante orgânico 
sintético cuja estrutura química 
é semelhante à do princípio ativo 
isolado de corante orgânico natural.

• Corante inorgânico - Aquele obtido 
a partir de substâncias minerais e 
submetido a processos de elabora-
ção e purificação adequados a seu 
emprego em alimento.

• Caramelo - O corante natural obti-
do pelo aquecimento de açúcares 
à temperatura superior ao ponto 
de fusão.

• Caramelo (processo amônia) - É o 
corante orgânico sintético idêntico 

ao natural obtido pelo processo 
amônia, desde que o teor de 4-me-
til, imidazol não exceda no mesmo 
a 200mg/kg (duzentos miligramas 
por quilo).

CORANTES NATURAIS
Entre as principais fontes para 

extração de corantes naturais estão 
as plantas (folhas, flores e frutos), os 
animais (insetos) e os microrganismos 
(fungos e bactérias) (Mendonça, 2011).

Existem cinco grupos principais 
de corantes naturais: os compostos 
heterocíclicos com estrutura tetrapir-
rólica, que compreendem as clorofilas 
presentes em vegetais, o grupo Heme 
(sangue) e o grupo Bile (algas e ciano-
bactérias); os compostos de estrutura 
isoprenóide, representados pelos caro-
tenoides; os compostos heterocíclicos 
contendo oxigênio, que incluem os fla-
vonóides e as antocianinas encontrados 
em vegetais; as betalaínas (compostos 
nitrogenados); e as antraquinonas, gru-
po do qual fazem parte os corantes mais 
importantes para uso em alimentos tais 
como o carmim de cochonilha (Veloso, 
2012; Mendonça, 2011).

CORANTE CARMIM DE 
COCHONILHA

ORIGEM E REGIÃO PRODUTORA
O termo carmim é usado, mun-

dialmente, para descrever complexos 
formados a partir do alumínio e do 
ácido carmínico (principal constituinte 
da cochonilha e responsável pelo poder 
tintorial do corante). Esse ácido é ex-
traído a partir de fêmeas dessecadas de 
insetos da espécie Dactylopius coccus 
(Figura 1) (Volp, et al, 2009).

Figura 1: fêmea da Dactylopius coccus

Muitas espécies dos insetos cocho-
nilha têm sido usadas como fontes 
de corante naturais vermelhos. Cada 
inseto é associado com uma planta 
hospedeira particular gerando cores ca-
racterísticas, no entanto, a cochonilha 
Americana é a única com expressivida-
de comercial (Volp, et al, 2009).

Este inseto, da espécie Dactylopius 
coccus (Costa) é um hospedeiro do 
cacto da espécie Opuntia ficus-indica 
(Mill), conhecida como figueira-da- 
índia. Apesar de nativa do continente 
americano (mais especificamente das 
regiões andinas do Peru), esta planta 
têm se aclimatado com êxito em muitas 
regiões do mundo, onde é conhecida 
por diferentes nomes como: nopal ou 
chumbera (México), chumbo ou char-
don índica (Espanha), tuna espanhola 
(Venezuela) e figueira-da-índia (Brasil) 
(Carvalho, 1996).

Atualmente, o Peru concentra a 
produção de carmim. Em seguida vem o 
Chile, a Bolívia e as Ilhas Canárias. Um 
dos pontos atrativos para a produção de 
cochonilha é a sua cotação no mercado 
internacional. 

No Brasil não se produz carmim, 
pois não existem condições ideais para 
a produção da matéria-prima que gera 
o pigmento.

ESTRUTURA QUÍMICA
Quimicamente, o ácido carmínico  

é um composto orgânico derivado da 
antraquinona, especificamente uma 
hidroxiantraquinona ligada a uma uni-
dade de glicose (Volp, et al, 2009). Sua 
nomenclatura oficial é (ácido 7- beta- 
D- glicopiranosil-9- 10- diidro- 3, 5, 6, 
8- tetraidroxil- 1- metil-9, 10- dioxo- 
2- antracenocarboxílico) (Carvalho, et 
al, 2001).

A estrutura química do ácido carmí-
nico pode ser vista na Figura 2.

Figura 2: Estrutura química do ácido carmínico. 

Fonte: Volp, Renhe, Stringueta, 2009.

PROCESSAMENTO

A produção do corante carmim 
de  cochonilha é inicialmente obtida 
através da colheita manual das fêmeas 
adultas, antes da postura, usando-se 
uma espátula. A seguir são desidratados 
através da exposição ao sol por longos 
períodos (4 a 5 horas por dia, por aproxi-
madamente uma semana) ou à sombra 
por 25 a 30 dias, ou ainda através do 
uso de estufas, a 65ºC durante 4 horas. 
A umidade final deverá ser inferior a 
10%. O produto seco é limpo, através 
da separação de impurezas. 

Aproximadamente 70.000 insetos 
são necessários para produzir 500g de 
ácido carmínico com 50% de intensida-
de de cor (Volp, et al, 2009)..

As cochonilhas secas, contendo 
entre 17 e 24% de ácido carmínico, são 
submetidas a um processo de extração, 
a uma temperatura de aproximadamen-
te 100ºC em uma solução de amônia ou 
carbonato de sódio. A fração insolúvel 
é filtrada e a esta se adiciona alúmen 
de potássio dodecahidratado (KAl
(SO4)2∙12H2O) para que ocorra a pre-
cipitação do composto (Zanella, 2014).

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICO-QUÍMICAS
ESTABILIDADE AO PH

O ácido carmínico é mais instável às 
variações de pH que o corante carmim. 
Este mantém a cor vermelha na faixa de 
pH entre 4 e 10, tornando-se azul acima 
desse valor; o ácido carmínico, por outro 
lado, apresenta tonalidade alaranjada 
em pH ácido, avermelhada na faixa de 5 

a 7 e azul na região alcalina (Zanella, 

2014; Volp, et al, 2009).
A única limitação técnica para o 

emprego do corante carmim de cocho-
nilha é a baixa estabilidade em pH re-
duzido, sendo indicado para aplicações 
em alimentos com pH acima de 3,5. 
Para produtos com pH abaixo de 3,5 a 
deslacação - processo em que o com-
posto formado pela reação do corante 
com alumina é revertido, diminuindo a 
estabilidade do mesmo - pode ocorrer 
resultando em mudança de cor e preci-
pitação (Volp, et al, 2009).

ESTABILIDADE TÉRMICA
No que se refere à temperatura, o 

corante carmim sofre alterações de 
cor  somente em temperaturas acima 
de 135ºC. Todavia, isso ocorre apenas 
quando as condições de pH são manti-
das ótimas (Zanella, 2014).

SOLUBILIDADE
O corante carmim de cochonilha 

apresenta alta solubilidade em soluções 
alcalinas e baixa solubilidade em 

soluções ácidas.
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APLICAÇÕES

O corante carmim de cochonilha 
é considerado um excelente corante 
do ponto de vista tecnológico, devido 
a sua alta estabilidade ao calor, à luz 
e a presença de agentes oxidantes, o 
que possibilita sua aplicação em diver-
sos produtos alimentícios (Volp, et al, 
2009).

PRODUTOS LÁCTEOS
Devido as propriedades de fixar-se 

em proteínas e de apresentar boa es-
tabilidade térmica e em pH acima de 
3,5, o corante carmim de cochonilha 
é utilizado em produtos lácteos com o 
objetivo de conferir  coloração rosada 
ou padronizar a cor destes produtos. 
É largamente utilizado na produção de 
bebidas lácteas pasteurizadas ou UHT, 
bebidas lácteas fermentadas, iogurtes, 
petit suisse, sobremesas e sorvetes.

O corante carmim também é comu-
mente aplicado nas cascas de queijos 
como Reino e Gouda conferindo colora-
ção vermelha e aparência característica 
a estes queijos.

PRODUTOS CÁRNEOS
A utilização de corante carmim em 

produtos cárneos visa intensificar e 
padronizar a coloração vermelha, que é 
considerada um fator de qualidade pelo 
consumidor. Dentre os produtos nos 
quais o corante é aplicado destacam-se 
os embutidos (linguiça, salsicha) e os 
marinados.

BEBIDAS
A estabilidade ao pH ácido, térmica 

e a presença de substâncias oxidantes, 
permite a aplicação do corante carmim 
de cochonilha em bebidas,  cujo princi-
pal objetivo é uniformizar a cor, especial-
mente em produtos a base de frutas, nos 
quais a coloração pode variar de acordo 
com a origem e com a época do ano. 

Além destas aplicações, o corante 
carmim pode ser utilizado em produtos 
como balas, confeitos, misturas em pó 
para o preparo de sobremesa, gelatina, 
sopas e caldos concentrados ou desidra-
tados, condimentos, entre outros.

ALIBRA INGREDIENTES OFERECE AO MERCADO

Dentre os produtos fornecidos pela Alibra Ingredientes Ltda. está o corante 
carmim de cochonilha, disponível nas concentrações 1,5 e 3,0% em base amônia 
ou em base hidróxido de potássio.
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A ABORDAGEM 
MAXIMUM YIELD 

(RENDIMENTO MÁXIMO) 
RESULTA EM MAIORES 
LUCROS E MELHORIA 

DAS CREDENCIAIS 
AMBIENTAIS PARA 
AS EMPRESAS DE 

LATICÍNIOS

A Arla Foods Ingredients lançou 
uma nova iniciativa destinada a au-
mentar a conscientização das ma-
neiras pelas quais os ingredientes de 
proteína de soro podem permitir que 
as empresas de laticínios maximizem 
a sua produção, aumentem os seus 
lucros e diminuam significativamente 
o desperdício.

A campanha, denominada Maxi-
mum Yield, destacará como a sim-
ples adição da proteína de soro a um 
processo de produção existente, com 
somente pequenos ou nenhum ajuste 
no processamento, pode, de uma só 

vez, aumentar significativamente a 
eficiência de uma empresa de laticínios 
e incrementar as suas credenciais de 
sustentabilidade.

A campanha concentra-se em duas 
frentes: a eliminação de subprodutos 
indesejados e o uso dos subprodutos 
como matéria-prima, ressaltando que 
existe uma abordagem adequada para 
cada empresa de laticínios, quaisquer 
que sejam as suas peculiaridades. Além 
de fornecer uma vasta gama de solu-
ções de proteína de soro feitas sob me-
dida, a Arla Foods Ingredients oferece o 
conhecimento técnico que irá garantir 

que os gerentes das fábricas consigam 
obter o máximo de tais soluções com 
pouco ou nenhum investimento adi-
cional nos equipamentos de fabricação 
necessários.

Brian Jorgensen, diretor da Unidade 
de Negócios da Arla Foods Ingredients, 
afirma: “A abordagem Maximum Yield 
consiste em enfatizar os benefícios 
dos ingredientes da proteína de soro 
assegurando que 100% do leite proces-
sado sejam incorporados ao produto 
final ou, alternativamente, tratando 
quaisquer subprodutos criados du-
rante a produção como uma matéria-
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necessários.

Brian Jorgensen, diretor da Unidade 
de Negócios da Arla Foods Ingredients, 
afirma: “A abordagem Maximum Yield 
consiste em enfatizar os benefícios 
dos ingredientes da proteína de soro 
assegurando que 100% do leite proces-
sado sejam incorporados ao produto 
final ou, alternativamente, tratando 
quaisquer subprodutos criados du-
rante a produção como uma matéria-
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-prima valiosa.  Em ambos os casos, 
as empresas de laticínios irão maxi-
mizar a sua produtividade e reduzir a 
carga que colocam no meio ambiente”.

O desperdício aparece entre as 
maiores preocupações do consumidor 
das indústrias de alimentos e bebidas 
nos dias de hoje e a Euromonitor 
International classificou a produção 
sustentável de alimentos entre as suas 
10 maiores tendências para 20161.  
Entretanto, somente um posiciona-
mento sustentável não é suficiente,  a 
qualidade do produto continua sendo 
o principal impulsionador da compra.

A Arla Foods Ingredients desenvol-
veu um portfólio de soluções baseadas 
em soro que oferece os benefícios da 
abordagem Maximum Yield, juntamen-
te com uma qualidade excepcional. Tais 
soluções incluem ingredientes da série 
Nutrilac®HiYield, que permitirão que as 
empresas de laticínios façam queijos, 
iogurtes do tipo grego e bebidas fer-
mentadas utilizando 100% do seu leite, 
bem como os ingredientes Nutrilac® 
que permitirão que os processadores 
transformem o soro ácido em produtos 
lácteos de valor agregado. Além disso, 
a Arla Foods Ingredients oferece o 
Nutrilac®Softcheese, que possibilita 
uma redução de 50% da gordura dos 
queijos de pasta mole, sem nenhuma 
perda da cremosidade, aumentando o 
rendimento final em até 20%.

Brian Jorgensen acrescenta: “Quer 
a sua empresa seja uma empresa de 
laticínios que está buscando eliminar 
subprodutos tais como o soro ácido, 
ou uma empresa que queira trans-
formá-lo em um produto que possa 
ser vendido, as nossas soluções de 
proteína de soro de alto rendimen-
to irão ajudá-los a atingir os seus 
objetivos, aumentar a lucratividade e 
reduzir o desperdício. Elas oferecem 
uma maneira direta e econômica de 
utilizar 100% do seu leite, otimizar a 
produção e tirar o máximo proveito 
de todos os recursos à sua disposição,  
sem nenhum desperdício”.

1 tendências globais dos consumi-
dores pelos próximos cinco anos, 
Euromonitor (2012) http://www.
euromonitor.com/10-global-consumer- 
trends-for-the-next-five-years/report

SOBRE A ARLA FOODS

Quality starts here: Arla Foods 
Ingredients é um líder global em ingre-
dientes naturais do soro de leite para 
uso em produtos em uma série de ca-
tegorias - nutrição esportiva, nutrição 
clínica e infantil, bebidas, panificação, 
laticínios e sorvetes. 

Os pilares da nossa empresa são 
ingredientes inovadores, instalações 
modernas e uma equipe de especialis-
tas dedicados. Baseando-se em nossa 
gama de proteínas do soro de leite 
funcionais e nutricionais, minerais 
do leite, lactose e permeado do soro, 
nossa equipe especializada fornece 
soluções que trazem novos produtos 
alimentícios com rapidez e eficiência 
para o mercado. Os nossos centros 
de aplicação executam centenas de 
testes de produtos de clientes todas 
as semanas. Todos os ingredientes 
são produzidos utilizando tecnologia 
de processamento state-of-the-art em 

nossa planta na Dinamarca, ou por uma 
de nossas joint ventures na Argentina, 
Alemanha e Reino Unido. 

Arla Foods Ingredients Grupo P/S 
é 100%  subsidiária da Arla Foods, 
uma indústria láctea global e coope-
rativa de propriedade de produtores 
de leite na Dinamarca, Suécia, Reino 
Unido, Alemanha, Holanda, Bélgica e 
Luxemburgo.

Arla Foods Ingredients Comércio de 
Produtos Alimentícios Ltda.

Tel.: (11) 3469-6233
www.arlafoodsingredients.com
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Nossos ingredientes estão presentes em todas as fases da sua vida.
Vamos adaptar um deles para completar a sua receita.
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AGREGANDO VALOR 
COM VERSATILIDADE 

O PAPEL DOS 
HIDROCOLÓIDES NA 

INDÚSTRIA LÁCTEA, HOJE E 
AMANHÃ

A demanda do consumidor por 
produtos que sejam ao mesmo tempo 
saudáveis, saborosos e convenientes 
é uma mega tendência que veio para 
ficar. Nesse cenário, as bebidas lácteas 
destacam-se como uma das maneiras 
mais atrativas de se consumir micro e 
macronutrientes de maneira prática e 
deliciosa, em qualquer momento do dia. 
Produtos com adição de cacau, vitami-
nas e minerais, fibras, grãos e cereais 
integrais, além de crescentes teores de 
proteínas das mais variadas e inovadoras 
fontes (lácteas ou não, como soja, ervilha 
e arroz) impõem desafios técnicos de 
estabilização para a indústria - é preciso 
garantir bebidas estáveis, visualmente 
atrativas e sensorialmente deliciosas 
durante toda a vida de prateleira. 
As linhas de hidrocolóides CP Kelco 
KELCOGEL® e GENULACTA® foram 
especialmente desenvolvida para ga-
rantir a estabilidade de bebidas lácteas 
prontas para consumo,  possuindo in-
comparável capacidade de suspensão de 
sólidos e partículas de maneira uniforme 
através da formação de uma rede de gel 
fluida, sem interferir na viscosidade final 
do produto. Essa rede tem um perfil 
reológico altamente pseudoplástico, 
ou seja, possui alta capacidade de sus-
pensão sem aumento da percepção de 

viscosidade, conferindo mouthfeel agra-
dável sem mascaramento dos aromas. 

Com a mudança do estilo de vida 
da população, que preza cada vez mais 
pela saúde e bem-estar mas conta com 
um dia a dia cada vez mais agitado, 
os consumidores passaram a buscar 
novos formatos de consumo de frutas 
e vegetais, trazendo oportunidades de 
inclusão desses itens em produtos das 
mais diversas categorias. As bebidas 
proteicas acidificadas, que trazem o 
aporte nutricional das proteínas (sejam 
estas lácteas ou não) juntamente às 
vitaminas e à refrescância dos sucos 
e polpas de fruta tornam-se então um 
aliado na busca por um estilo de vida 

mais saudável para o consumidor, e ao 
mesmo tempo um desafio tecnológico 
para a indústria. Outras variações em 
alta do segmento são os produtos fer-
mentados, onde a acidificação ocorre via 
processo fermentativo, e pode-se ter ou 
não a adição das frutas. Em ambos os 
casos, a estabilização de proteínas no pH 
ácido torna-se especialmente necessária 
em produtos com vida de prateleira 
prolongada, onde o tratamento térmico 
pode causar defeitos de coagulação, 
separação de fases e sensorial desa-
gradável. A fim de obter a estabilidade 
desejada, a linha de hidrocolóides CP 
Kelco GENU® é a escolha preferida dos 
formuladores devido à sua característica 
interação com as proteínas, íons cálcio 
e a própria água presentes no sistema. 
Sua eficácia baseia-se na formação de 
uma rede complexa por meio de um 
mecanismo que envolve principalmente 
a atração eletrostática entre pectina e 
proteínas, e a interação entre moléculas 
de pectina através de pontes de cálcio. 
Tem-se ainda a oportunidade de simpli-
ficar rótulos e conferir apelos de natural 
e orgânico, agregando valor e diferencial 
aos produtos. Dessa maneira, pode-se 
trabalhar com diferentes fontes e teo-
res de proteína, e assim obter bebidas 
com texturas que variam desde leves e 
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refrescantes, até smoothies matinais 
de proteína, fruta e fibras, garantindo 
estabilidade, qualidade e uma expe-
riência única de consumo, algo de forte 
apelo à crescente demografia que vem 
influenciando fortemente o mercado: 
os millenials. 

A febre dos iogurtes gregos trouxe 
um novo segmento para a categoria dos 
produtos lácteos, aliando indulgência à 
nutrição através de sua textura cremo-
sa e consistente, com altos teores de 
proteína e versões zero açúcar e zero 
gordura. O uso da linha de hidrocolói-
des multifuncionais GENU® Texturizer 
permite otimizar fórmulas e processos, 
podendo levar a reduções de custo e/ou 
aumento da produtividade, garantin-
do a manutenção da cremosidade e 
mouthfeel desejados, com excelente 
perfil de liberação dos aromas.

Com novas rotinas e novos hábitos de 
consumo, as pessoas tem menos tempo 
para cozinhar, mas ainda assim há o de-
sejo de preparar suas próprias refeições 
e ter seu momento de chef na cozinha, 
inclusive com seus pequenos em casa. A 
carragena GENULACTA® LD-600 pode 
ser utilizada em misturas para sobreme-
sas em pó econômicas e de fácil preparo 
no lar - basta adicionar leite e aquecer -, 
podendo obter texturas que variam de 
acordo com o desejo do consumidor: 
de um flan desmoldável e de corte a 
pudins, mousses e recheios colheráveis 
e cremosos, oferecendo a inovadora van-
tagem de não necessitar de refrigeração 
para a formação de gel. Tem excelente 
sinergia com outros hidrocolóides e pode 
ser utilizada ainda em sobremesas lác-
teas prontas para consumo, garantindo 
gelificação e espessamento de maneira 
econômica e sem sinérese. 

“INSPIRAÇÃO & INOVAÇÃO”

GENU® pectin type YM-FP: Uma pectina inovadora, adicionada a bebidas 
lácteas fermentadas via preparado de fruta - permite a produção de um prepa-
rado de fruta com excelentes propriedades de viscosidade e processabilidade, 
que quando adicionado à massa branca interage com o cálcio presente no 
leite, garantindo cremosidade e mouthfeel, além da estabilidade proteica 

do iogurte durante o tratamento térmico.

DE OLHO NAS TENDÊNCIAS

O mercado de produtos alternativos ao leite (à base de amêndoas, arroz, 
aveia, caju) tem forte demanda nos EUA e Europa, e já virou tendência também 
no Brasil. O aumento da consciência e demanda do consumidor por produtos 
não alergênicos e opções saudáveis vem desenhando um frutífero caminho de 
inovação no mercado de bebidas. Um traço de diferenciação do nosso mercado 
é o potencial dos sistemas ácidos (além dos neutros), abrindo caminho para 
inovação em opções nutricionais, variação de formatos de consumo, etc. A CP 
Kelco oferece soluções multifuncionais para estabilização, suspensão, texturas e 
mouthfeel que atendem a todas as necessidades tecnológicas e demandas desse 
mercado, possibilitando a formulação de produtos veganos, sem glúten, sem 
lactose, com adição de polpa de frutas e vegetais, fibras, fortificação mineral, 

suspensão de pedaços, entre outros.

A CP Kelco é um líder mundial 
em soluções hidrocolóides de origem 
natural de excelente custo em uso. 
Nossas 9 plantas e centros de excelên-
cia técnica, como o Centro Técnico de 
Limeira, localizado em SP, servem ao 
mercado Latino Americano através de 
seus laboratórios e plantas piloto. A 
empresa possui certificação ISO-9001: 
2008, SEDEX e GFSI FSSC-2000 e foi 
reconhecida em 2015 pelo mercado 
e parceiros com o Prêmio BIS - Best 
Ingredient Supplier. O lema da empre-
sa, The What If You Can Company, se 
traduz na qualidade de seus produtos e 
serviços, flexibilidade e expertise que 

permitem oferecer soluções versáteis 
e e de alto valor transformando seus  
desejos em realidade competitiva de 
mercado.

CP Kelco Brasil S.A.
Tel.: (19) 3404 4600
www.cpkelco.com
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FIBREGUMTM 
SAUDABILIDADE PARA 

LATICÍNIOS
Na última década, a demanda de 

produtos lácteos no Brasil continua 
aumentando, em média 3% ao ano. 
Isso se deve, entre outros fatores, a 
um aumento da demanda por produtos 
de maior valor agregado, como os de 
origem láctea. Segundo a Embrapa, o 
consumo médio de leite por brasileiro 
é de 170 litros/ano, 40 litros a menos 
que o recomendado pelo Ministério da 
Saúde. Estima-se que até 2021 o Brasil 
alcançará o consumo recomendado, 
o que significa um crescimento de 8 
bilhões de litros na produção anual de 
leite, tendo como base uma população 
média de 200 milhões de brasileiros 
(Cenários setor leiteiro para 2013, 
2013). Visando atender a esse mercado 
promissor, a Nexira, líder mundial em 
goma acácia, conta com FibregumTM, 
fibra solúvel para a saúde intestinal.

O FibregumTM é um ingrediente 100% 
natural, não possui nenhuma modifica-
ção química, enzimática ou genética, 
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 é instantânea, possui 
baixa viscosidade, não é higroscópico 
e possui boa estabilidade a condições 
extremas de processo (pH, temperatura, 
fermentação) e armazenamento.

Como não é higroscópico, Fibre-
gumTM é fácil de ser manipulado e evita 
a perda de matéria-prima. Devido a sua 
baixa viscosidade, FibregumTM pode ser 
aplicado em bebidas lácteas em até 
30% sem que a viscosidade das mesmas 
se altere. 

Além disso, FibregumTM melhora o 
mouthfeel aumentando a sensação de 
frescor do produto e substitui parte 
dos carboidratos digestíveis do produto 
sendo ideal para aplicações em produtos 
lácteos diet.

A tabela 1 exibe algumas aplicações de FibregumTM, 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.

Tabela 1: Sugestões de aplicações de FibregumTM, nível de aplicação e benefício proporcionado.
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FibregumTM é uma fibra suave com alta tolerância diges-
tiva que não possui efeito laxativo. A Goma Acácia é conhe-
cida há muitos anos pela comunidade científica como uma 
fonte de fibras dietéticas sem efeitos colaterais, graças à 
sua estrutura polimérica complexa. Ela é fermentada lenta-
mente e, portanto, é muito bem tolerada na dieta humana. 
A figura 1 demonstra a fermentação do FibregumTM no cólon 
e a compara à fermentação do FOS (frutooligossacarídeo).

Figura 1: Fermentação de FibregumTM comparada à fermentação do 
FOS.

O gráfico 1 exibe estudos realizados em humanos com 
as principais dosagens (g/dia) para cada sintoma durante o 
consumo regular de FibregumTM e FOS. Os estudos concluem 
que FibregumTM não causa efeitos colaterais como flatulên-
cias, inchaço, desconfortos abdominais e cólicas na dosagem 
de até 50 gramas por dia.

Gráfi co 1: Principais dosagens (g/dia) para cada sintoma durante o 
consumo regular de FibregumTM e FOS

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 soluções 
saudáveis para esse público. As calorias do FibregumTM estão 
estimadas em 2 kcal/g, uma grande vantagem para formula-
ções diet. Aliado a isso, FibregumTM possui índice glicêmico 
próximo a zero. O Gráfico 2 mostra um estudo realizado 
pela Universidade de Sidney (University of Sydney, 2007) 
onde 12 indivíduos saudáveis consumiram 50 g de carboi-
dratos divididos em:50 g de glucose, pão branco (controle), 
pão branco com 6% de Fibregum e pão branco com 11% de 

Fibregum. Os resultados mostraram uma queda de 11,5% 
do índice glicêmico (GI) e 19,1% do índice de insulina (II) 
nos indivíduos que consumiram pão branco com 6% de Fi-
bregum e 16,6% do índice glicêmico e 26,4% do índice de 
insulina nos indivíduos que consumiram pão branco com 
11% de Fibregum.

Gráfi co 2: Redução do índice glicêmico e do índice de insulina com o 
uso do FibregumTM.

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. Os gráficos 3, 4 e 5 mostram 
a produção de ácidos graxo de cadeia curta produzidos em 
até 36 horas após o consumo de uma mesma dosagem de 
Carboximetilcelulose, Psyllium e FibregumTM respectivamen-
te. Houve aumento da produção dos ácidos graxos de cadeia 
curta como um todo, em especial do Butirato e Propionato 
que estão relacionados à proteção de epitélio intestinal. 
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Em outro estudo realizado com indivíduos saudáveis 
(gráfico 6) percebeu-se que com uma dosagem de 10g/dia 
de FibregumTM houve crescimento de Bifidobactérias e Lacto-
bacilos, responsáveis por minimizar os microrganismos 
indesejáveis que podem causar problemas digestivos, de 
forma significativa quando comparada à ingestão da mesma 
dosagem de sucrose.

Gráfi co 6: Comparação de crescimento de bactérias lácticas entre 
ingestão de FibregumTM e Sucrose.

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. O envelhecimento 
da população, a ampliação da expectativa de vida, o aumento 
da renda, a vida nas grandes cidades e as descobertas científi-
cas que vinculam determinadas dietas às doenças originaram 
uma tendência conhecida como “saudabilidade e bem-estar”. 
A procura por alimentos: funcionais, naturais, orgânicos e para 
dietas de controle de peso, é fruto dessa tendência. FibregumTM  
é uma das soluções da Nexira para atender a tendência de 
saudabilidade e bem-estar e a crescente busca da indústria 
de laticínios para se enquadrar nessa tendência.

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

www.nexira.com



77

A
D

IT
IV

O
S 

&
 IN

G
R

E
D

IE
N

T
E

S

LATICÍNIOS

PRODUTOS LÁCTEOS 
ZERO LACTOSE 

NOVAS OPORTUNIDADES 
NO BRASIL

INTRODUÇÃO

O mercado de produtos lácteos zero 
lactose tem avançado nos últimos 10 
anos, começando no segmento de nicho 
médico para depois atrair pessoas 
em busca de um novo estilo de vida, 
ganhando escala e se transformando em 
um mercado maduro em vários países.

Na América Latina, os volumes de 
produtos lácteos zero lactose atingiram 
aproximadamente 700 milhões de litros 
em 2014 e a taxa composta anual de 
crescimento (CAGR) tem crescido 
constantemente 12% desde 2009. O 
México e o Brasil estão impulsionando 
o crescimento de produtos lácteos 
zero lactose na América Latina e os 
laticínios no Brasil preveem taxas de 
crescimento acima de 20% durante os 
próximos cinco anos.

O leite e outros produtos lácteos 
zero lactose são consumidos por 
uma fatia razoável do mercado. Esses 
produtos representam uma fonte de 
vitaminas e minerais importantes para 
pessoas com intolerância à lactose e 
fazem parte de um estilo de vida mais 
saudável. No Brasil, é estimado que pra-
ticamente 70% da população sofre de 
intolerância à lactose em algum grau.

Muitos brasileiros, mesmo aqueles 
com intolerância à lactose, veem os 
produtos lácteos zero lactose princi-
palmente como um benefício para sua 
saúde.

Outra preferência das pessoas que 
buscam uma vida mais saudável é por 
produtos “sem, zero ou livre de” algum 

ingrediente. O resultado disso é o 
foco cada vez maior dos laticínios em 
alegações de fácil entendimento nos 
seus produtos, que frequentemente já 
possuem outras alegações, como sem 
glúten, sem açúcar ou “sem” outros 
ingredientes. Os consumidores pode-
riam considerar o consumo de produtos 
lácteos zero lactose ainda mais impor-
tante como provedor de minerais. De 
qualquer maneira, os produtos zero 
lactose já consolidaram sua posição no 
mercado e representam uma grande 
oportunidade para o desenvolvimento 
de novos produtos lácteos.

O LEITE E AS 
OPORTUNIDADES PARA 
O DESENVOLVIMENTO 
DE NOVOS PRODUTOS

De acordo com estimativas, menos 
de 20% da população brasileira conhe-
ce as vantagens do leite zero lactose 
em relação a intolerância à lactose. 
Muitas pessoas pensam que o leite zero 
lactose é simplesmente uma bebida 
saudável, o que não é ruim, desde que 
eles compreendam os benefícios para 
a saúde que os produtos lácteos têm 
para oferecer.

O leite é uma fonte importante 
de cálcio. O desenvolvimento da 
estrutura óssea é uma fase contínua 
desde o nascimento de uma criança 
até a fase adulta. O cálcio também é 
fundamental para a saúde dos dentes. 
Além disso, ele também é um fator 

importante para o metabolismo e o 
sistema nervoso. A maioria das famí-
lias incluem produtos lácteos, com ou 
sem lactose, na dieta de seus filhos.

Quando passamos de adolescentes 
para adultos, a tendência é de reduzir 
o consumo de leite. Os vegetais verdes 
também são uma fonte importante de 
cálcio, então, a decisão de tomar me-
nos leite talvez não tenha um grande 
impacto. O perigo é que a nossa ca-
pacidade de ingestão desses vegetais 
é limitada e podemos enfrentar uma 
deficiência de cálcio.

Em relação ao peso corporal, as 
crianças e os adolescentes precisam 
de mais cálcio que os adultos. A in-
gestão recomendada aumenta para 
as mulheres quando se aproximam da 
menopausa, período em que a produ-
ção de estrogênio começa a cair. O 
corpo deixa de produzir estrogênio 
depois da menopausa e uma dieta sem 
uma quantidade suficiente de cálcio 
pode deixar as mulheres vulneráveis 
a osteoporose. A ingestão recomen-
dada aumenta durante o período da 
gravidez com o desenvolvimento do 
feto, e durante o período da lactação 
pós-parto que requer uma ingestão 
ainda maior de cálcio.

Os produtos lácteos são uma das 
melhores fontes de cálcio durante a 
infância, a adolescência, a fase adulta 
e na terceira idade.

Os fatos a seguir descrevem uma 
situação positiva no Brasil. O leite 
longa vida representa a maior parte 
do leite consumido e sua participação 
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leite Crescimento da 
categoria: 17%
Total de produtos 
lançados: 451

Bebida láctea 
saborizada

Crescimento da 
categoria: 24%
Total de produtos 
lançados: 143

Iogurte de colher Crescimento da 
categoria: 19%
Total de produtos 
lançados: 353

Iogurtes (ou produtos 
fermentados) bebíveis

Crescimento da 
categoria: 42%
Total de produtos 
lançados: 226

de mercado está crescendo. O consu-
mo de leite como bebida no Brasil é 
de aproximadamente 10,5 bilhões de 
litros, onde o leite longa vida tem 63% 
de participação de mercado; 80 em-
presas produzem 100 marcas de leite 
longa vida no Brasil; o leite longa vida 
está presente em 89% de todos os lares 
brasileiros; a participação de mercado 
do leite longa vida tem aumentado 
anualmente de 3,5% a 4%.

Outro ponto positivo é que os 
brasileiros parecem estar consumindo 
um volume suficiente de leite para 
aproveitar seus benefícios: o volume 
per capita de leite consumido no 
Brasil é muito próximo da quantidade 
recomendada, de aproximadamente 
56 a 58 litros por pessoa, por ano; o 
consumo varia entre as regiões Sul/Su-
deste, que consomem mais, e o Norte/ 
Nordeste, onde o consumo é menor.

Contudo, existem sinais que os 
adolescentes e adultos não são atraí-
dos pelas linhas de produtos lácteos, 
incluindo produtos zero lactose: as 
bebidas lácteas saborizadas estão 
disponíveis geralmente nos sabores 
morango e chocolate, que normalmen-
te são mais direcionados ao público 
infantil; e, no Brasil, o consumo de 
bebida láctea saborizada cai quase pela 
metade depois dos 35 anos de idade. 

Hoje, o consumidor é influenciado 
por dois fatores importantes. O pri-
meiro é a saúde e bem-estar e o segun-
do fator são os produtos apropriados 
para um estilo de vida moderno.

Além disso, 46% dos brasileiros 
querem perder peso. Esses fatores 
sugerem que o melhor caminho pode 
ser o desenvolvimento de produtos 
lácteos mais convenientes com baixo 
teor de gordura e zero lactose, que 
inclusive pode auxiliar na redução de 
sacarose adicionada nas fórmulas, com 
apelo para segmentos específicos e 
benéficos para a saúde.

O SETOR LÁCTEO NO 
MERCADO BRASILEIRO

O alto nível de intolerância à 
lactose no Brasil e a tendência de me-
nor consumo de leite após os 35 anos 
de idade, revelam uma oportunidade 

de mercado para o setor lácteo brasileiro.
Entre 2010 e 2014, a categoria de iogurtes de colher zero lactose cresceu 

200% em número de lançamentos de novos produtos no Brasil. Já para o leite 
zero lactose, o crescimento foi de 46% e 33% para iogurtes zero lactose.

Uma das categorias zero lactose com menor número de lançamento de no-
vos produtos foi a de bebida láctea saborizada, com apenas nove lançamentos 
entre 2010 a 2014. Um dos motivos pode ser que o principal alvo das bebidas 
lácteas saborizadas é o mercado infantil, além do fato que esses produtos não 
oferecem sabores com apelo para adolescentes e adultos.

A partir dos 35 anos o consumo de bebidas lácteas saborizadas cai prati-
camente pela metade, indicando que uma maior variedade de sabores para o 
mercado adulto poderia atrair consumidores em faixa etárias maiores.

Isso demonstra que as bebidas lácteas saborizadas zero lactose para adoles-
centes e adultos representam um grande potencial para a indústria láctea no 
Brasil. Ao mesmo tempo, tendências globais revelam que o iogurte e o leite 
fermentado direcionados para adolescentes e adultos podem representar uma 
oportunidade de crescimento.

No Brasil, o mercado de produtos lácteos zero lactose ainda está em fase ini-
cial em relação aos mercados de outros países. As tendências são semelhantes, 
com exceção do iogurte de colher, que cresceu 200% no Brasil, mas apresentou 
crescimento global de apenas 19%.

Em termos globais, entre 2010 e 2014 foram lançados 451 novos produtos de 
leite zero lactose, seguido por 353 lançamentos de iogurte zero lactose. Mas, a 
maior taxa de crescimento foi registrada pelo iogurte zero lactose, que cresceu 
42% entre 2010 e 2014.

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS
A tendência para produtos lácteos zero lactose não é restrita ao leite e inclui 

outros tipos de produtos lácteos.

CRESCIMENTO DO NÚMERO DE NOVOS LANÇAMENTOS DE PRODUTOS 
LÁCTEOS ZERO LACTOSE NO BRASIL DE 2010 A 2014
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A bebida láctea saborizada zero 
lactose é considerada como um bom 
exemplo das oportunidades ainda não 
exploradas pelos laticínios brasileiros, 
pelos seguintes motivos: o consumo 
de leite caiu entre adultos brasileiros; 
a ingestão de cálcio pode ser preju-
dicada com a ingestão reduzida de 
produtos lácteos; em uma perspectiva 
global, a bebida láctea saborizada zero 
lactose registra uma tendência de forte 
crescimento (a Fair Life / Coca Cola 
e a Dairy Partners Americas (EUA) 
estão explorando esse segmento com 
sucesso; esse segmento é negativo no 
Brasil, onde os fabricantes oferecem ge-
ralmente somente os sabores morango 
e chocolate.

Existem quatro ocasiões de consu-
mo onde os produtos lácteos zero lacto-
se, incluindo uma bebida energética 
láctea, teriam apelo: após atividade 
física; alternativa para o café da manhã; 
indulgência; e alimentos infantis.

POTENCIAL DO LEITE 
ZERO LACTOSE

O Brasil possui um consumo diário 
de leite muito acima da média global. 
Cinquenta e nove por cento da popu-
lação bebe leite todos os dias e 18% 
toma a bebida pelo menos uma vez 
por semana.

O mercado brasileiro de leite longa 
vida é estimado em mais de 6 bilhões 
de litros por ano. O mercado é divido 
em dois segmentos: o leite tradicional 
e os leites especiais, que representam 
aproximadamente 5% do mercado. O 
leite zero lactose representa aproxi-
madamente 40% dos leites especiais, 
ou 2% do mercado total.

Cinco dos sete maiores laticínios no 
Brasil preveem crescimento anual de 
10% a 20% para o mercado zero lactose 
de 2014 e 2015. De acordo com a A.C. 
Nielsen, o volume de leite longa vida 
zero lactose cresceu de 8,99 milhões 
de litros mensais em julho de 2014 
para 14,18 milhões de litros em julho 
de 2015 - um crescimento de 57,7% em 
apenas um ano. Ainda assim, o Brasil 
ainda está muito atrás da Colômbia e 
do México em termos de penetração de 
leite longa vida zero lactose.

Os produtos lácteos zero lactose são consumidos por pessoas que possuem 
intolerância à lactose e/ou que se preocupam com sua saúde.

O  mercado de produtos lácteos zero lactose atingiu aproximadamente 700 
milhões de litros em 2014 na América Latina. Esse volume deve dobrar em cinco 
anos, apresentando uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 12%.

O mercado brasileiro deve crescer mais rápido que o mercado da América 
Latina como um todo, com uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) 
de 15-20% até 2020.

O principal motivo é a demanda das redes de varejos, que também reflete as 
projeções de crescimento para produtos lácteos zero lactose dos próprios varejis-
tas. Junto com os varejistas, os laticínios preveem uma tendência crescente para 
produtos lácteos zero lactose no Brasil. Eles também enxergam os produtos lácteos 
zero lactose como uma oportunidade de inovação e de ampliar suas margens.

As previsões de crescimento se baseiam na tendência de que, no futuro, o 
consumidor estará mais focado nos benefícios para a saúde, passando a conhecer 
melhor a intolerância à lactose e as novas opções de bebidas e alimentos dispo-
níveis no mercado.

MOTIVOS DOS FABRICANTES PARA PRODUZIR PRODUTOS LÁCTEOS ZERO LACTOSE

Hoje, a produção de leite zero lactose ainda é bastante limitada comparada 
ao total de leite processado. Aparentemente, o leite longa vida zero lactose re-
presenta apenas 2% do mercado total de leite longa vida no Brasil. 

Atualmente, o leite longa vida é a categoria de produtos zero lactose mais 
popular, seguida pelas categorias de iogurte, queijo, bebidas lácteas, creme de 
leite e leite condensado. Os sorvetes zero lactose ainda não despertaram muito 
interesse.

As previsões para o futuro estão baseadas nesse mesmo grupo de produtos, 
destacando o iogurte e o queijo como os motores principais para o crescimento. 
Outra área de interesse é a de bebidas lácteas. Isso inclui bebida láctea saborizada 
e iogurtes, que podem atingir os importantes segmentos de adolescentes e adultos.

EXPECTATIVAS DE CRESCIMENTO PARA PRODUTOS ZERO LACTOSE POR CATEGORIA 
NO BRASIL DURANTE OS PRÓXIMOS CINCO ANOS
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PRINCIPAIS DESAFIOS

Em geral, os laticínios não consi-
deram o processo técnico de produzir 
o leite zero lactose um grande desafio. 
Fabricantes de grande e pequeno porte 
já lançaram leites zero lactose sem 
enfrentar grandes obstáculos.

As maiores preocupações são os 
equipamentos necessários, a capa-
cidade de produção e a penetração 
no mercado de varejo. Isso também 
reflete as opiniões de profissionais, 
que consideram que 50% a 75% dos 
laticínios já estão altamente prepara-
dos para a produção de produtos zero 
lactose.

Uma tendência entre todos os 
laticínios é a necessidade de investi-
mentos, a pequena escala de produção 
e as restrições legais para alegações 
de rotulagem como seus principais 
desafios para os produtos lácteos zero 
lactose.

Os fabricantes que já produzem 
produtos lácteos zero lactose disse-
ram que seus maiores desafios são a 
disponibilidade de insumo (enzima), 
necessidade de armazenamento da 
enzima em temperaturas reduzidas e 
a produção de pequena escala.

A maioria dos laticínios conside-
ram os produtos zero lactose como a 
mais importante demanda do consu-
midor. Os próprios fabricantes ainda 
apresentam algumas divergências 
entre suas definições de produtos 
zero lactose e sem lactose. A grande 
maioria concorda que a definição de 
zero lactose é abaixo de 0,1%. Mesmo 
assim, alguns laticínios adotam defi-
nições mais rígidas.

O próximo parâmetro importante 
para o consumidor é a semelhança 
dos produtos zero lactose com os pro-
dutos lácteos tradicionais da mesma 
categoria. Isso reflete a necessidade 
de oferecer qualidade nas texturas e 
sabores. Os laticínios acreditam que o 
preço é um fator importante, embora 
as pesquisas revelam que o consumi-
dor está disposto a pagar um preço 
diferenciado.

Os laticínios acreditam que a cor 
e o prazo de validade do produto são 
fatores menos importantes para o con-
sumidor. O prazo de validade é igual 

ao leite longa vida, mas o consumidor 
pode estar disposto a pagar mais pelo 
produto em função de sua cor. Do ou-
tro lado, é possível que a produção de 
leite zero lactose com a mesma cor do 
leite tradicional não seja considerada 
um grande problema para os laticínios.

CONCLUSÃO
Os produtos lácteos zero lactose 

mostram uma forte tendência de cres-
cimento no Brasil, embora o país ainda 
esteja atrás do México e da Colômbia 
em termos de penetração de mercado, 
indicando a existência de oportunida-
des ainda não exploradas. De acordo 
com a A.C. Nielsen, o volume de leite 
zero lactose cresceu de 8,99 milhões 
de litros mensais em junho/julho de 
2014 para 14,18 milhões de litros em 
junho/julho de 2015 - um crescimento 
de 57,7%.

Estimativas apontam que muitos 
brasileiros podem se beneficiar do 
leite zero lactose. Esse segmento tam-
bém está pronto para aceitar produtos 
além do leite e muitos produtores

já apostam em iogurtes e queijos 
como os principais impulsionadores do 
crescimento. E em menor escala, cre-
me de leite, sorvete e leite condensa-
do. A bebida láctea saborizada oferece 
uma grande oportunidade no mercado 
de bebidas para adultos, pois podem 
ajudar a manter um índice saudável de 
cálcio, e possivelmente no formato de 
bebidas energéticas zero lactose.

Existe um segmento muito grande 
da população, com uma razão convin-
cente para preferir os produtos zero 
lactose - não apenas para evitar o 
desconforto causado pela intolerância 
à lactose mas também devido as 
significantes vantagens nutricionais.

O futuro dos produtos lácteos zero 
lactose no Brasil como alternativa no 
mercado de alimentos e bebidas é uma 
nova e importante fonte de nutrição 
para pessoas que sofrem de intolerân-
cia à lactose.

Esses produtos oferecem benefí-
cios para pessoas de qualquer idade, 
inclusive crianças, adultos,mães jovens 
e especialmente mulheres de meia 
idade, que podem ser mais vulneráveis 
à osteoporose devido à ingestão insu-

ficiente de cálcio.
Os fabricantes brasileiros terão 

uma oportunidade de ouro para am-
pliar e crescer seus negócios com 
produtos inovadores baseados em 
leite zero lactose, direcionados para 
famílias e faixas etárias específicas. 
Ao mesmo tempo, um dos pilares do 
sucesso será um programa de comu-
nicação mais ampla, divulgando os 
benefícios do leite, informações sobre 
a intolerância à lactose e a possibilida-
de de garantir uma ingestão adequada 
de cálcio através dos produtos zero 
lactose.

SOBRE A NOVOZYMES
A Novozymes é líder mundial em 

soluções biológicas. Juntamente com 
clientes, parceiros e a comunidade 
internacional, aprimoramos o desem-
penho industrial, ao mesmo tempo em 
que preservamos os recursos do plane-
ta e auxiliamos na construção de uma 
vida melhor. Como maior provedor 
mundial de tecnologias microbianas e 
de enzimas, nossa bioinovação permite 
maior produção agrícola, lavagem à 
baixa temperatura, produção ener-
geticamente eficiente, combustível 
renovável e muitos outros benefícios 
com os quais contamos hoje e no fu-
turo. Chamamos isso de Repensando 
o Amanhã.

Confira matéria completa em nosso site 
www.aditivosingredientes.com.br

Novozymes Latin America Ltda.
Tel.: (41) 3641-1611

www.novozymes.com
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USO DE GELATINA 
E PEPTÍDEOS DE 
COLÁGENO EM 

PRODUTOS LÁCTEOS
INTRODUÇÃO 
OS 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 peptíde-
os de colágeno Peptan é uma excelente 
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.
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A 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 gelatina 
funções de estabilizante, espessante, 
controlador da sinérese. A gelatina 
ainda permite criar e adequar a textura 
dos produtos aos desejos do consumidor, 
desde texturas leves, areadas e cremo-
sas até texturas firmes e consistentes, 
que permanecem ao longo do shelf 
life. Finalmente, a gelatina confere o 
mouthfeel desejado, principalmente 
em produtos com redução de gordura.

LÁCTEOS COM 
GELATINA E PEPTÍDEOS 
DE COLÁGENO

IOGURTES

A gelatina deixa a textura dos 
iogurtes mais leve e cremosa, sem alte-
rar o sabor.  Além disso, ajuda a prevenir 
a sinérese. Os peptídeos de colágeno 
quando adicionados aos iogurtes aju-
dam na estabilidade, aumentam valor 
proteico e juntamente com a gelatina, 
controlam a sinérese.

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 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 produtos com redução de 
gordura.

BEBIDAS LÁCTEAS
Em bebida láctea fermentada, os 

peptídeos de colágeno podem ser adi-
cionados em dosagens maiores do que 
no iogurte, aumentando a contribuição 
dos benefícios do colágeno e ajudando 
na estabilidade do produto final.

SORVETES E SORBETS
Em sorvetes e sorbets, a gelatina 

facilita a aeração, estabiliza o produ-
to, 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.

Peptídeos de colágeno também 
podem ser adicionados aos sorvetes, 
deixando a textura mais cremosa e leve.

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 carragena, uma 
gelatina de processo alcalino é reco-
mendada para evitar a precipitação dos 
dois polímeros.

Os peptídeos de colágeno também 
podem ser adicionados em formulações 
de mousse, sem alterar a textura do 
produto.

 MECANISMO DE AÇÃO 
DOS PEPTÍDEOS DE 
COLÁGENO EM NOSSO 
ORGANISMO

Ossos, articulações e pele possuem 
células especializadas na produção de 
colágeno, o principal constituinte da 
matriz extracelular, o qual confere pro-
priedades 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.

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-
temente, controle e redução do peso.

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 
Dryer, 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.

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 8g 
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.
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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 publica-
do em 2010 pela revista Bone(3), reali-
zado com animais estimulados à meno-
pausa precoce, mostrou que o consumo 
de peptídeos de colágeno aumentou a 
densidade mineral óssea, a solidez e o 
tamanho do osso destes animais.
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UTILIZAÇÃO DE 
QUEIJO EM PÓ NA 
FABRICAÇÃO DE 

QUEIJO PROCESSADO
O queijo é um dos alimentos pre-

parados mais antigos que registra a 
história da humanidade. 

O queijo pode ser definido como 
um produto alimentar obtido do leite 
coalhado, separado do soro e amadure-
cido durante tempo variável. 

Enquanto o clima e o solo são os 
principais fatores para o sucesso dos 
laticínios, foi a diferença inerente nos 
gostos e costumes de várias raças a 
responsável pela longa variedade de 
produtos oriundos do leite. 

É muito difícil encontrar lotes de 
queijos similares devido às inúmeras 
variáveis que afetam sua elaboração: 
qualidade do leite, pastagens, estações, 
higiene na elaboração, tempos de ma-
turação, temperaturas, etc. Estas provo-
cam variações importantes entre um e 
outro lote que dificultam seu emprego 
na indústria. 

A indústria de alimentos se encontra 
a frente de um desafio permanente em 
elevar a sua competitividade mediante 
o uso de matérias-primas standard e 
seguras, o aperfeiçoamento de seus 
processos tecnológicos e a redução de 
custos de produção com a finalidade 
de obter produtos seguros e confiáveis.

QUEIJO EM PÓ 
“Entende-se por queijo em pó o 

produto obtido por fusão e desidratação, 
mediante um processo tecnologicamen-
te adequado, da mistura de uma ou mais 
variedades de queijo, com ou sem adição 
de outros produtos lácteos e/ou sólidos 
de origem láctea e/ou especiarias, 
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condimentos ou outras substâncias ali-
mentícias, e no qual o queijo constitui 
o ingrediente lácteo utilizado como 
matéria-prima preponderante na base 
láctea do produto”. (Norma 96 136 do 
Regulamento Técnico Mercosul/2.1.). 

É um pó fino, homogêneo, que 
mantém as mesmas propriedades 
nutricionais que o queijo in natura 
com as vantagens adicionais de ser um 
produto estável, de sabor uniforme e 
constante, microbiologicamente seguro 
e pronto para usar. O queijo em pó reduz 
os custos de produção e armazenagem 
já que é 100% aproveitável e tem uma 
validade de 18 meses sem necessidade 
de refrigeração. 

Dependendo da mistura de queijos 
que se emprega na sua elaboração é 
possível obter uma gama muito ampla 
de perfis de sabor (parmesão, minas, 
azul, cheddar, fresco, etc.).  Uma vez 
desenvolvido e definido, o sabor é man-
tido uniforme e constante. O fabricante 
recebe sempre o queijo em pó com o 
mesmo perfil de sabor, já que o know 
how da LACTOSAN e seu abastecimento 
de queijos em todas as partes do mundo 
lhe permitem ajustar suas formulações. 

Devido ao seu processo de elabora-
ção e a sua composição o queijo em pó 
LACTOSAN tem uma validade de 18 
meses quando mantido em sua embala-
gem original, sem abrir e armazenado 
em um local fresco e seco. 

Uma composição típica de queijo 
em pó é: 

UMIDADE <5% 

GORDURA  42% 

PROTEÍNAS 38% 

SAL  8%

QUEIJO PROCESSADO 
“Entende-se por queijo processado 

ou fundido o produto obtido por tri-
turação, mistura, fusão e emulsão por 
meio de calor e agentes emulsionantes 
de uma ou mais variedades de queijo, 
com ou sem adição de outros produtos 
lácteos e/ou sólidos de origem láctea 
e/ou especiarias, condimentos ou ou-

tras substâncias alimentícias na qual 
o queijo constitui o ingrediente lácteo 
utilizado como matéria-prima preponde-
rante na base láctea”. (Norma 96 134 do 
Regulamento Técnico Mercosul/2.1.).  

É apresentado sob diferentes formas 
sendo as mais comuns: untável e em 
blocos. 

Queijo + sal fundente + água + energia 
= queijo fundido

POR QUÊ UTILIZAR 
QUEIJO EM PÓ NA 
FABRICAÇÃO DE QUEIJO 
PROCESSADO? 

Porque é a maneira mais simples de 
obter fundidos com diferentes sabores 
partindo de um único queijo para fundir 
e adicionando o sabor com diferentes 
tipos de queijo em pó, sem adicionar 
outros tipos de substância, unicamente 
queijo puro. 

Desse modo não é necessário estocar 
queijos de diferentes variedades. Além 
disso, o queijo em pó assegura uma 
matéria-prima estável, perfil de sabor 
uniforme e boa qualidade de proteína, 
além de ter disponibilidade durante 
todo o ano. 

Levando em conta que cada fabri-
cante tem suas matérias-primas, seu 
produto final e seu processo definidos 
e conhecidos, o mais aconselhável seria 
agregar o queijo em pó numa proporção 

de 4% a 10% do produto final, efetuando 
os ajustes de formulação necessários 
para que o conteúdo de umidade, a 
quantidade de gordura e o pH do pro-
duto final não variem. 

A porcentagem de uso varia com o 
tipo de queijo em pó que se utiliza e com 
a intensidade de sabor desejada.

QUEIJO UNTÁVEL 
É um queijo fundido com uma 

textura cremosa que permite ser 
facilmente espalhado sobre a super-
fície do pão, torrada ou superfície do 
alimento com o qual se coma. 

Normalmente, se apresenta envasa-
do em recipientes de vidro ou plástico. 

Suas características gerais são: 

Matéria seca = 38% a 40% 
Matéria gordurosa/matéria seca = 45% 
a 60% 
pH = 5.6 a 5.9 

Uma formulação básica de queijo 
para untar utilizando o queijo em pó no 
queijo fundido é: 

QUEIJO FRESCO 50,3% 

QUEIJO EM PÓ  5,5% 

MANTEIGA  3,1% 

SAL FUNDENTE  1,8% 

ÁCIDO CÍTRICO QN 

ÁGUA 39,1%
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O processo de elaboração consiste em: 

• Dissolver os pós com a metade 
da água da receita e deixar por 5 
minutos. 

• Adicionar a manteiga na Stephan 
cooker e aquecer até 70°C, mistu-
rando a 1.500rpm. 

• Adicionar o restante da água e 
aquecer até 82°C, misturando a 
1.500rpm. 

• Adicionar o ácido cítrico e misturar 
durante 1 minuto. 

• Envasar. 

Estes são somente dois exemplos bá-
sicos, porém o fabricante de queijo para 
untar pode variar e ajustar a formulação 
em função da textura e composição 
do produto desejado, a intensidade de 
sabor buscada, a disponibilidade de ma-
térias-primas e os custos das mesmas.

QUEIJOS EM BLOCOS 
É um queijo fundido de textura firme 

que se utiliza para fatiar, ralar e/ou 
cortar em pedaços. 

Em cada caso o fabricante tem sua 
fórmula balanceada para obter as caracte-
rísticas funcionais e de composição bus-
cadas, mas nem sempre disponíveis os 

queijos, com sabor 
e tempo de matura-
ção requeridos para 
a mesma. O queijo 
em pó é o ingrediente 
ideal para realizar os 
ajustes de sabor ne-
cessários para manter 
a uniformidade do 
produto final. 

Levando em con-
ta que cada fabrican-
te procura caracte-
rísticas diferentes o 
mais aconselhável 
é trabalhar sobre a 
própria formulação, 
adicionando entre 
3% e 8% de queijo 
em pó e realizando 
o s  a j u s t e s  d e 
umidade, conteúdo 
de gordura, pH e 
conteúdo proteico 
que se considerem 

necessários para não alterar a 
funcionalidade e composição do produto 
final.

Para quem estiver pensando em 
desenvolver este tipo de queijo proces-
sado, podemos sugerir uma formulação 
básica inicial que, posteriormente, cada 
fabricante ajustará às suas necessidades 
específicas e à sua disponibilidade de 
matérias-primas.

QUEIJO FRESCO 69,0%

MANTEIGA 10,5%

QUEIJO EM PÓ 6,5%

SAL FUNDENTE  1,3%

ÁGUA 12,7%

• O processo de elaboração consiste 
em: 

• Dissolver os pós e deixar por 5 
minutos. 

• Adicionar todos os ingredientes na 
Stephan cooker e aquecer até 82°C, 
misturando a 900 rpm. 

• Ajustar o pH a 5,5 a 5,7. 
• Envasar.

CONCLUSÕES 
O queijo processado deve ser feito 

com queijo para cumprir com a norma 
do Regulamento MERCOSUL. 

O queijo em pó LACTOSAN é um 
ingrediente obtido a partir do puro 
queijo, sem adição de produtos estranhos 
à elaboração do queijo processado. 

Ou seja, é queijo ao qual se agregou 
tecnologia para conseguir um produto 
que apresenta vantagens para sua utili-
zação na indústria. 

O queijo em pó, puro e natural, é 
um ingrediente que apresenta grandes 
vantagens para a indústria.

Tovani Benzaquen Ingredientes
Tel.: (11) 2974-7474
www.tovani.com.br

O processo de elaboração consiste em: 

• Dissolver os pós com a metade 
da água da receita e deixar por 5 
minutos. 

• Agregar os outros ingredientes, ex-
cluindo o ácido cítrico, na Stephan 
cooker e aquecer até 70°C, misturan-
do a 1.500 rpm. 

• Adicionar o restante da água e 
aquecer até 82°C, misturando a 
1.500rpm. 

• Adicionar o ácido cítrico e misturar 
durante 1 minuto. 

• Envasar. 

Também pode ser feito queijo para 
untar sem utilizar nada de queijo na-
tural e o mesmo continua sendo um 
produto cuja matéria-prima básica é o 
queijo; o queijo em pó. 

Uma formulação básica é: 

QUEIJO EM PÓ 11,5% 

MANTEIGA 18,8% 

LEITE EM PÓ 9,5% 

CASEINATO DE SÓDIO 2,5%

SAL FUNDENTE 1,0%

ÁCIDO CÍTRICO QN

ÁGUA 56,4%

TEMOS TODAS AS PEÇAS PARA 
MULTIPLICAR CONHECIMENTO 
E TRANSFORMAR SEUS PRODUTOS.

granotec.com.br | 41 3027 7722

De olho no futuro, a Granolab/Granotec aplica seu conhecimento em 
biotecnologia e nutrição para oferecer ingredientes e serviços (análises 
laboratoriais, venda e assistência técnica de equipamentos e treinamentos) 
com excelência para a indústria de alimentos. Inovadora em sua essência, está 
sempre atenta às tendências e leva as melhores inovações aos seus clientes.
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MULTIPLICAR CONHECIMENTO 
E TRANSFORMAR SEUS PRODUTOS.

granotec.com.br | 41 3027 7722

De olho no futuro, a Granolab/Granotec aplica seu conhecimento em 
biotecnologia e nutrição para oferecer ingredientes e serviços (análises 
laboratoriais, venda e assistência técnica de equipamentos e treinamentos) 
com excelência para a indústria de alimentos. Inovadora em sua essência, está 
sempre atenta às tendências e leva as melhores inovações aos seus clientes.


