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INTRODUÇÃO 
Atualmente, o crescimento das 

tendências de saúde e bem-estar 
vem obrigando as indústrias de 
alimentos a buscar alternativas que 
permitam satisfazer as necessidades 
e superar as expectativas do consu-
midor moderno. 

As enzimas desempenham um pa-
pel importante no ramo alimentício, 
uma vez que podem ser utilizadas em 
praticamente todos os produtos. A 
necessidade de se gerar melhores pro-
dutos com melhores processos e que 
permitam uma melhor competição 
no mercado, vão de encontro ao uso 
de enzimas, que são uma alternativa 
inovadora e funcional. 

ENZIMAS 
INGREDIENTES 

COM PAPEL MUITO 
IMPORTANTE NA 

INDÚSTRIA DE 
ALIMENTOS

De forma geral, as enzimas são 
compostos de natureza protéica que 
aceleram a maior parte dos processos 
bioquímicos. Afetam a cadeia de uma 
reação, de forma que sem elas seria 
complicado e, em alguns casos, im-
possível. Estas proteínas se mantêm 
inalteradas durante muito tempo, o 
que as tornam especialmente interes-
santes do ponto de vista tecnológico 
e de segurança alimentar. 

Na indústria alimentícia possuem 
uma grande variedade de aplicações, 
desde vinhos a queijos, xaropes e, 
principalmente, na indústria de pa-
nifi cação. Sua principal vantagem 
é seu uso considerado de grande 
benefi cio industrial, já que as indús-
trias não precisam recorrer a outras 

sustâncias potencialmente tóxicas e 
podem benefi ciar-se, muitas vezes, 
de uma economia importante. Estes 
compostos protéicos contribuem 
também para a redução de resíduos 
procedentes dos tratamentos alimen-
tícios tradicionais.

ENZIMAS APLICADAS 
EM PÃES, MASSAS E 
MACARRÕES

A implementação de enzimas 
em conjunto com suportes adequa-
dos tem permitido a elaboração de 
alimentos seguros. Os progressos 
biotecnológicos têm tornado possível 
o uso de enzimas no tratamento dos 

As enzimas desempenham um papel importante 
no ramo alimentício, uma vez que podem ser 
utilizadas em praticamente todos os produtos.
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BENEFÍCIOS DAS ENZIMAS NA INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO

Características Benefícios Valor

De origen vegetal, 
animal ou microbiana Se encontram na natureza

Produtos mais naturais
A maioria se inativa com 
aumento de temperatura

Estão compostas de 
proteínas

São específicas Somente atuam em um 
substrato específico

Maior controle 
de processo

São solúveis em água Fáceis de usar Economia de tempo

Para a indústria 
de panificação

Normalizam e 
melhoram as farinhas Maior uniformidade

Maior volume no pão Melhor apresentação

Grão mais fino e melhor 
textura do produto Massas mais resistentes

Menor tempo de mistura
Economia de operaçãoMenor tempo de 

fermentação

Massas mais secas 
e esponjosas

Melhor controle 
de processo

Melhoram a 
maquinabilidade 
das massas

Maior estabilidade 
na fermentação

Aumentam shelf life Maior frescura

Substituem ingredientes 
químicos e emulsificantes Maior aceitação

Para o processamento 
de frutas e elaboração de 
vinhos e sucos

Melhoram a extração 
do suco

Maior rendimentoMelhoram a clarificação 
e a filtração

Reduzem a viscosidade

Estabilizam cor e sabor Maior qualidade do 
produto terminado

Clarificante natural Melhor apresentação
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alimentos e, com isso, a cada dia se 
encontram novas soluções que per-
mitem resolver certos desafios até 
então muito complexos.  

Para a indústria de panificação, 
as enzimas são utilizadas para aju-
dar nos processos de elaboração, 
melhorar o shelf life e as proprieda-
des sensoriais dos produtos. Além 

Ingredientes, a empresa possui 
soluções integrais, contando com 
uma ampla variedade de enzimas, 
de origem microbiana ou vegetal, 
para aplicações nos mercados de 
panificação, bebidas, lácteos e 
outros. Estas somente para citar 
como exemplo, já que cada cliente 
pode obter o que necessita de acor-
do com suas necessidades. 
Linha de enzimas Kerry:
•	 Amilase;
•	 Protease;
•	 Hemicelulase;
•	 Lipase;
•	 Celulase;
•	 Lactase;
•	 Oxidase;
•	 Invertase.

Uma vantagem competitiva da 
Kerry não é somente oferecer um 
amplo portfólio de enzimas, mas 
também um suporte técnico para que 
especialistas do mercado de panifica-
ção encontrem o melhor ingrediente 
para a formulação do cliente. 

A Kerry trabalha para ajudar 
seus clientes a melhorar processos 
ou criar novos produtos, através 
de um amplo portfólio em ingre-
dientes e aromas, seguindo as  
principais tendências de consumo 
na América Latina. 

Para a indústria de panificação,
as enzimas são utilizadas para ajudar

nos  processos de elaboração, melhorar
o shelf life e as propriedades sensoriais

dos produtos.

também de serem responsáveis por 
modificações positivas como compo-
nentes de massas.

Os principais benefícios e valores 
proporcionados pelas enzimas quan-
do aplicadas à indústria de panifica-
ção estão descritos no quadro abaixo.

Dentro da plataforma tecnoló-
gica da Kerry, denominada Bio-


