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O espectro dos aditivos  
e ingredientes utilizados  

no setor de bebidas é  
bastante amplo. Neste Caderno  

Especial, é apresentada uma  
coletânea de technical papers redigidos 

 pelo departamento competente de  
algumas grandes empresas atuando neste  

ramo específico.  Alguns deles são mais técnicos,  
enquanto outros têm um discreto toque  
promocional.  Aditivos & Ingredientes não  

interferiu no conteúdo nem na redação dos artigos,  
somente tentou dar uma apresentação gráfica mais  

amigável. O leitor poderá também observar que,  
fiéis aos nossos princípios, a publicação destas matérias  

não foi vinculada à publicação de anúncios.

ADITIVOS  
& INGREDIENTES  

NA INDÚSTRIA DE 
BEBIDAS
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NOVA GERAÇÃO 
DE CAPCOLORS®  

COLORAÇÃO 
ESTÁVEL E NÃO 
ARTIFICIAL NO 
MERCADO DE 

BEBIDAS
Consumidores em todo o mundo 

estão exigindo ingredientes naturais nos 
produtos que consomem. Na indústria 
de bebidas, muitos fabricantes estão 
respondendo com a remoção de corantes 
artificiais, mas os custos e problemas 
de estabilidade podem criar barreiras 
contra essa alteração. Com o lançamento 
do CapColors® Orange 057 WSS, a Chr. 
Hansen oferece agora um betacaroteno 
encapsulado acessível e de alto desem-
penho para os fabricantes de bebidas, 
buscando vencer essas barreiras.  

A tonalidade laranja constitui um dos 
maiores segmentos de cor na indústria 
de bebidas, sendo um 
atributo essencial em 
sucos, néctares e refri-
gerantes. Sendo o be-
tacaroteno o corante 
laranja não artificial 
mais comum, é tam-

bém uma tonalidade que coloca uma 
variedade de desafios na forma de custos 
adicionais, comprometimento com o 
desempenho do produto e complexidade 
de aplicação.  

Questões típicas ao utilizar emulsões 
corantes não artificiais na aplicação final 
são: alterações na cor e aparecimento de 
anel de gargalo (neck ring) e, na produ-
ção, dispersão e dissolução insatisfatórias 
são problemas comuns. O novo corante 
CapColors® Orange resolve esses proble-
mas utilizando sua tecnologia própria de 
encapsulamento, que torna o produto 
resistente à luz, calor e formação de anel, 

com rápida dispersão 
e dissolução, graças à 
sua forma líquida fácil 
de usar.

Eric Jouenne, Ge-
rente Técnico Indus-
trial em Chr. Hansen 

Natural Color Division, afirma: “Nosso 

trabalho é ajudar os clientes a migrar 

para as soluções não artificiais e com 

este novo corante, eliminamos várias 

barreiras enfrentadas pelos nossos 

clientes. Essas melhorias significativas, 

juntamente com um custo em uso que 

é menor do que outras soluções de be-

tacaroteno,  significa  que  a  mudança  

para  cores  não  artificiais  não  terá  

um  impacto  importante  no  desempe-

nho  ou custo do produto”.

Chr. Hansen Indústria  

e Comércio Ltda.

Tel.: (19) 3881-8300 
www.chr-hansen.com.br
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UTILIZAÇÃO 
DO AMIDO 

MODIFICADO 
PARA MAXIMIZAR 

A PRODUTIVIDADE 
DAS EMULSÕES 
PARA BEBIDAS

EMULSIFICANTES NA PRODUÇÃO DE 
BEBIDAS

Como óleo e água não são naturalmente miscíveis, as 
emulsões são normalmente utilizadas para que os óleos 
essenciais possam ser adicionados em bebidas sem que haja 
alteração na estabilidade e uniformidade do sistema. Uma 
emulsão é uma dispersão uniforme de pequenas gotículas 
de óleo em meio aquoso, que é estabilizada utilizando-se 
emulsificantes.

Os emulsificantes desempenham dois papéis: reduzem, 
dinamicamente, a tensão interfacial para facilitar a emulsi-
ficação e estabilizam emulsões durante o armazenamento, 
transporte e no produto final (bebida pronta). Os amidos 
modificados e a goma arábica são os emulsificantes mais 
comumente utilizados em emulsões para bebidas devido 
à sua anfifilicidade, o que significa que eles têm afinidade 
tanto com óleo, como com água. 

As emulsões à base de óleos aromáticos e corantes natu-
rais não só fornecem sabor e cor, como também a turbidez, 
o que é desejável quando aplicada em bebida carbonatada. Às 

vezes, emulsões de óleos neutros (isoladamente ou com óleos 
aromáticos) são usadas   para aumentar a turbidez no produto.

A emulsão concentrada, após sua produção, é enviada em 
tambores para os engarrafadores produzirem a bebida final. 
Consequentemente, a indústria pode reduzir a quantidade 
de água transportada, o que resulta em uma operação mais 
eficiente e sustentável.

Portanto, o emulsificante ideal deve conferir turbidez, maxi-
mizar o teor de óleo na emulsão e minimizar o uso de água.
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emulsão com 12% de óleo, amidos convencionais e goma ará-
bica produzem emulsões estáveis  , mas a taxa de aplicação é, 
pelo menos, quatro vezes maior do que a Purity Gum® Ultra. 

Purity Gum® Ultra produz emulsões com tamanho de 
partículas menor que 1 mícron, com excelente estabilidade 
em todas as condições de envelhecimento.

Um estudo independente publicado no Journal of the 

American Oil Chemists’ Society, 2011 Vol. 88, 47-55, con-
firma o melhor desempenho de Purity Gum® Ultra: “o novo 

amido modificado utilizado neste estudo foi capaz de formar 

emulsões estáveis   com gotículas de pequenas dimensões 

(0,3 mícron) em óleo”.

Em emulsões com alto teor de óleo e menor quantidade 
de amido, o Purity Gum® Ultra oferece benefícios adicionais 
aos de otimização de custo, pois: 
• Produz bebida com turbidez equivalente ao de uma emulsão 

produzida com goma arábica.
• Estabiliza emulsões para bebidas que não contém agente 

de peso. 
• Emulsões com Purity Gum® Ultra são compatíveis com 

bebidas de alto teor alcoólico.
• Oferece flexibilidade para formular diferentes níveis de 

óleo e níveis de uso de amido.

PURITY GUM® ULTRA - PRINCIPAIS 
BENEFÍCIOS 

Purity Gum® Ultra aumenta significativamente a produtivi-
dade na fabricação de emulsões para bebidas, reduz os custos 
com investimento e o impacto ambiental. 
• Reduz custos de armazenagem e transporte .
• Otimiza a utilização dos ativos, postergando os investimen-

tos para ampliação.
• Reduz a emissão de carbono alinhado com as iniciativas 

de sustentabilidade coorporativa.

PRINCIPAIS FATORES PARA VOCÊ 
ESCOLHER PURITY GUM® ULTRA
• Apresenta uma tecnologia revolucionária que pode propor-

cionar uma redução de custo na produção de emulsões, 
assim como na cadeia logística. 

• Possibilita produzir uma emulsão mais concentrada com 
até 24% de teor de óleo. 

• Seu poder emulsionante é quatro vezes maior do que ami-
dos convencionais. 

• Produz bebidas com mesma turbidez das feitas com goma 
arábica.

• Excelente desempenho em emulsões produzidas sem 
agente de peso. 

• Maior flexibilidade do nível de utilização de amido. 
• Emulsões de excelente estabilidade a longo prazo. 
• Excelente estabilidade em bebida alcoólica.

SOBRE A INGREDION
A Ingredion é uma empresa global, líder em soluções em 

ingredientes de origem natural. Com expertise em áreas como 
transformação de texturas, redução de açúcar e gordura, 
melhoria de sabor e perfil nutricional de alimentos, seu 
objetivo é contribuir com inovações para acelerar o sucesso de 
seus clientes em atender as necessidades dos consumidores. 

Com atuação em mais de 100 países, atende 
a mais de 60 diferentes setores da indústria, 
como alimentos, bebidas, farmacêutico, 
higiene pessoal, nutrição animal, papel & 
celulose, entre outros.

* Leonardo Carraro, especialista técnico 

da Ingredion Brasil.

Ingredion Brasil

Tel.: (11) 5070-7700
www.ingredion.com.br

DESAFIO DE ESTABILIZAR EMULSÕES 
PARA BEBIDAS COM ALTO TEOR DE ÓLEO

Os emulsificantes tradicionais apresentam limitações 
quando utilizados com o objetivo de estabilizar emulsões 
com alto teor de óleo, pois essas emulsões requerem uma alta 
quantidade de emulsificantes, o que ocasiona um aumento 
da viscosidade durante o processo. Nesse caso, o teor de óleo 
não poderá ser superior a 15%. 

Outra limitação é que as emulsões são termodinamicamen-
te instáveis  . Então, o aumento do teor de óleo e a redução da 
quantidade de emulsificante resultam em uma emulsão difícil 
de ser estabilizada.

Emulsificante Óleo : emulsificante Emulsificante Óleo : emulsificante

% taxa % taxa

Purity Gum ® Ultra 3 4 : 1 6 4 : 1

Amido tradicional 12 1 : 1 failed all level failed all level

Goma arábica 21 1 : 1.75 failed all level failed all level

INGREDIENTE
Baixo Teor de Óleo Alto Teor de Óleo

PURITY GUM® ULTRA PERFORMANCE 
A Ingredion lançou recentemente o ingrediente Purity 

Gum® Ultra, que traz excelentes benefícios à indústria. A 
tecnologia empregada é patenteada e utiliza um processo 

inovador, o qual permite obter uma estrutura molecular 
otimizada adequada para emulsões de bebidas. Purity Gum® 
Ultra, oferece quatro vezes o poder emulsificante quando com-
parado aos emulsificantes tradicionais de bebida. Ele é capaz 
de duplicar o teor de óleo que, por sua vez, multiplica por 
dois a taxa de produção, reduzindo drasticamente os custos 
de processamento. Além disso, proporciona uma redução de 
54% do uso de água em uma emulsão, reduzindo os custos de 
transporte e de estoque, assim como a emissão de carbono. 

A estrutura molecular inovadora do Purity Gum® Ultra 
proporciona, ainda, menor tensão interfacial e melhor esta-
bilização estérica. Como mostrado na Tabela 2, as emulsões 
que utilizam amido tradicional contêm 12% de óleo e 12% de 

amido, enquanto que aquela com Purity Gum® Ultra contêm 
24% de óleo e 6% de amido.

Os amidos convencionais e a goma arábica não são ca-
pazes de estabilizar uma emulsão com 24% de óleo, mesmo 
trabalhando com diferentes níveis de viscosidade. Já em uma 
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emulsão com 12% de óleo, amidos convencionais e goma ará-
bica produzem emulsões estáveis  , mas a taxa de aplicação é, 
pelo menos, quatro vezes maior do que a Purity Gum® Ultra. 

Purity Gum® Ultra produz emulsões com tamanho de 
partículas menor que 1 mícron, com excelente estabilidade 
em todas as condições de envelhecimento.

Um estudo independente publicado no Journal of the 

American Oil Chemists’ Society, 2011 Vol. 88, 47-55, con-
firma o melhor desempenho de Purity Gum® Ultra: “o novo 

amido modificado utilizado neste estudo foi capaz de formar 

emulsões estáveis   com gotículas de pequenas dimensões 

(0,3 mícron) em óleo”.

Em emulsões com alto teor de óleo e menor quantidade 
de amido, o Purity Gum® Ultra oferece benefícios adicionais 
aos de otimização de custo, pois: 
• Produz bebida com turbidez equivalente ao de uma emulsão 

produzida com goma arábica.
• Estabiliza emulsões para bebidas que não contém agente 

de peso. 
• Emulsões com Purity Gum® Ultra são compatíveis com 

bebidas de alto teor alcoólico.
• Oferece flexibilidade para formular diferentes níveis de 

óleo e níveis de uso de amido.

PURITY GUM® ULTRA - PRINCIPAIS 
BENEFÍCIOS 

Purity Gum® Ultra aumenta significativamente a produtivi-
dade na fabricação de emulsões para bebidas, reduz os custos 
com investimento e o impacto ambiental. 
• Reduz custos de armazenagem e transporte .
• Otimiza a utilização dos ativos, postergando os investimen-

tos para ampliação.
• Reduz a emissão de carbono alinhado com as iniciativas 

de sustentabilidade coorporativa.

PRINCIPAIS FATORES PARA VOCÊ 
ESCOLHER PURITY GUM® ULTRA
• Apresenta uma tecnologia revolucionária que pode propor-

cionar uma redução de custo na produção de emulsões, 
assim como na cadeia logística. 

• Possibilita produzir uma emulsão mais concentrada com 
até 24% de teor de óleo. 

• Seu poder emulsionante é quatro vezes maior do que ami-
dos convencionais. 

• Produz bebidas com mesma turbidez das feitas com goma 
arábica.

• Excelente desempenho em emulsões produzidas sem 
agente de peso. 

• Maior flexibilidade do nível de utilização de amido. 
• Emulsões de excelente estabilidade a longo prazo. 
• Excelente estabilidade em bebida alcoólica.

SOBRE A INGREDION
A Ingredion é uma empresa global, líder em soluções em 

ingredientes de origem natural. Com expertise em áreas como 
transformação de texturas, redução de açúcar e gordura, 
melhoria de sabor e perfil nutricional de alimentos, seu 
objetivo é contribuir com inovações para acelerar o sucesso de 
seus clientes em atender as necessidades dos consumidores. 

Com atuação em mais de 100 países, atende 
a mais de 60 diferentes setores da indústria, 
como alimentos, bebidas, farmacêutico, 
higiene pessoal, nutrição animal, papel & 
celulose, entre outros.

* Leonardo Carraro, especialista técnico 

da Ingredion Brasil.

Ingredion Brasil

Tel.: (11) 5070-7700
www.ingredion.com.br
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INGREDIENTES 
NATURAIS E 
SOLUÇÕES 

TECNOLÓGICAS 
PARA BEBIDAS - 
INOVAÇÃO QUE 

VEM DA NATUREZA

O perfil de consumo de alimentos e bebidas 
tem se modificado nos últimos anos. O consu-
midor deixou de se preocupar apenas com 
o perfil nutricional do produto e passou a 
observar também os ingredientes em sua 
composição. Por isso, muitas empresas, 
buscando atender a esse novo perfil, têm 
se preocupado em desenvolver produtos 
com rótulos mais limpos, os chamados 
clean label. 

A tendência clean label surgiu simulta-
neamente na Europa e nos Estados Unidos há 
pouco mais de 10 anos e o número de lançamentos 
dessa categoria está em constante crescimento. São alimen-
tos que contam apenas com ingredientes naturais em sua 
composição, são livres de aditivos artificiais (como corantes 
sintéticos, adoçantes artificiais, etc.) e possuem uma lista de 

ingredientes curta, de fácil compreensão e livre 
de alergênicos.

Buscando atender esse mercado que 
preza a segurança e a naturalidade dos 
alimentos, a Nexira conta com: a linha 
FibregumTM, Thixogum STM, NexOliveTM 

e ExocyanTM, ingredientes naturais para 
aplicação em bebidas.

FibregumTM é um ingrediente 100% 
natural que não possui nenhuma modifica-

ção química, enzimática ou genética, conta 
com certificação Kosher e Halal e possui versão 

orgânica. Cuidadosamente selecionado nas árvores 
de acácia, FibregumTM oferece garantia de 90% de fibra solúvel 
em base seca atestada pelo método AOAC 985.29.

FibregumTM não confere cor ou sabor, sua solubilidade 
em água fria é alta e instantânea, sua viscosidade é baixa, 
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não é higroscópico e possui boa estabilidade a condições 
extremas de processo (pH, temperatura, fermentação) e 
armazenamento. Como não é higroscópico, é facilmente 
manipulado e evita a perda de matéria prima. Devido a sua 
baixa viscosidade, pode ser aplicado em até 30% sem alterar 
a viscosidade do produto final. 

FibregumTM é uma 
fibra suave com alta 
tolerância digestiva 
que não possui efei-
tos colaterais, graças 
à sua estrutura poli-
mérica complexa. Ela 
é fermentada lenta-
mente e, portanto, é 
muito bem tolerada 
na dieta humana. Es-
tudos realizados em 
humanos concluem 
que não causa efeitos 
colaterais na dosagem 
de até 50 gramas por 
dia. Uma fibra natural 
com muitas proprie-
dades tecnológicas 
que também possui 

propriedades prebióticas, pois aumenta o crescimento de 
bactérias benéficas para a flora intestinal, previne bactérias 
patogênicas e aumenta a produção de Ácidos Graxos de Cadeia 
Curta (SCFA’s).

Thixogum STM é uma mescla coprocessada que combina 
as propriedades emulsificantes e estabilizantes da goma 
acácia com as propriedades espessantes e as habilidades de 
suspensão da goma xantana. Como vantagens, é 100% natural, 
instantaneamente solúvel em água quente e fria e não possui 
cor, sabor ou odor.

A grande novidade da Nexira para atender à tendência 
clean label é o 
NexOliveTM. Pro-
veniente da azei-
tona, NexOliveTM 
é obtido a partir 
do resíduo hidros-
solúvel oriundo 
de processos que 
envolvem a extra-
ção do óleo. Este 
aroma possui 3% 
de uma substância 
chamada Hidroxi-
tirosol, um poten-
te polifenol com 
ação antioxidante 
que auxilia no au-
mento da estabi-
lidade, do shelf 

life e do frescor 

do produto, pois evita a rancidez 
oxidativa. O grande diferencial 
do NexOliveTM é ser 100% natural, 
possuir baixo sabor, cor e odor.

Testes realizados em refrige-
rantes mostram que 20 ppm de 
Hidroxitirosol (equivalente a 0,67 g de 
NexOliveTM por quilograma de produto) 
são suficientes para impedir a perda de 
cor do beta caroteno (corante natural) 
sem causar alterações de cor, sabor e 
odor no produto final e sem produzir 
subpro dutos (como o benzeno).

ExocyanTM é o nome comercial do 
cranberry produzido e comercializado 
pela Nexira. Polifenóis de cranberry (Pro-
antocianidinas - PAC’s) são amplamente 
conhecidos por seus benefícios na preven-
ção de infecções do trato urinário além de 
seu poder antioxidante e anti-idade. 
Exocyan™ é uma linha de extratos 
de cranberry (Vaccinium macro-

carpon) desenvolvidos pela 
Nexira e padronizados em 
até 90% de PACs por Bate 
Smith e 20% de PACs por 
BL DMAC.

As Proantocianidinas 
(PAC’s) são substâncias 
ativas responsáveis pelo me-
canismo de antiaderência das bactérias na mucosa do trato 
urinário.

Exocyan™ pode ser usado em muitas aplicações, as quais 
incluem bebidas porque é solúvel em água. Seu baixo con-
teúdo de açúcar e acidez controlada permitem formulações 
com baixo impacto no sabor para uma melhor aceitabilidade. 
Também é perfeitamente adequado para fórmulas de produtos 
clean label.

A Nexira oferece ingredientes naturais a fim de atender 
ao novo perfil de consumo de alimentos e bebidas no mundo. 

Nexira Brasil Comercial Ltda.

Tel.: (11) 3803-7373
www.nexira.com
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NÃO LÁCTEAS
Águas minerais: produto extraído 

direto de fontes naturais que simples-
mente são envazadas e comercializa-
das, podendo ser com ou sem gás, este 
já proveniente da própria fonte.

Águas minerais gaseificadas: pro-
duto extraído de fontes naturais que 

sofrem processo de carbonatação e 
após são envazadas.

Águas aromatizadas: basicamente, 
são águas levemente aromatizadas 
com ou sem corantes, acidulantes 
e conservantes; podem apresentar 
carbonatação ou não e, ainda, ser 
adicionada de partículas saborizantes.

Refrescos: produtos obtidos atra-
vés da diluição de  sucos de frutas, que 
após tratamentos químicos e térmicos 
são envazados para comercialização. 
Obrigatoriamente, deve apresentar 
um mínimo de 2% de suco de frutas, 
podendo chegar até 10%, dependendo 
do sabor, e podem ser acrescidos de 

ALGUMAS 
NOÇÕES SOBRE 
PRODUÇÃO DE 
BEBIDAS NÃO 
ALCOÓLICAS

As bebidas são preparados alimentícios líquidos prontos para 
consumo. Para facilitar iremos fazer uma classificação entre não 

lácteas, lácteas e à base de soja.
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aromas, corantes, acidulantes, conser-
vantes, estabilizantes e espessantes.

Refrigerantes: são produtos obti-
dos através da diluição de um xarope 
concentrado de açúcar, sucos de 
frutas/extratos vegetais, corante, 
aromas, acidulantes e conservantes, 
carbonatados e envazados.

Água de coco: produto extraído 
do coco verde, que sofre tratamento 
químico e/ou térmico antes do envase 
para aumentar seu shelf life. Pode-
-se adicionar conservantes, como o 
metabissulfito de sódio, para evitar a 
oxidação (pois ela é gordurosa), sor-
bato de potássio e benzoato de sódio.

Sucos de frutas: produtos obtidos 
a partir da extração direta das frutas, 
que após tratamentos químicos e 
térmicos são envazados para comer-
cialização. Obrigatoriamente, deve 
apresentar unicamente a fruta.

Néctares de frutas: produtos obti-
dos através da diluição de  sucos de 
frutas, que após tratamentos quí-
micos e térmicos são envazados para 
comercialização. Obrigatoriamente, 
deve apresentar um mínimo de 20% 
de suco de frutas, podendo chegar até 
30%, dependendo do sabor, contém 
acidulantes, espessantes, aromas, 
antiespumantes, estabilizantes e 
conservantes.

Bebidas energéticas: produtos que 
contém grande quantidade de carboi-
drato, o que a caracteriza como “be-
bida energizante”. São hipertônicas, 
tem grande concentração de açúcar, 
por isso estimulam a sede. Apresen-
tam também vitaminas hidrossolú-
veis, como as do complexo B. É a 
bebida que estimula o metabolismo, 
uma combinação de metilxantinas, 
vitaminas B e ingredientes de ervas 
exóticas, que têm por finalidade for-
necer energia. Estas bebidas contêm 
cafeína, guaraná, taurina, ginseng, 
maltodextrina, inositol, carnitina, 
creatina, glucoronolactona e ginkgo 
biloba. Enquanto algumas versões 
contêm altos teores de açúcar, outras 
são adocicadas artificialmente.

Bebidas isotônicas: são soluções 
cuja concentração de moléculas (os-
molalidade) é semelhante aos fluidos 
do nosso corpo (280-340 mosmol/kg) 
e, portanto, podem ser incorporados 

e transferidos para a corrente san-
guínea através do processo osmótico. 
São usadas principalmente para repor 
água e sais minerais perdidos pela 
transpiração ou outras formas de 
excreção, pois não interferem no equi-
líbrio hidroeletrolítico do corpo. São 
bebidas isotônicas o soro caseiro, água 
de coco e outros isotônicos industria-
lizados, como Gatorade, SportDrink, 
Marathon, SportFluid, SportAde, etc., 
que contém nutrientes e sais minerais 
em sua composição.

LÁCTEAS
Leites aromatizados: são produ-

tos obtidos através da aromatização 
e coloração do leite; podem ou não 
sofrer tratamento químico ou térmico 
para aumentar seu shelf life e conter 
estabilizantes.

Leites maltados/achocolatados: 
são produtos obtidos através da adi-
ção de malte e ou cacau; podem ou 
não sofrerem tratamento químico ou 
térmico para aumentar seu shelf life 
e conter estabilizantes e espessantes.

Bebidas lácteas neutras: são pro-
dutos obtidos através do preparo de 
misturas entre leite in natura ou 
reconstituído, soro de leite com sucos 
de frutas, aromas, corantes, acidu-
lantes, estabilizantes e espessantes, 
que podem ou não sofrer tratamento 
químico ou térmico para aumentar 
seu shelf life.

Bebidas lácteas fermentadas: são 
produtos obtidos através da mistura 
de leite previamente fermentado com 
sucos de frutas, aromas, corantes, 
acidulantes, que podem ou não sofrer 
tratamento químico ou térmico para 
aumentar seu shelf life.

Bebidas lácteas ácidas: são produ-
tos obtidos através da mistura de leite 
in natura ou reconstituído, soro de 
leite e iogurte previamente fermen-
tado com sucos de frutas, aromas, 
corantes, acidulantes, espessantes 
e estabilizantes, que podem ou não 
sofrer tratamento químico ou térmico 
para aumentar seu shelf life.

Iogurte bebível: são produtos obti-
dos através do batimento do iogurte 
após fermentação e adição de  sucos 
de frutas, aromas, corantes, acidu-

lantes, espessantes, estabilizantes 
e conservantes, que podem ou não 
sofrer tratamento químico ou térmico 
para aumentar seu shelf life.

Bebidas à base de iogurte: são 
produtos obtidos através da mistura 
de  iogurte após fermentação com 
leite in natura ou reconstituído, soro 
de leite e adição de  sucos de frutas, 
aromas, corantes, acidulantes, espes-
santes, estabilizantes e conservantes 
que podem ou não sofrer tratamento 
químico ou térmico para aumentar 
seu shelf life.

BEBIDAS À BASE DE 
SOJA

Bebidas à base de soja: são pro-
dutos obtidos através da mistura de  
leite de soja com sucos de frutas, 
aromas, corantes, acidulantes, es-
pessantes, estabilizantes, mono e di 
glicerídeos de ácidos graxos como 
anti-espumante e conservantes, que 
podem ou não sofrer tratamento 
químico ou térmico para aumentar 
seu shelf life.

OBS.: todas as bebidas podem ser 
adoçadas com sacarose ou edulcoran-
tes + agentes de corpo, no caso das 
diet, light ou 0% açucar

PROCESSOS DE 
PRODUÇÃO

Mistura mecânica: trata-se do 
processo mais simples de produção, 
largamente utilizado nas indústrias 
de pequeno porte, onde basicamente 
faz-se a diluição de um xarope con-
centrado previamente preparado em 
água e adiciona-se os demais aditivos, 
se necessário; após é feita a carbona-
tação e depois o envase.

Pasteurização: etapa subseguente 
a da mistura, largamente utilizada em 
indústrias de laticínios, que consiste 
em aquecer-se a mistura pronta a 
uma temperatura e mantê-la a esta 
temperatura por determinado tempo, 
esfriando-se a mesma a seguir. Este 
processo só reduz a carga microbiana, 
necessitando um auxiliar químico 
para manter-se o shelf life e, ainda, 
refrigeração.

NÃO LÁCTEAS
Águas minerais: produto extraído 

direto de fontes naturais que simples-
mente são envazadas e comercializa-
das, podendo ser com ou sem gás, este 
já proveniente da própria fonte.

Águas minerais gaseificadas: pro-
duto extraído de fontes naturais que 

sofrem processo de carbonatação e 
após são envazadas.

Águas aromatizadas: basicamente, 
são águas levemente aromatizadas 
com ou sem corantes, acidulantes 
e conservantes; podem apresentar 
carbonatação ou não e, ainda, ser 
adicionada de partículas saborizantes.

Refrescos: produtos obtidos atra-
vés da diluição de  sucos de frutas, que 
após tratamentos químicos e térmicos 
são envazados para comercialização. 
Obrigatoriamente, deve apresentar 
um mínimo de 2% de suco de frutas, 
podendo chegar até 10%, dependendo 
do sabor, e podem ser acrescidos de 

ALGUMAS 
NOÇÕES SOBRE 
PRODUÇÃO DE 
BEBIDAS NÃO 
ALCOÓLICAS

As bebidas são preparados alimentícios líquidos prontos para 
consumo. Para facilitar iremos fazer uma classificação entre não 

lácteas, lácteas e à base de soja.
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nas gôndolas dos supermercados 
mostrando ser um mercado aberto a 
novos participantes.

MERCADO DE ÁGUA 
MINERAL

O mercado de água mineral no 
Brasil passa pelo mesmo fenômeno 
que vem ocorrendo em outros países, 
como por exemplo, nos Estados Uni-
dos. Gostos mais sofisticados, busca 
de novidades no consumo de bebidas 
não alcoólicas e a preocupação com 
a qualidade da água potável vem fa-
zendo com que o consumo de água 
engarrafada cresça a níveis elevados.

MERCADO DE ÁGUAS 
AROMATIZADAS

A busca por hábitos mais saudáveis 
abriu caminho para um novo filão 
que já mostrou sua força no mercado 
de bebidas não alcoólicas: as águas 
aromatizadas. Repetindo o sucesso da 
Europa, Estados Unidos e Argentina, 
onde o produto é bem aceito e repre-
senta 30% do consumo de bebidas do 
gênero, no Brasil, a venda de água aro-
matizada também cresce a cada dia. 
Pesquisa do Instituto Qualibest, que 
realiza estudos via internet e tem 
60 mil usuários cadastrados, mostra 
que 63% dos 1.247 entrevistados já 
experimentaram algum tipo de água 
aromatizada. Dentre eles, 81% apro-
varam o sabor e 49% revelaram que 
substituiriam as bebidas de consumo 
habitual pela novidade. 

O crescimento das águas sabo-
rizadas tende a continuar em ritmo 
acelerado. O mercado deste segmento 
apresenta um potencial aberto cuja 
penetração de consumo é crescente e 
acredita-se que se manterá neste rit-
mo por ainda um período significativo.

TENDÊNCIAS
Percebe-se que apesar de ter uma 

baixa taxa de penetração, as bebidas 
de soja, sucos, chás e mates prontos 
para beber tiveram um crescimento 
elevado de vendas. Inovação, infor-
mação, saúde e crescimento de renda 
impulsionaram essas bebidas que au-

mentaram sua penetração nos lares. 
Porém refrigerantes e águas, já conso-
lidados, pouco cresceram em volume.

PRINCIPAIS ADITIVOS 
UTILIZADOS EM BEBIDAS

ÁGUA DE COCO - UHT
Frutose, ácido ascórbico, ácido 

cítrico. 
Obs.: Água de coco resfriada - Meta-

bissulfito de sódio e benzoato de sódio. 

ÁGUA TÔNICA
Sorbato de potássio e benzoato de 

sódio, ácido cítrico, ácido tartárico, 
aroma natural e artificial.

ÁGUA SABORIZADA
Ácido cítrico, aroma sintético idên-

tico ao natural, hexametafosfato de só-
dio, EDTA cálcico dissódico, ciclamato 
de sódio, sacarina sódica, benzoato de 
sódio, sorbato de potássio.

REFRIGERANTE
Corante caramelo, ácido cítrico, 

sorbato de potássio, benzoato de sódio. 

CHÁ GELADO (PRONTO)
Ácido cítrico, citrato de sódio, 

ácido ascórbico, ácido fosfórico, aro-
matizante, hexametafosfato de sódio, 
antiespumante, sorbato de potássio, 
benzoato de sódio.

SUCO LÍQUIDO
Ácido cítrico, ácido ascórbico, ben-

zoato de sódio e dióxido de enxofre.

REFRESCO EM PÓ
Ferro, ácido ascórbico, acidulante 

ácido cítrico, ácido fumárico citrato de 
sódio, aromatizante, fosfato tricálcico, 
carboximetilcelulose, goma xantana, 
corante inorgânico, dióxido de titânio, 
edulcorantes artificiais: ciclamato de 
sódio, aspartame, acessulfame e saca-
rina sódica, corante caramelo, corantes 
artificiais.

BEBIDA À BASE DE SOJA - UHT

Ácido ascórbico, pectina cítrica, 
ácido cítrico, citrato de sódio, goma 
xantana.

BEBIDAS DIET E LIGHT

Acessulfame K, aspartame, sacarina 
sódica e ciclamato de sódio. 
Obs.: refresco em pó e bebida à base de 
soja (diet) - Maltodextrina.

CERVEJA
Eritorbato de sódio, ácido eritórbi-

co, corante caramelo.
Obs.: eritorbato e ácido eritórbico 

são utilizados como conservadores em 
cervejas.

BEBIDAS ALCOÓLICAS: LICOR, 
BATIDA, DRINKS PRONTOS ETC.

Goma xantana, ácido cítrico, co-
rantes, ácido cítrico, goma guar, CMC, 
amido de milho, sorbato de potássio, 
aromas.

Obs.: vinho pode ser utilizado 
alguns aditivos também, depende do 
produto.

CAPPUCCINO 
Bicarbonato de sódio (confere 

espuma ao produto), cacau em pó, 
carboximetilcelulose, fosfato tricálci-
co, glucose, gordura vegetal, mono e 
diglicerídeos. 

ACHOCOLATADO EM PÓ 
Cacau em pó, maltodextrina, aro-

matizantes, lecitina de soja. 

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

www.pluryquimica.com.br

Ultra Alta Temperatura (UHT): 

processo cada vez mais popular, que 
trata o produto termicamente a uma 
temperatura elevadíssima por um 
espaço curtíssimo de tempo e após é 
feito o envaze em sistema asséptico, 
mantendo-se o produto próprio para 
consumo por um longo período, sem 
necessidade de auxiliar químico e/ou 
refrigeração.

PROCESSOS DE ENVASE
Envase mecânico simples: pro-

cesso simples de envaze, onde basica-
mente é feita a dosagem do produto 
na sua embalagem final.

Envase automatizado: processo 
de alta produtividade, onde é feito 
o preparo das embalagens, limpeza 
e envaze de produto, sendo, inclu-
sive, em algumas linhas, colocado os 
produtos diretamente em caixas para 
transporte.

Envase asséptico: processo sub-
seguente ao do tratamento UHT,  de 
alta produtividade, onde é feita o 
preparo das embalagens, limpeza e 
envaze do produto, sendo, inclusive, 
em algumas linhas, colocado os 
produtos diretamente em caixas para 
transporte.

MERCADO DE 
REFRIGERANTES

(ABIR - Associação Brasileira das 
Indústrias de Refrigerantes e Bebidas 
Não Alcoólicas - Dados de 2007)

O mercado de refrigerante é, den-
tre as bebidas não alcoólicas, o mais 
desenvolvido. O Brasil é o 3o maior 
mercado do mundo, atrás de EUA e 
México, embora com consumo per 
capita ainda baixo. 

Nos últimos anos a concorrência 
foi crescente por parte de outras be-
bidas não gaseificadas, como águas 
minerais, sucos, chás, mates, isotô-
nicos e bebidas energéticas.

O volume de vendas acumulado 
nos últimos 11 anos foi de 42%, em-
bora o crescimento dos últimos cinco 
anos tenha sido apenas de 12%, como 
consequência das opções de outras 
bebidas colocadas à disposição dos 
consumidores.

MERCADO DE BEBIDAS 
PRONTAS PARA BEBER

Mais uma vez, as mudanças de há-
bito do brasileiro confirmam a receita 
da indústria de bebidas não alcoólicas 
nos últimos anos: investir em conve-
niência para o consumidor moderno. 
As pessoas buscam uma alimentação 
mais saudável. O resultado é um cres-
cimento composto de 14% ao ano nos 
últimos cinco anos para as bebidas 
prontas para beber: sucos, néctares, 
refrescos, bebidas à base de soja, chás, 
mates e água de coco.

Os sucos e bebidas à base de 
soja representam quase 84% desse 
mercado, com um número crescente 
de participantes nacionais e inter-
nacionais. As embalagens são todas 
não retornáveis, predominando as de 
1 litro e superior, no caso de sucos, 
bebidas à base de soja, chás e mates.

MERCADO DE SUCOS 
PRONTOS PARA BEBER

As pesquisas indicam que a falta 
de tempo é um dos principais fato-
res para o crescimento acelerado do 
mercado de sucos prontos, seguido do 
item saúde e pela crescente entrada 
da mulher no mercado de trabalho. O 
consumo antes restrito ao ambiente 
do lar cresce de forma acentuada fora 
do lar.

Atualmente, se consomem os 
refrescos prontos, néctares e sucos 
de frutas, que se diferenciam entre si 
pela concentração de polpa de fruta, 
preço e público alvo. O número de 
indústrias interessadas nesse mercado 
cresce a cada ano.

MERCADO DE BEBIDAS 
À BASE DE SOJA

A busca por bebidas inovadoras, 
de sabor agradável e que tragam be-
nefícios à saúde, alavancou o mercado 
de bebidas à base de soja. Hoje, o 
mercado já atinge quase 200 milhões 
de litros/ano, com um crescimento a 
cada ano.

A diversificação atinge embalagens 
e sabores com combinação de soja e 
frutas diversas, soja, chocolate... An-

tes altamente concentrado em torno 
de um só participante, a Unilever 
(Ades), atualmente conta o mercado 
com vários players importantes que 
investem em pesquisa e tecnologia, 
buscando atingir os consumidores 
com diferenciação, qualidade e preço.

MERCADO DE CHÁ E 
MATE

Mais um segmento importante no 
mercado das bebidas não alcoólicas e 
de impulso recente. As perspectivas 
são bastante promissoras e apesar do 
mercado ser altamente concentrado 
em torno de poucos participantes, 
têm-se notícias da entrada de novas 
indústrias que estão investindo em 
diversificação, qualidade e preço a fim 
de alcançar o consumidor ávido por 
bebidas saudáveis e fáceis de serem 
consumidas.

MERCADO DE BEBIDAS 
ENERGÉTICAS

Bebida energética é a bebida que 
estimula o metabolismo, tem por fina-
lidade fornecer ao consumidor muita 
energia através da combinação de 
ingredientes com a cafeína, guaraná, 
taurina... Essas bebidas têm como 
alvo as pessoas jovens, estudantes, 
entre outros.

É um mercado relativamente novo. 
Embora a Red Bull seja a líder do 
mercado com quase 60%, percebe-se a 
entrada de vários novos participantes 
no mercado, que tem como principal 
atrativo a oportunidade da rede de dis-
tribuição já usada para outras bebidas, 
como refrigerantes e águas minerais.

MERCADO DE 
ISOTÔNICOS

Os isotônicos são bebidas esporti-
vas formuladas para consumidores que 
praticam atividades físicas. Hidratam 
o organismo e repõe rapidamente 
as perdas que ocorrem durante a 
transpiração. Suas fórmulas incluem 
carboidratos e sais minerais.

O mercado já é relevante, sendo a 
Gatorade o líder do mercado, seguido 
da Energil. Já se nota novas marcas 
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nas gôndolas dos supermercados 
mostrando ser um mercado aberto a 
novos participantes.

MERCADO DE ÁGUA 
MINERAL

O mercado de água mineral no 
Brasil passa pelo mesmo fenômeno 
que vem ocorrendo em outros países, 
como por exemplo, nos Estados Uni-
dos. Gostos mais sofisticados, busca 
de novidades no consumo de bebidas 
não alcoólicas e a preocupação com 
a qualidade da água potável vem fa-
zendo com que o consumo de água 
engarrafada cresça a níveis elevados.

MERCADO DE ÁGUAS 
AROMATIZADAS

A busca por hábitos mais saudáveis 
abriu caminho para um novo filão 
que já mostrou sua força no mercado 
de bebidas não alcoólicas: as águas 
aromatizadas. Repetindo o sucesso da 
Europa, Estados Unidos e Argentina, 
onde o produto é bem aceito e repre-
senta 30% do consumo de bebidas do 
gênero, no Brasil, a venda de água aro-
matizada também cresce a cada dia. 
Pesquisa do Instituto Qualibest, que 
realiza estudos via internet e tem 
60 mil usuários cadastrados, mostra 
que 63% dos 1.247 entrevistados já 
experimentaram algum tipo de água 
aromatizada. Dentre eles, 81% apro-
varam o sabor e 49% revelaram que 
substituiriam as bebidas de consumo 
habitual pela novidade. 

O crescimento das águas sabo-
rizadas tende a continuar em ritmo 
acelerado. O mercado deste segmento 
apresenta um potencial aberto cuja 
penetração de consumo é crescente e 
acredita-se que se manterá neste rit-
mo por ainda um período significativo.

TENDÊNCIAS
Percebe-se que apesar de ter uma 

baixa taxa de penetração, as bebidas 
de soja, sucos, chás e mates prontos 
para beber tiveram um crescimento 
elevado de vendas. Inovação, infor-
mação, saúde e crescimento de renda 
impulsionaram essas bebidas que au-

mentaram sua penetração nos lares. 
Porém refrigerantes e águas, já conso-
lidados, pouco cresceram em volume.

PRINCIPAIS ADITIVOS 
UTILIZADOS EM BEBIDAS

ÁGUA DE COCO - UHT
Frutose, ácido ascórbico, ácido 

cítrico. 
Obs.: Água de coco resfriada - Meta-

bissulfito de sódio e benzoato de sódio. 

ÁGUA TÔNICA
Sorbato de potássio e benzoato de 

sódio, ácido cítrico, ácido tartárico, 
aroma natural e artificial.

ÁGUA SABORIZADA
Ácido cítrico, aroma sintético idên-

tico ao natural, hexametafosfato de só-
dio, EDTA cálcico dissódico, ciclamato 
de sódio, sacarina sódica, benzoato de 
sódio, sorbato de potássio.

REFRIGERANTE
Corante caramelo, ácido cítrico, 

sorbato de potássio, benzoato de sódio. 

CHÁ GELADO (PRONTO)
Ácido cítrico, citrato de sódio, 

ácido ascórbico, ácido fosfórico, aro-
matizante, hexametafosfato de sódio, 
antiespumante, sorbato de potássio, 
benzoato de sódio.

SUCO LÍQUIDO
Ácido cítrico, ácido ascórbico, ben-

zoato de sódio e dióxido de enxofre.

REFRESCO EM PÓ
Ferro, ácido ascórbico, acidulante 

ácido cítrico, ácido fumárico citrato de 
sódio, aromatizante, fosfato tricálcico, 
carboximetilcelulose, goma xantana, 
corante inorgânico, dióxido de titânio, 
edulcorantes artificiais: ciclamato de 
sódio, aspartame, acessulfame e saca-
rina sódica, corante caramelo, corantes 
artificiais.

BEBIDA À BASE DE SOJA - UHT

Ácido ascórbico, pectina cítrica, 
ácido cítrico, citrato de sódio, goma 
xantana.

BEBIDAS DIET E LIGHT

Acessulfame K, aspartame, sacarina 
sódica e ciclamato de sódio. 
Obs.: refresco em pó e bebida à base de 
soja (diet) - Maltodextrina.

CERVEJA
Eritorbato de sódio, ácido eritórbi-

co, corante caramelo.
Obs.: eritorbato e ácido eritórbico 

são utilizados como conservadores em 
cervejas.

BEBIDAS ALCOÓLICAS: LICOR, 
BATIDA, DRINKS PRONTOS ETC.

Goma xantana, ácido cítrico, co-
rantes, ácido cítrico, goma guar, CMC, 
amido de milho, sorbato de potássio, 
aromas.

Obs.: vinho pode ser utilizado 
alguns aditivos também, depende do 
produto.

CAPPUCCINO 
Bicarbonato de sódio (confere 

espuma ao produto), cacau em pó, 
carboximetilcelulose, fosfato tricálci-
co, glucose, gordura vegetal, mono e 
diglicerídeos. 

ACHOCOLATADO EM PÓ 
Cacau em pó, maltodextrina, aro-

matizantes, lecitina de soja. 

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

www.pluryquimica.com.br

Ultra Alta Temperatura (UHT): 

processo cada vez mais popular, que 
trata o produto termicamente a uma 
temperatura elevadíssima por um 
espaço curtíssimo de tempo e após é 
feito o envaze em sistema asséptico, 
mantendo-se o produto próprio para 
consumo por um longo período, sem 
necessidade de auxiliar químico e/ou 
refrigeração.

PROCESSOS DE ENVASE
Envase mecânico simples: pro-

cesso simples de envaze, onde basica-
mente é feita a dosagem do produto 
na sua embalagem final.

Envase automatizado: processo 
de alta produtividade, onde é feito 
o preparo das embalagens, limpeza 
e envaze de produto, sendo, inclu-
sive, em algumas linhas, colocado os 
produtos diretamente em caixas para 
transporte.

Envase asséptico: processo sub-
seguente ao do tratamento UHT,  de 
alta produtividade, onde é feita o 
preparo das embalagens, limpeza e 
envaze do produto, sendo, inclusive, 
em algumas linhas, colocado os 
produtos diretamente em caixas para 
transporte.

MERCADO DE 
REFRIGERANTES

(ABIR - Associação Brasileira das 
Indústrias de Refrigerantes e Bebidas 
Não Alcoólicas - Dados de 2007)

O mercado de refrigerante é, den-
tre as bebidas não alcoólicas, o mais 
desenvolvido. O Brasil é o 3o maior 
mercado do mundo, atrás de EUA e 
México, embora com consumo per 
capita ainda baixo. 

Nos últimos anos a concorrência 
foi crescente por parte de outras be-
bidas não gaseificadas, como águas 
minerais, sucos, chás, mates, isotô-
nicos e bebidas energéticas.

O volume de vendas acumulado 
nos últimos 11 anos foi de 42%, em-
bora o crescimento dos últimos cinco 
anos tenha sido apenas de 12%, como 
consequência das opções de outras 
bebidas colocadas à disposição dos 
consumidores.

MERCADO DE BEBIDAS 
PRONTAS PARA BEBER

Mais uma vez, as mudanças de há-
bito do brasileiro confirmam a receita 
da indústria de bebidas não alcoólicas 
nos últimos anos: investir em conve-
niência para o consumidor moderno. 
As pessoas buscam uma alimentação 
mais saudável. O resultado é um cres-
cimento composto de 14% ao ano nos 
últimos cinco anos para as bebidas 
prontas para beber: sucos, néctares, 
refrescos, bebidas à base de soja, chás, 
mates e água de coco.

Os sucos e bebidas à base de 
soja representam quase 84% desse 
mercado, com um número crescente 
de participantes nacionais e inter-
nacionais. As embalagens são todas 
não retornáveis, predominando as de 
1 litro e superior, no caso de sucos, 
bebidas à base de soja, chás e mates.

MERCADO DE SUCOS 
PRONTOS PARA BEBER

As pesquisas indicam que a falta 
de tempo é um dos principais fato-
res para o crescimento acelerado do 
mercado de sucos prontos, seguido do 
item saúde e pela crescente entrada 
da mulher no mercado de trabalho. O 
consumo antes restrito ao ambiente 
do lar cresce de forma acentuada fora 
do lar.

Atualmente, se consomem os 
refrescos prontos, néctares e sucos 
de frutas, que se diferenciam entre si 
pela concentração de polpa de fruta, 
preço e público alvo. O número de 
indústrias interessadas nesse mercado 
cresce a cada ano.

MERCADO DE BEBIDAS 
À BASE DE SOJA

A busca por bebidas inovadoras, 
de sabor agradável e que tragam be-
nefícios à saúde, alavancou o mercado 
de bebidas à base de soja. Hoje, o 
mercado já atinge quase 200 milhões 
de litros/ano, com um crescimento a 
cada ano.

A diversificação atinge embalagens 
e sabores com combinação de soja e 
frutas diversas, soja, chocolate... An-

tes altamente concentrado em torno 
de um só participante, a Unilever 
(Ades), atualmente conta o mercado 
com vários players importantes que 
investem em pesquisa e tecnologia, 
buscando atingir os consumidores 
com diferenciação, qualidade e preço.

MERCADO DE CHÁ E 
MATE

Mais um segmento importante no 
mercado das bebidas não alcoólicas e 
de impulso recente. As perspectivas 
são bastante promissoras e apesar do 
mercado ser altamente concentrado 
em torno de poucos participantes, 
têm-se notícias da entrada de novas 
indústrias que estão investindo em 
diversificação, qualidade e preço a fim 
de alcançar o consumidor ávido por 
bebidas saudáveis e fáceis de serem 
consumidas.

MERCADO DE BEBIDAS 
ENERGÉTICAS

Bebida energética é a bebida que 
estimula o metabolismo, tem por fina-
lidade fornecer ao consumidor muita 
energia através da combinação de 
ingredientes com a cafeína, guaraná, 
taurina... Essas bebidas têm como 
alvo as pessoas jovens, estudantes, 
entre outros.

É um mercado relativamente novo. 
Embora a Red Bull seja a líder do 
mercado com quase 60%, percebe-se a 
entrada de vários novos participantes 
no mercado, que tem como principal 
atrativo a oportunidade da rede de dis-
tribuição já usada para outras bebidas, 
como refrigerantes e águas minerais.

MERCADO DE 
ISOTÔNICOS

Os isotônicos são bebidas esporti-
vas formuladas para consumidores que 
praticam atividades físicas. Hidratam 
o organismo e repõe rapidamente 
as perdas que ocorrem durante a 
transpiração. Suas fórmulas incluem 
carboidratos e sais minerais.

O mercado já é relevante, sendo a 
Gatorade o líder do mercado, seguido 
da Energil. Já se nota novas marcas 
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BEBIDAS 
FORTIFICADAS 

COM FIBRAS 
SOLÚVEIS, 

PREBIÓTICAS E 
VITAMINAS E 

MINERAIS
A população está cada vez mais preocupada em consumir 

alimentos saudáveis, com qualidade e benefícios estéticos, 
buscando maior praticidade e conveniência, ou seja, produtos 
com maior valor agregado. Esta tendência pode ser claramente 
percebida com o aparecimento de novos produtos tais como: 
leites enriquecidos com vitaminas e minerais, bebidas lácteas 
com baixo teor de gordura e calorias, iogurtes prebióticos, com 
adição de frutas e fibras, com aloe vera, leite de soja, entre outros.  

A Sweetmix é uma empresa especializada em desenvol-
vimento de premix, entregando soluções aos clientes com 
criações de premix de vitaminas, minerais e fibras solúveis. 
Como diferencial, é possível criar blends adicionados de aro-
mas que aumentam a aceitabilidade dos alimentos e bebidas.

Uma nova tendência são as bebidas funcionais nos quais 
fornecem benefícios adicionais à saúde oferecendo aos con-
sumidores uma forma fácil e conveniente de garantir que seu 
organismo tenha um fornecimento adequado de nutrientes 
importantes. No mercado, o êxito de venda de produtos se 
manifesta pelo processo contínuo de compra e consumo, que 
não só dependem das características intrínsecas ao alimento, 
bem como de outros fatores extrínsecos. 

O que destacamos como ingrediente diferenciado às 
bebidas funcionais são as fibras solúveis prebióticas, pois 
apresentam efeito fisiológico importante para o sistema 
digestório e possibilitam a redução do teor de carboidratos 
e gorduras processados em uma série de produtos acabados. 
Logo, setor de ingredientes cumpre um papel fundamental, 
pois possibilita melhorias nas características do produto final 
e permite o desenvolvimento de novos produtos que possam 
prevenir ou minimizar problemas de saúde.
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A inulina é uma fibra solúvel prebiótica. Sua configuração 
molecular a torna resistente à ação hidrolítica das enzimas 
salivares e intestinais. Dessa forma, atinge o cólon, onde é 
degradada por bactérias intestinais, principalmente as bifi-
dobactérias, podendo exercer efeitos benéficos 2.

A Inulina apresenta propriedades físicas que a torna apli-
cável em vários produtos alimentícios, com ausência de cor e 
odor, estabilidade em pH neutro e em temperaturas superiores 
a 140°C 1. Apresenta cerca de 1/3 do poder edulcorante da 
sacarose, oferta caloria de 1,5 kcal/g e pode ser utilizada por 
indivíduos diabéticos. Possui solubilidade maior que a sacaro-
se, não precipita, não deixam sensação de secura ou “areia” 
na boca e não é degradada durante a maioria dos processos 
de aquecimento, mas pode ser hidrolisada em frutose, em 
condições muito ácidas e em condições onde há exposição 
de tempo/temperatura. Além disso, melhora a qualidade dos 
alimentos e promove modificações satisfatórias no sabor e nas 
características físico-químicas, apresentando propriedades 
nutricionais, adoçantes e fisiológicas.

A Inulina é usada como ingrediente alimentar, aumen-
tando o conteúdo de fibras dos alimentos, sem alterar a 
viscosidade. Em algumas aplicações, pode ser utilizada como 
substituto de gordura, além de melhorar textura e mouthel. A 
Inulina pode ser aplicada nos seguintes segmentos: assados, 
recheios, sobremesas, temperos, cereais, iogurtes e outros 
produtos lácteos, sobremesas congeladas, biscoitos, balas, 
chocolates, chicletes, bebidas mais leves, massa de tortas e 
confeitos 1.

Além das características mencionadas das fibras solúveis, 
podemos destacar a importância de desenvolver bebidas for-
tificadas com vitaminas e minerais.

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA), o alimento fortificado/enriquecido ou simples-
mente adicionado de nutrientes é todo alimento ao qual 

for adicionado um ou mais nutrientes essenciais contidos 
naturalmente ou não no alimento, com o objetivo de reforçar 
o seu valor nutritivo e ou prevenir ou corrigir deficiência(s) 
demonstrada(s) em um ou mais nutrientes, na alimentação 
da população ou em grupos específicos da mesma.

Muitas vitaminas e minerais são utilizados na fortificação 
de alimentos. O uso da fortificação industrial de alimentos 
tem sido um dos melhores processos para o controle das 
carências nutricionais de microelementos da população, em 
todo mundo.

As vitaminas e os minerais são nutrientes essenciais para o 
funcionamento do nosso corpo, regulam enzimas e hormônios, 
participam da manutenção do batimento cardíaco, da con-
tração muscular, do funcionamento cerebral e do equilíbrio 
como um todo. Devem ser ingeridas através da alimentação, 
já que não são produzidas pelo organismo.

Muitas vezes, a população não consegue atingir suas 
necessidades nutricionais pela alimentação, muitas vezes é 
recomendada uma suplementação dos nutrientes deficientes 
na dieta através de uso de alimento bebidas fortificados com vi-
taminas e minerais, polivitamínicos e poliminerais podendo ser 
encontradas nas formas de sachês, comprimidos ou cápsulas.
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1509, 2000.
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EXTRATOS 
AROMATIZANTES 

NATURAIS 
COM FLUIDO 

SUPERCRÍTICO
O processo de extração com CO2-SFE está ganhando força 

em todo o mundo no setor de nutracêuticos,  suplementos ali-
mentares, funcionais orgânicos, segmentos onde os requisitos 
para a naturalidade e pureza são muito elevados e os métodos 
convencionais simplesmente não estão a altura do desafio. 

PROCESSO DE EXTRAÇÃO
O processo de extração com CO2 super-

crítico  atende aos padrões de processos 
mais rigorosos e oferece resultados muito 
superiores quando comparado aos proces-

sos tradicionais.
Evonik, uma das maiores empresas de 

especialidades químicas do mundo  parceira 
da Vogler Ingredients,  tem trabalhado com 

SFE desde 1980, melhorando continuamente o 
processo e a tecnologia tanto otimizar produ-

tos existentes como também no desenvolvi-
mento de soluções completamente novas, 

de alta qualidade para vários mercados 
finais. A  combinação de extenso 
know-how e tecnologia avançada se 
traduz em melhores resultados de 
custo-benefício. 

O processo de Extração com fluido supercrítico (também 
denominado SFE ), utilizando dióxido de carbono (CO2) com 
agente de extração,  é uma alternativa tecnológica inovadora 
para a produção de  substâncias puras e naturais para aplica-
ção em bebidas e alimentos.

O processo SFE permite a extração de extratos aromáticos 
e princípios ativos sensíveis a extração por calor e solventes.  
SFE não é apenas o método de extração de matérias-primas 
mais sensíveis, mas também oferece uma série de vantagens  
adicionais: 
• solvente natural, seguro, barato e ambientalmente 

responsável 100%;
• produtos finais livres de resíduos; 
• melhoria da qualidade com 

padronização;
• extratos naturais, com perfil aromá-

tico semelhante a matéria-prima 
original. 
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O processo de 
extração de CO2 con-
siste em bombear o 
dióxido de carbono 
pressurizado a uma 
câmara com a ma-
téria-prima vegetal. 
Quando o dióxido 
de carbono é sujeito 
a alta pressão, torna- 
se “supercrítico” e 
tem propriedades de 
líquido, enquanto se 
mantém em estado 

gasoso. Por causa das 
propriedades do líquido 
do gás, o CO2 apresen-

ta funções de  solvente, 
retirando os óleos e outras 

substâncias aromáticas. Assim, 
a diferença entre o CO2 supercrítico  da 
extração com solventes orgânicos e da des-
tilação tradicional é que o CO2 é utilizado 
como um solvente em vez de água aquecida, 
vapor ou outros solventes orgânicos. As 
temperaturas envolvidas no processo de ex-

tração supercrítica são menores, preservando 
as propriedades aromáticas da matéria-prima  

(cerca de 95ºF a 100ºF em oposição a 140ºF a 212° F na 
destilação a vapor). 

Um aspecto importante relativo a destilação de vapor é 
que as temperaturas  envolvidas no processo alteram a com-
posição molecular da matéria vegetal, já que o calor é um 
grande potencializador de reações químicas. Uma  diferença 
importante entre os extratos de CO2 e aqueles obtidos por 
destilação é que os extratos de CO2 normalmente contêm 
mais componentes encontrados na matéria-prima original. 
Dessa forma, eles mais se assemelham as plantas originais 
pois preservam os componentes químicos  que a compõem, 
e pode ser considerado como contendo um espectro mais 
completa dos componentes originais. 

EXTRATOS AROMÁTICOS
Os extratos aromáticos de Evonik CO2-SFE são produzidos 

de acordo com padrões mais elevados. Só utilizam:
• matérias-primas naturais; 
• dióxido de carbono NATURAL. 
Para a obtenção de extratos naturais que estão em 

conformidade com as regulamentações de alimentos em todo 
o mundo.  Extratos de CO2 são soluções para conferir perfis 
de aromas frescos ou notas de saída (top notes), conferindo 
personalidade ao produto aplicado.  

* Ana L úcia Barbosa Quiroga é gerente de P&D e Aplicação da Vogler 

Ingredients.

Vogler Ingredients Ltda.

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


