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USO DE 
CARRAGENA 
EM PRODUTOS 
CÁRNEOS

substituir gordura, e que demonstra boa 
estabilidade em ciclos de congelamen-
to/descongelamento.

A carragena é bastante utilizada 
para se obter a textura desejada em 
produtos cárneos, tais como embutidos, 
patês e hambúrgueres. Ela é um ligante 
natural de carnes e a quantidade neces-
sária para que ela exerça sua função no 
produto é bem pequena, da ordem de 
0,20 % a 0,50 %. Apesar de a quantidade 
ser pequena, o efeito de sua utilização 
é global. Além das funções de ligante 
e melhorador de textura, a carragena 
apresenta as seguintes vantagens quan-
do aplicada a cárneos:

• Ajusta a consistência, melhorando 
o corte.

• Eleva a retenção de água durante e 
após o processamento.

• Por incorporar grandes volumes de 
água, aumenta o rendimento da 
produção.

• Estabiliza a emulsão gordura-pro-
teína, melhorando a coesão das 
partículas de carne e a aparência do 
produto final.

• Tem fácil dispersão em soluções 
salinas, com pouca ou nenhuma 
variação na viscosidade até o início 
do cozimento.

• Fornece estabilidade em ciclos de 
congelamento/descongelamento.

• Melhor controle da sinérese (exsuda-
ção de líquido do produto).

• Pode ser utilizada como substituto de 
gorduras em produtos com redução 
deste nutriente.

Durante o processamento térmico 
de produtos cárneos, as partículas de 
carragena ligam-se à água e ao res-
friar gelificam. As temperaturas para 
inchamento dos grânulos e gelificação 
dependem do tipo de carragena e da 
força iônica do meio. Quanto maior as 
concentrações de cloreto de sódio e 
fosfato, maiores serão as temperaturas 
de solubilização e gelificação. Portan-
to, quando a força iônica aumenta, a 
dispersão da carragena é dificultada. 
A iota carragena e a kappa carragena 
apresentam comportamentos similares, 
mas a faixa de temperatura necessária 
para a completa solubilização da iota 
é mais baixa, uma vez que seu grau de 
sulfatação da molécula é maior e a torna 
mais dispersível.

As Filipinas são o maior produtor 
mundial de carragena, sendo respon-
sáveis por 80% da produção mundial, 
estimada em 50.000 toneladas por 
ano e cujo mercado gira em torno de 
530 milhões de dólares anuais (The  
Seaweed Site). A França foi o primeiro 
país europeu a estabelecer regulamenta-
ção específica sobre o uso de algas mari-
nhas na alimentação humana. Além do 
uso em cárneos, as carragenas são muito 
utilizadas pela indústria alimentícia de 
laticínios, geleias, gelatinas e também 
como espessantes de molhos e sopas.

A AgarGel dedica-se há mais de 40 
anos à produção de agar-agar e carra-
gena, hidrocolóides extraídos de algas 
marinhas vermelhas utilizados como ge-
lificante, espessante e estabilizante em 
diversas aplicações industriais. AgarGel 
é pioneira na elaboração de derivados 
de algas no Brasil e vem continuamente 
aperfeiçoando seus processos produtivos 
através de investimentos em moder-
nização, pesquisa e desenvolvimento 
que garantem maior produtividade e 
qualidade para atender as mais exigen-
tes especificações técnicas de qualquer 
setor industrial.

Agargel Indústria e  Comércio Ltda.
Tel.: (83) 3233-1120
www.agargel.com.br

Em meados do século XVIII, na 
cidade de Carragheen, ao Norte da 
Irlanda, era costume a utilização de 
algas para aumentar a viscosidade do 
leite. Em 1785, foi descoberta a goma 
presente nessas algas, responsável 
por essa propriedade espessante. Tal 
goma recebeu o nome de carragena, 
em referência à cidade irlandesa onde 
foi descoberta. Atualmente, há várias 
regiões do mundo produtoras de algas 
para extração de carragena, como por 
exemplo, Marrocos, França, Brasil, 
Chile, China, Indonésia e Filipinas, 
além da Irlanda.

Carragena é o nome dado a um 
grupo de polissacarídeos naturais pre-
sentes na estrutura celular de algas 
marinhas vermelhas (rodofíceas). Ela 
possui diversas aplicações na indústria 
alimentícia: espessante, gelificante, 
agente de suspensão e estabilizante. 
Um diferencial da carragena perante 
outras gomas, é sua interatividade com 
proteínas do leite devido à interação 
eletrostática entre grupos éster-sulfato 
e a micela da caseína, tornando-a um 
ingrediente eficaz na estabilização e 
gelificação de lácteos. 

A carragena pode ser classificada em 
vários tipos de acordo com suas estrutu-
ras moleculares, os tipos principais são: 
Lambda (λ), Kappa (κ) e Iota (ι). Para 
produtos cárneos as carragenas mais ade-
quadas são a Kappa, que proporcionam  
um gel de estrutura firme formado por 
carragena, água e proteínas solúveis, 
resultando em ótimo corte; e também 
a Iota, que cria textura macia, podendo 
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OLEORESINAS
TEMPEROS QUE 
ENRIQUECEM OS 
ALIMENTOS

As ervas aromáticas e especiarias 
sempre foram ligadas à arte da culi-
nária. Elas “enriquecem o prato” com 
notas exóticas, cores intensas e sabo-
res apetitosos. No entanto, a utilização 
de temperos in natura pela indústria 
de alimentos pode apresentar grande 
dificuldade devido à variação marcan-
te no aroma e cor desses produtos. 
As condições ambientais adversas, 
épocas de colheitas diferentes, baixa 
qualidade microbiológica, dentre ou-
tros fatores, podem resultar em um 
produto de baixa qualidade, além do 
próprio fornecimento irregular. Para 
driblar essa problemática, as grandes 
empresas alimentícias vêm empre-
gando com êxito os extratos naturais 
obtidos das mais variadas especiarias e 
ervas, denominados oleoresinas.

As oleoresinas são extratos na-
turais obtidos de espécies vegetais 
através de técnicas como extração 
por solvente e fluido supercrítico. 
As matérias-primas utilizadas para a 
extração podem ser frutos, semen-
tes, cascas, botões, flores, rizomas 

e/ou outras partes das plantas que 
possuem substân cias aromáticas ou 
picantes. Com a evaporação do solven-
te, o produto resultante é um líquido 
altamente concentrado e ricamente 
aromatizado. O controle de todo o 
processo é vital para obter um produto 
uniforme em todos os lotes. 

Além da sua facilidade de manu-
seio e da possibilidade de criação de 
blends próprios e originais pelos mais 
exigentes chefs gastronômicos, ainda 
destacam-se:

• Aroma e cor naturais, concentrados 
e reproduzíveis.

• Qualidade microbiológica superior.
• Redução do espaço no armazém.
• Vida de prateleira mais longa.
• Economia.

Em termos regulatórios, as oleo-
resinas são classificadas pela agência 
americana FDA como produtos GRAS 
(Generally Recognized as Safe). No 
Brasil elas entram na categoria de 
aromatizantes/corantes naturais.

Alternativa para baixo 
teor de gordura e sal

Além da busca por inovação de sabo-
res, atualmente a indústria alimentícia 
também está atenta à saúde dos consu-
midores. A diminuição da quantidade 
sal e gordura nos alimentos, alguns 
dos vilões da culinária saudável, têm 
sido constante foco de atenção. Des-
ta forma, as oleoresinas entram nas 
formulações como coadjuvantes para 
suprir a consequente perda de sabor 
resultante dessa redução.

• Com a diminuição do mineral sódio 
(NaCl) nas preparações alimentí-
cias, sabores diferenciados e exóti-
cos podem ser criados aproveitando- 
se da capacidade dos temperos em 
realçar aspectos desconhecidos dos 
ingredientes, tornando o produto 
mais saboroso.

• Da mesma forma, muitos produtos 
cárneos com baixo teor de gordura 
recorrem a fontes alternativas de 
sabor para compensar o que se per-
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de quando o conteúdo de gordura 
é reduzido. As oleoresinas compen-
sam a perda do sabor, podendo ser 
facilmente dispersadas por todo o 
produto.   

Os condimentos na 
indústria de carnes

É clássica a utilização de especiarias 
em produtos à base de carnes, princi-
palmente a pimenta do reino, o alho, 
a noz moscada, a páprica e o cravo, 
para agregar maior qualidade ao perfil 
sensorial do produto final. Um típico 
tempero para salsichas frescas, por 
exemplo, pode ser composto de um mix 
de oleoresinas de pimenta, gengibre e 
noz-moscada. Em embutidos de carnes 
são geralmente utilizadas as oleoresi-
nas de pimenta do reino, cardamomo, 
páprica e coentro. Na formulação de 
um tradicional lombo canadense po-
dem constar as oleoresinas de pimenta 
da Jamaica, noz moscada, alho, capsi-
cum e pimenta branca.

Longa e sólida parceria
A empresa alemã Henry Lamotte, 

com mais de 80 anos de experiência 
nesse campo, é especialista na produ-
ção de oleoresinas oferecendo produtos 

altamente qualificados. A empresa 
brasileira Beraca Sabará Químico e 
Ingredientes S.A. é a representante 
exclusiva da Henry Lamotte no Brasil, 
com uma parceria que já perdura há 
mais de uma década. 

Através da Lamotte, a Beraca pro-
porciona o “mundo inteiro” de ervas 
aromáticas à disposição do Brasil.

Beraca Sabara Químicos e  
Ingredientes S/A

Tel.: (11) 2643-5000
www.beraca.com
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SOLUÇÕES EM 
INGREDIENTES PARA 
A INDÚSTRIA DE 
ALIMENTOS CÁRNEOS 
PROCESSADOS
 

A Indústria Química Anastácio pos-
sui uma linha que, apesar de pequena, 
constitui em um ingrediente mais 
utilizados em alimentos processados à 
base de carnes, por desenvolver, fixar e 
estabilizar a cor de carne curada, com 
funções antioxidante e conservante. 
Temos disponibilidade também de 
um estabilizante, que retém líquido 
em embutidos e carcaças de frangos, 
garantindo o aumento da maciez e 
fatiabilidade dos produtos, melho-
rando significativamente a qualidade 
sensorial dos produtos injetados com 
a referida salmoura.

A principal vantagem na aplicação 
destes aditivos é a sua alta competitivi-
dade de custo na indústria, em relação 
aos excelentes resultados alcançados, 
uma vez que os fabricantes de embu-
tidos podem encontrar com grande 
facilidade estes insumos de grande 
eficácia, agregando um percentual 
muito pequeno ao seu custo final de 
formulação, uma vez que são utilizados 
em concentrações baixíssimas, signifi-
cando uma economia significativa, ao 
conferirem o prazo de prateleira e o 

aspecto visual esperados pelos consu-
midores finais, mantendo a integridade 
dos produtos durante toda a cadeia de 
frio, que estes devem se manter.

Os principais benefícios e valores 
concedidos pelas matérias-primas 
aplicadas à indústria de carnes estão 
descritas no quadro abaixo.

SOLUÇÕES BENEFÍCIOS VALOR

Eritorbato de Sódio

Ações na cor e na conservação 
indiretamente, sendo fácil de 
aplicar e mais econômico do que a 
Vitamina C.

Manutenção dos alimentos em 
boas condições de consumo por 
mais tempo - melhor apresen-
tação.

Tripolifosfato de Sódio

Interação da gordura com a pro-
teína, evitando sinerese e perda 
de peso no descongelamento, re-
tendo água em cortes específicos 
ou embutidos.

Melhora da mastigabilidade e 
suculência, além de evitar ranço 
oxidativo por quelar metais e 
emulsificar a gordura - melhores 
propriedades sensoriais.

Uma vantagem competitiva da 
Química Anastácio reside em disponi-
bilizar um portfólio básico de soluções 
para atendimento do mercado de fa-
bricantes de produtos cárneos, como 
também, oferecer suporte técnico 
a especialistas para encontrarem o 
melhor ingrediente para a formulação 
do cliente, seja através da sua equipe 
interna de colaboradores ou em seu 

escritório na China, para buscar novas 
alternativas em insumos.

A Química Anastácio trabalha para 
ajudar seus clientes a melhorar proces-
sos ou criar novos produtos, através de 
um amplo portfólio em commodities 
alimentícias, seguindo as principais 
tendências de consumo do nosso país.

Indústria Química Anastácio Ltda.
Tel.: (11) 2133-6600

www.quimicanastacio.com.br

Ingredientes Liotecnica
Naturalmente sua melhor escolha

Fundada em 1964, a Liotécnica é uma empresa 100% brasileira e especializada 

no desenvolvimento de ingredientes industriais como carnes, vegetais, 

frutas e lácteos. Utiliza a mais alta tecnologia de secagem de alimentos,  

a liofilização, oferecendo ingredientes práticos, naturais e saudáveis com 

diversas possibilidades de aplicação. Referência no segmento e parceira de 

grandes nomes do setor, dispõe de uma equipe de pesquisa voltada para  

o desenvolvimento de soluções ágeis, inovadoras e customizadas, a fim de 

atender as necessidades específicas de seus clientes.

Imagem ilustrativa

Tel.: 55 11 4785-2300 – Fax: 55 11 4704-6937  
faleconosco@liotecnica.com.br   www.liotecnica.com.br

Tecnologia em Alimentos

Liomeat Liofruit Lioveggie Liolat

Pi
t

Pe
ça

Fo
rm

at
o

D
at

a
Fi

na
liz

aç
ão

Pr
od

uç
ão

 G
rá

f.
R

ev
is

ão
D

ir.
 d

e 
A

rt
e

R
ed

aç
ão

C
oo

rd
en

aç
ão

A
te

nd
im

en
to

C
lie

nt
e

Pr
od

uç
ão

 G
rá

f.

A
LT

00
01

13
A

nú
nc

io
21

 x
 2

8 
cm

16
/0

4/
20

13

`



Ingredientes Liotecnica
Naturalmente sua melhor escolha

Fundada em 1964, a Liotécnica é uma empresa 100% brasileira e especializada 

no desenvolvimento de ingredientes industriais como carnes, vegetais, 

frutas e lácteos. Utiliza a mais alta tecnologia de secagem de alimentos,  

a liofilização, oferecendo ingredientes práticos, naturais e saudáveis com 

diversas possibilidades de aplicação. Referência no segmento e parceira de 

grandes nomes do setor, dispõe de uma equipe de pesquisa voltada para  

o desenvolvimento de soluções ágeis, inovadoras e customizadas, a fim de 

atender as necessidades específicas de seus clientes.

Imagem ilustrativa

Tel.: 55 11 4785-2300 – Fax: 55 11 4704-6937  
faleconosco@liotecnica.com.br   www.liotecnica.com.br

Tecnologia em Alimentos

Liomeat Liofruit Lioveggie Liolat

Pi
t

Pe
ça

Fo
rm

at
o

D
at

a
Fi

na
liz

aç
ão

Pr
od

uç
ão

 G
rá

f.
R

ev
is

ão
D

ir.
 d

e 
A

rt
e

R
ed

aç
ão

C
oo

rd
en

aç
ão

A
te

nd
im

en
to

C
lie

nt
e

Pr
od

uç
ão

 G
rá

f.

A
LT

00
01

13
A

nú
nc

io
21

 x
 2

8 
cm

16
/0

4/
20

13

`



©2013 Fortitech® Premixes. Todos os direitos reservados.

Nós nos unimos. Ouvimos os nossos clientes. E agora estamos prontos para levar 
pré-misturas personalizadas de nutrientes à um nível totalmente novo. Apresentamos 
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Comece! Solicite uma amostra grátis 
hoje em fortitechpremixes.com/freesample

APRESENTANDO 
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