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HIDROCOLÓIDES DE 
ORIGEM NATURAL 

Inspiração para a criação de produtos inovadores pelo mercado de 
bebidas no Brasil e na América Latina.

As mega tendências de consumo e as novas realidades econô-
micas e sociais criam um cenário de novas oportunidades 

que ao mesmo tempo oferecem desafios aos produtores de 
bebidas de maneira que desenvolvam produtos multifuncionais 
com enfoque em funcionalidade, sabor, custo em uso, corpo e 
mouthfeel; tudo isso oferece soluções criativas e saudáveis ao 
mercado contra tantas outras ofertas disponíveis  ajudando a dife-
renciar e agregar valor numa realidade tão dinâmica de mercado.

Os hidrocolóides são biopolímeros de origem natural 
obtidos a partir de distintos processos como biofermen-
tação, extração ácida ou alcalina, que oferecem muito mais 
que viscosidade e textura de gel. Estes polímeros especiais 
permitem obter uma gama ampla e criativa de texturas, 
perfis sensoriais, características de performance e processa-
bilidade, substituir outras gomas ou polímeros por um único 
hidrocolóide multifuncional, etc. Tudo isso ocorre alinhado 
às mega tendências de mercado e oferecendo alternativas 
especializadas para atender às demandas que decorrem da 
redução de açúcar, sódio e gordura em produtos alimentícios. 
Isso é possível graças ao desenvolvimento dos perfis reológicos 
de cada hidrocolóide. 

MERCADO DE BEBIDAS
As bebidas podem ser classificadas em funcionais, ener-

géticas, nutracêuticas, proteicas ácidas e neutras, esportivas, 
suplementos, sucos, néctares, entre outras.

O que todas têm em comum é a necessidade de suspender 
ativos, ingredientes, minerais, polpas, estabilizar proteínas 
e conferir um perfil sensorial agradável e que minimize o 
impacto residual de determinados minerais, edulcorantes 
e sabores. Como objetivo final, os produtores de bebidas es-
peram oferecer ao mercado um produto atraente, saudável, 
seguro e de qualidade.

Os hidrocolóides oferecem muito mais que viscosidade, 
apresentam ampla funcionalidade, dentro de diferentes faixas 
de pH, o que demanda uma flexibilidade  operacional do sistema.

Estes desafios de formulação têm solução por exemplo 
nas pectinas tipo GENU®, que são ácidos poligalacturônicos, 
no caso de bebidas, os tipos mais utilizados são os do tipo 
alto metoxil. Obtidos a partir de cascas cítricas, podem ser 
aplicados para oferecer corpo e mouthfeel a sucos e néctares, 
incluindo-se aqueles com apelo de redução ou eliminação de 
açúcar. Como as características organolépticas das bebidas são 

alteradas quando à remoção do açúcar, tipo especiais desta 
pectina tem o perfil reológico desenhado para mimetizar o 
perfil original da bebida, permitindo também mascarar o 
potencial sabor residual de edulcorantes. 

Outro hidrocolóide muito importante e inovador para uso 
em bebidas é a gelana, tipo KELCOGEL®, biopolímero obtido 
a partir de biofermentação. Este polímero está disponíveis 
em diferentes graus, mas fundamentalmente em duas formas 
primárias, baixo acil e alto acil, que contribuem para oferecer 
caracte rísticas únicas e diferenciadas com baixíssimo custo 
em uso para suspensão, sensorial, transparência ao longo da 
vida útil do produto. A gelana é um biopolímero extremamente 
pseudoplástico que forma um “fluid gel” que oferece poder 
de suspensão de diferentes ingredientes ativos, funcionais ou 
visuais sem alterar a viscosidade do produto original.

Esta inovadora característica não só permite formular no-
vos produtos nas linhas de chás, bebidas energéticas, proteicas, 
“meal replacements”, etc. como suporta de maneira eficiente 
expansões de linha.

SOLUÇÕES CP KELCO

ESPECTRO DE PH DA CATEGORIA DE BEBIDAS
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O mesmo polímero em diferentes concentrações permite 
também criar novas formas de apresentação e consumo. Uma 
determinada bebida pode ser formulada com KELCOGEL® para 
ser consumida na forma de gel (shot), encapsulado, gel que se 
rompe e vira líquido para consumo em lata, etc.

Outra função importante dos hidrocolóides na nova rea-
lidade de formulação e lançamento de novidades em bebidas 
é garantir a estabilização de novas proteínas e agentes de 
fortifi cação. Ativos, agentes funcionais e fibras devem estar 
uniformemente dispersados e estáveis na bebida, que também 
deve ser deliciosa. 

Os hidrocolóides, por oferecerem características de perfis 
reológicos diferentes, oferecem como consequência diferentes 
perfis sensoriais. No caso das novas proteínas e grãos milenares 
em uso pelo mercado, a escolha correta do hidrocolóide não 
só deve ser feita para estabilizar, oferecer custo razoável e boa 
processabilidade. Sua escolha influencia diretamente o perfil 
sensorial da bebida e a CP Kelco está disponível para apoiar ao 
mercado nesta escolha já que o laboratório de Limeira, São Paulo 
já tem estudos de perfil sensorial definidos, podendo auxiliar ao 
cliente em testes de degustação que comprovam as curvas de 
padrão sensorial e reologia disponíveis para cada hidrocolóide. 

De forma prática, isso significa, do ponto de vista do con-
sumidor, que é possível melhorar a qualidade da bebida e sua 
percepção sensorial pela correta escolha do hidrocolóide.

Outra novidade disponível são as novas gerações de hidro-
colóide para bebidas conhecidos no mercado como Hi pHive™ 
e HpH®. Estas tecnologias foram apresentadas na última edição 
da FiSA, o intuito aqui é permitir aos formuladores trabalhar 
bebidas de base proteica em novas realidades de pH, em que as 
pectinas, carragenas e gelanas atualmente não trabalham por 
questões técnicas. Isso resulta em bebidas tipo “meal repla-
cement”, bebidas a base de morango, graviola  frutas exóticas 
que por estarem numa faixa de pH mais apropriada 4.5 - 4.9, 
desenvolvem sabor mais refrescante e integral da fruta com 
menor percepção “sintética”, quando do uso de aromas, por 
exemplo. Além disso podemos citar novas tecnologias de pecti-
na da CP Kelco que podem ser adicionadas em menor nível de 
uso depois da fermentação, substituindo guar, gelatina e amido.

No caso de bebidas neutras, a novidade do momento são as 
bebidas alternativas ao leite e à soja. O uso de grãos milenares, 
arroz, amêndoa, coco, entre outros em breve será impactado 
pela demanda por consumo de proteínas. Isso tudo leva à neces-
sidade não só de traçar perfis sensoriais deliciosos mas garantir 
a estabilidade e suspensão a longo prazo destes ingredientes e a 
bebida final. A tecnologia “fluid gel” de KELCOGEL® discutida 
acima vem de encontro a estes desafios.

Outro exemplo importante de segmentos que demonstram 
altas taxas de crescimento e maior aceitação pelo mercado 
são as bebidas à base de café e os chás, águas saborizadas, 
bebidas energéticas e nutracêuticas. Apesar da legislação 
ainda estar sob discussão para alguns destes sub segmentos, 
as estatísticas indicam projeções de crescimento importantes 
para estes segmentos de mercado emergentes.

A nova tecnologia Hi pHive™ é inovadora pois permite 
formular bebidas a base de café sem a necessidade de uso 
de fosfatos, permitindo assim rotulagem amigável, melhor 
desenvolvimento do sabor e maior estabilidade da bebida. 
No caso de chás e energéticos, a o valor da gama de soluções 
CP Kelco para estas aplicações está no fato de poder agregar 
valor sensorial, funcional e visual aos produtos fazendo uso da 
ciência da reologia para poder: encapsular aromas, vitaminas 
e minerais com a gelana, suspendida em um ‘fluid gel” da 
mesma gelana, com alta transparência e sem impactar a vis-
cosidade do produto original. No caso dos nutracêuticos, hoje 
disponíveis comumente no formato de gominhas, cápsulas e 
pós, podem ser formulados em formatos lúdicos, convenientes 
e deliciosos com os hidrocolóides para serem consumidos na 
forma de pós shot unidose de fácil preparo a frio sem grumos, 
géis shot unidose refrigerados ou não, para serem fortificados 
ou adicionados de vitaminas, colágeno, “energy boosters” 
e outros ingredientes específicos para oferecer soluções a 
diferentes demografias e demandas como saúde cognitiva, 
esportiva, feminina, etc.

Conclusão: Os hidrocolóides são matérias-primas 
imprescindíveis na formulação de bebidas. As novas ten-
dências de mercado, demandas do consumidor e novas 
legislações para controle e prevenção da saúde impactam 
diretamente o desenvolvimento de conceito, formulação e 
lançamento de produtos neste segmento. Os desafios são 
evidentes mas as oportunidades são maiores. Conte com a CP 
Kelco para apoiá-lo com soluções inovadoras para seu produto. 

Informações:
A CP Kelco é líder mundial em so luções hidrocolóides de 

origem natural, suas marcas:
GENU® (pectinas), GENUTINE® (carragenas), GENUGEL® 

(carragenas), GENUVISCO® (carragenas), GENULACTA® 
(carragenas), KELTROL® e KELTROL® Advanced Performance 
(gomas xantana), KELCOGEL® (gelanas), SIMPLESSE® (pro-
teína de soro de leite microparticulada), SLENDID® (pectina) 
e Cekol® (CMC).

* Liliane Furlan e Marina Boldrini.

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

SOLUÇÕES 
COMPLETAS PARA 

ESPORTISTAS
Com a ocorrência dos eventos espor-

tivos mundiais no Brasil, as pessoas 
se sentem mais motivadas a iniciar uma 
prática esportiva e buscar melhor con-
dicionamento físico. Mas, para obter 
bons resultados, é importante observar 
alguns cuidados, principalmente aque-
les relacionados com a alimentação.

Os atletas de elite sabem que 
a boa nutrição está associada ao 
melhor desempenho e que os pequenos 
detalhes podem resultar na vitória ou 
derrota.

De maneira menos intensa, mas 
não menos importante, os indivíduos 
que mantém uma vida ativa e que se 
exercitam por prazer e saúde também 
devem estar atentos aos alimentos e 
aos nutrientes que vão ingerir antes, 
durante e depois da atividade física. 

Não importa se a modalidade 
escolhida for futebol, golfe, natação, 
ciclismo ou musculação. Os exercícios 
ativam o complexo sistema fisiológi-
co para obter energia e promover as 
contrações musculares na intensidade 
certa e no momento certo.

Como dado representativo, em 
2008 a percentagem de americanos 
fisicamente ativos aumentou para 88% 
da população. Da mesma forma, na 
Europa, o percentual de pessoas que 
praticam atividade física aumentou 
22% de 2002 a 2006. Já a participação 
de esportistas na China continua a 
subir, com 35% dos adultos a prática 
de esportes pelo menos uma vez por 
semana. Como o número de pessoas 
que se exercitam e querem conhecer 
mais sobre o papel da nutrição no de-
sempenho esportivo têm aumentado, 
muitos produtos de nicho estão con-
quistando destaque com este publico 

de entusiastas pelo esporte.
Atletas profissionais sabem há 

anos que uma melhor nutrição pode 
ajudá-los a atingir o seu melhor desem-
penho. Atualmente, a valo rização pela 
nutrição esportiva está se espalhando 
para um círculo muito maior de pes-
soas que se exercitam para manter a 
forma. Ao mesmo tempo, a ciência da 
nutrição esportiva tem apresentado 
novos insights sobre os benefícios 
mensuráveis dos nutrientes, a inges-
tão adequa da e os horários de 
consumo. De acordo com uma 
recente declaração do Comi-
tê Olímpico Internacional 
(COI), os suplementos ali-
mentares podem aumentar 
o desem penho atlético. O 
COI aconselhou os atletas 

a ter em conta as suas necessidades de 
cálcio, ferro e vitamina D. Observou-se 
também que no longo prazo a proteína 
pode aumentar o ganho e a recupera-
ção do músculo após o exercício, jun-
tamente com os hidratos de carbono 
para auxiliar o desempenho.

Desta forma, fabricantes produtos 
para a nutrição esportiva têm procu-
rado capitalizar sobre esses avanços 
científicos e endosso de órgãos ofi-
ciais, como o COI, para criar produtos 
inovadores que proporcionam um 
desem penho múltiplo e benefícios de 

resistência. Estes incluem: energia, 
hidratação, reposição de eletrólitos e 

proteínas para proteger o tecido 
muscular durante a atividade 
física e recuperação de apoio 
depois.
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rompe e vira líquido para consumo em lata, etc.
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fortifi cação. Ativos, agentes funcionais e fibras devem estar 
uniformemente dispersados e estáveis na bebida, que também 
deve ser deliciosa. 

Os hidrocolóides, por oferecerem características de perfis 
reológicos diferentes, oferecem como consequência diferentes 
perfis sensoriais. No caso das novas proteínas e grãos milenares 
em uso pelo mercado, a escolha correta do hidrocolóide não 
só deve ser feita para estabilizar, oferecer custo razoável e boa 
processabilidade. Sua escolha influencia diretamente o perfil 
sensorial da bebida e a CP Kelco está disponível para apoiar ao 
mercado nesta escolha já que o laboratório de Limeira, São Paulo 
já tem estudos de perfil sensorial definidos, podendo auxiliar ao 
cliente em testes de degustação que comprovam as curvas de 
padrão sensorial e reologia disponíveis para cada hidrocolóide. 

De forma prática, isso significa, do ponto de vista do con-
sumidor, que é possível melhorar a qualidade da bebida e sua 
percepção sensorial pela correta escolha do hidrocolóide.

Outra novidade disponível são as novas gerações de hidro-
colóide para bebidas conhecidos no mercado como Hi pHive™ 
e HpH®. Estas tecnologias foram apresentadas na última edição 
da FiSA, o intuito aqui é permitir aos formuladores trabalhar 
bebidas de base proteica em novas realidades de pH, em que as 
pectinas, carragenas e gelanas atualmente não trabalham por 
questões técnicas. Isso resulta em bebidas tipo “meal repla-
cement”, bebidas a base de morango, graviola  frutas exóticas 
que por estarem numa faixa de pH mais apropriada 4.5 - 4.9, 
desenvolvem sabor mais refrescante e integral da fruta com 
menor percepção “sintética”, quando do uso de aromas, por 
exemplo. Além disso podemos citar novas tecnologias de pecti-
na da CP Kelco que podem ser adicionadas em menor nível de 
uso depois da fermentação, substituindo guar, gelatina e amido.

No caso de bebidas neutras, a novidade do momento são as 
bebidas alternativas ao leite e à soja. O uso de grãos milenares, 
arroz, amêndoa, coco, entre outros em breve será impactado 
pela demanda por consumo de proteínas. Isso tudo leva à neces-
sidade não só de traçar perfis sensoriais deliciosos mas garantir 
a estabilidade e suspensão a longo prazo destes ingredientes e a 
bebida final. A tecnologia “fluid gel” de KELCOGEL® discutida 
acima vem de encontro a estes desafios.

Outro exemplo importante de segmentos que demonstram 
altas taxas de crescimento e maior aceitação pelo mercado 
são as bebidas à base de café e os chás, águas saborizadas, 
bebidas energéticas e nutracêuticas. Apesar da legislação 
ainda estar sob discussão para alguns destes sub segmentos, 
as estatísticas indicam projeções de crescimento importantes 
para estes segmentos de mercado emergentes.

A nova tecnologia Hi pHive™ é inovadora pois permite 
formular bebidas a base de café sem a necessidade de uso 
de fosfatos, permitindo assim rotulagem amigável, melhor 
desenvolvimento do sabor e maior estabilidade da bebida. 
No caso de chás e energéticos, a o valor da gama de soluções 
CP Kelco para estas aplicações está no fato de poder agregar 
valor sensorial, funcional e visual aos produtos fazendo uso da 
ciência da reologia para poder: encapsular aromas, vitaminas 
e minerais com a gelana, suspendida em um ‘fluid gel” da 
mesma gelana, com alta transparência e sem impactar a vis-
cosidade do produto original. No caso dos nutracêuticos, hoje 
disponíveis comumente no formato de gominhas, cápsulas e 
pós, podem ser formulados em formatos lúdicos, convenientes 
e deliciosos com os hidrocolóides para serem consumidos na 
forma de pós shot unidose de fácil preparo a frio sem grumos, 
géis shot unidose refrigerados ou não, para serem fortificados 
ou adicionados de vitaminas, colágeno, “energy boosters” 
e outros ingredientes específicos para oferecer soluções a 
diferentes demografias e demandas como saúde cognitiva, 
esportiva, feminina, etc.

Conclusão: Os hidrocolóides são matérias-primas 
imprescindíveis na formulação de bebidas. As novas ten-
dências de mercado, demandas do consumidor e novas 
legislações para controle e prevenção da saúde impactam 
diretamente o desenvolvimento de conceito, formulação e 
lançamento de produtos neste segmento. Os desafios são 
evidentes mas as oportunidades são maiores. Conte com a CP 
Kelco para apoiá-lo com soluções inovadoras para seu produto. 

Informações:
A CP Kelco é líder mundial em so luções hidrocolóides de 

origem natural, suas marcas:
GENU® (pectinas), GENUTINE® (carragenas), GENUGEL® 

(carragenas), GENUVISCO® (carragenas), GENULACTA® 
(carragenas), KELTROL® e KELTROL® Advanced Performance 
(gomas xantana), KELCOGEL® (gelanas), SIMPLESSE® (pro-
teína de soro de leite microparticulada), SLENDID® (pectina) 
e Cekol® (CMC).

* Liliane Furlan e Marina Boldrini.

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

SOLUÇÕES 
COMPLETAS PARA 

ESPORTISTAS
Com a ocorrência dos eventos espor-

tivos mundiais no Brasil, as pessoas 
se sentem mais motivadas a iniciar uma 
prática esportiva e buscar melhor con-
dicionamento físico. Mas, para obter 
bons resultados, é importante observar 
alguns cuidados, principalmente aque-
les relacionados com a alimentação.

Os atletas de elite sabem que 
a boa nutrição está associada ao 
melhor desempenho e que os pequenos 
detalhes podem resultar na vitória ou 
derrota.

De maneira menos intensa, mas 
não menos importante, os indivíduos 
que mantém uma vida ativa e que se 
exercitam por prazer e saúde também 
devem estar atentos aos alimentos e 
aos nutrientes que vão ingerir antes, 
durante e depois da atividade física. 

Não importa se a modalidade 
escolhida for futebol, golfe, natação, 
ciclismo ou musculação. Os exercícios 
ativam o complexo sistema fisiológi-
co para obter energia e promover as 
contrações musculares na intensidade 
certa e no momento certo.

Como dado representativo, em 
2008 a percentagem de americanos 
fisicamente ativos aumentou para 88% 
da população. Da mesma forma, na 
Europa, o percentual de pessoas que 
praticam atividade física aumentou 
22% de 2002 a 2006. Já a participação 
de esportistas na China continua a 
subir, com 35% dos adultos a prática 
de esportes pelo menos uma vez por 
semana. Como o número de pessoas 
que se exercitam e querem conhecer 
mais sobre o papel da nutrição no de-
sempenho esportivo têm aumentado, 
muitos produtos de nicho estão con-
quistando destaque com este publico 

de entusiastas pelo esporte.
Atletas profissionais sabem há 

anos que uma melhor nutrição pode 
ajudá-los a atingir o seu melhor desem-
penho. Atualmente, a valo rização pela 
nutrição esportiva está se espalhando 
para um círculo muito maior de pes-
soas que se exercitam para manter a 
forma. Ao mesmo tempo, a ciência da 
nutrição esportiva tem apresentado 
novos insights sobre os benefícios 
mensuráveis dos nutrientes, a inges-
tão adequa da e os horários de 
consumo. De acordo com uma 
recente declaração do Comi-
tê Olímpico Internacional 
(COI), os suplementos ali-
mentares podem aumentar 
o desem penho atlético. O 
COI aconselhou os atletas 

a ter em conta as suas necessidades de 
cálcio, ferro e vitamina D. Observou-se 
também que no longo prazo a proteína 
pode aumentar o ganho e a recupera-
ção do músculo após o exercício, jun-
tamente com os hidratos de carbono 
para auxiliar o desempenho.

Desta forma, fabricantes produtos 
para a nutrição esportiva têm procu-
rado capitalizar sobre esses avanços 
científicos e endosso de órgãos ofi-
ciais, como o COI, para criar produtos 
inovadores que proporcionam um 
desem penho múltiplo e benefícios de 

resistência. Estes incluem: energia, 
hidratação, reposição de eletrólitos e 

proteínas para proteger o tecido 
muscular durante a atividade 
física e recuperação de apoio 
depois.
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proteínas para proteger o tecido 
muscular durante a atividade 
física e recuperação de apoio 
depois.
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CONVENIÊNCIA, SABOR 
& SAÚDE

Ao escolher uma bebida esporti-
va, em geral, os consumidores desta 
categoria procuram principalmente 
pela conveniência, sabor e energia. A 
demanda dos consumidores está na 
fase de transferência da necessidade 
de “rápido aumento”, para produtos 
que oferecem a liberação de energia 
sustentável, maior teor de vitaminas, 
inovação de sabores naturais e acres-
centam benefícios à saúde, tais como 
antioxidante e antienvelhecimento. Por 
outro lado, atletas de elite estão mais 

interessados   no benefício funcional, à 
procura de ingredientes e formulações 
que lhes proporcionem uma vantagem 
competitiva, melhora no desempenho, 
acelerando a recuperação muscular e 
apoiando o desenvolvimento muscular. 
Seja para um nicho de mercado ou para 
grande massa, produtos de nutrição es-
portiva precisam fornecer um benefício 
perceptível para o consumidor alvo.

MOMENTO CERTO, 
LOCAL CERTO

PeptoPro®, por exemplo, é uma pro-
teína hidrolisada que contém todos os 

20 aminoácidos no mesmo equilíbrio 
natural, como a caseína, uma proteína 
do leite, mas com virtualmente nenhu-
ma lactose ou gordura. Ele fornece 
aminoácidos na forma de di- e tri- 
peptídeos, moléculas tão pequenas de 
modo que não precisam digestão no 
corpo e pode ser entregue diretamente 
aos músculos. Esta entrega eficiente de 
aminoácidos é especialmente impor-
tante durante a atividade física intensa 
quando a capacidade digestiva do corpo 
é fortemente comprometida. A entrega 
imediata desses aminoácidos protege 
os músculos durante o exercício e dá 
início ao processo de recuperação após 

o exercício. Vale ressaltar que a entrega 
eficiente de aminoácidos é importante 
após o exercício porque há um período 
de tempo limitado, o chamado pós-
exercício “janela de oportunidade”, 
antes da capacidade das células mus-
culares para a absorção de nutrientes 
ficar mais lenta. No período após o exer-
cício, a  recuperação proteica funciona 
em sinergia com carboidratos para 
impulsionar a resposta à insulina em 
atletas de resistência e ajuda a repor 
as reservas de glicogênio. Nos testes, 
PeptoPro® foi indicado para melhorar 
a resistência e desempenho, estimular 
o crescimento muscular, acelerar a 

recuperação e reduzir a dor muscu-
lar,,,. PeptoPro®  é completamente e 
instantaneamente solúvel em água fria, 
e está disponível em formas adequadas 
para aplicação em uma variedade de 
produtos de nutrição esportiva.

FORMULAÇÕES 
EFICAZES PARA O 
MELHOR RENDIMENTO E 
RECUPERAÇÃO

Vale lembrar que os exercícios físi-
cos estimulam o processo oxidativo, au-
mentando a produção de radicais livres. 
Assim, a ingestão de nutrientes antioxi-
dantes, por meio da alimentação ou de 
suplementos, pode proteger o organis-
mo contra a ação prejudicial desses 
componentes. Os antioxidantes, como 
as vitaminas C e E, betacaroteno, zin-
co e a coenzima Q10, podem também 
minimizar a dor muscular após o exer-
cício. Níveis naturais de CoQ10 podem 
ser aumentados com a suplementação 
para reduzir lesão muscular induzida 
pelo exercício e melhorar o tempo de 
desempenho, resistência e recuperação 
nos treinos. Em pessoas não treinadas, 
foi identificado para melhorar os níveis 
de energia dos participantes durante 
o exercício. Vitaminas do complexo 
B participam na produção de energia 
e no metabolismo de aminoácidos, e 
desempenham muitas outras funções 
importantes no corpo. Por que o exer-
cício de rotina aumenta o volume de re-
torno e perda de vitaminas do complexo 
B, os atletas podem exigir o dobro da 
quantidade atualmente recomendada 
para a população em geral. Além disso, 
os atletas que participam de esportes 
que limitam peso corporal tais como 
ginástica, ballet e lutas, podem ter um 
risco de déficit de vitaminas B devido à 
ingestão de alimentos limitada.

A vitamina D atua diretamente so-
bre o músculo para aumentar a síntese 
de proteínas. A ingestão suficiente de 
vitamina D está associada com a força 
muscular e desempenho físico, e foi 
mostrado para melhorar a função mus-
cular e equilíbrio em idosos. Principais 
especialistas acreditam que a ingestão 
recomendada para a vitamina D é muito 
baixa para compensar a falta de for-
mação de vitamina D a partir de exposi-

ção solar, necessitando suplementação.
Minerais, tais como cálcio, ferro, 
magné sio, zinco e cromo são igual-
mente recomendados para o uso em 
bebidas para esportistas, uma vez que 
são susceptíveis a apresentar deficiên-
cia na dieta de muitos atletas. O ferro 
é essencial para o transporte de oxigê-
nio para os músculos de trabalho, e a 
ingestão inadequada juntamente com 
lesões podem produzir deficiência de 
ferro. Os níveis baixos de zinco podem 
impactar nas funções pulmonar e do 
coração, bem como reduzir a força 
e resistência. A ingestão inadequada 
de cálcio aumenta o risco de baixa 
densidade mineral óssea e fraturas por 
estresse. E a falta de magnésio na dieta 
pode induzir a cãibras musculares e 
desempenho muscular diminuído.   O 
cromo pode suportar a ação da insulina 
no nível celular e, assim, estimular a 
captação de glicose pelo músculo. A 
suplementação com ômega-3 ácidos 
graxos poli-insaturados de cadeia longa 
(PUFAs) foi identificada para reduzir 
a frequência cardíaca e o consumo de 
oxigênio durante o exercício, melhorar 
a capacidade aeróbica e ajudar a relaxar 
as passagens aéreas em atletas de elite.

HIDRATE COM PRÉ-
MISTURAS VENCEDORAS

O crescente conhecimento de nu-
trição esportiva entre os atletas profis-
sionais e esportistas amadores apresen-
ta uma oportunidade aos fabricantes de 
bebidas para desenvolver produtos que 
têm como alvo este mercado crescente 
na indústria de fitness. Fortitech®  é 
líder mundial em pré-misturas persona-
lizadas de nutrientes para as indústrias 
de alimentos, bebidas, suplementos 
alimentares e produtos farmacêuticos. 
As pré-misturas da DSM oferecem um 
mecanismo eficiente para a entrega de 
ingredientes de qualidade e seguros 
que aumentam a energia e facilitam a 
recuperação, sem qualquer impacto no 
sabor ou textura. Em uma etapa fácil, 
pré-misturas secas ou líquidas podem 
ser adicionadas a uma ampla variedade 
de aplicações de bebidas, oferecendo 
aos consumidores os benefícios mais 
adequados às suas necessidades indi-

viduais e do tipo de atividades físicas que realizam. Micronutrientes essenciais, 
vitaminas e minerais que fornecem a nutrição são chave para a aptidão física ideal 
e desempenho esportivo reforçado.
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& SAÚDE

Ao escolher uma bebida esporti-
va, em geral, os consumidores desta 
categoria procuram principalmente 
pela conveniência, sabor e energia. A 
demanda dos consumidores está na 
fase de transferência da necessidade 
de “rápido aumento”, para produtos 
que oferecem a liberação de energia 
sustentável, maior teor de vitaminas, 
inovação de sabores naturais e acres-
centam benefícios à saúde, tais como 
antioxidante e antienvelhecimento. Por 
outro lado, atletas de elite estão mais 

interessados   no benefício funcional, à 
procura de ingredientes e formulações 
que lhes proporcionem uma vantagem 
competitiva, melhora no desempenho, 
acelerando a recuperação muscular e 
apoiando o desenvolvimento muscular. 
Seja para um nicho de mercado ou para 
grande massa, produtos de nutrição es-
portiva precisam fornecer um benefício 
perceptível para o consumidor alvo.

MOMENTO CERTO, 
LOCAL CERTO

PeptoPro®, por exemplo, é uma pro-
teína hidrolisada que contém todos os 

20 aminoácidos no mesmo equilíbrio 
natural, como a caseína, uma proteína 
do leite, mas com virtualmente nenhu-
ma lactose ou gordura. Ele fornece 
aminoácidos na forma de di- e tri- 
peptídeos, moléculas tão pequenas de 
modo que não precisam digestão no 
corpo e pode ser entregue diretamente 
aos músculos. Esta entrega eficiente de 
aminoácidos é especialmente impor-
tante durante a atividade física intensa 
quando a capacidade digestiva do corpo 
é fortemente comprometida. A entrega 
imediata desses aminoácidos protege 
os músculos durante o exercício e dá 
início ao processo de recuperação após 

o exercício. Vale ressaltar que a entrega 
eficiente de aminoácidos é importante 
após o exercício porque há um período 
de tempo limitado, o chamado pós-
exercício “janela de oportunidade”, 
antes da capacidade das células mus-
culares para a absorção de nutrientes 
ficar mais lenta. No período após o exer-
cício, a  recuperação proteica funciona 
em sinergia com carboidratos para 
impulsionar a resposta à insulina em 
atletas de resistência e ajuda a repor 
as reservas de glicogênio. Nos testes, 
PeptoPro® foi indicado para melhorar 
a resistência e desempenho, estimular 
o crescimento muscular, acelerar a 

recuperação e reduzir a dor muscu-
lar,,,. PeptoPro®  é completamente e 
instantaneamente solúvel em água fria, 
e está disponível em formas adequadas 
para aplicação em uma variedade de 
produtos de nutrição esportiva.

FORMULAÇÕES 
EFICAZES PARA O 
MELHOR RENDIMENTO E 
RECUPERAÇÃO

Vale lembrar que os exercícios físi-
cos estimulam o processo oxidativo, au-
mentando a produção de radicais livres. 
Assim, a ingestão de nutrientes antioxi-
dantes, por meio da alimentação ou de 
suplementos, pode proteger o organis-
mo contra a ação prejudicial desses 
componentes. Os antioxidantes, como 
as vitaminas C e E, betacaroteno, zin-
co e a coenzima Q10, podem também 
minimizar a dor muscular após o exer-
cício. Níveis naturais de CoQ10 podem 
ser aumentados com a suplementação 
para reduzir lesão muscular induzida 
pelo exercício e melhorar o tempo de 
desempenho, resistência e recuperação 
nos treinos. Em pessoas não treinadas, 
foi identificado para melhorar os níveis 
de energia dos participantes durante 
o exercício. Vitaminas do complexo 
B participam na produção de energia 
e no metabolismo de aminoácidos, e 
desempenham muitas outras funções 
importantes no corpo. Por que o exer-
cício de rotina aumenta o volume de re-
torno e perda de vitaminas do complexo 
B, os atletas podem exigir o dobro da 
quantidade atualmente recomendada 
para a população em geral. Além disso, 
os atletas que participam de esportes 
que limitam peso corporal tais como 
ginástica, ballet e lutas, podem ter um 
risco de déficit de vitaminas B devido à 
ingestão de alimentos limitada.

A vitamina D atua diretamente so-
bre o músculo para aumentar a síntese 
de proteínas. A ingestão suficiente de 
vitamina D está associada com a força 
muscular e desempenho físico, e foi 
mostrado para melhorar a função mus-
cular e equilíbrio em idosos. Principais 
especialistas acreditam que a ingestão 
recomendada para a vitamina D é muito 
baixa para compensar a falta de for-
mação de vitamina D a partir de exposi-

ção solar, necessitando suplementação.
Minerais, tais como cálcio, ferro, 
magné sio, zinco e cromo são igual-
mente recomendados para o uso em 
bebidas para esportistas, uma vez que 
são susceptíveis a apresentar deficiên-
cia na dieta de muitos atletas. O ferro 
é essencial para o transporte de oxigê-
nio para os músculos de trabalho, e a 
ingestão inadequada juntamente com 
lesões podem produzir deficiência de 
ferro. Os níveis baixos de zinco podem 
impactar nas funções pulmonar e do 
coração, bem como reduzir a força 
e resistência. A ingestão inadequada 
de cálcio aumenta o risco de baixa 
densidade mineral óssea e fraturas por 
estresse. E a falta de magnésio na dieta 
pode induzir a cãibras musculares e 
desempenho muscular diminuído.   O 
cromo pode suportar a ação da insulina 
no nível celular e, assim, estimular a 
captação de glicose pelo músculo. A 
suplementação com ômega-3 ácidos 
graxos poli-insaturados de cadeia longa 
(PUFAs) foi identificada para reduzir 
a frequência cardíaca e o consumo de 
oxigênio durante o exercício, melhorar 
a capacidade aeróbica e ajudar a relaxar 
as passagens aéreas em atletas de elite.

HIDRATE COM PRÉ-
MISTURAS VENCEDORAS

O crescente conhecimento de nu-
trição esportiva entre os atletas profis-
sionais e esportistas amadores apresen-
ta uma oportunidade aos fabricantes de 
bebidas para desenvolver produtos que 
têm como alvo este mercado crescente 
na indústria de fitness. Fortitech®  é 
líder mundial em pré-misturas persona-
lizadas de nutrientes para as indústrias 
de alimentos, bebidas, suplementos 
alimentares e produtos farmacêuticos. 
As pré-misturas da DSM oferecem um 
mecanismo eficiente para a entrega de 
ingredientes de qualidade e seguros 
que aumentam a energia e facilitam a 
recuperação, sem qualquer impacto no 
sabor ou textura. Em uma etapa fácil, 
pré-misturas secas ou líquidas podem 
ser adicionadas a uma ampla variedade 
de aplicações de bebidas, oferecendo 
aos consumidores os benefícios mais 
adequados às suas necessidades indi-

viduais e do tipo de atividades físicas que realizam. Micronutrientes essenciais, 
vitaminas e minerais que fornecem a nutrição são chave para a aptidão física ideal 
e desempenho esportivo reforçado.
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Ao escolher uma bebida esporti-
va, em geral, os consumidores desta 
categoria procuram principalmente 
pela conveniência, sabor e energia. A 
demanda dos consumidores está na 
fase de transferência da necessidade 
de “rápido aumento”, para produtos 
que oferecem a liberação de energia 
sustentável, maior teor de vitaminas, 
inovação de sabores naturais e acres-
centam benefícios à saúde, tais como 
antioxidante e antienvelhecimento. Por 
outro lado, atletas de elite estão mais 

interessados   no benefício funcional, à 
procura de ingredientes e formulações 
que lhes proporcionem uma vantagem 
competitiva, melhora no desempenho, 
acelerando a recuperação muscular e 
apoiando o desenvolvimento muscular. 
Seja para um nicho de mercado ou para 
grande massa, produtos de nutrição es-
portiva precisam fornecer um benefício 
perceptível para o consumidor alvo.

MOMENTO CERTO, 
LOCAL CERTO

PeptoPro®, por exemplo, é uma pro-
teína hidrolisada que contém todos os 

20 aminoácidos no mesmo equilíbrio 
natural, como a caseína, uma proteína 
do leite, mas com virtualmente nenhu-
ma lactose ou gordura. Ele fornece 
aminoácidos na forma de di- e tri- 
peptídeos, moléculas tão pequenas de 
modo que não precisam digestão no 
corpo e pode ser entregue diretamente 
aos músculos. Esta entrega eficiente de 
aminoácidos é especialmente impor-
tante durante a atividade física intensa 
quando a capacidade digestiva do corpo 
é fortemente comprometida. A entrega 
imediata desses aminoácidos protege 
os músculos durante o exercício e dá 
início ao processo de recuperação após 

o exercício. Vale ressaltar que a entrega 
eficiente de aminoácidos é importante 
após o exercício porque há um período 
de tempo limitado, o chamado pós-
exercício “janela de oportunidade”, 
antes da capacidade das células mus-
culares para a absorção de nutrientes 
ficar mais lenta. No período após o exer-
cício, a  recuperação proteica funciona 
em sinergia com carboidratos para 
impulsionar a resposta à insulina em 
atletas de resistência e ajuda a repor 
as reservas de glicogênio. Nos testes, 
PeptoPro® foi indicado para melhorar 
a resistência e desempenho, estimular 
o crescimento muscular, acelerar a 

recuperação e reduzir a dor muscu-
lar,,,. PeptoPro®  é completamente e 
instantaneamente solúvel em água fria, 
e está disponível em formas adequadas 
para aplicação em uma variedade de 
produtos de nutrição esportiva.

FORMULAÇÕES 
EFICAZES PARA O 
MELHOR RENDIMENTO E 
RECUPERAÇÃO

Vale lembrar que os exercícios físi-
cos estimulam o processo oxidativo, au-
mentando a produção de radicais livres. 
Assim, a ingestão de nutrientes antioxi-
dantes, por meio da alimentação ou de 
suplementos, pode proteger o organis-
mo contra a ação prejudicial desses 
componentes. Os antioxidantes, como 
as vitaminas C e E, betacaroteno, zin-
co e a coenzima Q10, podem também 
minimizar a dor muscular após o exer-
cício. Níveis naturais de CoQ10 podem 
ser aumentados com a suplementação 
para reduzir lesão muscular induzida 
pelo exercício e melhorar o tempo de 
desempenho, resistência e recuperação 
nos treinos. Em pessoas não treinadas, 
foi identificado para melhorar os níveis 
de energia dos participantes durante 
o exercício. Vitaminas do complexo 
B participam na produção de energia 
e no metabolismo de aminoácidos, e 
desempenham muitas outras funções 
importantes no corpo. Por que o exer-
cício de rotina aumenta o volume de re-
torno e perda de vitaminas do complexo 
B, os atletas podem exigir o dobro da 
quantidade atualmente recomendada 
para a população em geral. Além disso, 
os atletas que participam de esportes 
que limitam peso corporal tais como 
ginástica, ballet e lutas, podem ter um 
risco de déficit de vitaminas B devido à 
ingestão de alimentos limitada.

A vitamina D atua diretamente so-
bre o músculo para aumentar a síntese 
de proteínas. A ingestão suficiente de 
vitamina D está associada com a força 
muscular e desempenho físico, e foi 
mostrado para melhorar a função mus-
cular e equilíbrio em idosos. Principais 
especialistas acreditam que a ingestão 
recomendada para a vitamina D é muito 
baixa para compensar a falta de for-
mação de vitamina D a partir de exposi-

ção solar, necessitando suplementação.
Minerais, tais como cálcio, ferro, 
magné sio, zinco e cromo são igual-
mente recomendados para o uso em 
bebidas para esportistas, uma vez que 
são susceptíveis a apresentar deficiên-
cia na dieta de muitos atletas. O ferro 
é essencial para o transporte de oxigê-
nio para os músculos de trabalho, e a 
ingestão inadequada juntamente com 
lesões podem produzir deficiência de 
ferro. Os níveis baixos de zinco podem 
impactar nas funções pulmonar e do 
coração, bem como reduzir a força 
e resistência. A ingestão inadequada 
de cálcio aumenta o risco de baixa 
densidade mineral óssea e fraturas por 
estresse. E a falta de magnésio na dieta 
pode induzir a cãibras musculares e 
desempenho muscular diminuído.   O 
cromo pode suportar a ação da insulina 
no nível celular e, assim, estimular a 
captação de glicose pelo músculo. A 
suplementação com ômega-3 ácidos 
graxos poli-insaturados de cadeia longa 
(PUFAs) foi identificada para reduzir 
a frequência cardíaca e o consumo de 
oxigênio durante o exercício, melhorar 
a capacidade aeróbica e ajudar a relaxar 
as passagens aéreas em atletas de elite.

HIDRATE COM PRÉ-
MISTURAS VENCEDORAS

O crescente conhecimento de nu-
trição esportiva entre os atletas profis-
sionais e esportistas amadores apresen-
ta uma oportunidade aos fabricantes de 
bebidas para desenvolver produtos que 
têm como alvo este mercado crescente 
na indústria de fitness. Fortitech®  é 
líder mundial em pré-misturas persona-
lizadas de nutrientes para as indústrias 
de alimentos, bebidas, suplementos 
alimentares e produtos farmacêuticos. 
As pré-misturas da DSM oferecem um 
mecanismo eficiente para a entrega de 
ingredientes de qualidade e seguros 
que aumentam a energia e facilitam a 
recuperação, sem qualquer impacto no 
sabor ou textura. Em uma etapa fácil, 
pré-misturas secas ou líquidas podem 
ser adicionadas a uma ampla variedade 
de aplicações de bebidas, oferecendo 
aos consumidores os benefícios mais 
adequados às suas necessidades indi-

viduais e do tipo de atividades físicas que realizam. Micronutrientes essenciais, 
vitaminas e minerais que fornecem a nutrição são chave para a aptidão física ideal 
e desempenho esportivo reforçado.
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AROMAS 
CÍTRICOS NATURAIS 
UMA PERSPECTIVA DE 

MERCADO

O delicado balanço entre sabor e 
odor o qual é chamado “flavor”, 

contribui para dar prazer às pessoas 
ao saborear qualquer alimento. Há 
um grande interesse em identificar e 
quantificar a maioria dos compostos 
voláteis que contribuem para o “flavor” 
dos alimentos.  Aromas com qualidade, 
assim como, suas dosagens ideais aos 
produtos finais, são essenciais para se 
manter o frescor e estabilidade do pro-
duto. No presente trabalho, o foco  está 
nos aromas 100 % naturais conhecidos 
internacionalmente pela sigla FTNF 
( From The Named Fruit), que significa 
obtido naturalmente da própria fruta.

O aroma de um determinado pro-
duto é um conjunto bastante amplo de 
substâncias as quais são diretamente 
responsáveis pelo seu odor e sabor. 
Atualmente, mais de 6.000 compostos 
foram identificados como participan-
tes de aromas. Os sucos de maracujá 
e laranja, por exemplo, contém cerca 
de 200 componentes responsáveis por 
seu aroma. As técnicas clássicas de 
processamento desses alimentos levam a 
uma modificação ou perda considerável 

destes componentes, com consequente 
comprometimento de sua qualidade.

Durante a concentração destes su-
cos, componentes voláteis contidos na 
fase de vapor, são condensados   pelos sis-
temas de recuperação de aroma. A perda 
destes constituintes aromatizantes 
resulta em uma diminuição da qualidade 
do suco, a menos que estes compostos 
sejam nele  reincorporados.  Os sistemas 
de recuperação destes compostos volá-
teis geram duas fases distintas:  essência  
oleosa (fase oleosa) e essência aquosa 
(fase aquosa). O rendimento médio des-
tes produtos é muito baixo. No caso da 
laranja, são necessários cerca de 2.000 
kg de frutas para produzir 1 kg de fase 
aquosa e 8.000 kg  para 1 kg de fase 
oleosa. Estes dois produtos são ricos 
em aldeídos, ésteres e outros compos-
tos voláteis. Como o armazenamento e 
transporte de tais produtos são caros, a 
avaliação dos processos de concentração 
destas essências é de grande interesse.

Inúmeros métodos de separação tem 
sido aplicados para promover o fraciona-
mento dos componentes dos óleos es-
senciais e essências. Dentre os principais 

métodos de separação, podemos destacar: 
destilação fracionada a vácuo, cromato-
grafia líquida preparativa, extração com 
fluido supercrítico e pervaporação.

A composição dos compostos voláteis 
extraidos, independente de qual tipo de 
extração seja utilizado,  origina o balanço 
aromático ideal a ser adicionado ao pro-
duto final. A mistura destes componentes 
naturais extraidos da própria fruta darão 
origem ao aroma 100% natural, FTNF.

O principal objetivo da destilação é 
separar uma mistura em componentes 
individuais, em função de seus diferen-
tes níveis de volatilidade. A destilação é 
um dos principais métodos de extração 
de óleos essenciais a partir de plantas. 
A percentagem de cada um dos com-
ponentes na fase de vapor, geralmente 
depende da sua pressão de vapor a uma 
determinada  temperatura. Dependendo 
do produto desejado, escolhe-se o méto-
do de fracionamento ideal.

A destilação fracionada a vácuo tem 
sido um processo bastante utilizado, 
principalmente após o desenvolvimento 
de colunas eficientes com alto número 
de pratos teóricos.

As Figuras 1 a 4 mostram alguns 
perfis cromatográficos de amostras de 
essência oleosa ou fase oleosa de laranja 
fracionadas pelos diferentes processos 
citados. Um estudo comparativo quan-
titativo dos principais componentes 
aromáticos, obtidos pelos diferentes 
processos pode ser visto na Tabela 1.

Na Figura 5 pode-se observar perfis 
cromatográficos de diferentes tipos de 
suco de laranja.

Fig. 1 - Essência Oleosa de Laranja (E.O.L.) Original (“single”)

Fig. 2 - Essência Oleosa de Laranja Concentrada via Destilação à Vácuo(D.V.)

Fig. 3 - Essência Oleosa de Laranja

Fig. 4 - Essência Oleosa de Laranja Concentrada via Cromatografi a 
Líquida Concentrada via Extração por Preparativa (P.L.C.) Fluido 
Supercrítico (S.F.E.)

Legenda:  E.O.L. - 
Essência Oleosa de 
Laranja

D.V. - Destilação a 
Vácuo

P.L.C. - 
Cromatografi a 
Líquida  Preparativa

S.F.E. - Extração com 
Fluido Super Crítico

COMPONENTES E.O.L ORIGINAL 
(”SINGLE”)

E.O.L. CONC. 
VIA D.V.

E.O.L. CONCEN. 
VIA PLC

E.O.L. CONCEN. 
VIA SFE

Octanal 0,985 1,400 3,200 2,590

Nonanal 0,081 0,568 0,398 0,558

Citronelal 0,056 0,699 0,313 0,425

Decanal 0,356 3,610 1,750 2,688

Neral 0,083 0,979 0,417 0,708

Geranial 0,105 1,370 0,520 0,858

Dodecanal 0,023 0,192 0,051 0,179

β-Sinensal Tr 0,057 0,034 0,052

𝛼𝛼-Sinensal Tr 0,044 0,021 0,032

Noot - Ketone Tr 0,061 0,016 0,0246

Ethyl Butyrate 0,046 0,589 0,307 0,402

Valencene 0,130 1,260 0,052 0,610

Aldeídos Totais (GLC) 1,680 8,980 6,720 8,110

Aldeídos Totais (Titulométrico) 1,710 9,000 6,800 8,160

TABELA 1 - AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS VIA CROMATOGRAFIA GÁS - 
LÍQUIDA (GLC), EM G/100G, PARA OS PRINCIPAIS COMPONENTES AROMÁTICOS DA ESSÊNCIA 
OLEOSA DE LARANJA (E.O.L), CONCENTRADA PELOS DIFERENTES PROCESSOS

Fonte: Bettini, M.F.M 
(2000)
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UMA PERSPECTIVA DE 

MERCADO

O delicado balanço entre sabor e 
odor o qual é chamado “flavor”, 

contribui para dar prazer às pessoas 
ao saborear qualquer alimento. Há 
um grande interesse em identificar e 
quantificar a maioria dos compostos 
voláteis que contribuem para o “flavor” 
dos alimentos.  Aromas com qualidade, 
assim como, suas dosagens ideais aos 
produtos finais, são essenciais para se 
manter o frescor e estabilidade do pro-
duto. No presente trabalho, o foco  está 
nos aromas 100 % naturais conhecidos 
internacionalmente pela sigla FTNF 
( From The Named Fruit), que significa 
obtido naturalmente da própria fruta.

O aroma de um determinado pro-
duto é um conjunto bastante amplo de 
substâncias as quais são diretamente 
responsáveis pelo seu odor e sabor. 
Atualmente, mais de 6.000 compostos 
foram identificados como participan-
tes de aromas. Os sucos de maracujá 
e laranja, por exemplo, contém cerca 
de 200 componentes responsáveis por 
seu aroma. As técnicas clássicas de 
processamento desses alimentos levam a 
uma modificação ou perda considerável 

destes componentes, com consequente 
comprometimento de sua qualidade.

Durante a concentração destes su-
cos, componentes voláteis contidos na 
fase de vapor, são condensados   pelos sis-
temas de recuperação de aroma. A perda 
destes constituintes aromatizantes 
resulta em uma diminuição da qualidade 
do suco, a menos que estes compostos 
sejam nele  reincorporados.  Os sistemas 
de recuperação destes compostos volá-
teis geram duas fases distintas:  essência  
oleosa (fase oleosa) e essência aquosa 
(fase aquosa). O rendimento médio des-
tes produtos é muito baixo. No caso da 
laranja, são necessários cerca de 2.000 
kg de frutas para produzir 1 kg de fase 
aquosa e 8.000 kg  para 1 kg de fase 
oleosa. Estes dois produtos são ricos 
em aldeídos, ésteres e outros compos-
tos voláteis. Como o armazenamento e 
transporte de tais produtos são caros, a 
avaliação dos processos de concentração 
destas essências é de grande interesse.

Inúmeros métodos de separação tem 
sido aplicados para promover o fraciona-
mento dos componentes dos óleos es-
senciais e essências. Dentre os principais 
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destilação fracionada a vácuo, cromato-
grafia líquida preparativa, extração com 
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individuais, em função de seus diferen-
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depende da sua pressão de vapor a uma 
determinada  temperatura. Dependendo 
do produto desejado, escolhe-se o méto-
do de fracionamento ideal.

A destilação fracionada a vácuo tem 
sido um processo bastante utilizado, 
principalmente após o desenvolvimento 
de colunas eficientes com alto número 
de pratos teóricos.

As Figuras 1 a 4 mostram alguns 
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fracionadas pelos diferentes processos 
citados. Um estudo comparativo quan-
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aromáticos, obtidos pelos diferentes 
processos pode ser visto na Tabela 1.
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E.O.L. CONC. 
VIA D.V.

E.O.L. CONCEN. 
VIA PLC

E.O.L. CONCEN. 
VIA SFE

Octanal 0,985 1,400 3,200 2,590

Nonanal 0,081 0,568 0,398 0,558

Citronelal 0,056 0,699 0,313 0,425

Decanal 0,356 3,610 1,750 2,688

Neral 0,083 0,979 0,417 0,708

Geranial 0,105 1,370 0,520 0,858

Dodecanal 0,023 0,192 0,051 0,179

β-Sinensal Tr 0,057 0,034 0,052

𝛼𝛼-Sinensal Tr 0,044 0,021 0,032

Noot - Ketone Tr 0,061 0,016 0,0246

Ethyl Butyrate 0,046 0,589 0,307 0,402

Valencene 0,130 1,260 0,052 0,610

Aldeídos Totais (GLC) 1,680 8,980 6,720 8,110

Aldeídos Totais (Titulométrico) 1,710 9,000 6,800 8,160

TABELA 1 - AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS VIA CROMATOGRAFIA GÁS - 
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fase de vapor, são condensados   pelos sis-
temas de recuperação de aroma. A perda 
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tes produtos é muito baixo. No caso da 
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oleosa. Estes dois produtos são ricos 
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extraidos, independente de qual tipo de 
extração seja utilizado,  origina o balanço 
aromático ideal a ser adicionado ao pro-
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origem ao aroma 100% natural, FTNF.
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tes níveis de volatilidade. A destilação é 
um dos principais métodos de extração 
de óleos essenciais a partir de plantas. 
A percentagem de cada um dos com-
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depende da sua pressão de vapor a uma 
determinada  temperatura. Dependendo 
do produto desejado, escolhe-se o méto-
do de fracionamento ideal.
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sido um processo bastante utilizado, 
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Fig. 5 - Perfi s Cromatográfi cos de Diferentes Tipos de Sucos de Laranja
Fonte: Bettini, M.F.M. (2011)

CONCLUSÕES
Produtos especiais naturais podem ser obtidos por dife-

rentes tipos de processo de extração ou destilação e podem 
ser utilizados para diferentes propósitos, dependendo do que 
se busca.

Aromas 100% naturais, chamados internacionalmente 
como FTNF, vem apresentando muito boa aceitação e procura, 
não mais só pelos mercados europeu e americano, mas tam-
bém em nosso mercado interno e outros. Além de  suas exce-
lentes características como nota de frescor, nota suco, dentre 
outras, são produtos bem concentrados. Portanto, pequenas 
dosagens podem ser utilizadas, alcançando-se o objetivo de 
um bom produto natural e  custo benefício equilibrado.  

Prova disto pode ser verificada na Figura 5, onde se 
observa que um suco concentrado pode se aproximar muito 
das características físicas e sensoriais de um suco recém ex-
traído da fruta, com a adição de um aroma natural ( FTNF).  
Consideráveis diferenças podem também ser observadas em 
néctares e outros alimentos em geral, com a adição destes 
aromas naturais.

Não nos esqueçamos nunca que: “ Um produto pode ser 
muito nutritivo, mas para ser aceito pelo consumidor, ele tem 
que ser APETITOSO”.
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UTILIZAÇÃO DO 
AMIDO MODIFICADO 

PARA MAXIMIZAR A 
PRODUTIVIDADE DAS 

EMULSÕES PARA BEBIDAS

Ingrediente

Baixo Teor de Óleo Alto Teor de Óleo

Emulsifi cante 
%

Óleo: 
emulsifi cante 

taxa

Emulsifi cante 
%

Óleo: 
emulsifi cante 

taxa
Purity Gum® 3 4:1 6 4:1

Amido 
tradicional 12 1:1 Failed all level Failed all level

Goma arábica 21 1:1.175 Failed all level Failed all level

EMULSIFICANTES NA 
PRODUÇÃO DE BEBIDAS

Como óleo e água não são natu-
ralmente 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 
emulsificação 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 de-
vido à sua anfifilicidade, o que significa 
que eles têm afinidade tanto com óleo, 
como com água. 

As emulsões à base de óleos aromáti-
cos e corantes naturais 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 au-
mentar 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 trans-
portada, o que resulta em uma operação 
mais eficiente e sustentável.

Portanto, o emulsificante ideal deve 
conferir turbidez, maximizar o teor de 
óleo na emulsão e minimizar o uso de 
água.

DESAFIO DE 
ESTABILIZAR EMULSÕES 
PARA BEBIDAS COM 
ALTO TEOR DE ÓLEO

Os emulsificantes tradicionais 
apresentam limitações quando utiliza-
dos 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 termodinamicamente instáveis. 
Então, o aumento do teor de óleo e a 
redução da quantidade de emulsifican-
te resultam em uma emulsão difícil de 
ser estabilizada.

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 comparado aos emulsificantes 
tradicionais de bebida.

Ele é capaz de duplicar o teor de 
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Fig. 5 - Perfi s Cromatográfi cos de Diferentes Tipos de Sucos de Laranja
Fonte: Bettini, M.F.M. (2011)
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UTILIZAÇÃO DO 
AMIDO MODIFICADO 

PARA MAXIMIZAR A 
PRODUTIVIDADE DAS 

EMULSÕES PARA BEBIDAS

Ingrediente

Baixo Teor de Óleo Alto Teor de Óleo

Emulsifi cante 
%

Óleo: 
emulsifi cante 

taxa

Emulsifi cante 
%

Óleo: 
emulsifi cante 

taxa
Purity Gum® 3 4:1 6 4:1

Amido 
tradicional 12 1:1 Failed all level Failed all level

Goma arábica 21 1:1.175 Failed all level Failed all level

EMULSIFICANTES NA 
PRODUÇÃO DE BEBIDAS

Como óleo e água não são natu-
ralmente 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 
emulsificação 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 de-
vido à sua anfifilicidade, o que significa 
que eles têm afinidade tanto com óleo, 
como com água. 

As emulsões à base de óleos aromáti-
cos e corantes naturais 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 au-
mentar 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 trans-
portada, o que resulta em uma operação 
mais eficiente e sustentável.

Portanto, o emulsificante ideal deve 
conferir turbidez, maximizar o teor de 
óleo na emulsão e minimizar o uso de 
água.

DESAFIO DE 
ESTABILIZAR EMULSÕES 
PARA BEBIDAS COM 
ALTO TEOR DE ÓLEO

Os emulsificantes tradicionais 
apresentam limitações quando utiliza-
dos 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 termodinamicamente instáveis. 
Então, o aumento do teor de óleo e a 
redução da quantidade de emulsifican-
te resultam em uma emulsão difícil de 
ser estabilizada.

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 comparado aos emulsificantes 
tradicionais de bebida.

Ele é capaz de duplicar o teor de 
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Fig. 5 - Perfi s Cromatográfi cos de Diferentes Tipos de Sucos de Laranja
Fonte: Bettini, M.F.M. (2011)

CONCLUSÕES
Produtos especiais naturais podem ser obtidos por dife-

rentes tipos de processo de extração ou destilação e podem 
ser utilizados para diferentes propósitos, dependendo do que 
se busca.

Aromas 100% naturais, chamados internacionalmente 
como FTNF, vem apresentando muito boa aceitação e procura, 
não mais só pelos mercados europeu e americano, mas tam-
bém em nosso mercado interno e outros. Além de  suas exce-
lentes características como nota de frescor, nota suco, dentre 
outras, são produtos bem concentrados. Portanto, pequenas 
dosagens podem ser utilizadas, alcançando-se o objetivo de 
um bom produto natural e  custo benefício equilibrado.  

Prova disto pode ser verificada na Figura 5, onde se 
observa que um suco concentrado pode se aproximar muito 
das características físicas e sensoriais de um suco recém ex-
traído da fruta, com a adição de um aroma natural ( FTNF).  
Consideráveis diferenças podem também ser observadas em 
néctares e outros alimentos em geral, com a adição destes 
aromas naturais.

Não nos esqueçamos nunca que: “ Um produto pode ser 
muito nutritivo, mas para ser aceito pelo consumidor, ele tem 
que ser APETITOSO”.
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que eles têm afinidade tanto com óleo, 
como com água. 
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cos e corantes naturais não só fornecem 
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o que é desejável quando aplicada em 
bebida carbonatada. Às vezes, emulsões 
de óleos neutros (isoladamente ou com 
óleos aromáticos) são usadas para au-
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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 trans-
portada, o que resulta em uma operação 
mais eficiente e sustentável.
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de óleo não poderá ser superior a 15%. 
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são termodinamicamente instáveis. 
Então, o aumento do teor de óleo e a 
redução da quantidade de emulsifican-
te resultam em uma emulsão difícil de 
ser estabilizada.

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 comparado aos emulsificantes 
tradicionais de bebida.
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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 goma arábica não são capazes 
de estabilizar uma emulsão com 24% de óleo mesmo tra-
balhando com diferentes níveis de viscosidade. Já em uma 
emulsão com 12% de óleo, amidos convencionais e goma 
arábica 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, 
confirma 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 emul-
são pro duzida 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 signi ficativamente 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 investi-

mentos 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 

proporcionar 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 
amidos 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 Incorporated é líder no mercado de ingre-

dientes industriais de origem agrícola, com clientes em mais 
de 100 países. Seu portfólio atende cerca de 60 setores da 
indústria, entre eles os segmentos alimentício, de bebidas, 
farmacêutico e de higiene pessoal. 

No Brasil desde 1929, quando instalou a primeira planta 
em São Paulo, ainda sob o nome de Refinações de Milho Brasil, 
tornando-se depois Corn Products Brasil, a empresa firmou -
se como a principal fornecedora de ingredientes industriais 
e produtos derivados de milho e outros vegetais. Construiu 
uma história de liderança baseada na confiança do mercado, 
na qualidade de seus ingredientes, nos serviços persona-
lizados e na alta capacitação de seus profissionais, além da 
preocupação com as comunidades em que está presente e 
com o meio ambiente. 

*Leonardo Carraro é especialista técnico da Ingredion Brasil.

Ingredion Brasil Ingredientes Industriais Ltda.
www.ingredion.com.br

BENEFÍCIOS 
FUNCIONAIS E 

NUTRICIONAIS DA 
GOMA ACÁCIA EM 

BEBIDAS
Quando se utiliza a Goma Acácia 

em bebidas, a primeira coisa 
que vem à nossa mente é o seu papel 
emulsificante e estabilizante em 

FIGURA 1 - INFLUÊNCIA DA CONCENTRAÇÃO NA VISCOSIDADE DA GOMA ACÁCIA (A 25°C) 
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emulsões de aromas para refrigeran-
tes. Porém, a Goma Acácia possui 
vastas aplicações em bebidas. Na 
verdade, esse polissacarídeo natural 

é totalmente solúvel em água e de-
senvolve baixa viscosidade, mesmo 
em concentrações altas, como 20 
ou 30%.
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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 goma arábica não são capazes 
de estabilizar uma emulsão com 24% de óleo mesmo tra-
balhando com diferentes níveis de viscosidade. Já em uma 
emulsão com 12% de óleo, amidos convencionais e goma 
arábica 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, 
confirma 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 emul-
são pro duzida 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 signi ficativamente a produtivi-
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com investimento e o impacto ambiental. 

• Reduz custos de armazenagem e transporte. 
• Otimiza a utilização dos ativos, postergando os investi-

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

de sustentabilidade coorporativa.
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ESCOLHER PURITY GUM® ULTRA:
• Apresenta uma tecnologia revolucionária que pode 

proporcionar 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 
amidos convencionais. 

• Produz bebidas com mesma turbidez das feitas com 
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• Excelente desempenho em emulsões produzidas sem 
agente de peso.

• Maior flexibilidade do nível de utilização de amido. 
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indústria, entre eles os segmentos alimentício, de bebidas, 
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em São Paulo, ainda sob o nome de Refinações de Milho Brasil, 
tornando-se depois Corn Products Brasil, a empresa firmou -
se como a principal fornecedora de ingredientes industriais 
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uma história de liderança baseada na confiança do mercado, 
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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 goma arábica não são capazes 
de estabilizar uma emulsão com 24% de óleo mesmo tra-
balhando com diferentes níveis de viscosidade. Já em uma 
emulsão com 12% de óleo, amidos convencionais e goma 
arábica 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, 
confirma 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 emul-
são pro duzida 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 signi ficativamente 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 investi-

mentos 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 

proporcionar 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 
amidos 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 Incorporated é líder no mercado de ingre-

dientes industriais de origem agrícola, com clientes em mais 
de 100 países. Seu portfólio atende cerca de 60 setores da 
indústria, entre eles os segmentos alimentício, de bebidas, 
farmacêutico e de higiene pessoal. 

No Brasil desde 1929, quando instalou a primeira planta 
em São Paulo, ainda sob o nome de Refinações de Milho Brasil, 
tornando-se depois Corn Products Brasil, a empresa firmou -
se como a principal fornecedora de ingredientes industriais 
e produtos derivados de milho e outros vegetais. Construiu 
uma história de liderança baseada na confiança do mercado, 
na qualidade de seus ingredientes, nos serviços persona-
lizados e na alta capacitação de seus profissionais, além da 
preocupação com as comunidades em que está presente e 
com o meio ambiente. 

*Leonardo Carraro é especialista técnico da Ingredion Brasil.

Ingredion Brasil Ingredientes Industriais Ltda.
www.ingredion.com.br

BENEFÍCIOS 
FUNCIONAIS E 

NUTRICIONAIS DA 
GOMA ACÁCIA EM 

BEBIDAS
Quando se utiliza a Goma Acácia 

em bebidas, a primeira coisa 
que vem à nossa mente é o seu papel 
emulsificante e estabilizante em 

FIGURA 1 - INFLUÊNCIA DA CONCENTRAÇÃO NA VISCOSIDADE DA GOMA ACÁCIA (A 25°C) 
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emulsões de aromas para refrigeran-
tes. Porém, a Goma Acácia possui 
vastas aplicações em bebidas. Na 
verdade, esse polissacarídeo natural 

é totalmente solúvel em água e de-
senvolve baixa viscosidade, mesmo 
em concentrações altas, como 20 
ou 30%.
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Por exemplo, a Goma Acácia está 
sendo amplamente usada em bebidas 
com zero ou baixo teor de açúcares 
devido a sua propriedade de arredonda-
mento e “preenchimento” (mouthfeel), 
que confere a mesma textura e transmi-
te o mesmo preenchimento da sacarose 
ou de um suco de frutas.

A Goma Acácia também pode ser 
um ingrediente essencial na indústria 
de cervejas, como substituto natu-
ral do Alginato Propilenoglicol para 
melhorar a estabilidade da espuma da 
cerveja. A estabilidade da espuma é um 
elemento-chave para a aceitação do 
consumidor. Ela é influenciada pelos 
lúpulos, proteínas, dióxido de carbono, 
viscosidade, teor de álcool, presença de 
íons metálicos, assim como por uma 
tensão superficial baixa, o 
qual a adição da Goma Acá-
cia irá ajudar a alcançar. Es-
tabilizantes de espuma são 
adicionados após a filtração, 
mas antes do engarrafamen-
to e pasteurização.

Em vinhos, a adição de 
Goma Acácia ajuda a es-
tabilizar o ácido tartári-
co, proteína, íons de cobre 
e de ferro, assim como a 
colo ração, enquanto que o 
“preenchimento” é melho-
rado e a adstringência pode 
ser reduzida. Ela deve ser 
adicionada aproximadamen-
te 72 horas antes da última 
filtração e/ou imediatamen-
te antes do engarrafamento, 
após a filtração.

O uso mais bem sucedido 
e cada vez mais crescente da 
Goma Acácia em bebidas é, sem dúvi-
das, como fonte de fibras dietéticas so-
lúveis. Nexira tem a marca Fibregum™, 
que é uma linha de Goma Acácia com 
no mínimo 90% de fibras solúveis 
(base seca, medido pelo método AOAC 
985.29), ideal para fortificações.

A Goma Acácia não é metabo-
lizada no trato digestivo superior nem 
hidrolisada no intestino delgado. A sua 
fermentação acontece no intestino 
grosso e estimula o crescimento das 
bactérias láticas (Lactobacilos e Bifi-
dobactérias), o que é benéfico para a 
saúde e bem-estar. Mais de 20 estudos 

demonstram o efeito prebiótico da Goma Acácia, e o Fibregum™ foi especifica-
damente comprovado como prebiótico na dosagem de 6 gramas por dia.

Um grande número de estudos em animais, conduzidos pelo Dr. Wapnir e sua 
equipe, mostrou claramente que a absorção de água e minerais foi significante-
mente aumentada quando a Goma Acácia foi adicionada em soluções orais de 
reidratação ou em bebidas esportivas.

Também foi comprovada a ação da Goma Acácia na redução da glicemia do 
sangue, quando ingerida através de uma bebida a base de água.

Graças ao seu alto peso molecular e estrutura altamente ramificada, a Goma 
Acácia oferece vantagens únicas sobre as fibras de cadeias curtas, como as de 
chicória, para o enriquecimento de fibras em bebidas, como:
• Goma Acácia é extremamente resistente a tratamentos térmicos e em meios 

ácidos e não é hidrolisada, mesmo sob as mais severas condições de temperatura 
e pH. O teor de fibras de um refrigerante, por exemplo, se mantém depois de 
meses de shelf life, como mostra a figura abaixo.

FIGURA 2 - ESTABILIDADE DA FIBRA DE ACÁCIA VERSUS 
FIBRA DE CHICÓRIA (FOS) EM PH BAIXO (3.8)

• Goma Acácia é fermentada lentamen-
te e, portanto, é muito bem tolerada 
na dieta humana. Estudos em huma-
nos mostraram que o Fibregum™ não 
causa efeitos colaterais como inchaço, 
dores de estômago e flatulências na 
dosagem de até 50 gramas por dia.

A Goma Acácia está sendo usada 
como fonte de fibras dietéticas solúveis 
em todo o mundo em suco de frutas, 
água mineral, leite e produtos lácteos, 
bebidas esportivas, smoothies, shakes 
substitutos de refeição, bebidas para o 
café da manhã e até mesmo em produtos 
líquidos para nutrição enteral.

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

www.nexira.com

A HISTÓRIA DA 
CERVEJA E DAS 

ENZIMAS 
Uma das mais antigas bebidas 

produzidas por humanos; a cerveja é 
datada de 7000 anos A.C, com evidência 
de nascimento entre Egito e Iraque, 
antiga área ocupada pela mesopotâmia 
segundo registros históricos de resíduo 
em jarros de cerâmica.

A história da cerveja se confunde e se 
mistura com a história das civilizações 
antigas e seus hábitos alimentares, 
tendo nascido paralelamente à cultura 
de produção e consumo de pães. Em 
registros históricos, a primeira evidên-
cia de consumo coletivo é de 6000 AC, 
onde tábuas Sumérias descrevem pes-
soas tomando líquido de um recipiente 
coletivo. A primeira receita que se têm 
conhecimento é também dos Sumérios 
descrevendo o processo de produção do 
líquido a 3900 AC.

Ao longo da evolução da humanida-
de e história das civilizações, a bebida 
passou pela mão dos grandes faraós 
egípcios, gregos, imperadores romanos, 
franceses, impulsionou as cruzadas, 
foi magistralmente aperfeiçoada pelos 
monges, conquistou a Bavária (Baviera), 
aqueceu o inverno europeu e venceu a 
peste negra.

Foi na revolução industrial que a 
cerveja deu um grande salto de escala 
e qualidade. A invenção de elementos 
primários de controle do processo, como 
o termômetro em 1760 e do densímetro 
em 1770 revolucionaram definitiva-
mente a maneira de se fazer cerveja, o 
mundo não seria mais o mesmo.

Ainda assim, com toda a tecnologia 
disponível no momento, faltavam ainda 
elementos básicos para a compreensão 
das leis naturais do processo de trans-

Otimização de processos e alto padrão de qualidade.
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Por exemplo, a Goma Acácia está 
sendo amplamente usada em bebidas 
com zero ou baixo teor de açúcares 
devido a sua propriedade de arredonda-
mento e “preenchimento” (mouthfeel), 
que confere a mesma textura e transmi-
te o mesmo preenchimento da sacarose 
ou de um suco de frutas.

A Goma Acácia também pode ser 
um ingrediente essencial na indústria 
de cervejas, como substituto natu-
ral do Alginato Propilenoglicol para 
melhorar a estabilidade da espuma da 
cerveja. A estabilidade da espuma é um 
elemento-chave para a aceitação do 
consumidor. Ela é influenciada pelos 
lúpulos, proteínas, dióxido de carbono, 
viscosidade, teor de álcool, presença de 
íons metálicos, assim como por uma 
tensão superficial baixa, o 
qual a adição da Goma Acá-
cia irá ajudar a alcançar. Es-
tabilizantes de espuma são 
adicionados após a filtração, 
mas antes do engarrafamen-
to e pasteurização.

Em vinhos, a adição de 
Goma Acácia ajuda a es-
tabilizar o ácido tartári-
co, proteína, íons de cobre 
e de ferro, assim como a 
colo ração, enquanto que o 
“preenchimento” é melho-
rado e a adstringência pode 
ser reduzida. Ela deve ser 
adicionada aproximadamen-
te 72 horas antes da última 
filtração e/ou imediatamen-
te antes do engarrafamento, 
após a filtração.

O uso mais bem sucedido 
e cada vez mais crescente da 
Goma Acácia em bebidas é, sem dúvi-
das, como fonte de fibras dietéticas so-
lúveis. Nexira tem a marca Fibregum™, 
que é uma linha de Goma Acácia com 
no mínimo 90% de fibras solúveis 
(base seca, medido pelo método AOAC 
985.29), ideal para fortificações.

A Goma Acácia não é metabo-
lizada no trato digestivo superior nem 
hidrolisada no intestino delgado. A sua 
fermentação acontece no intestino 
grosso e estimula o crescimento das 
bactérias láticas (Lactobacilos e Bifi-
dobactérias), o que é benéfico para a 
saúde e bem-estar. Mais de 20 estudos 

demonstram o efeito prebiótico da Goma Acácia, e o Fibregum™ foi especifica-
damente comprovado como prebiótico na dosagem de 6 gramas por dia.

Um grande número de estudos em animais, conduzidos pelo Dr. Wapnir e sua 
equipe, mostrou claramente que a absorção de água e minerais foi significante-
mente aumentada quando a Goma Acácia foi adicionada em soluções orais de 
reidratação ou em bebidas esportivas.

Também foi comprovada a ação da Goma Acácia na redução da glicemia do 
sangue, quando ingerida através de uma bebida a base de água.

Graças ao seu alto peso molecular e estrutura altamente ramificada, a Goma 
Acácia oferece vantagens únicas sobre as fibras de cadeias curtas, como as de 
chicória, para o enriquecimento de fibras em bebidas, como:
• Goma Acácia é extremamente resistente a tratamentos térmicos e em meios 

ácidos e não é hidrolisada, mesmo sob as mais severas condições de temperatura 
e pH. O teor de fibras de um refrigerante, por exemplo, se mantém depois de 
meses de shelf life, como mostra a figura abaixo.

FIGURA 2 - ESTABILIDADE DA FIBRA DE ACÁCIA VERSUS 
FIBRA DE CHICÓRIA (FOS) EM PH BAIXO (3.8)

• Goma Acácia é fermentada lentamen-
te e, portanto, é muito bem tolerada 
na dieta humana. Estudos em huma-
nos mostraram que o Fibregum™ não 
causa efeitos colaterais como inchaço, 
dores de estômago e flatulências na 
dosagem de até 50 gramas por dia.

A Goma Acácia está sendo usada 
como fonte de fibras dietéticas solúveis 
em todo o mundo em suco de frutas, 
água mineral, leite e produtos lácteos, 
bebidas esportivas, smoothies, shakes 
substitutos de refeição, bebidas para o 
café da manhã e até mesmo em produtos 
líquidos para nutrição enteral.

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

www.nexira.com

A HISTÓRIA DA 
CERVEJA E DAS 

ENZIMAS 
Uma das mais antigas bebidas 

produzidas por humanos; a cerveja é 
datada de 7000 anos A.C, com evidência 
de nascimento entre Egito e Iraque, 
antiga área ocupada pela mesopotâmia 
segundo registros históricos de resíduo 
em jarros de cerâmica.

A história da cerveja se confunde e se 
mistura com a história das civilizações 
antigas e seus hábitos alimentares, 
tendo nascido paralelamente à cultura 
de produção e consumo de pães. Em 
registros históricos, a primeira evidên-
cia de consumo coletivo é de 6000 AC, 
onde tábuas Sumérias descrevem pes-
soas tomando líquido de um recipiente 
coletivo. A primeira receita que se têm 
conhecimento é também dos Sumérios 
descrevendo o processo de produção do 
líquido a 3900 AC.

Ao longo da evolução da humanida-
de e história das civilizações, a bebida 
passou pela mão dos grandes faraós 
egípcios, gregos, imperadores romanos, 
franceses, impulsionou as cruzadas, 
foi magistralmente aperfeiçoada pelos 
monges, conquistou a Bavária (Baviera), 
aqueceu o inverno europeu e venceu a 
peste negra.

Foi na revolução industrial que a 
cerveja deu um grande salto de escala 
e qualidade. A invenção de elementos 
primários de controle do processo, como 
o termômetro em 1760 e do densímetro 
em 1770 revolucionaram definitiva-
mente a maneira de se fazer cerveja, o 
mundo não seria mais o mesmo.

Ainda assim, com toda a tecnologia 
disponível no momento, faltavam ainda 
elementos básicos para a compreensão 
das leis naturais do processo de trans-

Otimização de processos e alto padrão de qualidade.
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Por exemplo, a Goma Acácia está 
sendo amplamente usada em bebidas 
com zero ou baixo teor de açúcares 
devido a sua propriedade de arredonda-
mento e “preenchimento” (mouthfeel), 
que confere a mesma textura e transmi-
te o mesmo preenchimento da sacarose 
ou de um suco de frutas.

A Goma Acácia também pode ser 
um ingrediente essencial na indústria 
de cervejas, como substituto natu-
ral do Alginato Propilenoglicol para 
melhorar a estabilidade da espuma da 
cerveja. A estabilidade da espuma é um 
elemento-chave para a aceitação do 
consumidor. Ela é influenciada pelos 
lúpulos, proteínas, dióxido de carbono, 
viscosidade, teor de álcool, presença de 
íons metálicos, assim como por uma 
tensão superficial baixa, o 
qual a adição da Goma Acá-
cia irá ajudar a alcançar. Es-
tabilizantes de espuma são 
adicionados após a filtração, 
mas antes do engarrafamen-
to e pasteurização.

Em vinhos, a adição de 
Goma Acácia ajuda a es-
tabilizar o ácido tartári-
co, proteína, íons de cobre 
e de ferro, assim como a 
colo ração, enquanto que o 
“preenchimento” é melho-
rado e a adstringência pode 
ser reduzida. Ela deve ser 
adicionada aproximadamen-
te 72 horas antes da última 
filtração e/ou imediatamen-
te antes do engarrafamento, 
após a filtração.

O uso mais bem sucedido 
e cada vez mais crescente da 
Goma Acácia em bebidas é, sem dúvi-
das, como fonte de fibras dietéticas so-
lúveis. Nexira tem a marca Fibregum™, 
que é uma linha de Goma Acácia com 
no mínimo 90% de fibras solúveis 
(base seca, medido pelo método AOAC 
985.29), ideal para fortificações.

A Goma Acácia não é metabo-
lizada no trato digestivo superior nem 
hidrolisada no intestino delgado. A sua 
fermentação acontece no intestino 
grosso e estimula o crescimento das 
bactérias láticas (Lactobacilos e Bifi-
dobactérias), o que é benéfico para a 
saúde e bem-estar. Mais de 20 estudos 

demonstram o efeito prebiótico da Goma Acácia, e o Fibregum™ foi especifica-
damente comprovado como prebiótico na dosagem de 6 gramas por dia.

Um grande número de estudos em animais, conduzidos pelo Dr. Wapnir e sua 
equipe, mostrou claramente que a absorção de água e minerais foi significante-
mente aumentada quando a Goma Acácia foi adicionada em soluções orais de 
reidratação ou em bebidas esportivas.

Também foi comprovada a ação da Goma Acácia na redução da glicemia do 
sangue, quando ingerida através de uma bebida a base de água.

Graças ao seu alto peso molecular e estrutura altamente ramificada, a Goma 
Acácia oferece vantagens únicas sobre as fibras de cadeias curtas, como as de 
chicória, para o enriquecimento de fibras em bebidas, como:
• Goma Acácia é extremamente resistente a tratamentos térmicos e em meios 

ácidos e não é hidrolisada, mesmo sob as mais severas condições de temperatura 
e pH. O teor de fibras de um refrigerante, por exemplo, se mantém depois de 
meses de shelf life, como mostra a figura abaixo.

FIGURA 2 - ESTABILIDADE DA FIBRA DE ACÁCIA VERSUS 
FIBRA DE CHICÓRIA (FOS) EM PH BAIXO (3.8)

• Goma Acácia é fermentada lentamen-
te e, portanto, é muito bem tolerada 
na dieta humana. Estudos em huma-
nos mostraram que o Fibregum™ não 
causa efeitos colaterais como inchaço, 
dores de estômago e flatulências na 
dosagem de até 50 gramas por dia.

A Goma Acácia está sendo usada 
como fonte de fibras dietéticas solúveis 
em todo o mundo em suco de frutas, 
água mineral, leite e produtos lácteos, 
bebidas esportivas, smoothies, shakes 
substitutos de refeição, bebidas para o 
café da manhã e até mesmo em produtos 
líquidos para nutrição enteral.
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A HISTÓRIA DA 
CERVEJA E DAS 

ENZIMAS 
Uma das mais antigas bebidas 

produzidas por humanos; a cerveja é 
datada de 7000 anos A.C, com evidência 
de nascimento entre Egito e Iraque, 
antiga área ocupada pela mesopotâmia 
segundo registros históricos de resíduo 
em jarros de cerâmica.

A história da cerveja se confunde e se 
mistura com a história das civilizações 
antigas e seus hábitos alimentares, 
tendo nascido paralelamente à cultura 
de produção e consumo de pães. Em 
registros históricos, a primeira evidên-
cia de consumo coletivo é de 6000 AC, 
onde tábuas Sumérias descrevem pes-
soas tomando líquido de um recipiente 
coletivo. A primeira receita que se têm 
conhecimento é também dos Sumérios 
descrevendo o processo de produção do 
líquido a 3900 AC.

Ao longo da evolução da humanida-
de e história das civilizações, a bebida 
passou pela mão dos grandes faraós 
egípcios, gregos, imperadores romanos, 
franceses, impulsionou as cruzadas, 
foi magistralmente aperfeiçoada pelos 
monges, conquistou a Bavária (Baviera), 
aqueceu o inverno europeu e venceu a 
peste negra.

Foi na revolução industrial que a 
cerveja deu um grande salto de escala 
e qualidade. A invenção de elementos 
primários de controle do processo, como 
o termômetro em 1760 e do densímetro 
em 1770 revolucionaram definitiva-
mente a maneira de se fazer cerveja, o 
mundo não seria mais o mesmo.

Ainda assim, com toda a tecnologia 
disponível no momento, faltavam ainda 
elementos básicos para a compreensão 
das leis naturais do processo de trans-

Otimização de processos e alto padrão de qualidade.
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formação dos grãos em álcool. Com a 
entrada do cientificismo em campo, em 
1833 Anselme Payen e Jean-François Per-
soz descobriram a diástase (alfa, e beta 
amilases) pela observação do fenômeno 
de redução da viscosidade do mosto 
e conversão de amido em açúcar no 
processo cervejeiro. Louis Pasteur mais 
adiante, em 1853 derrubou a teoria da 
abiogênese e pela primeira vez compre-
ende-se o papel da levedura no processo 
fermentativo, chamando de força vital o 
processo de catálise de algum material 
contido nesse organismo.

Estava dado o chute inicial que mais 
uma vez revolucionaria a história da pro-
dução de cerveja e da história da humani-
dade: a microbiologia, a biotecnologia e 
o papel das enzimas no mundo moderno.

O processo de fabricação de cer-
veja mais uma vez caminha junto com 
a história das novas tecnologias se 
beneficiando com o uso de soluções 
biotecnológicas, a utilização de enzimas 
exógenas.

BENEFÍCIOS DA 
APLICAÇÃO DE 
ENZIMAS

A tecnologia de enzimas exógenas 
permeia todo o processo produtivo 
ligado à produção de cerveja, desde o 
plantio do grão até a garantia de estabi-
lidade tanino-proteica na prateleira. A 
utilização de enzimas exógenas não só 
garante a qualidade e a homogeneidade 
ao produto acabado, como aguça a cria-
tividade humana a produzir diferentes 
produtos com fontes e matérias-primas 
difíceis de serem processadas até então.

A utilização de enzimas no processo 
trazem ganhos não apenas de qualidade 
ao processo; cumprem um importante 
papel na redução de custos de energia 

e tempo de transformação da matéria- 
prima, reduzindo inclusive a necessida-
de de utilização de químicos e aditivos 
de processo.

Dentre os principais papeis exerci-
dos pelas enzimas com vantagens mui-
to superiores aos métodos de produção 
tradicionais podemos citar:

• Melhoria na disponibilidade de ami-
noácidos essenciais ao fermento - 
Liberação de FAN em maltes, teor 
de modificação reduzido conduzindo 
fermentações mais homogêneas e 
regulares sem a geração de meta-
bólitos indesejados na fermentação.

• Redução na viscosidade do mosto e 
quebra de beta-glucanos, melhoran-
do a filtrabilidade do produto, velo-
cidade de filtração e capacidade de 
brassagens/dia - Melhoria sensorial 
no produto por redução de efeito 
térmico prolongado e redução no 
consumo de auxiliares filtrantes, 
bem como disposição de resíduos 
sólidos por consequência.

• Processamento de aditivos em pH’s 
diferentes da enzima do malte, 
possibilitando a não dosagem de 
ácidos ou outros aditivos químicos 
ao processo.

• Redução na temperatura de sacarifi-
cação de cereais não maltados e re-
dução nos tempos de processamen-
to, trazendo ganhos no consumo de 
vapor e redução de custos totais de 
produção.

• Inibição de alfa-acetolactato pelo 
fermento e mecanismo de formação 
de diacetil.

• Elevação do rendimento de malte 
e acesso das enzimas do próprio 
malte ao substrato amilolítico, 
reduzindo perdas de brassagens 
desnecessárias.

Principais classes de 
enzimas utilizadas no 
processo cervejeiro

• Amilases: desdobra-
mento de carboidratos 
complexos em açucares 
fermentescíveis.
• Amiloglucosidades: 
elevação de extrato fer-
mentescível, tecnologia 

de produção de cervejas Low Carb.
• Glucanases: participam da quebra 

de glucanos e outros materiais que 
empacotam o amido no grão.

• Proteases: Promovem a quebra 
proteica em diferentes momentos, 
trabalhando desde liberação de FAN 
no malte, acesso ao amido e estabi-
lidade no produto acabado.

• Alfa-aceto descarboxilase: conver-
tem alfa aceto lactato para acetoína 
de maneira direta reduzindo a for-
mação de diacetil.

As enzimas são produtos biológicos 
seguros que substituem com inúmeras 
vantagens os ingredientes químicos nos 
mais diversos processos, que vão desde 
a fabricação de comida para bebês até a 
remoção da mancha de tomate no seu 
sabão em pó. São proteínas naturais 
que funcionam como catalisadoras 
de reações bioquímicas obtidas por 
processos de fermentação, extração ve-
getal ou animal (este último raramente 
utilizado e não aplicável a cervejarias) 
que funcionam a favor da natureza e 
da fabricação de cerveja desde a época 
dos Sumérios.

As vantagens da utilização das 
enzimas na fabricação da cerveja são 
inúmeras, proporcionando redução no 
custo de produção das bebidas e ele-
vação da qualidade do produto final, 
além de garantir menor geração de resí-
duos e mais segurança ao consumidor.

A Prozyn possui know how em 
enzimas e especialistas em alavancar 
a eficiência nos processo bioquímicos 
que envolvam seu negócio. Somo lí-
deres em desenvolvimento conjunto e 
soluções sob medida.

E você, está vivendo em que era 
tecnológica?
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Tel.: (11) 3732-0000
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formação dos grãos em álcool. Com a 
entrada do cientificismo em campo, em 
1833 Anselme Payen e Jean-François Per-
soz descobriram a diástase (alfa, e beta 
amilases) pela observação do fenômeno 
de redução da viscosidade do mosto 
e conversão de amido em açúcar no 
processo cervejeiro. Louis Pasteur mais 
adiante, em 1853 derrubou a teoria da 
abiogênese e pela primeira vez compre-
ende-se o papel da levedura no processo 
fermentativo, chamando de força vital o 
processo de catálise de algum material 
contido nesse organismo.

Estava dado o chute inicial que mais 
uma vez revolucionaria a história da pro-
dução de cerveja e da história da humani-
dade: a microbiologia, a biotecnologia e 
o papel das enzimas no mundo moderno.

O processo de fabricação de cer-
veja mais uma vez caminha junto com 
a história das novas tecnologias se 
beneficiando com o uso de soluções 
biotecnológicas, a utilização de enzimas 
exógenas.

BENEFÍCIOS DA 
APLICAÇÃO DE 
ENZIMAS

A tecnologia de enzimas exógenas 
permeia todo o processo produtivo 
ligado à produção de cerveja, desde o 
plantio do grão até a garantia de estabi-
lidade tanino-proteica na prateleira. A 
utilização de enzimas exógenas não só 
garante a qualidade e a homogeneidade 
ao produto acabado, como aguça a cria-
tividade humana a produzir diferentes 
produtos com fontes e matérias-primas 
difíceis de serem processadas até então.

A utilização de enzimas no processo 
trazem ganhos não apenas de qualidade 
ao processo; cumprem um importante 
papel na redução de custos de energia 

e tempo de transformação da matéria- 
prima, reduzindo inclusive a necessida-
de de utilização de químicos e aditivos 
de processo.

Dentre os principais papeis exerci-
dos pelas enzimas com vantagens mui-
to superiores aos métodos de produção 
tradicionais podemos citar:

• Melhoria na disponibilidade de ami-
noácidos essenciais ao fermento - 
Liberação de FAN em maltes, teor 
de modificação reduzido conduzindo 
fermentações mais homogêneas e 
regulares sem a geração de meta-
bólitos indesejados na fermentação.

• Redução na viscosidade do mosto e 
quebra de beta-glucanos, melhoran-
do a filtrabilidade do produto, velo-
cidade de filtração e capacidade de 
brassagens/dia - Melhoria sensorial 
no produto por redução de efeito 
térmico prolongado e redução no 
consumo de auxiliares filtrantes, 
bem como disposição de resíduos 
sólidos por consequência.

• Processamento de aditivos em pH’s 
diferentes da enzima do malte, 
possibilitando a não dosagem de 
ácidos ou outros aditivos químicos 
ao processo.

• Redução na temperatura de sacarifi-
cação de cereais não maltados e re-
dução nos tempos de processamen-
to, trazendo ganhos no consumo de 
vapor e redução de custos totais de 
produção.

• Inibição de alfa-acetolactato pelo 
fermento e mecanismo de formação 
de diacetil.

• Elevação do rendimento de malte 
e acesso das enzimas do próprio 
malte ao substrato amilolítico, 
reduzindo perdas de brassagens 
desnecessárias.

Principais classes de 
enzimas utilizadas no 
processo cervejeiro

• Amilases: desdobra-
mento de carboidratos 
complexos em açucares 
fermentescíveis.
• Amiloglucosidades: 
elevação de extrato fer-
mentescível, tecnologia 

de produção de cervejas Low Carb.
• Glucanases: participam da quebra 

de glucanos e outros materiais que 
empacotam o amido no grão.

• Proteases: Promovem a quebra 
proteica em diferentes momentos, 
trabalhando desde liberação de FAN 
no malte, acesso ao amido e estabi-
lidade no produto acabado.

• Alfa-aceto descarboxilase: conver-
tem alfa aceto lactato para acetoína 
de maneira direta reduzindo a for-
mação de diacetil.

As enzimas são produtos biológicos 
seguros que substituem com inúmeras 
vantagens os ingredientes químicos nos 
mais diversos processos, que vão desde 
a fabricação de comida para bebês até a 
remoção da mancha de tomate no seu 
sabão em pó. São proteínas naturais 
que funcionam como catalisadoras 
de reações bioquímicas obtidas por 
processos de fermentação, extração ve-
getal ou animal (este último raramente 
utilizado e não aplicável a cervejarias) 
que funcionam a favor da natureza e 
da fabricação de cerveja desde a época 
dos Sumérios.

As vantagens da utilização das 
enzimas na fabricação da cerveja são 
inúmeras, proporcionando redução no 
custo de produção das bebidas e ele-
vação da qualidade do produto final, 
além de garantir menor geração de resí-
duos e mais segurança ao consumidor.

A Prozyn possui know how em 
enzimas e especialistas em alavancar 
a eficiência nos processo bioquímicos 
que envolvam seu negócio. Somo lí-
deres em desenvolvimento conjunto e 
soluções sob medida.

E você, está vivendo em que era 
tecnológica?
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formação dos grãos em álcool. Com a 
entrada do cientificismo em campo, em 
1833 Anselme Payen e Jean-François Per-
soz descobriram a diástase (alfa, e beta 
amilases) pela observação do fenômeno 
de redução da viscosidade do mosto 
e conversão de amido em açúcar no 
processo cervejeiro. Louis Pasteur mais 
adiante, em 1853 derrubou a teoria da 
abiogênese e pela primeira vez compre-
ende-se o papel da levedura no processo 
fermentativo, chamando de força vital o 
processo de catálise de algum material 
contido nesse organismo.

Estava dado o chute inicial que mais 
uma vez revolucionaria a história da pro-
dução de cerveja e da história da humani-
dade: a microbiologia, a biotecnologia e 
o papel das enzimas no mundo moderno.

O processo de fabricação de cer-
veja mais uma vez caminha junto com 
a história das novas tecnologias se 
beneficiando com o uso de soluções 
biotecnológicas, a utilização de enzimas 
exógenas.

BENEFÍCIOS DA 
APLICAÇÃO DE 
ENZIMAS

A tecnologia de enzimas exógenas 
permeia todo o processo produtivo 
ligado à produção de cerveja, desde o 
plantio do grão até a garantia de estabi-
lidade tanino-proteica na prateleira. A 
utilização de enzimas exógenas não só 
garante a qualidade e a homogeneidade 
ao produto acabado, como aguça a cria-
tividade humana a produzir diferentes 
produtos com fontes e matérias-primas 
difíceis de serem processadas até então.

A utilização de enzimas no processo 
trazem ganhos não apenas de qualidade 
ao processo; cumprem um importante 
papel na redução de custos de energia 

e tempo de transformação da matéria- 
prima, reduzindo inclusive a necessida-
de de utilização de químicos e aditivos 
de processo.

Dentre os principais papeis exerci-
dos pelas enzimas com vantagens mui-
to superiores aos métodos de produção 
tradicionais podemos citar:

• Melhoria na disponibilidade de ami-
noácidos essenciais ao fermento - 
Liberação de FAN em maltes, teor 
de modificação reduzido conduzindo 
fermentações mais homogêneas e 
regulares sem a geração de meta-
bólitos indesejados na fermentação.

• Redução na viscosidade do mosto e 
quebra de beta-glucanos, melhoran-
do a filtrabilidade do produto, velo-
cidade de filtração e capacidade de 
brassagens/dia - Melhoria sensorial 
no produto por redução de efeito 
térmico prolongado e redução no 
consumo de auxiliares filtrantes, 
bem como disposição de resíduos 
sólidos por consequência.

• Processamento de aditivos em pH’s 
diferentes da enzima do malte, 
possibilitando a não dosagem de 
ácidos ou outros aditivos químicos 
ao processo.

• Redução na temperatura de sacarifi-
cação de cereais não maltados e re-
dução nos tempos de processamen-
to, trazendo ganhos no consumo de 
vapor e redução de custos totais de 
produção.

• Inibição de alfa-acetolactato pelo 
fermento e mecanismo de formação 
de diacetil.

• Elevação do rendimento de malte 
e acesso das enzimas do próprio 
malte ao substrato amilolítico, 
reduzindo perdas de brassagens 
desnecessárias.

Principais classes de 
enzimas utilizadas no 
processo cervejeiro

• Amilases: desdobra-
mento de carboidratos 
complexos em açucares 
fermentescíveis.
• Amiloglucosidades: 
elevação de extrato fer-
mentescível, tecnologia 

de produção de cervejas Low Carb.
• Glucanases: participam da quebra 

de glucanos e outros materiais que 
empacotam o amido no grão.

• Proteases: Promovem a quebra 
proteica em diferentes momentos, 
trabalhando desde liberação de FAN 
no malte, acesso ao amido e estabi-
lidade no produto acabado.

• Alfa-aceto descarboxilase: conver-
tem alfa aceto lactato para acetoína 
de maneira direta reduzindo a for-
mação de diacetil.

As enzimas são produtos biológicos 
seguros que substituem com inúmeras 
vantagens os ingredientes químicos nos 
mais diversos processos, que vão desde 
a fabricação de comida para bebês até a 
remoção da mancha de tomate no seu 
sabão em pó. São proteínas naturais 
que funcionam como catalisadoras 
de reações bioquímicas obtidas por 
processos de fermentação, extração ve-
getal ou animal (este último raramente 
utilizado e não aplicável a cervejarias) 
que funcionam a favor da natureza e 
da fabricação de cerveja desde a época 
dos Sumérios.

As vantagens da utilização das 
enzimas na fabricação da cerveja são 
inúmeras, proporcionando redução no 
custo de produção das bebidas e ele-
vação da qualidade do produto final, 
além de garantir menor geração de resí-
duos e mais segurança ao consumidor.

A Prozyn possui know how em 
enzimas e especialistas em alavancar 
a eficiência nos processo bioquímicos 
que envolvam seu negócio. Somo lí-
deres em desenvolvimento conjunto e 
soluções sob medida.

E você, está vivendo em que era 
tecnológica?
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RELAXAMENTO GOLE A 
GOLE

A nova pré-mistura “Mind-Calming” 
está direcionada para uma alimentação 
apoiadora do estilo de vida e ajudar o con-
sumidor a relaxar em situações agitadas. 
Esta pré-mistura, além de vitaminas sele-
cionadas, contém também extratos vege-
tais de sabugueiro e de erva-cidreira. Os 
polifenóis e as antocianinas contidos no 
sabugueiro apoiam a redução de estresse 
e aumentam o bem-estar psíquico. A in-
gestão de extrato de erva-cidreira em do-
ses moderadas tranquiliza em situações 
de estresse e desperta simultaneamente. 
Além disso, melhora o humor e apoia a 
função da memória. Em combinação com 
uma seleção de vitaminas B e vitamina 
C, a nova pré-mistura “Mind Calming” da 
SternVitamin é a base ideal para bedidas 
de estilo de vida relaxantes direcionadas 
a um amplo grupo alvo - desde a popu-
lação ativa a alunos e estudantes bem 
como a crianças e idosos. Como bebida 
pronta e engarrafada elas combinam os 
aspectos de saúde e bem-estar com a 
conveniência e representam uma vanta-
gem face aos chás cuja confecção requer 
a fervura de água.  

“BRAINPOWER” DA 
GARRAFA

Com uma combinação equilibrada 
de vitaminas, minerais e extrato de 
chá verde, a pré-mistura “Brainpower” 
desenvolvida pela SternVitamin apoia a 
concentração e a memória. Além disso, 
também pode reduzir o declínio da ca-
pacidade cognitiva associado à idade. 
Esta pré-mistura para enriquecimento 
de bebidas contém ácido pantoténico 
que apoia o bem-estar mental. Adicio-
nalmente, contém vitamina C que, na 
sua função de antioxidante, protege os 
nervos e os vasos sanguíneos cerebrais e 
associada a zinco e iodo contribui para 
uma função cognitiva normal. Entre as 
substâncias contidas no chá verde, há 
que destacar particularmente a teanina 
que pode atuar contra reações de estress 
psíquico e mental. Esta pré-mistura está 
direcionada também para diferentes 
grupos de consumidores. Entre estes, 
a população ativa, alunos e estudantes 
mas também pessoas idosas. Um efeito 
secundário positivo: como bebida, a pré-
mistura “Brainpower” contribui para a 
hidratação que também é importante 
para uma concentração ideal e a con-
dição física.

As misturas de vitaminas e minerais 
podem ser dosificadas à medida do 
cliente em função do grupo-alvo e dos 
desejos e enriquecidas com aromas. No 
desenvolvimento de produtos à medida 
do cliente, a equipe de desenvolvedores 
da SternVitamin segue rigorosamente 
os parâmetros do produto e os processos 
de produção do cliente. Deste modo, 
podem ser constatadas eventuais per-
das de substâncias devidas à produção 
e armazenamento dos produtos finais 
e compensá-las com determinados ex-
cessos da dosagem. Para a fabricação 
das pré-misturas, a SternVitamin utiliza 
tecnologias modernas como a secagem 
por fluidização. Com esta tecnologia, 
os produtos em pó difíceis de dissolver, 
por exemplo, podem ser transformados 
em aglomerados de textura porosa 
muito mais fáceis de dissolver em água. 
Também os processos de secagem, gra-
nulação e “coaten” podem ser realizados 
com a tecnologia de fluidização. 

SOBRE A STERNVITAMIN

A SternVitamin GmbH & Co KG 
sediada em Ahrensburg disponibiliza 
um serviço completo em torno de pré -
misturas de micronutrientes. Em função 
dos requisitos do cliente, esta empresa 
desenvolve misturas de vitaminas e 
minerais personalizadas às quais são 
adicionadas também outras substâncias 
funcionais como aminoácidos e extratos 
vegetais. As misturas de nutrientes são 
apropriadas para enriquecimento de 
gêneros alimentícios, bebidas e suple-
mentos alimentares. Como subsidiária 
do grupo independente Stern-Wywiol 
Gruppe gerido pelos próprios proprietá-
rios, a SternVitamin tem sempre a seu 
dispor todo o know how e as modernas 
tecnologias de aplicação das demais 
empresas-irmãs reunidas no grupo. 
Destas empresas fazem parte a Mühlen-
chemie para agentes de melhoramento 
de farinhas, a DeutscheBack para in-
gredientes para panificação, a Hydrosol 
para sistemas estabilizadores, a HERZA 
Chocolate para peças de chocolate e 
barras funcionais, a OlbrichtArom para 
aromas, a SternEnzym para enzimas 
(panificação e doçarias, fabricação de 
álcool e cerveja), a Sternchemie para 
lipídeos para nutrição humana (entre 
outros, lecitinas, óleos MCT, óleo de 
palma e leite de coco em pó). Nas áreas 
de produção contratada de gêneros ali-
mentícios em pó, está ativa a empresa -
irmã SternMaid. 

Stern Ingredients do Brasil Ltda.
Tel.: (15) 3023-0444

www.sterningredients.com.br

EXTRATOS 
AROMATIZANTES 

NATURAIS 
COM FLUIDO 

SUPERCRÍTICO
O processo de extração com fluido supercrítico (também denominado SFE ),  

utilizando dióxido de carbono (CO2) com agente de extração,  é uma alter-
nativa tecnológica inovadora para a produção de  substâncias puras e naturais 
para aplicação 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 aromático semelhante a matéria prima original. 

O processo de extração com CO2-
-SFE está ganhando força em todo 
o mundo no setor de nutracêuticos,  
suplementos alimentares, 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 
supercrítico  atende aos padrões de 
processos mais rigorosos e oferece 
resultados muito superiores quando 
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A nova pré-mistura “Mind-Calming” 
está direcionada para uma alimentação 
apoiadora do estilo de vida e ajudar o con-
sumidor a relaxar em situações agitadas. 
Esta pré-mistura, além de vitaminas sele-
cionadas, contém também extratos vege-
tais de sabugueiro e de erva-cidreira. Os 
polifenóis e as antocianinas contidos no 
sabugueiro apoiam a redução de estresse 
e aumentam o bem-estar psíquico. A in-
gestão de extrato de erva-cidreira em do-
ses moderadas tranquiliza em situações 
de estresse e desperta simultaneamente. 
Além disso, melhora o humor e apoia a 
função da memória. Em combinação com 
uma seleção de vitaminas B e vitamina 
C, a nova pré-mistura “Mind Calming” da 
SternVitamin é a base ideal para bedidas 
de estilo de vida relaxantes direcionadas 
a um amplo grupo alvo - desde a popu-
lação ativa a alunos e estudantes bem 
como a crianças e idosos. Como bebida 
pronta e engarrafada elas combinam os 
aspectos de saúde e bem-estar com a 
conveniência e representam uma vanta-
gem face aos chás cuja confecção requer 
a fervura de água.  

“BRAINPOWER” DA 
GARRAFA

Com uma combinação equilibrada 
de vitaminas, minerais e extrato de 
chá verde, a pré-mistura “Brainpower” 
desenvolvida pela SternVitamin apoia a 
concentração e a memória. Além disso, 
também pode reduzir o declínio da ca-
pacidade cognitiva associado à idade. 
Esta pré-mistura para enriquecimento 
de bebidas contém ácido pantoténico 
que apoia o bem-estar mental. Adicio-
nalmente, contém vitamina C que, na 
sua função de antioxidante, protege os 
nervos e os vasos sanguíneos cerebrais e 
associada a zinco e iodo contribui para 
uma função cognitiva normal. Entre as 
substâncias contidas no chá verde, há 
que destacar particularmente a teanina 
que pode atuar contra reações de estress 
psíquico e mental. Esta pré-mistura está 
direcionada também para diferentes 
grupos de consumidores. Entre estes, 
a população ativa, alunos e estudantes 
mas também pessoas idosas. Um efeito 
secundário positivo: como bebida, a pré-
mistura “Brainpower” contribui para a 
hidratação que também é importante 
para uma concentração ideal e a con-
dição física.

As misturas de vitaminas e minerais 
podem ser dosificadas à medida do 
cliente em função do grupo-alvo e dos 
desejos e enriquecidas com aromas. No 
desenvolvimento de produtos à medida 
do cliente, a equipe de desenvolvedores 
da SternVitamin segue rigorosamente 
os parâmetros do produto e os processos 
de produção do cliente. Deste modo, 
podem ser constatadas eventuais per-
das de substâncias devidas à produção 
e armazenamento dos produtos finais 
e compensá-las com determinados ex-
cessos da dosagem. Para a fabricação 
das pré-misturas, a SternVitamin utiliza 
tecnologias modernas como a secagem 
por fluidização. Com esta tecnologia, 
os produtos em pó difíceis de dissolver, 
por exemplo, podem ser transformados 
em aglomerados de textura porosa 
muito mais fáceis de dissolver em água. 
Também os processos de secagem, gra-
nulação e “coaten” podem ser realizados 
com a tecnologia de fluidização. 

SOBRE A STERNVITAMIN

A SternVitamin GmbH & Co KG 
sediada em Ahrensburg disponibiliza 
um serviço completo em torno de pré -
misturas de micronutrientes. Em função 
dos requisitos do cliente, esta empresa 
desenvolve misturas de vitaminas e 
minerais personalizadas às quais são 
adicionadas também outras substâncias 
funcionais como aminoácidos e extratos 
vegetais. As misturas de nutrientes são 
apropriadas para enriquecimento de 
gêneros alimentícios, bebidas e suple-
mentos alimentares. Como subsidiária 
do grupo independente Stern-Wywiol 
Gruppe gerido pelos próprios proprietá-
rios, a SternVitamin tem sempre a seu 
dispor todo o know how e as modernas 
tecnologias de aplicação das demais 
empresas-irmãs reunidas no grupo. 
Destas empresas fazem parte a Mühlen-
chemie para agentes de melhoramento 
de farinhas, a DeutscheBack para in-
gredientes para panificação, a Hydrosol 
para sistemas estabilizadores, a HERZA 
Chocolate para peças de chocolate e 
barras funcionais, a OlbrichtArom para 
aromas, a SternEnzym para enzimas 
(panificação e doçarias, fabricação de 
álcool e cerveja), a Sternchemie para 
lipídeos para nutrição humana (entre 
outros, lecitinas, óleos MCT, óleo de 
palma e leite de coco em pó). Nas áreas 
de produção contratada de gêneros ali-
mentícios em pó, está ativa a empresa -
irmã SternMaid. 

Stern Ingredients do Brasil Ltda.
Tel.: (15) 3023-0444

www.sterningredients.com.br

EXTRATOS 
AROMATIZANTES 

NATURAIS 
COM FLUIDO 

SUPERCRÍTICO
O processo de extração com fluido supercrítico (também denominado SFE ),  

utilizando dióxido de carbono (CO2) com agente de extração,  é uma alter-
nativa tecnológica inovadora para a produção de  substâncias puras e naturais 
para aplicação 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 aromático semelhante a matéria prima original. 

O processo de extração com CO2-
-SFE está ganhando força em todo 
o mundo no setor de nutracêuticos,  
suplementos alimentares, 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 
supercrítico  atende aos padrões de 
processos mais rigorosos e oferece 
resultados muito superiores quando 
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RELAXAMENTO GOLE A 
GOLE
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está direcionada para uma alimentação 
apoiadora do estilo de vida e ajudar o con-
sumidor a relaxar em situações agitadas. 
Esta pré-mistura, além de vitaminas sele-
cionadas, contém também extratos vege-
tais de sabugueiro e de erva-cidreira. Os 
polifenóis e as antocianinas contidos no 
sabugueiro apoiam a redução de estresse 
e aumentam o bem-estar psíquico. A in-
gestão de extrato de erva-cidreira em do-
ses moderadas tranquiliza em situações 
de estresse e desperta simultaneamente. 
Além disso, melhora o humor e apoia a 
função da memória. Em combinação com 
uma seleção de vitaminas B e vitamina 
C, a nova pré-mistura “Mind Calming” da 
SternVitamin é a base ideal para bedidas 
de estilo de vida relaxantes direcionadas 
a um amplo grupo alvo - desde a popu-
lação ativa a alunos e estudantes bem 
como a crianças e idosos. Como bebida 
pronta e engarrafada elas combinam os 
aspectos de saúde e bem-estar com a 
conveniência e representam uma vanta-
gem face aos chás cuja confecção requer 
a fervura de água.  

“BRAINPOWER” DA 
GARRAFA

Com uma combinação equilibrada 
de vitaminas, minerais e extrato de 
chá verde, a pré-mistura “Brainpower” 
desenvolvida pela SternVitamin apoia a 
concentração e a memória. Além disso, 
também pode reduzir o declínio da ca-
pacidade cognitiva associado à idade. 
Esta pré-mistura para enriquecimento 
de bebidas contém ácido pantoténico 
que apoia o bem-estar mental. Adicio-
nalmente, contém vitamina C que, na 
sua função de antioxidante, protege os 
nervos e os vasos sanguíneos cerebrais e 
associada a zinco e iodo contribui para 
uma função cognitiva normal. Entre as 
substâncias contidas no chá verde, há 
que destacar particularmente a teanina 
que pode atuar contra reações de estress 
psíquico e mental. Esta pré-mistura está 
direcionada também para diferentes 
grupos de consumidores. Entre estes, 
a população ativa, alunos e estudantes 
mas também pessoas idosas. Um efeito 
secundário positivo: como bebida, a pré-
mistura “Brainpower” contribui para a 
hidratação que também é importante 
para uma concentração ideal e a con-
dição física.

As misturas de vitaminas e minerais 
podem ser dosificadas à medida do 
cliente em função do grupo-alvo e dos 
desejos e enriquecidas com aromas. No 
desenvolvimento de produtos à medida 
do cliente, a equipe de desenvolvedores 
da SternVitamin segue rigorosamente 
os parâmetros do produto e os processos 
de produção do cliente. Deste modo, 
podem ser constatadas eventuais per-
das de substâncias devidas à produção 
e armazenamento dos produtos finais 
e compensá-las com determinados ex-
cessos da dosagem. Para a fabricação 
das pré-misturas, a SternVitamin utiliza 
tecnologias modernas como a secagem 
por fluidização. Com esta tecnologia, 
os produtos em pó difíceis de dissolver, 
por exemplo, podem ser transformados 
em aglomerados de textura porosa 
muito mais fáceis de dissolver em água. 
Também os processos de secagem, gra-
nulação e “coaten” podem ser realizados 
com a tecnologia de fluidização. 

SOBRE A STERNVITAMIN

A SternVitamin GmbH & Co KG 
sediada em Ahrensburg disponibiliza 
um serviço completo em torno de pré -
misturas de micronutrientes. Em função 
dos requisitos do cliente, esta empresa 
desenvolve misturas de vitaminas e 
minerais personalizadas às quais são 
adicionadas também outras substâncias 
funcionais como aminoácidos e extratos 
vegetais. As misturas de nutrientes são 
apropriadas para enriquecimento de 
gêneros alimentícios, bebidas e suple-
mentos alimentares. Como subsidiária 
do grupo independente Stern-Wywiol 
Gruppe gerido pelos próprios proprietá-
rios, a SternVitamin tem sempre a seu 
dispor todo o know how e as modernas 
tecnologias de aplicação das demais 
empresas-irmãs reunidas no grupo. 
Destas empresas fazem parte a Mühlen-
chemie para agentes de melhoramento 
de farinhas, a DeutscheBack para in-
gredientes para panificação, a Hydrosol 
para sistemas estabilizadores, a HERZA 
Chocolate para peças de chocolate e 
barras funcionais, a OlbrichtArom para 
aromas, a SternEnzym para enzimas 
(panificação e doçarias, fabricação de 
álcool e cerveja), a Sternchemie para 
lipídeos para nutrição humana (entre 
outros, lecitinas, óleos MCT, óleo de 
palma e leite de coco em pó). Nas áreas 
de produção contratada de gêneros ali-
mentícios em pó, está ativa a empresa -
irmã SternMaid. 

Stern Ingredients do Brasil Ltda.
Tel.: (15) 3023-0444

www.sterningredients.com.br

EXTRATOS 
AROMATIZANTES 

NATURAIS 
COM FLUIDO 

SUPERCRÍTICO
O processo de extração com fluido supercrítico (também denominado SFE ),  

utilizando dióxido de carbono (CO2) com agente de extração,  é uma alter-
nativa tecnológica inovadora para a produção de  substâncias puras e naturais 
para aplicação 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 aromático semelhante a matéria prima original. 

O processo de extração com CO2-
-SFE está ganhando força em todo 
o mundo no setor de nutracêuticos,  
suplementos alimentares, 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 
supercrítico  atende aos padrões de 
processos mais rigorosos e oferece 
resultados muito superiores quando 

suplementos - 113.indd   61 05/11/14   15:47



62

A
D

IT
IV

O
S 

&
 IN

G
R

E
D

IE
N

T
E

S
BEBIDAS

comparado aos processos tradicionais.
A Evonik, uma das maiores empresas 

de especialidades químicas do mundo  
parceira da Vogler Ingredients,  tem traba-
lhado com SFE desde 1980, melhorando 
continuamente o processo e a tecnolo-
gia tanto otimizar produtos existentes 
como também no desenvolvimento 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 de CO2 
consiste em bombear o dióxido de 
carbono pressurizado a uma câmara 
com a matéria-prima vegetal. Quando 
o dióxido de carbono é sujeito a alta 
pressão, torna-se “supercrítico” e tem 

que a compõem, e pode ser considera-
do como contendo um espectro mais 
completa dos componentes originais. 

propriedades de líquido, enquanto se 
mantém em estado gasoso. Por causa 
das propriedades do líquido do gás, o 
CO2 apresenta funções de  solvente, 
retirando os óleos e outras substâncias 
aromáticas. Assim, a diferença entre 
o CO2 supercrítico  da extração com 
solventes orgânicos e da destilação tra-
dicional 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 extração supercrítica são menores, 
preservando as propriedades aromáticas 
da matéria-prima  (cerca de 95 a 100 
graus ºF em oposição a 140-212 graus° 
F na destilação a vapor). 

Um aspecto importante relativo a 
destilação de vapor é que as tempera-
turas  envolvidas no processo alteram 
a composição molecular da matéria 
vegetal, já que o calor é um grande po-
tencializador 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 encon-
trados na matéria-prima origi-
nal. Dessa forma, eles mais 
se assemelham as plantas 
originais pois preservam os 
componentes químicos  

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 re-
gulamentações 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  Lúcia Barbosa Quiroga é 
gerente de P&D e Aplicação da Vogler 
Ingredients.

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

www.docearoma.com.br

Mais de 20 anos fornecendo aditivos e ingredientes 
para a indústria alimentícia.   

 
Consulte-nos, teremos imenso prazer em atendê-lo!

Produtos de qualidade
Atendimento personalizado
Entrega rápida e eficiente
Suporte técnico especializado

Ligue 11-2633 3000
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