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ADITIVOS  
& INGREDIENTES  

NA INDÚSTRIA DE 
lATIcíNIOS

O espectro dos aditivos e ingredientes utilizados no setor de laticínios 
é bastante amplo. Neste Caderno Especial, é apresentada uma coletânea 
de technical papers redigidos pelo departamento competente de algumas 
grandes empresas atuando neste ramo específico.  Alguns deles são mais 

técnicos, enquanto outros têm um discreto toque promocional.  Aditivos &  
Ingredientes não interferiu no conteúdo nem na redação dos artigos, 
somente tentou dar uma apresentação gráfica mais amigável. O leitor 
poderá também observar que, fiéis aos nossos princípios, a publicação 

destas matérias não foi vinculada à publicação de anúncios.



O caso a seguir mostra como é possível aumentar o 
rendimento de fabricação consideralmente sem correr o 
risco de que haja queijos fora dos limites especificados. O 
caminho para esta solução exige, sem dúvidas, trabalhar 
todos os fatores que estão ligados a diminuição da variação 
de umidade. Esta alternativa, que exige muito trabalho e em 
alguns casos investimentos, é o que as grandes empresas 
tem adotado para gerar melhorias na rentabilidade dos 
resultados.

A seguir, vamosa descrever os principais fatores que mais 
impactam na variação de umidade dos queijos. Seguindo o 
modelo do diagrama de causa e efeito, eles foram divididos 
em 6 grupos:

1) Mão de Obra: neste grupo entram todos os fatores 
que estão ligados a variação da umidade provenientes da 
mão de obra. Sendo assim, o queijeiro entra aqui como um 
fator importante neste processo de oscilação, já que ele é 
quem decide uma série de parâmetros que pesam muito na 
composição final de um queijo. Normalmente, cada queijei-
ro tem suas particularidades de trabalhar com os queijos. 
Existe divergência no momento de cortar a coalhada, na 
velocidade das liras, no tamanho dos grãos, na velocidade 
de aquecimento e na consistência final da massa. Em se 
tratando de fabricação de queijos, sabemos que é possível 
obter diferentes caminhos e mesmo assim chegar a um 
resultado único. E, é exatamente este o caminho que cada 
indústria deve adotar, ou seja, monitorar a umidade de 
cada queijeiro e informar a eles o objetivo que a empresa 
quer chegar.

O gráfico a seguir mostra um monitoramento indivi-
dual de umidade de uma fábrica de queijos. Neste caso, 
havia queijeiros com médias completamente distantes 
uns dos outros, bem como a variação que aparece em 
cima de cada barra. A partir deste diagnóstico, faz-se 
necessário adotar um programa de unificação e acom-
panhamento contínuo.

Em alguns tipos de queijos, como por exemplo, a Mus-
sarela, não só o queijeiro entra como fator decisivo para de-
terminar a umidade final do queijo. É necessário incorporar 
nesta análise o responsável pela filagem também, uma vez que 
nesta etapa é possível ajustar o conteúdo de água do queijo 
em função dos parâmetros operacionais.

2)Máquina: neste segundo grupo estão inseridos todos 
os itens relacionados a equipamentos que também inter-
ferem na umidade dos queijos. Assim, podemos assumir 
que as queijomats, dreno prensas, prensas e câmaras 
frias, são todos fatores que, em estados diferentes, serão 
responsáveis em gerar variabilidade. Portanto, vale a pena 
dizer, que para este grupo é necessário um programa de 
manutenção para equalizar o funcionamento destes itens, 
e em alguns casos, a decisão pode vir pela substituição do 
equipamento em questão por prejudicar a obtenção de 
algum resultado específico.

A figura 02 a seguir ilustra o que ocorre quando uma 
empresa que tem uma grande oscilação na umidade decide 
aumentar sua média de umidade aproximando do limite 
máximo. Neste caso, é possível perceber que uma parte dos 
lotes será produzida acima deste limite, o que fatalmente irá 
ocasionar aumento de reclamações e até mesmo devolução

Figura 03 - Ilustração de alta variabilidade com média alta

Figura 01 - Ilustração de alta variabilidade com média baixa

Figura 02 - Ilustração de alta variabilidade com média alta

A VARIABILIDADE 
DE UMIDADE
IMPACTOS NO 
RENDIMENTO E 
QUALIDADE DOS 
QUEIJOS

Uma pesquisa feita recentemente pela 
Chr. Hansen com os principais fabricantes de 
queijos do mundo inteiro apontou que, dentre 
os possíveis problemas da indústria queijeira a 
oscilação de umidade entre lotes de queijos, sem 
dúvidas, é o maior de todos os desafios que o industrial enfrenta.

A preocupação é relevante para a indústria, pois a pro-
dução de lotes com composição de umidade dispersa afeta 
diretamente a textura dos queijos, e consequentemente, a 
percepção de qualidade da marca em questão. Um queijo com 
umidade mais baixa pode ter sua estrutura rígida demais e 
acabar afetando no desenvolvimento do sabor. Já um queijo 
acima do padrão máximo de umidade, acaba gerando recla-
mações devido à perda da capacidade de fatiar (Mussarela e 
Prato). Outro ponto fundamental refere-se ao rendimento de 
fabricação, já que uma variabilidade alta na umidade força a 
empresa a trabalhar com médias mais baixas para não correr o 
risco de colocar queijos acima do padrão máximo no mercado, 
e este normalmente, é o preço que a indústria paga por ter 
grande amplitude nos padrões de umidade.

Supondo que os limites que uma empresa qualquer tra-
balha, seja de 41% a 45%, e que sua média atual de todos os 
lotes seja de 42% devido a grande oscilação que existe de 

um tanque para outro. O cenário ideal para este caso seria 
fazer com que todos os queijos ficassem o mais próximo de 
45%, uma vez que isso representa um ganho de rendimento 
substancial. Neste caso específico, elevar a média de 42% 
para 45% significa aumentar o rendimento em quase 6%, 
valor extremamente alto quando se fala de melhoria neste 
parâmetro. É fato que alcançar uma média muito próxima do 
limite máximo vai exigir um nível muito baixo de variação o 
que nem sempre é algo fácil de ser alcançado, porém o fato 
é que sempre haverá melhoria à medida que a média estiver 
cada vez mais próxima do limite máximo, sem que a variação 
ultrapasse este limite.

A figura 01 ilustra o caso de muitas empresas que possuem 
médias de umidades muito distantes do limite máximo em 
função da grande dispersão que existe de um lote para outro. 
Neste caso é prudente tomar esta decisão, pois na maioria das 
vezes é preciso sacrificar o rendimento em troca de preservar 
a qualidade e marca dos queijos.
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ALIMENTOS LÁCTEOS 
FORTIFICADOS E 
FUNCIONAIS 
APORTE NUTRICIONAL 
E DIFERENCIAÇÃO DE 
POSICIONAMENTO DE 
PORTFÓLIO
 

Estima-se que aproximadamente 60% 
do mercado de alimentos industrializados 
fortificados e funcionais encontre-se no 
portfólio de leites e derivados. Apesar de 
representar uma plataforma já muito bem 
desenvolvida, o potencial de crescimento 
dos alimentos lácteos com conteúdo 
nutricional diferenciado é bastante 
promissor, em termos relativos e, prin-
cipalmente, absolutos. Alguns fatores 
talvez possam justificar a pujança dos 
alimentos fortificados e funcionais no 
setor lácteo, dentre eles a clara percepção 
do consumidor de que produtos lácteos 
aportam, naturalmente, saúde e bem-estar. 
Destaque-se também a capacidade da indústria láctea 
em interpretar este consumidor, o que é fundamental para 
o seu pioneirismo.

Pesquisas internacionais informam que os pais e respon-
sáveis preferem fornecer para seus filhos alimentos fortifi-
cados e funcionais. A indústria láctea parece ter percebido 
esta máxima há muito tempo, desenvolvendo produtos que 
em suas embalagens informam ser “ricos” ou “fontes” de 
determinadas vitaminas e minerais. Não raramente podemos 
encontrar leites pasteurizados enriquecidos com vitaminas A, 
D e ferro; leites longa vida UHT com baixo teor de lactose ou 
ricos em vitaminas e minerais; leite em pó com fortificações 
especiais de micronutrientes, especialmente desenhadas para 
cada faixa etária infantil.

Se no leite líquido e em pó a fortificação se mostra como 
um instrumento importante para atender a demanda dos 

adultos para a alimentação de suas 
crianças, nas categorias de leites 

fermentados, iogurtes, petit suisse 
e bebidas lácteas, a adição de 

conteúdo nutricional diferencia-
dor parece transformar-se em 
critério fundamental de suas 
formulações. O equilíbrio de 
uma composição, por exem-
plo, dotada de soro de leite, 

suas proteínas e aminoácidos 
essenciais, acrescido de sucos 

de frutas, vitaminas, minerais e 
fibras prebióticas poderia integrar, 

de forma primorosa, a alimentação 
de crianças, jovens e adolescentes, inse-

rindo-se de forma harmônica, em sinergia com os demais 
alimentos presentes na dieta regular, contribuindo para a 
saúde e bem-estar.

Iogurtes e petit suisse são importantes vetores da nutrição 
funcional e fortificada. Muitos destes produtos têm vitamina 
D em sua constituição, o que pode ser considerado um instru-
mento de saúde pública. Hábitos de vida modernos minimizam 
a ingestão e a capacidade de sintetização de vitamina D. Por 
exemplo, vísceras, como fígado e rins, pouco fazem parte da 
dieta regular do brasileiro médio. Expor-se ao sol sem o uso de 
protetor solar parece ser cada vez mais perigoso. Os derivados 
de leite suplementados de vitamina D podem ter importante 
papel no aporte deste micronutriente tão fundamental para 
o metabolismo e para a saúde humana.

Os programas “Viva Leite”, do Estado de São Paulo, e 

5)Medida: a medida diz respeito à forma como é medida a 
umidade de cada lote. Neste item, é importante garantir que 
o método empregado esteja em conformidade com o método 
de referência para determinação do conteúdo de água de 
um queijo. Outro fator importante é a amostragem dentro 
do lote e na peça utilizada para a análise. Dentro do lote, é 
importante a escolha de um queijo que possa representar o 
lote, já que muitas vezes existe uma considerável diferença 
de umidade entre o início e fim do mesmo. Já a amostragem 

6) Meio Ambiente: o fator meio ambiente impacta em 
menor grau quando se fala de variabilidade na umidade. 
Mesmo assim, sua influência pode deixar de ser pequena à 
medida que existe uma considerável diferença de tempera-
tura ao longo do ano dentro do ambiente de fabricação dos 
queijos. Esta diferença de temperatura afeta diretamente 
a forma como cada cultivo trabalha e por consequência a 
expulsão de umidade dos queijos. Desta forma, em algumas 
fábricas com maior controle são instalados equipamentos 
para climatização, mantendo o ambiente de fabricação com 
uma temperatura constante o ano todo.

* Michael Mitsuo é gerente de Projetos e Aplicações da 
Divisão de Lácetos da Chr. Hansen.

3)Método: na grande maioria dos casos o “leite padronizado”, 
aqui no Brasil, é aquele que foi padronizado apenas no con-
teúdo de gordura. E, para uma melhor uniformidade, faz-se 
necessário a correta padronização do leite que inclui gordura, 
proteína e o pH.

Ainda, dentro deste grupo, entra todos os artifícios que 
auxiliam na remoção das bactérias acompanhantes e sobre-
viventes do processo de pasteurização. As bactérias do grupo 
NSLAB mudam em número e espécie conforme a estação do 
ano, região e outros fatores. Por esta razão podem gerar um 
perfil de acidificação inconstante no queijo, e consequente-
mente, uma sinérese diferente de um lote para o outro. O 
método mais empregado para a remoção destas bactérias 
tem sido a bactofugação do leite, que tem mostrado ser um 
método muito eficaz para eliminá- las.

4)Materiais: neste grupo estão inseridos todos os mate-
riais usados na fabricação dos queijos. Dentre eles, o cultivo 
lácteo merece uma atenção especial já que é comum a 
utilização de diferentes cultivos para garantir a proteção 
contra os bacteriófagos. Por esta razão, a escolha de cultivos 
que sejam similares entre si, e ainda pertencentes a grupos 
fágicos diferentes, é algo essencial para evitar discrepância 
entre curvas de fermentação e consequentemente variação 
na umidade dos queijos.

As curvas a seguir mostram o perfil de acidificação de qua-
tro cultivos de grupos fágicos distintos. Embora com compo-
sição de cepas diferentes, todas as quatro opções apresentam 
uma grande similaridade na cinética de acidificação, o que 
sem dúvidas, é um fator decisivo para auxiliar na obtenção de 
lotes mais uniformes em termos de umidade.

Do lado oposto, quando se utiliza um fermento de re-
pique (bulk starter), cuja acidificação é variável em função 
de sua atividade é extremamente difícil obter consistência e 
uniformidade.

da peça do queijo em si, esta deve ser orientada conforme a 
geometria do queijo, seguindo a técnica correta descrita nas 
normas de amostragem.

Para medir a variabilidade em si, pode ser utilizada uma 
medida estatística de dispersão, conhecida como coeficiente 
de variação. Esta medida pode ser calculada através da razão 
entre o desvio padrão e média de todas as umidades. Ela pode 
ser entendida como uma porcentagem média de oscilação 
em cima da média, assim quanto mais alto este valor, maior 
a variação que existe no processo.

Chr. Hansen Indústria e Comércio Ltda.
Tel.: (19) 3881-8300 

www.chr-hansen.com
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pelos diversos sistemas do corpo humano, participando de 
importantes transformações metabólicas: da multiplicação 
celular ao efetivo funcionamento do sistema imunológico; 
do crescimento e desenvolvimento corpóreo a minimização 
da tendência à obesidade; etc.

Por isso tudo, parece-me confortável dizer: consulte regu-
larmente seu médico e se ele não tiver nada contra, continue 
tomando sol até às 10 da manhã, ou depois da 16h, sempre 
usando protetor solar - eles já comprovaram sua importância 
para a saúde; consuma alimentos que naturalmente contém 
vitamina D e insira em sua dieta os alimentos fortificados que 
você mais gosta. Leites, iogurtes, petit suisse são exemplos 
de alimentos saudáveis que aplicam, largamente, no Brasil e 
mundo à fora a vitamina D como atributo de diferenciação, 
ao mesmo tempo em que transformam-se em instrumento do 
aporte nutricional de baixo custo às populações.

Estenda-se o exemplo supracitado da vitamina D para as 
outras 12 vitaminas existentes e para os minerais necessários 
ao perfeito funcionamento do corpo humano. Quais seriam 
as principais vantagens da fortificação dos alimentos? Quais 
seriam os principais beneficiários? A priori, ganham os 
segmentos que nela apostam, os consumidores destes produ-
tos e a nação pela formação de “poupança físico-cognitiva” 
que se estabelece na população.

A aplicação de vitaminas, minerais e ingredientes funcio-

nais parece estabelecer um dos únicos jogos de ganha-ganha 
legítimos e sustentáveis, pois os benefícios, a baixíssimos 
custos, são substanciais ao longo de toda a cadeia. Os micro-
nutrientes fortificam os alimentos e fortificam, também,  seus 
rótulos, o valor percebido dos produtos e o valor do mercado 
em que estão inseridos, tudo isso paralelo ao benefício indivi-
dual transferido à cada consumidor e aos benefícios globais, 
pela redução dos custos com saúde pública e pelo aumento 
do potencial de desenvolvimento corpóreo e intelectual dos 
indivíduos.

Não é de hoje que o consumidor demanda e demonstra 
maior interesse pelos alimentos benéficos à sua saúde e de 
sua família. O senso comum da relação entre alimento e saúde 
é o fundamento primordial do sucesso de certos produtos e 
marcas de alimentos enriquecidos ou funcionais. Recentes 
pesquisas sobre o comportamento de compra do consumidor 
apontam para sua preferência por alimentos dotados de algu-
ma funcionalidade, que mantenham ou melhorem o status de 
saudabilidade, que maximizem o sentido de bem-estar físico 
e mental e que contribuam para uma longevidade segura, 
saudável e agradável.

Não por acaso, como já abordado, ao invés de irem à far-
mácia buscar coquetéis vitamínico minerais os pais preferem 
dar alimentos fortificados aos seus filhos. A turma da melhor 
idade, por sua vez, procura cada vez mais por alimentos ricos 
em cálcio, fibras, por nutrientes benéficos à visão e à saúde 
cardiovascular. Olhe na dispensa de um jovem sessentão e você 
terá comprovado isto numa verdadeira pesquisa de campo. 
Olhe a lancheira da piazada e não se decepcionará, também. 
Remédio é para uso individual; comida é para todos juntos; 
comida está associada a momentos felizes - daí a origem da 
palavra comemoração; remédio, não! Talvez esteja aí um ou-
tro forte motivo da preferência pelos alimentos fortificados 
e funcionais. Preferimos, naturalmente, ir à mesa do que à 
farmácia.

A fortificação parece, finalmente, conciliar alguns dos inte-
resses de cada agente da cadeia dos alimentos industria lizados: 

A indústria registraria maior de-
manda e maior valor perce-
bido de seus produtos; O 

consumidor acessaria 
micronutrientes e 
ingredientes funcio-
nais aliados à saú-

de, desenvolvi-

“Leite das Crianças”, do Paraná, contemplam a presença da 
vitamina D na fortificação do alimento fornecido 
às crianças. Além dos programas públi-
cos, muitos exemplos de fortificação 
voluntária de leite longa vida são 
encontrados cotidianamente e 
muitas marcas diferenciam- 
se pelo enriquecimento 
com a vitamina D. Sen-
do a vitamina D mun-
dialmente conhecida 
como a vitamina an-
tirraquitismo, sua 
presença na dieta 
infantil mostra-se 
necessária. Para a 
melhor idade, nos-
sos jovens com mais 
de 55 anos, sua im-
portância não é me-
nor, seja pela sensação 
de equilíbrio, pelo tônus 
muscular, ou absorção, me-
tabolização e fixação do cálcio. 
Observe-se que a vitamina D parti-
cipa de muitos outros sítios metabólicos 
e que isto só potencializa o benefício advindo 
de sua ingestão racional e equilibrada.

Para se registrar a importância das vitaminas para a saúde 
humana, poderíamos utilizar a vitamina D como exemplo. 
Vitaminas são micronutrientes necessários ao metabolis-
mo e que não podem ser sintetizados pelo corpo humano. 
Esta definição clássica das vitaminas possui uma exceção: a 
vitamina D. Uma tradução livre do significado de vitaminas 
encontrada no livro “Nutrition Food and the Environment”, 
de Vincent Hegarty (1995), permite a inclusão da vitamina 
D no rol destes micronutrientes: “Vitaminas são substâncias 
orgânicas, requeridas para funções metabólicas específicas do 
corpo, necessárias em pequenas quantidades na dieta”. Isolada 
na década de 1920, apenas 50 anos depois descobriu-se que 
a vitamina D poderia ser produzida pelos humanos, ferindo o 
conceito clássico das vitaminas.

Além de poder ser ingerida a partir de alimentos nos 
quais está naturalmente presente, ou através de alimentos 
fortificados, a vitamina D pode ser sintetizada pelo corpo 
humano, num ciclo desencadeado pela luz do sol. Hábitos de 
vida modernos minimizam a exposição aos raios ultravioleta 
(raios UVB), reduzindo, portanto, o “auto suprimento” des-
te micronutriente. Vestuários típicos das grandes cidades, 
encapsulamento em casa ou no trabalho, lazer em ambiente 
fechado, ou mesmo o benéfico uso dos protetores solares, são 
exemplos de costumes que minimizam nossa interação com 
a luz solar. Some a isto as dietas livres de carne vermelha, 
vísceras (fígado, por exemplo), ovos e gorduras, e teremos 
uma equação que resulta numa baixa produção e suprimento 
de vitamina D.

A vitamina D é importante em diversos sítios metabólicos 

do corpo humano, daí 
sua presença em múlti-

plos buquês nutricionais 
aplicados na fortificação de 

alimentos, para o aporte de 
benefícios típicos desta vi-

tamina e dos consórcios, 
dos quais participa, com 

outros micronutrien-
tes. A vitamina D, 
por exemplo, e não 
apenas:
• A u x i l i a  n a 
absorção de cálcio 
e fósforo a partir 
do trato gastroin-
testinal.
• A u m e n t a  a 

fixação mineral nos 
ossos.

• Regula a elimi-
nação de cálcio e fósforo 

pelos rins.
• Participa dos processos 

de transmissão nervosa, contri-
buindo para regulagem da função 

muscular cardíaca.
 

Também conhecida como “vitamina antirraquitismo”, 
juntamente com os hormônios “calcitonina e paratireoide” 
(presentes em nosso organismo), a vitamina D é necessária 
para regular a homeostase do cálcio e o metabolismo do 
fósforo” (BASF, 2003). Resumidamente, regula a absorção e 
fixação de minerais para melhor desenvolvimento, manuten-
ção do esqueleto e tônus muscular. O buquês nutricionais 
compostos pela vitamina D aportam benefícios ao ser humano 
desde a mais tenra até a idade mais avançada. Na infância é 
instrumento contra o raquitismo, na maturidade melhora o 
sentido de equilíbrio corpóreo, minimiza a perda de densidade 
óssea e auxilia o apropriado compasso cardíaco.

Acredita-se que a deficiência em vitamina D acometa 50% 
da população brasileira com menos de 50 anos, e em torno 
de 80% dos idosos. Possivelmente, a fortificação (alimentos 
adicionados de vitaminas e minerais) seja o método mais 
eficaz para aporte nutricional da vitamina D, sendo também 
o mais seguro e economicamente viável. Os alimentos en-
riquecidos somam-se aos naturalmente dotados de vitamina 
D e à moderada exposição UVB, minimizando a possibilidade 
de efeitos indesejáveis decorrentes da ingestão inferior aos 
níveis necessários.

Na fortificação e suplementação alimentar, o suprimento 
de vitamina D é realizado com o uso de duas substâncias: 
ergocalciferol (vitamina D2, plantas e cogumelos) e colical-
ciferol (vitamina D3, animais), que após ingeridas e digeridas 
são levadas pela corrente sanguínea ao fígado, onde passam 
por uma primeira transformação, antes de serem, nos rins, 
convertidas na forma ativa vitamina D. Daí é distribuída 
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fortificação de alimentos. Mas tanto quanto isto, os quelatos 
têm outros importantes benefícios: Em geral, não interferem 
nos processos industriais, não prejudicam características 
físico-sensoriais dos alimentos, maximizam a absorção de 
outros minerais, e não causam efeitos colaterais nos usuários.

Você é o que você come! Este é um dito popular com 
referências nas mais diversas épocas e lugares. Se você 
pesquisar, irá encontrar frases similares na Grécia Antiga, 
em Roma, na China, nas Civilizações Pré-Colombianas e In-
dígenas Americanas e em tantas outras sociedades e períodos 
históricos. Vicent Hegarty no livro “Nutrition, Food and the 
Environment” afirma: seu corpo é uma notável coleção de 
produtos químicos, que você obtém a partir dos alimentos, 
da água, do ar, dos medicamentos e de vários contaminantes. 
Fui convidado a escrever sobre fortificação de alimentos, 
em especial o portfólio de lácteos. Fiz minha pesquisa tanto 
na biblioteca, quanto nas gôndolas dos supermercados, nas 
barraquinhas das feiras livres, nos restaurantes, na mesa de 
refeições de minha própria casa e, obviamente, na internet.

Você já observou a crescente associação entre alimento e 
qualidade de vida, entre alimento e saúde? Na prateleira de 
pães no supermercado, nos balcões das padarias, nas capas 
das principais revistas, ou nos programas de televisão da sexta 
à noite, observamos como macro-tendência da alimentação 
a busca pelo saudável, seja ele através do alimento integral, 

do natural, do orgânico, do vitaminado, do fortificado ou do 
funcional.

Há muito o poder público, no Brasil e no exterior, observou 
a correlação entre a alimentação e a saúde da população. Em 
especial encontramos grande número de citações da fortifi-
cação de alimentos iniciando no período posterior a Grande 
Depressão nos Estados Unidos, no início do Século XX. Desde 
então, os países optam por um posicionamento mandatório ou 
voluntário quanto à fortificação. No Brasil temos exemplos em 
ambos os casos. Da fortificação de farinhas de trigo e milho, 
aos programas como o Viva Leite em São Paulo e Leite das 
Crianças no Paraná, até o arroz enriquecido e os biscoitos e 
achocolatados vitaminados. A massificação dos conceitos de 
a alimentação saudável cria no consumidor o interesse por 
benefícios específicos. Não se quer apenas saciar a fome e 
prazer ao deglutir, buscam-se nos alimentos vantagens para 
o perfeito funcionamento do organismo, para a sustentação 
de uma boa saúde, para uma sobrevida de melhor qualidade.

Observe que os alimentos in natura e os industrializa-
dos já podem ser classificados segundo os benefícios que 
promovem. Comer frutas, cereais e alimentos vitaminados 
para melhor funcionamento do organismo; comer mamão e 
tomar um iogurte com probióticos para facilitar o processo 
digestivo; ingerir leite, seus derivados e produtos enrique-
cidos com cálcio, fósforo, magnésio e vitaminas D, K e C 
para uma melhor saúde dos ossos e articulações. Estes são 
apenas alguns exemplos de como os alimentos podem ser 
vetores de benefícios específicos à saúde e qualidade de vida. 
A importância dos micronutrientes influencia cada vez mais a 
rotina da pesquisa e desenvolvimento de alimentos. A matriz 
alimentar a ser enriquecida, seu processo de industrialização, 
os benefício preconizados, a biodisponibilidade e estabilidade 
dos micronutrientes, entre outros fatores, definem a composi-
ção do buquê nutricional a ser aplicado... que poderá definir 
o posicionamento do produto.

Hábitos de vida saudáveis melhoram nossa qualidade de 
vida. Desenhamos alimentos a fim de conferir benefícios es-
pecíficos ao organismo humano, que vão além de dar prazer, 
matar a fome e nutrir. Porque como diriam os Titãs, comida 
é pasto... mas, agente não quer só comida.

* Divanildo Carvalho Junior é Gerente de Tecnologia e 
Inovação da Granotec/Granolab.

Granotec do Brasil S/A / Granolab do Brasil
Tel.: (41) 3027-7722 

www.granotec.com.br - www.granolab.com.br

Selo Golden Medallion exclusive para mixes vitamínicos-minerais 
compostos por minerais TRAACS (The real amino acid chelate system).

mento e bem-estar; a nação reduziria gastos com saúde pública.
Não é a toa que organizações como a Mintel, atestam o 

vigoroso crescimento da fortificação voluntária no mundo. 
Internacionalmente a indústria de alimentos percebeu e 
registrou demandas, oportunidades e tendências e não são 
poucos os exemplos brasileiros. Quem trabalha com criação e 
inovação não fica esperando pela fortificação mandatória (sal e 
farinhas de trigo e milho por exemplo) para atender os anseios 
dos consumidores. O ritmo de quem inova e busca diferen-
ciação é outro. Observe quantos alimentos voluntariamente 
fortificados e funcionais estão à nossa disposição. E cada dia 
surge mais um sem número de produtos e marcas fortificadas. 
Os lançamento de alimentos funcionais na América Latina, 
por exemplo, triplicou entre 2007 e 2012 e já representam 
6% de todos os produto lançados anualmente (Mintel, GNPD 
Webminar, 2012).

• Os hábitos alimentares dos indivíduos e dos núcleos popu-
lacionais alvo.

• A prevalência de ingestão inadequada de nutrientes e 
micronutrientes.

• Os níveis de ingestão diária recomendado para cada 
micronutriente.

• O benefício nutricional desejado.
• A matriz alimentar a ser fortificada e seus componentes.
• A interação entre os micronutrientes e o alimento 

fortificado.
• Interação no processo produtivo.
• A estabilidade dos micronutrientes nesta matriz alimentar 

durante toda sua vida útil até o consumo.
• O padrão qualitativo e a biodisponibilidade da fonte de 

micronutriente escolhida.
• Exigências legais de fortificação de alimentos ou aplicação 

de ingredientes funcionais.
• Etc., etc., etc., ...; e
• Ser gostoso, prazeroso, desejado: o alimento fortificado ou 

funcional não estaria isento da necessidade de ter atributos 
físico sensoriais atraentes.

Dentre as fontes minerais, poderíamos destacar os quela-
tos como um belo instrumento para a fortificação efetiva, ao 
mesmo tempo em que resguarda a qualidade sensorial, sem 
interferências no processo típico de elaboração do alimento. 
Via de regra, sua interação com os demais micronutrientes do 
buquet nutricional e com a matriz alimentar fortificada é a 
mais harmônica. Que tal elaborar um leite desnatado rico em 
cálcio, sem precipitação, deposição no fundo da embalagem, 
interferências no processo industrial e sem a necessidade 
agitar, ou homogeneizar, antes de beber? Pensar em minerais 
quelatos, associados ou não com complexos minerais, poderia 
ser o caminho para obter-se um produto final com grande 
potencial de sucesso.

Desde trivial aplicação em leite pasteurizado e leite UHT, 
exemplos não faltam da fortificação alimentos lácteos com 
minerais quelatos: do leite em pó aos queijos processados, 
passando pelas bebidas lácteas. Isto porque além da perfeita 
aplicação nos processos e harmônica interação com a matriz 
nutricional (são geralmente inócuos, não interferindo nem 
na cor, nem no sabor, nem no odor dos alimentos com eles 
fortificados), os quelatos têm um atributo quase imbatível: a 
biodisponibilidade. A grosso modo a biodisponibilidade não 
refere-se apenas a absorção do micronutriente, mas também 
à sua perfeita metabolização e fixação no organismo humano. 
Vale também comentar que a natureza do mineral quelato (o 
bisglicinato, por exemplo, dá-se numa conformação na qual 
duas moléculas de glicina literalmente pinçam o mineral, com 
ele formando um complexo) faz com que ele não concorra 
pelos sítios de absorção com outros minerais, pois os quelatos 
são percebidos pelo nosso organismo como material orgânico. 
Este caráter “orgânico” também minimiza, ou elimina, agres-
sões dos minerais às paredes internas dos órgãos e tecidos do 
aparelho digestivo.

Ou seja, os quelatos têm elevadíssimos índices de bio-
disponibilidade. Isto não é novidade para quem lida com a 

Participação da Mintel na 1ª edição do + Bio, evento 
internacional de Nutrição, que reuniu decisores da 
indústria de alimentos, promovido pela Granotec/
Granolab. A 2º edição está prevista para novembro/2014.

No Brasil, enquanto o poder público os setores e a socie-
dade civil discutem os resultados de uma década do progra-
ma de fortificação mandatória de farinhas de trigo e milho, 
empresas ágeis e vigorosas buscam na fortificação voluntária 
instrumentos para o posicionamento diferenciado de seus 
produtos. Estas empresas entendem que a “obrigatoriedade 
legal de diferenciação” (fortificação mandatória) é um vetor 
menor potente que o do perfeito encaixe entre demanda do 
consumidor e valor entregue pela indústria de alimentos.

Arroz e macarrão instantâneo vitaminado, gelatina e re-
fresco fortificado, pães e biscoitos com vitaminas e minerais, 
óleo de soja enriquecido com vitaminas, biscoitos, leites, 
iogurtes e tantos outros produtos lácteos inovadores ... Agora 
cada vez mais bem desenhados em relação à matriz alimentar 
e ao buquê nutricional, com foco maior no benefício e não 
apenas no conteúdo. Como estes, quantos exemplos você não 
consegue ver entre a gôndola do supermercado e o armário 
de casa? A indústria de alimentos, em especial a indústria 
láctea, de forma cada vez mais precisa e assertiva apresenta 
produtos inovadores, comunicando os benefícios advindos de 
seu conteúdo nutricional diferenciado.

A criação de alimentos diferenciados pela fortificação exige 
a observância de importantes aspectos:
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A tabela a seguir exibe algumas aplicações de FibregumTM, 
seu nível de aplicação e o benefício proporcionado.

FibregumTM oferece numerosos benefícios nutricionais e 
de saúde que suprem as necessidade dos consumidores em 
qualquer lugar. 

FibregumTM é uma fibra suave com alta tolerância diges-
tiva que não possui nenhum efeito laxativo. A goma acácia é 
conhecida há muitos anos pela comunidade científica como 
uma fonte de fibras dietéticas sem efeitos colaterais, graças 
à sua estrutura polimérica complexa. Ela é fermentada len-
tamente e, portanto, é muito bem tolerada na dieta humana. 
O gráfico a seguir exibe estudos realizados em humanos que 
concluem que o Fibregum™ não causa efeitos colaterais como 
flatulências, inchaço, desconfortos intestinais e cólicas na 
dosagem de até 50 gramas por dia.

Devido ao aumento das taxas de obesidade e de pessoas 
com diabetes, os consumidores estão ficando cada vez mais 
saudáveis e monitorando a quantidade calórica ingerida. É 
importante que haja produtos que possam oferecer soluções 
saudáveis para esse público. As calorias do FibregumTM estão 
estimadas em 1,3 a 1,8 kcal/g, uma grande vantagem para 
formulações diet. Aliado a isso, FibregumTM possui índice 
glicêmico próximo a zero. Estudos mostram que FibregumTM 

pode contribuir na redução do índice glicêmico dos produtos 
finais, tornando-o ideal para dietas baseadas em baixos índices 
glicêmicos. 

FibregumTM além de ser uma fibra natural com muitas 
propriedades tecnológicas também possui propriedades pre-
bióticas, sendo ótimo para aplicações em iogurtes e bebidas 
lácteas funcionais. FibregumTM aumenta o transito intestinal, 
previne bactérias patogênicas e aumenta a produção de Ácidos 
Graxos de Cadeia Curta (SCFA’s). 

Estudos realizados com ratos mostraram um aumento 

do transito intestinal após a administração de FibregumTM 
durante 3 semanas.

Houve um aumento da quantidade de fezes evacuadas e 
do tempo de trânsito, como já citado anteriormente diminui 
os efeitos colaterais relacionados a fibras. Também houve 
aumento da produção de Butirato e Propionato, ambos são 
SCFA’s que estão relacionados à proteção de epitélio intestinal. 
Quando comparado ao FOS, é possível ver um aumento muito 
superior do FibregumTM.

Em outro estudo realizado, desta vez, com humanos 
percebeu-se que com uma dosagem de 10 g/dia de FibregumTM 
o crescimento de Bifidobactérias e Lactobacilos, responsáveis 
por minimizar os microrganismos indesejáveis que podem 
causar problemas digestivos, aumentou.

FribregumTM é uma das soluções da Nexira à crescente 
busca da indústria de laticínios e seus consumidores por 
produtos mais saudáveis e funcionais!

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

www.nexira.com

APLICAÇÃO NÍVEL DE 
APLICAÇÃO

BENEFÍCIOS

Bebidas 
lácteas

1 a 2% Melhora o mouthfeel; 
Reduz a adstringência.

Sorvetes 0,4% Emulsifi cante natural;
Controla a formação dos cristais 
de gelo, evitando que estes fi quem 
muito grandes.

Proteção 
bacteriana

0,1 a 2% Melhora o crescimento e a 
viabilidade das bactérias.

CONTROLE INGESTÃO DE 
FIBREGUM DURANTE 3 

SEMANAS

Massa de fezes seca (g/dia) 37 52

Acetato (mmol/dia) 7,2 7,1

Propionato
(mmol/dia)

2,1 2,9

Butirato (mmol/dia) 1,7 2,3

Ácidos Biliares (mmol/dia) 1,18 1,06

Tempo de Trânsito (h) 51 70

FIBREGUMTM: 
MAIS QUE UMA FIBRA, UMA 

SOLUÇÃO TECNOLÓGICA PARA 
PRODUTOS LÁCTEOS

viscosidade, FibregumTM pode ser aplicado em bebidas 
lácteas em até 30% sem que a viscosidade das mesmas 
se altere. O gráfico a seguir mostra o aumento da visco-
sidade do FibregumTM de acordo com sua concentração.

O gráfico a seguir demonstra durante 1 ano o teor de 
fibras de um suco de fruta contendo 3% de FibregumTM no 
início do armazenamento. Como possui boa estabilidade a 
condições extremas de processo e armazenamento, a análise 
de fibras antes e após o armazenamento apresenta teor de 
fibras estável.

Além disso, FibregumTM melhora a retenção de água de 
forma a estabilizar a umidade, melhora o mouthfeel aumen-
tando a sensação de frescor do produto e substitui parte dos 
carboidratos digestíveis do produto sendo ideal para aplica-
ções em produtos lácteos diet. 

O Brasil ocupa a quin-
ta posição na produção 
mundial de leite. Segun-
do a Pesquisa Pecuária  
Municipal, realizada pelo 
IBGE em 2012, entre os 
anos de 1999 e 2006, 
a produção brasileira 
de leite cresceu 76,3%, 
o que representou um 
aumento anual de apro-
ximadamente 4,7% neste 
período (Júnior & San-
tos, 2013). 

Na última década, a 
demanda de produtos 
lácteos no Brasil conti-
nua aumentando, em média, 3% ao ano. Isso se deve, entre 
outros fatores, a um aumento da demanda por produtos de 
maior valor agregado, como os de origem láctea. Segundo a 
Embrapa, o consumo médio de leite por brasileiro é de 170 
litros/ano, 40 litros a menos que o recomendado pelo Minis-
tério da Saúde. Estima-se que até 2021 o Brasil alcançará o 
consumo recomendado, o que significa um crescimento de 8 
bilhões de litros na produção anual de leite, tendo como base 
uma população média de 200 milhões de brasileiros (Cenários 
setor leiteiro para 2013, 2013). 

Visando atender a esse mercado promissor, a Nexira, 
líder mundial em goma acácia, possui o FibregumTM, um 
ingrediente tecnologicamente vantajoso para produtos do 
setor de laticínios. 

O FibregumTM é um ingrediente 100% natural, não possui 
nenhuma modificação química, enzimática ou genética, 
conta com certificação Kosher e Halal e pode contar com 
certificado de origem orgânica. Obtido a partir da goma 
acácia cuidadosamente selecionada nas árvores de acácia, 
FibregumTM oferece garantia de 90% de fibra solúvel em base 
seca atestada pelo método AOAC 985.29.

FibregumTM não confere cor ou sabor, sua solubilidade em 
água fria é alta e instantânea, possui baixa viscosidade, não é 
higroscópico e possui boa estabilidade a condições extremas de 
processo (pH, temperatura, fermentação) e armazenamento. 

Como não é higroscópico, FibregumTM é fácil de ser mani-
pulado e evita a perda de matéria-prima. Devido a sua baixa 
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REDUÇÃO DE AÇÚCAR - 
COMO FUNCIONA

O açúcar tem um duplo papel nos 
laticínios: sabor e textura. Quando o 
açúcar é retirado, adoçantes alter-
nativos são frequentemente selecio-
nados para obter o equilíbrio entre 
o sabor e o objetivo do produto de 
reduzir as calorias.

O principal desafio de substituir o 
açúcar com adoçantes de alta intensi-
dade, em produtos lácteos, é a perda 
de sólidos. Os adoçantes de alta in-
tensidade podem ser formulados com 
agentes de volume, para compensar 
essa perda. Como exemplo, ao redu-
zir o açúcar no sorvete, altera-se a 
depressão do ponto de congelamento 
e os sólidos totais do produto final. 
Os agentes de volume e as fontes de 
fibras solúveis podem ser utilizados 
para diminuir o ponto de congela-
mento e melhorar a textura. Promi-
tor® Soluble Corn Fiber, da Tate & 
Lyle é uma excelente opção, por ser 
fácil de usar para acertar o ponto de 
congelamento e pela baixa resposta 
glicêmica, o que é ideal para produtos 
com baixo ou reduzido teor de açúcar. 

A nova geração de alternativas 
ao açúcar evoluiu muito, em relação 
às anteriores e no caso da estévia, 
a pesquisa sensorial da Tate & Lyle 
descobriu que mais de 80% dos 
consumidores são sensíveis ao sabor 
residual amargo do rebaudiosídeo 
A - o componente utilizado em muitos ingredientes de 
estévia. Quando a Tate &Lyle estava desenvolvendo Taste-
va® Stevia Sweetener, foram realizadas diversas avaliações, 
por dois anos, sobre como a qualidade do sabor é afetada 
pela composição de glicosídeos de esteviol. O resultado é 
um adoçante de estévia melhorado e de excelente sabor. 
De fato, Tasteva® tem apresentado um desempenho signi-
ficativamente melhor do que os extratos de rebaudiosídeo 
A, nas avaliações de sabor.  (Pesquisa Sensorial Interna da 
Tate & Lyle, 2011-2013). 

As aplicações lácteas utilizando sistemas de adoçantes 
são amplamente usados e podem criar, otimizar e reequili-
brar alimentos e bebidas prontos, atingindo um sabor de alta 
qualidade com experiência sensorial excelente. A Tate & Lyle 
trabalha lado a lado com os fabricantes para desenvolver 
misturas de adoçantes para aplicações específicas, já que 
adoçantes diferentes apresentam variados atributos de 
sabor,  sendo possível desenvolver uma mistura que oferece 
um perfil mais completo. 

* Carol Rainford é cientista Sênior de Alimentos, Laticí-
nios, da Tate & Lyle, EUA.

Tate & Lyle Brasil S.A.
Tel.: (11) 5090-3950 
www.tateandlyle.com 

EXERCÍCIO DE EQUILÍBRIO 
OFERECER SABOR E 

NUTRIÇÃO EM LATICÍNIOS

Os apelos para diminuir o açúcar, reduzir calorias e desenvolver 
laticínios “better for you” são chamativos, claros e constantes. Mas 
isso não quer dizer que temos que nos afastar do sabor - pesquisas 

e simples experiência confirmam que não importa o quanto 
os consumidores afirmem priorizar a saúde e o bem-estar, eles 

valorizam ainda mais o sabor. Esse é o sinal para que os laticínios 
ofereçam a doçura que os consumidores amam, com ingredientes 
puros e sem excesso de calorias. E isso quer dizer que é preciso 

conhecer as atuais opções de adoçantes inteligentes. 

Os consumidores estão mais interessados na 
qualidade e benefícios nutricionais dos alimentos 
que ingerem, mas o sabor ainda é o principal moti-
vador. Se não for saboroso, eles não vão comer. Por 
isso é tão importante trabalhar em conjunto com a 
indústria de alimentos e bebidas para desenvolver 
soluções que atendam ambas as necessidades, 
resultando em opções mais saudáveis e saborosas. 

A crescente tendência por opções de alimentos 
e bebidas saudáveis aumenta a demanda por pro-
dutos saborosos e com menos açúcar e calorias, 
o que significa que os fabricantes continuarão 
precisando de uma linha de soluções de adoçantes 
que possibilitam aos consumidores atingirem suas 
necessidades nutricionais, sem comprometer o 
sabor. Um exemplo é Tasteva® Stevia Sweetener, 
reconhecido como o “Melhor Ingrediente Lácteo” 
através do Prêmio Dairy Innovation Awards 2013, a 
partir de uma receita de iogurte de morango, que 
oferece doçura a partir de uma fonte natural, sem 
o sabor residual amargo frequentemente associado 
aos adoçantes de alta pureza à base de estévia, 
e reduzindo os níveis totais de açúcar em 40% e 
as calorias em 25%, se comparado a um iogurte 
equivalente com açúcar. 
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FIGURA 1 - PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DOS FOSFATOS NAS 
APLICAÇÕES EM LÁCTEOS

O fator saúde não pode ser negligenciado quando as for-
mulações são desenvolvidas. Duas áreas de interesse são for-
tificação, especialmente para os minerais presentes no corpo 
humano para promover tanto a mineralização saudável dos 
ossos e resistência óssea, bem como a saúde cardiovascular.

Cálcio, magnésio, fósforo e potássio são os minerais-alvos 
que são necessários para a manutenção da saúde. Um bene-
fício do uso destes minerais essenciais, juntamente com pro-
teínas de laticínios é que a saúde óssea depende da existência 
de minerais, juntamente com as proteínas, vitamina D e um 
equilíbrio saudável dos hormônios para entregar uma forte 
estrutura esquelética. O cálcio é o mineral frequentemente 
de foco. Fosfatos Tricálcico e dicálcico são excelentes fontes 
de cálcio em produtos alimentares já que podem oferecer um 
bom nível de concentração de cálcio, sem alterar o sabor, a 
textura ou pH do produto comercial como outras fontes de 
cálcio pode afetar os produtos lácteos.

A saúde cardiovascular é uma área global de foco uma vez 
que as agências governamentais de saúde focam a redução 
de sódio como um meio para ajudar na redução do risco 
para a hipertensão arterial, ataque cardíaco e derrame. Nos 
produtos lácteos existem três fontes primárias de sódio: 1) 
cloreto de sódio (NaCl); 2) sais funcionais incluindo fosfatos; 
e 3) o próprio leite . O formulador pode controlar os primei-
ros dois ingredientes e, por conseguinte, o foco na redução 
de sódio começa aí. O cloreto de sódio tem muitas funções 
em produtos alimentares, incluindo o sabor, a inibição mi-
crobiana através de contribuição de força iônica e interação 
funcional com outros componentes do alimento - especifica-
mente com a proteína encontrada no produto lácteo. Devido 
a estas várias funções-chave, é um desafio reduzir o cloreto 
de sódio sozinho para atingir os níveis de sódio desejados. 
Também não é possível reduzir o nível natural de sódio no 

leite. Por conseguinte, a alavanca primária que pode ser 
ajustada para a redução do sódio em produtos lácteos são 
os aditivos funcionais, incluindo os fosfatos.

No caso dos queijos processados considera-se que as 
fontes de sódio são aproximadamente:

Cloreto de sódio (sal) - 24% Sódio
Sal fundente - 43% sódio
Queijo - 33% Sódio

A redução do conteúdo de sódio em requeijão e queijos 
processados pode ser obtida através da utilização de mis-
turas de fosfatos com baixo teor de sódio, que contém um 
balanço adequado entre potássio e sódio, a fim de atingir as 
características físicas e de sabor desejadas.

Como discutido anteriormente, o sal de fosfato também 
contribui com muitas funções e não pode ser simplesmente 
“removido”. Em vez disso, a Innophos desenvolveu fosfatos 
funcionais de sódio ou com redução do sódio (como o 
Texture-Melt™ LS-50, por exemplo) para serem utilizados 
em produtos lácteos saudáveis. Geralmente os ingredientes 
funcionais atuam na substituição dos cátions de sódio por 
potássio. Pesquisas demonstram que estes produtos são ca-
pazes de fornecer uma funcionalidade equivalente, permi-
tindo simultaneamente níveis reduzidos de cloreto de sódio 
a fim de manter as expectativas de sabor e textura.

Atualmente, o Ministério da Saúde está empenhado em 
informar e conscientizar os consumidores e produtores sobre 
a necessidade de reduzir o conteúdo de sódio dos alimentos 
processados. Diversas etapas do acordo de redução voluntá-
ria do conteúdo de sódio nos alimentos industrializados já 
foram seladas e a avaliação para novas metas continuarão 
sendo discutidas. Nessa área de lácteos, as categorias de 
requeijão e queijo mussarela, já possuem metas estabelecidas 
de redução de sódio até 2016.

Outra tecnologia diferenciada que pode contribuir para 
a redução de sódio em lácteos é o Nu-Tek Salt, o qual atua 
na substituição direta do sal adicionado (cloreto de sódio), 
proporcionando reduções de até 50%. Reduções maiores 
que 50% de sal também são possíveis e diversos estudos 
continuam a ser investigados nesse sentido.

Fabricado pela empresa americana Nu-Tek Food Science, 
o Nu-Tek Salt consiste num ingrediente a base de cloreto 
de potássio em que se utiliza uma tecnologia patenteada 
para se obter um cristal único e diferenciado que mantém 
o sabor e principalmente a funcionalidade do sal, propor-
cionando resultados consistentes para os fabricantes de 
queijos. De acordo com Don Mower, COO da Nu-Tek, essa 
tecnologia reduz significativamente o sabor amargo e me-
tálico tradicionalmente associado ao cloreto de potássio e 
os fabricantes de queijos não precisam utilizar sistemas de 
aromas ou mascaradores de sabor para encobrir esse sabor 
indesejável. A tecnologia patenteada altera a estrutura deste 
cristal único e em termos regulatórios, é declarado como 
cloreto de potássio, um ingrediente amplamente utilizado 
pela indústria de alimentos há décadas.

Com características muito similares ao sal regular, o 
Nu-Tek Salt facilita a remoção do soro e produção controlada 

TECNOLOGIAS 
PARA REDUÇÃO 
DE SÓDIO 
EM QUEIJOS 
E DERIVADOS 
LÁCTEOS

O Brasil já é o sexto maior produtor de queijos do mundo, 
porém possui um consumo per capita ainda muito baixo, de 
pouco mais de 4 kg por habitante por ano, enquanto a França 
apresenta um consumo de 27 kg e a Itália 24 kg.

O requeijão, por exemplo, é um produto lácteo tipica-
mente brasileiro, que apresenta certa similaridade com os 
queijos processados, embora seja produzido a partir de massa 
fresca, diferente dos processados que são produzidos a partir 
de queijos. À massa da coalhada são acrescentados creme de 
leite, água e sal fundente. Apresenta inúmeros formatos como 
o de corte, o culinário e coloração que vai do branco ao creme 
e o sabor característico. 

O requeijão cremoso é a variedade mais difundida atual-
mente, devido a produção industrial. Já o requeijão culiná-
rio é uma variedade mais consistente do requeijão cremoso, 
elaborado para resistir a altas temperaturas sem alterar suas 
características. E os ingredientes fundamentais responsáveis 
por conferir as propriedades únicas do requeijão e demais 
queijos processados, são os fosfatos.

Os fosfatos são ingredientes multifuncionais, que têm sido 
utilizados por muitas décadas para atender as demandas do 
consumidor quanto a textura, qualidade de derretimento e 
valor nutricional. Fosfatos são usados numa grande variedade 
de produtos lácteos, entre os quais, queijos processados, fatia-
dos, cremosos, blocos, molhos de queijo, iogurtes, sobremesas 
(como os flans e pudins), creamers e outros.

Leite e produtos lácteos contam com os fosfatos a fim de 
prover funcionalidades importantes que melhoram não apenas 
a estabilidade da estrutura química, mas também nas caracte-
trísticas físicas e sensoriais do produto. A linha de produtos 
Textur Melt™ da Innophos (empresa global especializada 
em fosfatos), proporciona uma ampla gama de ingredientes 
para este mercado. Além dos tradicionais sais emulsificantes, 
uma completa linha de produtos existe para a indústria de 
processamento de lácteos oferecendo benefícios tais como: 
estabilização e modificação proteica, ajuste de cremosidade, 
ajuste do pH e tamponamento e ainda fortificação com mi-
nerais essenciais.
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COMPOSIÇÃO 
CORPORAL

OS BENEFÍCIOS DA PROTEÍNA 
DO SORO DE LEITE

promover uma melhor composição corporal, principalmente 
quando combinada com exercícios de resistência. 

As proteínas do soro de leite são particularmente eficien-
tes no estímulo à síntese da proteína do músculo por várias 
razões, principalmente:

1. As características do aminoácido do soro são quase idên-
ticas a do músculo esquelético. O soro fornece todos os ami-
noácidos em proporções adequadas no músculo esquelético.

2. Comparado com outras fontes de proteínas, as proteínas 
do soro de leite contêm uma proporção maior de aminoáci-
dos essenciais (aqueles que não podem ser sintetizados pelo 
corpo). Os aminoácidos essenciais têm se mostrado serem os 
mais efetivos no estímulo da síntese da proteína em adultos.

3. O soro de leite é a fonte natural mais rica de aminoá-
cidos de cadeia ramificada. A composição de aminoácido do 
soro é 26% de aminoácidos de cadeia ramificada (leucina, 
isoleucina e valina) e 6% de glutamato. Muitos pesquisadores 
sugerem que o fornecimento abundante de leucina para o 
músculo após exercícios físicos pode promover uma maior 
eficiência na recuperação no nível celular acelerando o pro-
cesso de adaptação do treinamento físico.

Cientistas confirmaram que um alto nível de aminoáci-

Composição Corporal é a proporção relativa da massa 
magra (órgãos, ossos e tecido muscular) e a massa gorda 
que forma o corpo humano. A composição corporal pode 
ter uma profunda influência na saúde e longevidade de um 
indivíduo. Com o avanço da idade, ocorre o aumento da adi-
posidade e perda da massa magra, geralmente na forma de 
músculo. Estudos confirmam que essas mudanças indesejáveis 
na composição do corpo têm consequências severas para a 
saúde. Alto nível de gordura no corpo (geralmente associado 
à obesidade) está diretamente ligado a um maior risco de 
doenças do coração, diabetes tipo 2 e outras condições que 
podem reduzir o tempo de vida.

SORO DE LEITE - UMA PROTEÍNA 
EFETIVA PARA MELHORAR A 
COMPOSIÇÃO CORPORAL

Embora exercícios aeróbicos regulares, como caminhada, 
corrida e ciclismo, são ótimos para queima de energia, eles 
não fornecem o estímulo adequado para manter a massa 
muscular. Mais do que qualquer outra atividade, os exercícios 
de treinamento de resistência estimulam a síntese da pro-
teína muscular promovendo 
o aumento da força e massa 
muscular, levando a uma 
melhor composição corporal.

Pesquisadores confirma-
ram que a ingestão de suple-
mentos de proteína melhora 
os resultados desejados com 
os treinamentos de resis-
tência. Entretanto, literatu-
ras científicas revelam que 
fontes de proteínas não são 
todas iguais em termos de 
benefícios que eles podem 
contribuir para saúde da com-
posição corpórea. Evidências 
científicas indicam que as 
proteínas do soro de leite 
são as mais adequadas para 

de ácidos. É utilizado na substituição de 1:1 com o sal, pos-
sibilitando reduções de até 35% do sódio em alguns queijos 
e derivados, sem a necessidade de alterações no processo 
de fabricação.

Em testes feitos com queijo processado sabor cheddar no 
Centro de Pesquisa de Produtos Lácteos da Universidade de 
Wisconsin - EUA, foram avaliados 3 amostras onde a primei-
ra se tratava de uma formulação regular com sal (e outras 
fontes de sódio como o próprio queijo e sais fundentes) e 
outras duas sendo, uma com redução de 33% apenas do sal 
adicionado e outra com 50% dessa redução, ambas substi-
tuídas pelo Nu-Tek Salt e sem qualquer alteração de fabri-
cação. No painel sensorial feito por degustadores treinados, 
nenhuma das amostras apresentou diferenças significativas 
comparadas ao controle. Características de textura, umidade 
e vida útil também foram avaliadas e todos os resultados 
foram similares. Como visto anteriormente, uma vez que o 
sal é apenas uma das fontes que contribuem com o teor de 
sódio em queijos, a redução no produto final pode ser maior 
quando as tecnologias para redução de outras fontes são 
combinadas, como o caso do próprio fosfato, por exemplo.

O ajuste de formulação com o Nu-Tek Salt é simples, 
apenas substituindo o sal na mesma quantidade que foi 
retirada da fórmula. Não se faz necessário colocar qualquer 
aroma ou mascarador de sabor (ou mesmo realçadores de 
sabor). A declaração da adição do potássio pode ainda até ser 
explorada com a adição desse mineral na formulação, uma 
vez que muitos estudos mostram desempenhar um papel 
benéfico importante no equilíbrio das funções cardíacas, de 
pressão arterial e até mesmo do sistema nervoso.

As aplicações em sistemas líquidos como achocolatados, 
bebidas lácteas e até mesmo bebidas a base de soja, também 
têm apresentado excelentes resultados. O sal que acaba 
atuando como um realçador de sabor nesses sistemas doces, 
contribui com uma quantidade significativa de sódio no 
produto final. Substituições com o Nu-Tek têm sido possíveis 
em até 100% nestas aplicações, proporcionando resultados 
até superiores ao próprio sal em alguns casos.

O tema de redução de sódio no mercado Brasileiro de 
alimentos tem sido discutido com cada vez mais força, princi-
palmente pelo constante aumento do consumo de alimentos 
industrializados nas últimas décadas. E o conteúdo de sal 
presente nas formulações é considerado alto, tanto pelas 
características de sabor como também de funcionalidade 
e preservação.

SOBRE A INNOPHOS

A Innophos é líder global na produção de fosfatos es-
peciais. Possuindo unidades produtoras nos EUA, Canadá, 
México e China, além de uma extensa rede de parceiros 
distribuidores que assegura a nossa presença local em vários 

países do mundo. Na Innophos, nós oferecemos um elevado 
nível de suporte técnico graças aos laboratórios de aplicação 
e de pesquisa e desenvolvimento localizados na sede corpo-
rativa da Innophos em Cranbury, New Jersey. 

SOBRE A NU-TEK

Sediada em Minnetonka, Minn., a Nu-Tek Food Science 
oferece o Nu-Tek Salt para atender à crescente demanda 
por produtos reduzidos em sódio na indústria de alimentos. 
Como empresa, o nosso foco são as soluções tecnológicas 
para alimentos mais saudáveis. Nossa solução patenteada 
de redução de sódio (substituindo 1:1 o cloreto de sódio) 
para aplicações como carnes processadas, panificados e 
queijos processados, auxilia as empresas de alimentos a 
oferecer produtos mais saudáveis aos consumidores sem 
modificar a funcionalidade ou o sabor, gerenciando ainda 
de forma efetiva o seu custo. Estamos posicionados para 
formar parcerias com empresas de alimentos que buscam 
atender às necessidades dos seus consumidores em produtos 
reduzidos em sódio.

SOBRE A TOVANI BENZAQUEN
Presente há mais de 20 anos no mercado brasileiro, a 

Tovani Benzaquen Ingredientes leva aos seus clientes um 
conjunto de soluções em ingredientes para os mais diversos 
produtos alimentícios, principalmente na fortificação de 
produtos e desenvolvimentos de alimentos funcionais. 

Conta com uma equipe de mais de 20 engenheiros de 
alimentos e farmacêuticos que estão sempre prontos a 
auxiliar durante todo o processo de desenvolvimento dos 
produtos.

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

PARA A INDÚSTRIA 
DE LATICÍNIOS

A  Vogler Ingredients disponibiliza várias 
alternativas para atender o segmento de laticí-
nios com a finalidade de conservar, melhorar a 
textura, estabilizar, conferir cor e aroma, agregar 
valor nutricional e funcionalidade.

Contando com um time de profissionais 
altamente especializados e investindo em 
constante aperfeiçoamento em tecnologias 
e desenvolvimento de processos e produtos, 
a Vogler Ingredients possibilita a oferta de 
soluções específicas para a indústria de laticí-
nios, disponibilizando ao mercado uma linha 
que atende a diversas aplicações.

HIDROCOLÓIDES 
TIPO ORIGEM EFEITO FORNECEDOR

Goma Xantana Fermentação Espessante Deosen

Agar Algas Gelifi cante, “espessante” Algamar

Goma Tara Endosperma Caesalpi-
nea spinosa

Espessante, estabilizante Silva Team

Celulose microcristalina Fibras de celulose Estabilizante, gelifi cantes, 
espessante

J. Rettenmaier

Carboximetilcelulose (CMC) Celulose Espessante, 
estabilizante

CpKelco

Gelatina Bovinos, suínos Gelifi cante PB Leiner

Goma Acácia/Arábica Exsudado de acácia Estabilizante, 
emulsifi cante, espessante

TicGums

Goma Guar Endosperma sementes 
leguminosa Cyamopsis 
tetragonolobus

Espessante Hindustan

Pectinas Maçã e cítricos Gelifi cantes, espessante,
estabilizantes

Silva Team

Alginatos Algas Gelifi cantes, espesante Kimica

Carragenas Algas Gelifi cante, espessante Gelymar

dade. Pesquisadores descobriram que o soro de leite estimula 
níveis maiores de 2 hormônios gastrointestinais que controla 
o apetite: a colecistocinina e peptídio 1 tipo glucagon. O con-
sumo de soro aumentou os níveis desses hormônios em 60%, 
comparado com os suplementos de proteína regular (caseína).

Além das recomendações e declarações de posicionamento 
das autoridades envolvendo a proteína e saúde muscular, há 
um crescente número de estudos de apoio aos benefícios 
funcionais do consumo da proteína do soro de leite em com-
binação com atividades de resistência. Assim, essa troca de 
informações com os consumidores pode ser uma excelente 
oportunidade para a indústria de soro de leite.

ALEGAÇÕES FUNCIONAIS PARA SORO DE LEITE 
COMBINADO COM ATIVIDADE FÍSICA*

A proteína de soro de leite, uma proteína de alta qualidade, em 
combinação com exercícios de resistência ajuda:
- Promover a síntese da proteína muscular.
- Construir novos músculos e reduzir a degradação muscular.
- Aumentar a massa magra.
-Alimentar os músculos após o treino.
- Aumentar a massa muscular.

*Fonte: Rodriguez, Di Marco, Langley 2009. IOM, Food and Nutrition Board 
2005. Campbell, Kreider et al 2007.

 * Katia Yasue Miura é engenheira de alimentos da U.S. 
Dairy Export Council.

Fonte: Nutrition Monographs - Body Composition: The benefits of whey 
protein - U.S. Dairy Export Council

U.S. Dairy Export Council
Tel: (55 11) 5084-0820

www.usdec.org

dos no sangue estimula a síntese de 
proteína no músculo e maximiza o 
ganho muscular com exercícios de 
resistência. Quando o soro é consumi-
do como parte de uma refeição com 
macronutrientes, são observadas uma 
inibição da ruptura muscular e um 
maior ganho de proteína muscular 
em comparação com outras proteínas 
de alta qualidade como a caseína. Por 
todas essas razões, a suplementação 
com proteínas do soro de leite parece 
ser ideal para dietas com o objetivo 
de ganho muscular, bem como para 
limitar a perda muscular durante o envelhecimento.

AS PROTEÍNAS DO SORO DE LEITE 
IMPACTAM FAVORAVELMENTE 
NO PESO CORPORAL E PERDA DE 
GORDURA

Os efeitos benéficos das proteínas do soro na composi-
ção do corpo não são exclusivos para construção muscular. 
Produtos lácteos ricos em cálcio e proteínas lácteas podem 
desempenhar um papel importante na regulação do metabo-
lismo energético e perda/ ganho de gordura no corpo de um 
indivíduo. Dietas ricas em cálcio podem ajudar a prevenir 
o ganho de gordura, bem como aumentar o metabolismo 
da gordura, e assim, acelerar o processo de perda de peso 
corporal não saudável.

Pesquisadores do Departamento de Agricultura dos Esta-
dos Unidos recentemente compararam os efeitos da proteína 
do soro de leite com a proteína da soja e carboidratos em 
adultos com sobrepeso e obesos durante 6 meses. No final 
do estudo, o peso em adultos que consumiram a proteína do 
soro foi 1.8 kg menor do que aqueles que consumiram car-
boidratos. Quando comparado com as duas proteínas, a perda 
foi de 0.9 kg no grupo de pessoas que consumiram a proteína 
do soro. A massa de gordura foi 2.3 kg menor em adultos que 
consumiram a proteína do soro em comparação com aqueles 
que consumiram carboidratos. A circunferência abdominal 
foi 2.4 cm menor para os adultos que consumiram proteína 
do soro do que o grupo alimentado com a proteína de soja e 
carboidratos. Essa descoberta de redução da circunferência 
abdominal com o consumo da proteína do soro de leite é muito 
importante, pois pesquisas anteriores identificaram que o 
tecido adiposo abdominal está associado com complicações 
metabólicas em indivíduos obesos, incluindo diabetes tipo 2 
e doenças cardiovasculares. 

SORO DE LEITE E SACIEDADE 

Estudo recente sugere que o soro pode ser a proteína 
mais efetiva em suprimir a fome e tornar a dieta de perda de 
gordura mais fácil. Em uma série de teste, revelou-se que o 
consumo de proteína de soro de leite antes da refeição reduziu 
significativamente o apetite e aumentou a sensação de sacie-
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Em leites reconstituídos a carragena estabiliza a gor-
dura e a proteína adicionadas, além de melhorar o corpo.

Sorvetes: A carragena melhora as propriedades de der-
retimento, reduz a formação de cristais de gelo e evita 
a separação de soro. Em sorvetes aerados e mousses, a 
carragena estabiliza a emulsão e a espuma. 

Creme de leite: A 
textura do creme de 
leite UHT apresenta 
requisitos especiais, 
viscosidade fluída no 
envase e formação de 
posterior de gel na embala-
gem. Para esta aplicação a 
carragena é utilizada em com-
binação com outros hidroco-
lóides além de fosfatos/citratos 
como estabilizantes do produto. 

Para esta aplicação, as carrage-
nas mais usadas são do tipo Iota que 
possuem a característica de formar géis 
suaves e textura viscosa em presença de cálcio,  
ou Kappa, para conferir característica colherável, além de 
possuir propriedades tixotrópicas que permitem manter a 
viscosidade do produto final submetido a esforços mecânicos 
característicos do processo de elaboração.

Em leites evaporados, a carragena estabiliza e melhora 
a emulsão.

Queijo processado: Em queijos processados e similares, a 
carragena aumenta a resistência à estrutura formada pela 
caseína, melhora o corte, derretimento e cremosidade.

Para atender a vasta gama de aplicações na indústria 
láctea, Vogler dispõe de carragenas de sua parceira Gelymar:
• Carragel: gelificante em água ou leite em variadas 

texturas.
• Carralact: gelificante, espessante e estabilizante em 

leite.
• Carrasol: espessante e estabilizante em água e produtos 

lácteos.

PECTINAS

De forma genérica, pectinas são definidas como “polis-
sacarídeos cuja molécula é formada por unidades de ácido 
D-galacturônico” e podem ser classificadas em:
• Alta Metoxilação (ATM), grupos esterificados superior 

a 50%
• Baixa Metoxilação (BTM), grupos esterififcados inferior 

a 50%

Figura: Estrutura genérica de pectinas

PECTINAS DE BAIXA METOXILAÇÃO 
NA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS

A utilização de pectinas de baixa metoxilação em produtos 
lácteos é viabilizada devido à disponibilidade natural de alto 
nível de cálcio no meio, o que favorece a formação de gel em 
concentrações baixas.

A propriedade de formação de gel forte com baixas taxas 
de aplicação destaca a pectina de baixa metoxilação como 
ingrediente para uso em Bebidas Lácteas fermentadas  com 
diferentes texturas, inclusive colherável. O gel formado é 
estável  e de excelente capacidade de retenção de água. 
Pectinas de baixa metoxilação amidadas têm excelente esta-
bilidade, apresentando propriedade de reversibilidade do gel 
formado, mesmo quando este é submetido a cisalhamento 
e/ou aquecimento. Esta propriedade permite o uso pectinas 
de baixa metoxilação amidadas na indústria de laticínios onde 
as operações unitárias podem alterar a textura do produto 
final, quando se utiliza outros agentes texturizantes. A linha 
“Aglupectin” oferece as opções: LAS-05, LAS-10 e LAS-20 
aplicáveis de acordo com a textura desejada.

A Vogler disponibiliza uma extensa linha de hidrocolóides 
isolados ou combinados que compõem a  linha de Systems: 
Innogum e Innostab, mistura de hidrocolóides que atendem 
as necessidades de estabilização, textura, e emulsificação.

No segmento lácteo, temos destaque para  nossa linha 
de Carragenas (Gelymar), Pectinas (Silva Team) e Gelatinas 
(PB Leiner).

CARRAGENAS
Quimicamente, as carragenas são polissacaríde-

os linea res apresentando moléculas alternadas de 
D-galactose e 3,6 anidro-D-galactose (3,6 AG) unidas por 
ligações α-1,3 e ß-1,4.

As moléculas de galactose possuem grupos sulfato 
e/ou piruvato, encontrando-se geralmente na forma de 
sais de sódio, potássio e cálcio. O conteúdo e a posição 
dos grupos sulfatos diferenciam os diferentes tipos de 
carragenas que se classificam em:
• Kappa I
• Kappa II
• Iota
• Lambda

APLICAÇÕES EM LÁCTEOS

As propriedades con-
feridas pelas carragenas, 
viscosidade e formação de 
gel, permitem obter dife-
rentes texturas em variadas 
aplicações. Estas proprieda-
des melhoram a coesividade, 
consistência, redução de siné-
rises e melhora da aparência.

O poder de gelificação das carragenas é muito maior 
em leite devido a sua interação com a caseína. Utilizando- 
se concentrações de carragena bem menores do que em 
sistemas aquosos obtêm-se géis de mesma textura. Devido a 
estas propriedades funcionais são amplamente utilizadas em 
diversas aplicações na indústria de laticínios.

As carragenas do tipo lambda podem atuar como agente 
espessante a frio, as do tipo Iota e Kappa além de serem am-
plamente utilizadas como agentes espessantes em produtos 
que se preparam a altas temperaturas, também resultam géis 
estáveis em água a temperatura ambiente.  Esses géis (Iota e 
Kappa) são transparentes e termorreversíveis, conseguindo 
uma ampla variedade de texturas desde muito elásticas e coe-
sas, até géis firmes e quebradiços, dependendo da combinação 
das frações que se utiliza.

Sobremesas: Os diferentes tipos de carragena permitem 
obter variadas texturas de géis em leite, desde firmes 
e quebradiços até suaves em sobremesas cremosas e 
aeradas. Em sobremesas gelificadas de leite é comum 
o uso de misturas de diferentes tipos de carragena em 
função da textura do produto final desejada: gel firme, 
cremosidade, elasticidade. Amidos e outros espessantes 
podem ser utilizados em conjunto com as carragenas. 
Em cremes tipo chantilly, são usadas para estabilizar 
emulsões e espumas.

Bebidas Lácteas Achocolatadas: A utilização de carragenas 
em bebida láctea achocolatada possibilita manter o cacau 
em suspensão, melhorar o corpo e a palatabilidade.

Bebidas lácteas achocolatadas preparadas a partir da 
combinação de leite, soro, cacau e submetidas a trata-
mento térmico UHT têm como desafio o desenvolvimento 
de um sistema estabilizante que permita manter a bebida 
homogênea durante a vida de prateleira, evitando a sedi-
mentação do cacau e aportando ao produto boa textura.

A carragena é o produto ideal para a estabilização de leites 
com cacau, especialmente a carragena Kappa II que possui 
alta reatividade com proteínas lácteas.  A carragena exerce 
efeito colóide protetor sobre a proteína, evitando separações 
e mantendo o cacau suspenso. Outros hidrocolóides como 
guar, carboximetilcelulose, xantana conferem viscosidade 
e podem ser combinados com a carragena para melhorar o 
perfil sensorial.

Em leites aromatizados, as carragenas Kappa II  e Lambda, 
associadas,  podem ser utilizadas para dar corpo e palatabilidade. 

Figura: Estrutura química carragenas

Imagem: Gelymar
59

A
D

IT
IV

O
S 

&
 IN

G
R

E
D

IE
N

T
E

S

58

A
D

IT
IV

O
S 

&
 IN

G
R

E
D

IE
N

T
E

S
LATICÍNIOSLATICÍNIOS



• Adequada para  processamento com calor.
• Proporciona resistência ao calor,  minimizando  os efei-

tos das alterações térmicas na cadeia de distribuição.
• A gelatina é compatível com outros hidrocolóides utiliza-

dos em  produtos lácteos.
• Em produtos fermentados a gelatina pode ser incorpo-

rada antes da inoculação do cultivo sem prejudicar a 
fermentação.

• Devido  a baixa viscosidade da gelatina em  elevadas tem-
peraturas  não tem impacto na  transferência térmica no 
processo de pasteurização.

A gelatina tem como característica em processamento, a 
etapa que requer aquecimento. Com a evolução do mercado 
alimentício que anseia por inovações, a PB Leiner disponibili-
za, por meio da Vogler, uma gelatina  solúvel a frio, Cryogel®, 
ideal para aplicações em sobremesas instantâneas, em pós 
para preparações ou qualquer aplicação em que o processo 
a frio seja vantajoso. Também pode ser utilizado em estabili-
zadores de cremes. 

A gelatina apresenta uma outra opção interessante com 
foco em saúde e bem estar, os peptídeos de colágeno.

Os peptídeos de colágeno  Solugel® são usados em pro-
dutos e bebidas nutricionais e em suplementos dieteticos. 
De alta biodisponibilidade tem efeitos interessantes para 
a saúde. Com destaque para:

• Tendência de saúde e bem-estar (desenvolvimento 
de músculos - proteção de articulações - controle do 
peso).

• Tendência da beleza de dentro para fora (tem um efei-
to positivo sobre a elasticidade da pele).

• Os desafios da população que envelhece: reduz a dor 
provocada pela artrite, desacelera o processo da osteo-
porose e mantém as articulações saudáveis.

BEBIDAS LÁCTEAS FERMENTADAS
A gelatina tema a capacidade de estabilizar bebidas lácteas 

fermentadas evitando sinérese. As moléculas da gelatina for-
mam uma rede de gel que se une a água, evitando a exsudação 
e separação das proteínas do soro. O uso de gelatina pode 
ajudar a prolongar a vida útil do produto.

Os níveis de uso de gelatina dependem das condições de 
processamento e das variáveis de formulação como, por exem-
plo, os níveis de sólidos totais, matéria seca láctea livre de 
gordura, conteúdo de gordura e textura desejada do produto. 
Os níveis habituais de uso variam entre 0,2 e 0,8%.

A gelatina se adapta bem para ser usada como estabilizante 
em iogurtes desnatados ou com baixo ou reduzido conteúdo 
de gordura, dando-lhes corpo e sensação agradável na boca, 
criando uma textura cremosa, suave e delicada sem gordura. 

QUEIJOS PROCESSADOS

Na fabricação de queijos  processados, a gelatina é usada 
para unir-se à água, controlando a exsudação do soro e para 
contribuir ao corpo e à textura. O baixo ponto de fusão da ge-
latina a temperaturas próximas a do corpo brinda um produto 
de textura suave de agradável sensação na boca.

PECTINA DE ALTA METOXILAÇÃO, 
ESTABILIZANTE DE PROTEÍNAS EM 
SISTEMAS LÁCTEOS

Entre as principais propriedades das pectinas de alta metoxi-
lação, destaca-se a estabilização de proteínas em bebidas ácidas.

As proteínas lácteas tendem a coagular e precipitar du-
rante a fermentação ou acidificação direta. Pectinas de alta 
metoxilação criam uma barreira na superfície das partículas 
de proteínas ajudando a prevenir a formação de agregados, 
evitando, desta forma, a desidratação e insolubilização da 
mesma durante o tratamento térmico. 

Já em queijos petit suisse, por exemplo, a interação de 
pectinas de alta metoxilação com a superfície da caseína 
provoca aumento da estabilidade do gel do produto.

As pectinas já estabeleceram sua posição de liderança 
como estabilizantes de proteínas em bebidas acidificadas 
submetidas a tratamento térmico, seja de soja ou leite, aci-
dificadas diretamente ou fermentadas. Nosso parceiro Silva 
Team disponibiliza a Aglupectin HS-RAM para esta aplicação.

Mecanismo de estabilização de proteínas pelas pectinas

Pectinas são estáveis em pH baixo, o que possibilita a 
utilização em preparados de frutas. Nesta aplicação, o uso 
de pectina permite a obtenção de gel suave com excelente 
capacidade de suspensão de frutas e fibras em ampla faixa 
de sólidos solúveis. Pectinas conferem boa textura com baixa 
taxa de aplicação, ligeiramente gelificada, mantendo as frutas 
suspensas, bem distribuídas, mas sem flutuação. Preparados 
de frutas com pectina não apresentam sinérese.

Sob o aspecto sensorial, a pectina é um hidrocolóide que 
se destaca pelo sabor neutro e pela propriedade de liberação 
de sabor em meios frutais e sensação de preenchimento na 
boca (mouthfeel).

GELATINAS

A gelatina é uma proteína derivada da hidrólise 
parcial do colágeno, que é o principal constituinte 
de peles de animais, ossos, tendões e tecido 
conectivo. A gelatina é obtida mediante uma 
hidrólise controlada do colágeno de proteínas 
fi brosas insolúveis. 

A gelatina é composta por 18 aminoácidos diferentes 
que estão unidos por ligações peptídicas, com destaque 
para o seu alto conteúdo dos aminoácidos glicina, prolina e 
hidroxiprolina.

Composição de aminoácidos da gelatina. Fonte: PB Leiner

A propriedade mais conhecida da gelatina é sua capacida-
de para formar  gel.  A força dos géis de gelatina depende da 
concentração e da força intrínseca (bloom). Ao contrário da 
maioria dos agentes gelificantes, a formação do gel de gelatina 
não requer a presença de outros reagentes como: sacarose, 
sais e cátions e não é dependente do pH.  

Fonte: PB Leiner

A compatibilidade da gelatina com as proteínas do leite 
a torna ideal para uso como ingrediente na fabricação de 
produtos lácteos devido as suas propriedades estabilizantes.

A gelatina também contribui para melhorar a textura geral 
de produtos lácteos ao conferir consistência suave, textura 
uniforme e sensação de cremosidade. Em produtos lácteos 
com baixo conteúdo de gordura, a gelatina pode fazer uma 
excelente contribuição a textura, ao corpo e a sensação do 
produto na boca devido  as suas características únicas de 
“dissolução similar à gordura”.

Vantagens da gelatina na fabricação de produtos lácteos:
• Sabor neutro.
• Facilidade de dispersão e hidratação.
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SOBREMESAS GELADAS

A gelatina sempre foi um estabilizador tradicional na 
indústria das sobremesas geladas.

As propriedades funcionais da gelatina permitem seu uso 
em uma ampla variedade de sobremesas geladas desde sorve-
tes base leite e base água.  A gelatina estabiliza estes produtos 
contra o dano devido ao choque de calor causado pelo ciclo 
de temperaturas durante sua distribuição e armazenamento.

A resistência ao choque de calor da gelatina se deve a sua 
estrutura tridimensional que imobiliza a água livre, o que 
ocorre por causa da variação de temperatura, diminuindo 
portanto sua recristalização quando novamente congelada. A 
gelatina também contribui para impedir a separação do soro.

VOGLER SYSTEMS
Produzidos em nossa unidade industrial, desenvolvemos 

sob demanda  para a indústria alimentícia sistemas esta-
bilizantes a base de  hidrocolóides Innostab e Innogum,  
edulcorantes Innodolce, corantes Innocolor, antioxidantes 
Innodox, para atender necessidades específicas dos clientes.

Destaque para aplicações no segmento lácteo:
• Iogurtes.
• Bebidas fermentadas.
• Queijos processados.
• Creme de leite.
• Achocolatado.
• Substituição de gordura.
• Petit Suisse.
• Sorvetes.

Dentre outros com as características.
ACHOCOLATADOS - Misturas de ingredientes específicas 

para conferir corpo e estabilidade a bebidas achocolatadas. 
Sistema a base de carragena, celulose microscristalina, car-
boximetilcelulose que auxiliam na manutenção da suspensão 
do cacau.

CREME DE LEITE- Misturas de ingredientes a base de 
celulose microcristalina, carragena, goma de tara, alfarroba 
(LBG), específicas para conferir corpo e estabilidade a cremes 
de leite produzidos pelo processo UHT.

BEBIDAS LÁCTEAS FERMENTADAS - Misturas de 
ingredientes a base de gelatina, amido, pectina, específicas 
para conferir corpo e estabilidade a bebidas lácteas fermen-
tadas fluídas, colheráveis prevenindo sinérese e estabilidade 
a variações de temperatura na cadeia de distribuição.

BEBIDAS LÁCTEAS PROTÉICAS ACIDIFICADAS - 
Misturas de ingredientes a base de pectina, goma xantana, 
especificadas para conferir corpo e estabilidade a bebidas 
lácteas protéicas acidificadas.

QUEIJO PETIT SUISSE - Misturas de ingredientes a base 
de proteínas de soro e de leite, gelatina, amido modificado e 
pectina específica para conferir corpo e estabilidade a queijos 
Petit Suisse.

SORVETES E FROZEN IOGURTE - Misturas de ingre-
dientes a base de hidrocolóides específicas para conferir corpo 
e estabilidade em  Sorvetes e Frozen Iogurtes. 

GEL MULTIFUNCIONAL SUBSTITUTO DE GORDURA 
Gel multifuncional substituto de gordura, ideal para queijos 
processados, sorvetes, coberturas, produtos forneáveis.

Nossa linha de ingredientes para o mercado de lácteos 
também inclui:
• Vanilinas especiais de nosso parceiro Borregaard.
• Emulsificantes Mono 52 e 90, SGS.
• Amido de milho, fécula de xarope de glucose, Tereos- 

Syral.
• Amidos modificados , Tate & Lyle.
• Ácidos cítrico, lático, málico, citrato de sódio, citrato de 

potássio, Tate & Lyle.
• Betacaroreto, licopeno, luteína, apocarotenol, Coenzima 

Q10, Allied.
• Corantes sintéticos, Roha.
• Fonte de ferro Ferrazone, Akzo Nobel.
• Extratos naturais e polpas desidratadas, CentroFlorav.
• Fibra de trigo e celulose microcristalina, JRS.

Aliado à qualidade e regularidade de seus produtos, 
contando com parcerias renomadas mundialmente, a Vogler 
Ingredients oferece ao mercado “Qualidade, Regularidade e 
Confiança. Pilares para grandes parcerias”

* 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
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