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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.



INTRODuçãO
Existe consenso de que a refrige-

ração e o congelamento são recursos 
utilizados para preservar o shelf life dos 
alimentos. Entretanto, o resfriamen-
to também poderá promover certas 
modificações físicas e organolépticas, 
as quais poderiam ser consideradas 
indesejáveis. Uma prática comum em 
nossos dias é depararmos com a oferta 
de alimentos congelados do tipo pizza, 
lasanhas, carnes e etc., os quais são 
posteriormente descongelados antes 
de serem consumidos. Os primeiros 
estudos de que se tem notícia sobre 
o congelamento de queijos foram 
desenvolvidos por Sommer (1928) 
e McDowall (1938), e tiveram como 
objetivo avaliar os danos causados pelo 
congelamento durante o transporte 
e armazenagem desses produtos. Por 
volta de 1955 foi demonstrado que um 
queijo Cheddar poderia ser congelado 
satisfatoriamente se cortado em peças 
de aproximadamente 450g ou porções 
menores e depois de embalados em pa-
pel alumínio. Entretanto, foi observa-
do que o queijo congelado apresentava 
um corpo quebradiço e uma textura 
farinhenta, mas não sendo verificado 
nenhuma diferença em sua firmeza no 
teste de corte. Dahlstron (1980) havia 
observado que um queijo congelado, 
avaliado imediatamente após ter sido 
descongelado, apresentava um sabor 
ácido, água livre superficial, e pouca 
coesividade quando comparado com 
um queijo não congelado. Entretanto, 
o queijo recuperava características 
normais quando era descongelado 
e maturado por uma a três semanas 
antes de ser consumido.

Também existem relatos de que 
um maior conteúdo de gordura ajuda-
va o queijo a resistir às mudanças em 
sua estrutura durante o período em 
que era mantido estocado congelado. 

O CONGELAMENTO  
DE QUEIJOS

Estudos desenvolvidos posteriormen-
te, revelaram que o congelamento 
de um queijo Cheddar a -18ºC foi a 
principal causa do queijo se tornar 
esfarelado, porém que a sua textura 
era recuperada após descongelamen-
to e manutenção em temperaturas 
normais de maturação. Anos mais 
tarde, em virtude do crescimento 
dos volumes de produção, verificou-se 
um crescente interesse em congelar 
queijos com a finalidade de retardar 
a maturação e prolongar o shelf life 
durante a comercialização.

Neste artigo, abordaremos uma 
revisão e conclusões obtidas de estu-
dos relacionados com o congelamen-
to do queijo mussarela.

A ESTRuTuRA DE um 
quEIjO muSSARElA 
ApóS fIlAGEm

Em queijos de massa filada do 
tipo mussarela, as proteínas se apre-
sentam  entrelaçadas  na forma de 
grandes filamentos alongados. Esse 
arranjo é o resultado de uma redistri-
buição da água e da gordura com as 
longas fibras/filamentos de proteína 
durante a filagem e moldagem. No 
mesmo sentido desses filamentos, 
também se formam pequenos canais 
que contém água, água com compo-

nentes solúveis do queijo, bactérias e 
glóbulos de gordura (veja Figura 1).

É importante ressaltar que mu-
danças que ocorrem na microestru-
tura e funcionalidade da mussarela 
durante maturação/estocagem suge-
rem que as proteínas não se encon-
tram no estado imutável (quietas/
calmas) imediatamente após a fila-
gem e moldagem, mas experimentam 
mais adiante um rearranjo estrutural.

Outro fato que merece ser citado 
é a interação espacial que os vários 
estados em que a água se apresenta li-
gada aos demais constituintes sólidos 
da composição (no queijo, os sólidos 
são predominantemente proteína, 
embora a água pode estar interligada 
com outros constituintes). Ao longo 
das três semanas de maturação, 
uma quantidade expressiva de água 
existente no interior dos “canais” da 
estrutura do queijo é absorvida pela 
matriz protéica. Essa absorção de 
água é sempre acompanhada pelo 
aumento de tamanho (inchação) da 
matriz protéica, a qual se estende 
até que os espaços ocupados pelos 
glóbulos de gordura e água resultam 

completamente preenchidos. Esta 
informação sugere que existe uma 
relação dinâmica entre a matriz pro-
téica e a fase aquosa do queijo. 

Ainda com relação às mudanças 
na estrutura do queijo, o aumento da 
capacidade de derretimento da mus-
sarela observado durante maturação/
estocagem, está geralmente associa-
da com a hidrólise proteolítica da  
αs1-caseína pelas enzimas coagulan-
tes, plasmina, e enzimas proteolíticas 
originadas por bactérias sobreviven-
tes à pasteurização, além das bacté-
rias dos fermentos utilizados.

O GRANDE 
pROblEmA DO 
cONGElAmENTO

Sem dúvida, o maior problema a ser 
considerado é que uma mussarela re-
cém fabricada possui uma considerável 
quantidade de água “não ligada” à sua 
matriz protéica. Nesta fase, também 
temos que considerar que o sal não se 
encontra uniformemente distribuído, e 
compete com a proteína, aprisionando 
uma grande quantidade dessa água 
livre.  Esses núcleos de água livre ten-
dem a formar cristais de gelo durante 
o congelamento, tornando a matriz 
protéica mais porosa. A água na forma 
de cristais de gelo não é absorvida pela 
matriz protéica durante a estocagem e, 
consequentemente, o queijo apresen-
tará textura e funcionalidade compro-
metida se consumido imediatamente 
após seu descongelamento.  

Diante do exposto anteriormente, 
poderíamos deduzir que os efeitos do 
congelamento sobre uma mussarela 
seriam minimizados, se os queijos 
recém fabricados fossem submetidos 
a um período de estabilização antes 
de serem congelados.

OS TRAbAlhOS 
REAlIzADOS 
E AlGumAS 
cONcluSõES

Temos observado que a prática 
industrial comumente adotada tem 
sido a de congelar mussarela jovem 

imediatamente após ser “filetada“ ou 
cortada em pequenos cubos. Este sis-
tema utiliza túneis de congelamento 
contínuo; entretanto, não está bem 
claro se as condições de congelamen-
to (tempo/temperatura) normalmen-
te são adequadas de modo a garantir 
propriedades funcionais desejáveis 
no queijo. Sobre esse tema, os expe-
rimentos conduzidos por Cervantes 
e colaboradores (1983) revelaram 
não existir efeitos estatisticamente 
significativos ou fortes tendências na 
modificação da textura e atributos 
sensoriais de um queijo mussarela 
com respeito ao congelamento, desde 
que observadas certas condições. O 
mesmo autor assinala que a capaci-
dade de ligação de água de um queijo 
de massa filada do tipo mussarela 
aumenta a partir do segundo dia até 
o décimo dia de sua fabricação.                                                             

Dalstrom (1978), ao estudar os 
efeitos de condições de congelamen-
to industrial sobre uma peça de 2,25 
kg de queijo mussarela, verificou que 
o congelamento através de ar forçado 
em câmaras requereu de 5 a 130h 
para reduzir a temperatura do queijo 
até a zona de congelamento (-1,1ºC).

Trabalhos similares e mais con-
sistentes objetivando estabelecer as 
condições ideais para o congelamento 
de queijos de massa filada e não filada 
foram conduzidos por Kuo e Guna-
sekaran (2003). Em seus experimen-
tos, blocos de 2,5 kg de queijo mussa-
rela foram selados à vácuo, mantidos 
sob refrigeração a 7ºC durante uma 
semana antes do congelamento. Em 
seguida os blocos foram congelados 
a -21.5ºC em freezer convencional e 
mantidos estocados/congelados por 
quatro semanas. Após esse período, 
os blocos foram transferidos para 
uma câmara de descongelamento com 
temperatura de 7ºC, onde permane-
ceram por 7, 14 e 21 dias antes dos 
testes de avaliação sensorial e funcio-
nalidade da mussarela. Constataram 
que o ponto de congelamento do 
queijo mussarela ocorreu próximo a 
-0,84ºC (dependente do teor de sal do 
queijo). Outra observação importante 
verificada foi a de que menos danos 
ocorreram na estrutura do queijo 
quanto mais rápido fosse atingido o 

ponto de congelamento. Perceberam 
também que ocorreu diferença signi-
ficativa de funcionalidade entre 7 e 14 
dias mas não ocorrendo entre 14 e 21 
dias do descongelamento. Isto quer 
dizer que, após o descongelamento, 
seriam necessários um mínimo de 14 
dias de manutenção dos queijos em 
câmaras a 7ºC para atingir caracterís-
ticas desejáveis quanto a elasticidade 
e derretimento. Quanto ao período de 
estabilização do queijo a 7ºC, prévio 
ao congelamento, foi verificado que o 
ideal seria de 7 a 9 dias no máximo. 
Um tempo superior ocasionava um 
queijo com maior derretimento e 
menor elasticidade.

Transportando todas essas expe- 
riências para a nossa realidade, onde 
vivemos situações de alta sazona-
lidade na oferta da matéria prima, 
visualizamos grandes oportunidades 
de negócios para os fabricantes de 
mussarela. Certamente, ainda se faz 
necessário desenvolver estudos mais 
adaptados à nossa realidade, sobre-
tudo ao se considerar as diferentes 
regiões, a qualidade do leite, e as 
tecnologias empregadas.

* Sergio Casadini Vilela é Gerente de Tecno-
logia da Chr. Hansen.
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FIGURA 1 – ESTRUTURA INTERNA DE 
UMA MUSSARELA APÓS FILAGEM

Fonte: Journal of Dairy Science 
82: 1361-1369, 1999

Fonte: Journal of Dairy Science 
86: 1108-1117, 2003

De acordo com a Figura 1, no desenho ilustrado abaixo 
podemos identificar melhor os constituintes e sua 
disposição na nova estrutura formada após filagem.
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O grupo de inovação da Danisco Brasil desenvolveu 
uma nova linha de estabilizantes para creme de leite 
UHT para serem utilizados em aplicações culinárias. O 
objetivo dessa nova linha é proporcionar características 
únicas, como estabilidade, textura, brilho e consistên-
cia, de acordo com novas tendências de mercado, como 
redução de calorias através de redução de gordura ou 
sólidos e também redução de custos através da utiliza-
ção de menor quantidade matérias-primas, permitindo 
aumentar a quantidade produzida proporcionalmente à 
redução de gordura.

Durante os trabalhos de desenvolvimento, foram 
realizados painéis sensoriais internos com marcas con- 
sagradas e de qualidade reconhecida. Provadores treina-
dos e consumidores comuns puderam avaliar diferentes 
características e apontar os atributos mais valorizados 
pelos consumidores em se tratando de creme de leite 
culinário. Em ordem decrescente de valoração os atribu-
tos avaliados foram: consistência, sabor, espalhabilidade, 
cor, brilho e estabilidade.

De acordo com a avaliação, destacamos que os cremes 
mais viscosos e consistentes possuem uma aceitação 
maior perante os consumidores, pois remetem a creme 
mais concentrados em gordura e pelo fato de manter o 
corpo e a textura durante a preparação de pratos culiná-
rios. A espalhabilidade foi associada pelos consumidores 

NOVAS ALTERNATIVAS 
PARA CREME DE LEITE: 
TEXTURA E REDUÇÃO 

DE GORDURA, ACESSÍVEIS

como indiretamente proporcional a consistência, ou seja, 
cremes que se espalham ou escoam facilmente foram 
avaliados como “líquidos” e sem corpo. Dessa forma, a 
amostra melhor avaliada foi marca três.

O atributo sabor, também está diretamente relaciona-
do à quantidade de gordura, ou seja, quanto mais gordura 
mais sabor. Mas em caso de cremes com o mesmo teor 
de gordura, os consumidores associaram os cremes mais 
consistentes como mais saborosos, realçando o fato de 

Depois de diversas pesquisas, 
a CNI - líder mundial em goma  
acácia desenvolveu o Equacia™: um 
texturizante nutricional inovador e 
eficiente na substituição de gordura. 
Equacia™ é uma combinação única 
das fibras solúveis da goma acácia e 
as fibras insolúveis livres de glúten 
do trigo, processadas através de um 
processo patenteado. Equacia™ é um 
ingrediente totalmente natural que 
proporciona benefícios nutricionais 
e funcionais excepcionais ao produto 
final devido à sinergia entre seus dois 
diferentes tipos de fibras. 

Além do alto conteúdo de fibras 
(mínimo de 90%), Equacia™ atua 
como um substituto de gordura, o 
que o torna a primeira opção de in-
grediente para este tipo de aplicação 
em sorvetes. 

As formulações desenvolvidas 
com Equacia™ permitiram a redução 
do conteúdo de gordura, enquanto 
preservou a cremosidade e reduziu o 
ponto de derretimento. Foi constata-
do também que Equacia™ aumentou 
a percepção do aroma no sorvete com 
a porcentagem de gordura diminuída. 

Por ser de origem vegetal,  
Equacia™ permite o desenvolvimento 
de produtos vegan, que não contém 

EQUACIA™: UM 
SUBSTITUTO DE 

GORDURA NATURAL 
PARA SORVETES

Baixo teor de gordura, sabor agradável!

ovos, e sim apenas gordura vegetal 
em sua formulação. 

Equacia™ é a resposta perfeita 
à crescente demanda por alimentos 
saudáveis e de alta qualidade pela 
indústria e pelos consumidores.

Colloïdes Naturels Brasil 
Comercial Ltda. 

Rua Monte Alegre, 212 - Conj. 12
050-14000 - São Paulo, SP

Tel.: (11) 3862-2028
Fax: (11) 3862-2028
www.cniworld.com
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que a consistência remete a produtos mais concentrados 
e de maior qualidade, conforme visto no atributo anterior.

Com relação à cor e brilho, os cremes que sofreram 
menores alterações químicas como reações de Maillard e 
caramelização devido ao tratamento térmico, os cremes 
com menores teores de gordura (menos amareladas) e os 
cremes com menor teor de leite em pó, apresentaram co-
lorações mais claras e brilhantes, foram melhor avaliados.

Os cremes de leite considerados mais estáveis e melhor 
avaliados foram os cremes que não apresentaram gelifi-
cação e separação de soro. Essas características foram 
altamente rejeitadas pelos consumidores, pois afetam 
negativamente a aparência e dificultam a avaliação de 
todos os outros atributos, comprometendo significativa-
mente o aspecto geral do produto.

Os trocadores de calor acima possuem características 
diferentes do ponto de vista de escoamento e bombea-
mento. Visando a diminuir o impacto dos estabilizantes 
na viscosidade durante o processamento, é necessário 
utilizar hidrocolóides que proporcionem comportamen-
to Pseudoplástico de escoamento e ao mesmo tempo 
Tixotrópico, características que são fundamentais para 
a produtividade em se tratando de trocadores de calor.

Além das características de dispersão e hidratação 
mencionadas acima, outros fatores são fundamentais 
para que os estabilizantes apresentem os atributos finais 
desejados. Tais fatores estão diretamente relacionados a 
propriedades reológicas, facilidade de escoamento e de 
processamento para distintos equipamentos de Tratamen-
to Térmico, tais quais, os trocadores de calor indiretos 
(THE) ou trocadores de calor com injeção (VTIS) ou 
infusão direta de vapor. 

Produto gelificado Produto viscoso, consistente

De acordo com as avaliações sensoriais que mostra-
ram o perfil desejado do produto, o processo de desen-
volvimento de novos estabilizantes deve considerar as 
propriedades de cada ingrediente a ser utilizado e como 
estes ingredientes vão interagir entre si e como vão 
se comportar durante o processo. É muito importante  
conhecer as propriedades de dispersão e hidratação des-
ses ingredientes para que não impactem em viscosidade 
excessiva durante a preparação e não formem grumos 
que podem entupir filtros e causar prejuízo a textura e 
estabilidade do creme de leite. Alguns fatores devem ser 
considerados durante a preparação:
•	 leite líquido deve ser padronizado primeiro.
•	 A adição de hidrocolóides e outros ingredientes secos 

devem ser realizada no leite em tanques com recircu-
lação, auxiliada por misturadores em linha tipo funil 
e bomba ou Tri-Blender. Evitar incorporação de ar.

•	 A pré-mistura dos hidrocolóides com os ingredientes 
secos ou leite em pó facilita a dispersão.

•	 A temperatura de dissolução dos estabilizantes em 
leite pode ser ao redor de 5°C a 60°C, de acordo com 
a composição do estabilizante, para uma boa dispersão 
e hidratação dos ingredientes em pó.

•	 Necessário inicialmente DISPERSAR para depois  
HIDRATAR.

•	 Padronizar com creme de leite concentrado (45% 
Gordura) de acordo com o teor de gordura desejado, 
diretamente no tanque de mistura, com baixa agitação 
até que a mistura esteja completamente homogenea.

Exemplo de Escoamento Pseudoplástico e Tixotrópico, 
o qual durante o escoamento as moléculas se orientam no 
sentido do fluxo e após cessar o bombeamento, voltam à 
condição inicial e recuperam viscosidade. Hidrocolóides 
como goma xantana, MCC (Celulose Microcristalina), 
LBG, carragena Iota, entre outras, possuem comporta-
mento similar.

Outro fator muito importante a ser considerado é o 

A (THE - Trocadores de calor indiretos), B (Infusão) e C (Injeção - VTIS)

A b c

efeito do processamento térmico nos macro e micronu-
trientes. As principais alterações que causam impacto na 
estabilidade e textura dos cremes de leite culinário dizem 
respeito à mudança na conformação das proteínas (Soro - 
Proteínas) referente à desnaturação causada pelo calor e a 
interação dessas proteínas entre si e com os hidrocolóides.

Considerando que os tratamentos térmicos são 
imprescindíveis para a conservação microbiológica do 
produto e ao mesmo tempo podem causar inúmeras 
alterações químicas, desnaturação das proteínas e sepa-
ração de soro, a homogeneização torna-se fundamental 
para corrigir e/ou minimizar esses efeitos. O Processo 
de homogeneização reduz o tamanho das partículas de 
gordura e também os coágulos de proteínas formados 
durante o tratamento térmico. Através dessa redução, 
aumentamos a área superficial das partículas de gordura 
e a distribuição das proteínas na superfície das mesmas, o 
que possibilita uma melhor emulsão dessa gordura, além 
de ganho em textura e brilho.

 

É importante mencionar que há inúmeras conside-
rações com relação ao efeito dos tratamentos térmicos 
no creme de leite UHT, dentre as quais destacam-se:
•	Quase todos os hidrocolóides já estão ativados em 

temperaturas acima de 70°C e podendo interagir entre 
si através das sinergias observadas. 

•	Mudança de configuração das soroproteínas (“desna-
turação”), expondo novas regiões para interação com 
hidrocolóides.

•	Interação de caseínas e soro-proteínas, formando pon-
tes dissulfídicas.

•	Sais como citrato e fosfatos de sódio minimizam a desna-
turação e sedimentação das proteínas pela ação do calor.

•	O processo UHT aumenta o escurecimento por reação 
de Maillard (reação entre grupos amina e lactose) e 
Caramelização.

•	Processamento UHT pode proporcionar um sabor de co-
zido (grupos sulfídrico livre), que pode ser aumentado 
pelo processo indireto os quais o tempo de exposição 
ao calor é maior. 

•	Processos térmicos indiretos apresentam maior viscosida-
de e corpo, mas também requerem melhor estabilidade, 
pois geram maior desnaturação de proteínas o que pode 
causar separação de soro durante a vida de prateleira. 

Para obtenção de melhores resultados na homogenei-
zação, recomenda-se utilização de homeneizadores de 
pistão com dois estágios e com pressões que variam de 
180bar (130/50) à 250bar (180/70) em temperaturas 
de 65°C - 75°C.

Proteínas nativas (I) e desnaturadas (r) 

Comparativo: Tratamento térmico direto X Indireto

A: Tratamento Térmico Direto (VTIS ou Infusão)
B: Tratamento Térmico Indireto. (Maior área de 
exposição ao calor acima de 50°C)

Modelo - Homogeneização 
por ação mecânica

Viscosidade

TempoSem cisalhamentoTaxa de cisalhamento constante
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Danisco Brasil Ltda.
Rodovia Raposo Tavares, km 27,2

06707-000 - Cotia, SP
Tel.: (11) 4613-3800
Fax: (11) 4612-1101
www.danisco.com

Há dois modelos de homogeneização com relação 
à posição do equipamento no tratamento térmico. A  
homogeneização Upstream refere-se à posição do homo-
geneizador após o pré-aquecimento e antes do tratamento 
térmico e a homogeneização Dowstream refere-se ao 
homogeneizador após o pré-resfriamento, depois do tra-
tamento térmico. No caso de homogeneização Dowstream 
é necessário que o homogeneizador seja asséptico para 
evitar recontaminação do produto.

Por fim, mas não menos importante, a temperatura 
de envase é um fator crítico para textura final produto. 
Estabilizantes baseados em hidrocolóides que formam gel 
durante o resfriamento (carragenas) podem causar forma-
ção de gel no produto em caso de envase a temperaturas 
ao redor do ponto de gelificação desses hidrocolóides. Isto 
pode ocorrer, pois a matriz de gel pela qual estes hidroco-
lóides proporcionam textura, ainda está em formação em 
temperaturas 30-40C. Se envasamos nessas temperaturas, 
o produto resfriará até a temperatura ambiente dentro 
da embalagem e sem a agitação necessária para evitar a 
contração da matriz de gel, dessa forma, a matriz vai se 
contraindo lentamente com o resfriamento, fortalecendo 
a sua estrutura e expulsando a água ligada aos componen-
tes do produto, gerando a indesejada sinerese.

•	 Ótima funcionalidade em diferentes teores de gordura, 
desde produtos light a partir de 15% gorduras até os 
produtos tradicionais com 25%.

•	 Proporciona viscosidade e textura cremosa, mesmos 
com teores de sólidos de leite reduzidos.

•	 São de fácil manuseio durante a etapa de preparação.
•	 Podem ser utilizados em diferentes tratamentos térmi-

cos, ou seja, diretos como VTIS e Infusão ou indiretos.
A tabela abaixo, procura aliar os atributos sensoriais 

mais desejados aos fatores de processo mais críticos 
para obtenção das melhores resultados nas aplicações 
culinárias.

Com tantos fatores que podem afetar a estabilidade e 
textura dos cremes de leite UHT, a nova linha de Estabili-
zantes Grindsted®WPB procura aliar os principais atribu-
tos desejados pelo mercado às mais distintas condições 
de processo, oferecendo benefícios, tais como:

* Julio Lima é especialista de aplicação em lácteos,  
da Danisco South America & Sub-Saharan Africa.

Processo Temperatura 
de envase

Linha de 
produto: 

GRINDS TED®
Textura Teor de 

gordura Dosagem

Vapor direto 
(VTIS)

20-300C

WPB 1050
Muito cremoso, pouco 
viscosidade no processo, 
boa estabilidade.

17-25%

0,3-0,5%

WPB 1040
Textura pouco gelificada. 
alta viscosidade no 
processo, boa estabilidade. 
Produto à base de xantana.

17-25%

WPB 970
Produto com viscosidade 
médio para baixo. Alta 
estabilidade.

17-25% 0,4-0,5%

Vapor indireto 
(Tubular-THE)

20-300C WPB 923
Alta viscosidade no 
processo, boa estabilidade. 
Pode ser usada e, vapor 
direto.

17-25% 0,3-0,5%

20-250C WPB 950 Cremoso a pouco gelificado, 
alta estabilidade. 20-25% 0,4-0,5%

INTRODuçãO
Quando falamos em iogurtes 

e bebidas lácteas não podemos 
deixar de citar o crescimento 
que este setor teve nos últimos 
10 anos. Esse crescimento se 
deve principalmente ao surgi- 
mento das culturas lácteas 
liofilizadas, estabilizantes e ao 
desenvolvimento de máquinas e 
embalagens acessíveis as peque-
nas e médias empresas. 

No início as indústrias uti-
lizavam somente leite como 
matéria-prima, mas com a 
necessidade de se utilizar o 
soro, até então um subproduto 
da fabricação do queijo, este 
ingrediente passou a ser in-
corporado, principalmente na 
bebida láctea.

Temos observado um gran-
de número de fabricantes com 
uma série de problemas tecno- 
lógicos, tais como: dessora-
mento, formação de grumos, 
viscosidade e excesso de acidez 
nos produtos que comercializam. A 
adição de estabilizantes e culturas 
lácteas adequadas visa à resolução 
destas questões, mas se o processo 
não for controlado, somente estes 
ingredientes não serão capazes de 
resolver todos estes problemas.

O que pretendemos com este ar-
tigo é discorrer sobre a importância 
de diversos fatores que vão auxiliar na 
fabricação de um produto com quali-
dade, aliando para isto fatores como 
seleção de matéria-prima, ingredien-
tes e um processo adequado para as 
características que o fabricante e os 
consumidores desejam encontrar.

ESTABILIZAÇÃO DE 
IOGURTE E BEBIDA 

LÁCTEA FERMENTADA

mATéRIA-pRImA
Sabemos que para produzir iogur-

te e bebida láctea fermentada de qua-
lidade, a escolha da matéria-prima é 
de suma importância. 

Os principais parâmetros a serem 
considerados são:

Leite: 
- Deve ter seu teor de gordura 

padronizado ou não, de acordo com a 
legislação vigente relativa ao produto 
que se deseja fabricar. 

- É importante avaliar o teor de 
sólidos do leite, principalmente no 
que se refere as proteínas, sendo  
desejável um nível  próximo a 3,3%. 

Sabemos que quanto maior 
o teor de sólidos do produto,  
melhor será sua consistência. 

- Os resultados de análises 
físico-químicas do leite devem 
respeitar os padrões da legisla-
ção vigente. É muito interessan-
te realizar o teste de cocção para 
direcionar o leite para produção 
de bebidas fermentadas.

- No aspecto microbiológico 
é importante que o leite esteja 
livre de substâncias inibidoras 
(antibióticos e outros) e tenha 
uma baixa carga microbiana. 
Isto evitará a formação de sabor 
rançoso ou inibição da cultura 
láctea. 

- Leite com alto índice de 
células somáticas, oriundos 
de animais com mamite, pode 
ocasionar perda de viscosidade 
da coalhada e  aspecto granulo-
so, além de impedir a ação do 
fermento.

Soro: 
- O soro deve ser clarificado, 

pasteurizado e estocado até o mo-
mento da utilização. 

- Deve ser observado se o mesmo 
resiste ao aquecimento através de 
um teste simples de cocção, caso a 
amostra forme “finos” (Proteínas 
Precipitadas) o mesmo não poderá 
ser utilizado. 

- Não é interessante utilizar o soro 
oriundo da lavagem do queijo por ter 
um ESD (Extrato Seco Desengordu-
rado) muito baixo. Se for necessário 
utilizá-lo, este deverá ter seu teor de 
sólidos corrigido com soro em pó ou 
concentrado. Não deve ter presença de 
fagos, que podem inibir a fermentação.

A quantidade de soro a ser adi-
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cionada vai depender do 
produto que se deseja 
produzir, bem como da 
qualidade do estabilizan-
te/espessante utilizado 
para que não haja sepa-
ração de fases.

ADIçãO DE 
INGREDIENTES

- Açúcar: Deve-se es-
colher um açúcar de boa 
qualidade, sem a presença de suji-
dades. Normalmente, é utilizado de 
10% a 14%, de acordo com o produto 
que se deseja fabricar.

- Adição de polifosfatos: Sis-
temas de polifosfatos ajudam na 
estabilização do leite, evitando a 
precipitação do cálcio livre no mo-
mento do aquecimento. Além disso, 
auxiliam para evitar a sinerese e 
aumentar o tempo de utilização dos 
equipamentos de pasteurização. Sua 
utilização está prevista somente para 
bebida láctea, fermentada ou não. O 
mesmo deve ser adicionado ao leite, 
antes do tratamento térmico.

- Estabilizantes: Vários pontos 
devem ser observados na escolha de 
um bom estabilizante. Para isto, é 
importante conhecer: “Estabilizantes 
são moléculas de alto peso molecu-
lar, moléculas hidrofílicas gigantes, 
capazes de controlar a água de um 
certo produto devido a sua facilidade 
de hidratação”. 

As funções dos estabili-
zantes são as seguintes:
•	 Aumentam a visco-

sidade.
•	 Conferem corpo 

ao produto.
•	 Estabilização - 

Evita sinerese e/
ou separação de 
fases, através da 
formação de uma 
rede microscópica 
que aprisiona estas 
partículas.

•	 Agentes “protetores da 
proteína”, para produtos 
que passam por trata-
mento térmico.

•	 Formadores de géis.

•	 Sustentadores de aeração.
São substâncias que pretendem 

favorecer e manter as características 
físicas de emulsões e suspensões, ge-
rando produtos de melhor qualidade.

Os estabilizantes, em razão de 
terem alta capacidade de hidratação, 
exigem certos cuidados ao serem 
adicionados. O ideal é que se faça 
uma pré-mistura com o açúcar e 
se adicione cada parte desta em 5 
partes da mistura leite-soro ou leite, 
sob constante agitação.  A certeza de 
uma boa dispersão do produto garan-
tirá a eficiência do estabilizante, de 
forma que os resultados no produto 
final sejam facilmente observados.

- Espessantes: São substâncias 
utilizadas para aumentar a viscosi-
dade do produto, podendo, também, 
em alguns casos, auxiliar na estabili-
zação do mesmo.

dução de “mucina” pelo fermento. A 
temperatura é importante também, 
pois promove um equilíbrio no cres-
cimento das bactérias do fermento, 
evitando a pós-acidificação.

É relevante também avaliar se du-
rante o armazenamento e distribuição 
do produto não ocorrerá a pós-acidifi-
cação da coalhada. Caso ocorra, pode-
rá desestabilizar a estrutura formada 
com os estabilizantes e a proteína, 
ocasionando um dessoramento. 

Culturas limitantes, que não so-
frem uma pós-acidificação, são comer-
cializadas por diversas empresas. Basta 
trabalhar com o intuito de não alterar 
o equilíbrio e a simbiose destas. 

quEbRA DA 
cOAlhADA

Após a coalhada atingir um pH 
de 4,40 a 4,60 a mesma deve ser 
quebrada, com uma agitação lenta 
e constante.

RESfRIAmENTO
Este resfriamento pode ser feito 

na parede do tanque ou em resfria-
dores a placas, dimensionados para 
a consistência do iogurte, para que 
não haja uma quebra acentuada na 
estrutura do mesmo.

A velocidade do agitador é muito 
importante, pois se a mesma for 
muito alta o produto perderá demais 
a viscosidade e poderá afetar a estru-
tura do mesmo. Ao mesmo tempo, 
uma agitação muito lenta associada 
a um resfriamento muito rápido pode 
ocorrer da coalhada ser resfriada 
antes de ser totalmente quebrada, 
fazendo com que a mesma não fique 
totalmente lisa, homogênea e apre-
sentando um aspecto “grumoso”. 

ADIçãO DE 
INGREDIENTES - 
pREpARADO DE 
fRuTAS,  AROmAS E 
cORANTES

Após a quebra e resfriamento 
da coalhada, deve ser adicionado 

Doremus Alimentos Ltda.
Rua Santa Maria do Pará, 32 e 42

07175-400 - Guarulhos, SP
Tel.: (11) 2436-3333
Fax: (11) 2436-3334

www.doremus.com.br

o preparado de frutas. O processo 
pode ser feito direto no tanque ou 
em misturadores estáticos. A van-
tagem da utilização deste produto 
é a padronização de cor e sabor no 
produto final. É importante avaliar 
os seguintes fatores no momento da 
escolha do preparado de frutas:

- Composição do produto - deve 
estar de acordo com o que é declara-
do no rótulo. Exemplo: a indicação 
quanto a utilização de corantes - na-
turais ou artificiais.

- O pH e a consistência do mesmo 
devem ser próximos ao da massa a ser 
aplicada, para que o mesmo misture 
com facilidade e não altere as caracte- 
rísticas da base.

Após a adição do preparado de 
frutas são adicionados o aroma e o 
corante, se necessário.

ENVASE E 
ARmAzENAmENTO

Um fator de extrema importância 
para a obtenção da textura desejada 
é a temperatura de resfriamento e 
envase.

Após vários estudos, percebemos 
que o iogurte/bebida láctea “co-
lherável”, ou seja, a bandeja deve 
ser envasado a uma temperatura de 
25ºC, visando permitir a recuperação 

do coágulo, enquanto que, para um 
iogurte “de garrafa”, onde se deseja 
uma consistência mais líquida, pode-
mos envasar  a 18ºC. 

Após o envase o produto deve 
ser levado, imediatamente, para a 
câmara fria, em caixas que permitam 
a circulação de ar, para que seja res-
friado a 7ºC-10ºC, após, no máximo, 
5 ou 6 horas de fabricação. 

DISTRIbuIçãO
Muitos pensam que por ser um 

produto com baixo pH o mesmo não 
precisa de atenção ao ser distribuí-
do. Podemos ver diariamente várias 
empresas que entregam seus produ-
tos em caminhões sem isolamento 
térmico ou resfriamento.  Acontece 
que, quando o produto é submetido 
à alta temperatura, a micro-rede for-
mada pelo estabilizante e a proteína 
se torna muito frágil, podendo ser 
rompida, acarretando  o dessoramen-
to do produto.

Além disso, temperaturas ele-
vadas fazem com que o fermento 
volte a agir, aumentando a acidez do 
produto.

A distribuição deve ser feita 
em baú refrigerado ou isotérmico. 
O produto deve ser mantido a, no  
máximo, 10ºC. 

cONcluSãO
Muitos são os fatores que afetam 

e contribuem para a qualidade do 
iogurte e da bebida láctea. Uma 
correta seleção dos ingredientes é 
um fator de extrema importância 
para o sucesso de um produto, mas 
não podemos esquecer também que 
o processo é de suma importância.

hOmOGENEIzAçãO 
DA mISTuRA

O leite utilizado na fabricação do 
iogurte e da bebida láctea deverá ser 
homogeneizado a 150 - 200 bar, a uma 
temperatura de 55ºC a 70ºC, sempre 
em  dois estágios. A finalidade é:
•	 Melhorar (aumentar) a consistên-

cia e viscosidade.
•	 Aumentar a estabilidade, evitando 

separação de soro.
•	 Evitar a separação de gordura e 

aumentar a digestibilidade da 
proteína.
É importante observar com os 

fornecedores os critérios adotados 
quanto a homogeneização do es-
tabilizante e espessante, pois cada 
empresa tem sua particularidade.

TRATAmENTO 
TéRmIcO

Sabe-se que o tratamento térmico 
além de destruir as bactérias patogê-
nicas e parte da flora banal do leite 
também ajuda bastante na viscosida-
de do iogurte. Isto porque, durante o 
aquecimento, ocorre a precipitação 
de cerca de 80% das soro-proteínas 
do leite, tornando o produto final 
mais viscoso e resistente a sinerese. 
Os melhores binômios tempo/tem-
peratura são:
•	 85ºC por 15 min.
•	 80ºC por 30 min.
•	 90 à 95ºC por 5 min.

O tratamento térmico faz com 
que as proteínas do leite se tornem 
mais apropriadas para o crescimento 
das bactérias lácteas do fermento.

RESfRIAmENTO E 
fERmENTAçãO

A fermentação deve ser feita 
de acordo com a orientação do 
fabricante da cultura láctea 
utilizada e o tempo de fermen-

tação que se deseja. 
Sabemos que a temperatura 

de fermentação influi muito na 
consistência do produto final e na 
resistência ao dessoramento, princi-
palmente no que diz respeito à pro-
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APLICAÇÃO DE 
SAIS FUNDENTES 
E AVALIAÇÃO DE 

ASPECTOS FÍSICO-
QUÍMICOS

INTRODuçãO

A tecnologia dos queijos fundidos 
surgiu durante o século XX, com 
a necessidade de controlar proces-
sos microbianos e enzimáticos de  
queijos suíços e alemães, viabilizando 
a exportação para os países de clima 
quente. Os processos microbianos 
englobam desde as mudanças micro-
biológicas (desenvolvimento das cul-
turas iniciadoras e da própria micro-
biota natural do leite) até mudanças 
bioquímicas que ocorrem ao longo 
da cadeia de degradação da lactose, 
como, por exemplo, seu consumo 
resultando em ácido lático, respon-
sável pela queda de pH. Os processos 
enzimáticos estão relacionados com 
as enzimas produzidas pelas bactérias 
láticas, podendo ter ação lipolítica e 
proteolítica, contribuindo em aroma, 
sabor e textura.

O requeijão pode ser fabricado 
basicamente de duas maneiras. Uma 
utilizando massa obtida a partir de co-
agulação enzimática e outra, a partir 
de massa de coagulação ácida, a qual 
utiliza a adição direta de ácido lático 
ao leite para a coagulação da massa. 
Pode-se adicionar, opcionalmente a 
essa massa, creme de leite, manteiga 
ou gordura anidra de leite, isolada-
mente ou em combinação (Santos, 
1998). O teor de umidade é bas-
tante variável, podendo o requeijão  

alcançar uma textura dura, macia ou 
quase pastosa (Cavalcante, 1991).

Na fabricação de requeijão, se faz 
uma emulsão como poder ser observa-
da na Figura 1, é necessário unir mo-

léculas de proteína, gordura e água, 
deve-se para isto, utilizar agentes 
emulsionantes, que são chamados de 
sais fundentes. Sua função é prevenir 
a separação da gordura no produto, 

além de garantir homogeneidade e 
uniformidade. Estes sais têm a capaci-
dade de seqüestrar o cálcio da massa, 
pois ocorre a solubilização e dispersão 
da proteína, para formar nova estru-
tura protéica durante o resfriamento, 
ou seja, quando os sais fundentes 
seqüestram os íons de cálcio do casei-
nato, facilita-se a entrada de íons de 
sódio que ligam-se ao caseinato, assim 
tornando-a mais solúvel (Van Denver, 
2006). Assim quando a massa é aque-
cida, alcançando o ponto de fusão, jun-
tamente com gordura e água, resulta 
em um produto homogêneo, estável, 
com brilho e elasticidade. O primeiro 
sal fundente utilizado foi o citrato de 
sódio por Gerber e Estettler em 1911, 
atualmente sais emulsificantes mais 
aplicados são fosfatos, polifosfatos e 
citratos (Silva, 2003).

Os sais fundentes podem também 
ser aplicados em bebidas à base de 
leite, manteiga, leite condensado e 
evaporado. Eles ajudam a dispersar 
os ingredientes no leite, alem de 
estabilizar a proteína em produtos 
que sofrem processo de desidratação. 

Há basicamente duas classes de 
sais fundentes, aqueles que aderem 
fracamente à molécula de cálcio ou 
aqueles que aderem fortemente. Sais 
fracos apresentam menor capacidade 
emulsionante sobre a caseína e resul-
tam na formação de queijo processa-
do macio com grande percentual de 
gordura. Porém sais fundentes fortes 
possuem bom poder emulsionante 
e resultam em queijos processados 
duros, quando há pouca gordura 
(Hasenhuettl, 1997).

Considerando as diferentes pro-
priedades dos diversos grupos de 
sais fundentes, é importante ao se 
preparar uma mistura para um de-
terminado fim, que a relação entre 
os vários componentes esteja correta. 
Essa relação depende do tipo, idade, 
pH, grau de maturação e estrutura 

do queijo usado como matéria prima. 
(Van Denver, 2006). O pH do queijo 
afeta a configuração da proteína 
devido ao ponto isoelétrico da caseí- 
na, pH 4.6, pois é neste pH em que 
a proteína apresenta solubilidade 
mínima, dificultando a formação 
da emulsão, devido à fraca ligação 
proteína-proteína. Durante o envelhe- 
cimento do queijo as proteínas so-
frem um processo de degradação 
enzimática, podendo afetar sua ca-
pacidade emulsionante. 

A faixa ótima de pH para que o 
sal fundente trabalhe e obtenha bom 
desempenho emulsionante oscilam 
entre 5,4 a 6,2. Esta é limitada, pela 
estrutura do queijo, e pela durabili-
dade do produto (Van Denver, 2006).

O presente trabalho tem como 
objetivo principal fazer um compara-
tivo reológico, através da análise de 
firmeza, entre os ensaios utilizando 
sais fundentes, desenvolvidos no la-
boratório da empresa Granolab e sais 
fundentes comerciais.  Seu objetivo 
secundário foi realizar uma compa-
ração quanto as parâmetros físico 
químicos e pH, entre os ensaios feitos 
na planta piloto da Granolab e de 
três marcas comerciais de requeijão 
cremoso, mostrando que a fórmula 
de requeijão cremoso utilizada nos 
testes, estava de acordo com o que 
se encontrou no mercado.

O resultado esperado é a com-
provação da similaridade, a nível de 
firmeza do produto, quando aplicado 
os sais emulsionantes desenvolvidos 
pela Granolab, em comparação aos 
sais emulsionantes de marcas refe-
rência de mercado.

mATERIAIS E 
méTODOS

Para as avaliações destes ingre-
dientes foi desenvolvida uma formula-
ção padrão de requeijão cremoso.  Foi 
elaborada de forma que obedecesse 
aos padrões de identidade e qualidade 
para requeijão cremoso. Segue na  
Tabela 1 a formulação final de requeijão  
cremoso utilizada para tais testes.

Com a formulação predefinida 
alguns ingredientes passaram a ser 
testados, tais como os sais fundentes 

desenvolvidos pela Granosalt 9 e 10. 
Utilizou-se sais fundentes comerciais 
9 e 10 para padronizar a formulação. 

A elaboração dos requeijões feitos 
em planta piloto da Granolab seguiu o 
processo apresentado na Figura 2. Par-
tiu-se de uma massa obtida de coagu- 
lação enzimática para a elaboração 
do produto. 

Com esta formulação e processo 
de fabricação predefinidos passaram 
a ser testados os desempenhos dos 
sais fundentes Granosalt 9 e 10.

Análises de textura foram realiza-
das com equipamento Stable Micro 
Systems TA - XT2 com o Prob P5 5 
mm DIA CYLINDER STAINLESS, esta 
análise resulta valores de firmeza do 
produto, verificando seu comporta-
mento reológico .

Análises de gordura e umidade 
foram feitas conforme Normas ana-
líticas do Instituto Adolfo Lutz: mé-
todos químicos e físicos para análise 
de alimentos, tanto nos requeijões 
elaborados em laboratório quanto 
nos adquiridos no mercado. 

O pH dos produtos foram lidos 
no pH-metro de bancada BEL. Para 
os requeijões elaborados na planta 
piloto, os valores de pH foram lidos 
após 24h de armazenamento sob 
refrigeração a 15°C

FIGURA 2 - PROCESSO DE PRODUÇÃO 
DE REQUEIJÃO CREMOSO

 

 

Água

Massa

Sal fundente

NaCl

Panela Stephan/
Geiger

Aquecimento
até 90oC

Emulsão/
Requeijão

FIGURA 1 - FORMAÇÃO DA EMULSÃO

Gordura
Manteiga

Proteína
Massa mussarela

Água

Emulsão

TABELA1 – FORMUALCAÇÃO DO REQUEIJÃO 
CREMOSO PARA TESTES LABORATORIAIS

INGREDIENTE  (%)

MASSA 50

SAL FUNDENTE 1

MANTEIGA 11

ÁGUA 37,7

SAL 0,3
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RESulTADOS E 
DIScuSSãO

Análise físico-química  
dos ensaios

O percentual de gordura e umida-
de, bem como os valores de pH para 
os requeijões elaborados na planta 
piloto e analisados no laboratório da 
Granolab seguem na Tabela 2.

Os requeijões que utilizaram 
tanto o sal fundente Granosalt 9 
quanto o  sal fundente Granosalt 
10, apresentaram resultados físico 
químico (% gordura e % umidade) 
muito próximos aos resultados obti-
dos para os produtos que utilizaram 
o sais fundentes comerciais 9 e 10, 
mostrando que não  há diferença 
entre os ensaios. Alem disso os pro-
dutos elaborados estão adequados. 
De acordo com Resolução n° 82/96. 
Regulamento Técnico MERCOSUL 
de Identidade e Qualidade do Re-
queijão.

Os valores de pH obtidos para os 
ensaios realizados com Granosalt 9 
e 10 estão dentro da faixa ótima de 
desempenho do sal emulsionante 
resultando em bons produtos para 
requeijão, da mesma forma que os 
valores encontrados nos ensaios com 
os sais fundentes comerciais 9 e 10.

Texturometria
A avaliação da textura em requei-

jão é traduzida em valores de firmeza 
do produto. O resultado é atribuído 
ao desempenho do sal fundente 
no produto, pois é ele que formará 
uma emulsão estável e homogênea, 
garantindo brilho e consistência do 
produto. Conforme pode ser observa-
do na Figura 3 para os sais tipo 9 e na 
Figura 4 para os sais tipo 10.

Os produtos que utilizaram os sais 
fundentes Granosalt, em sua formula, 
apresentaram textura lisa comparan-
do com os produtos elaborados com 
sal fundente comercial 9 e 10, com 

características similares entre si no 
quesito textura.

Análise físico-química de  
requeijões comerciais e ensaio

TABELA 3 – RESULTADO DAS ANÁLISES DE 
LIPÍDIO, UMIDADE E PH

AMOSTRA Lipídeos 
(%)

Umidade 
(%) pH

REQUEIJÃO A 26 62,8 5,52

REQUEIJÃO B 22 59,82 6,11

REQUEIJÃO C 27 57,86 5,81

REQUEIJÃO com 
GRANOSALT 9 23,5 60,84 5,67

REQUEIJÃO com 
GRANOSALT 10 24 59,54 5,62

Comparados aos parâmetros 
físico-químicos, os produtos obtidos 
no mercado com os requeijões, que 
utilizaram sal fundente Granosalt, os 
valores de pH, teor de umidade e gor-
dura são intermediários em relação 
aos encontrados no mercado. 
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TABELA 2 – RESULTADO DAS ANÁLISES DE LIPÍDIO, UMIDADE E PH
AMOSTRA Lipídeos (%) Umidade (%) pH
REQUEIJÃO com GRANOSALT 9 23,5 60,84 5,67
REQUEIJÃO com GRANOSALT 10 24 59,54 5,62
REQUEIJÃO com sal fundente comercial 9 23,5 59,28 5,59
REQUEIJÃO com sal fundente comercial 10 23,5 59,44 5,73

FIGURA 3 - A FIRMEZA ENTRE OS 
ENSAIOS UTILIZANDO SAL UNDENTE 
COMERCIAL 9 E GRANOSALT 9

FIGURA 4 - A FIRMEZA ENTRE OS 
SAIS UTILIZANDO SAL FUNDENTE 
COMERCIAL 10 E GRANOSALT 10

cONcluSãO
Os sais fundentes desenvolvidos 

pela empresa Granolab, aplicados 
na fabricação de requeijão cremoso, 
mantiveram o comportamento reo-
lógico (firmeza) e físico químico do 
produto, quando comparado com o 
produto que foi elaborado com sal 
fundente comercial.

Ao comparar os produtos que utili-
zaram o Granosalt 9 e o Granosalt 10 
com as marcas de requeijões cremosos 
comerciais é possível afirmar em relação 
aos parâmetros físico químicos, que ao 
aplicar os ingredientes desenvolvidos, 
em queijo processado, estes resultaram 
em produto com desempenho similar 
aos encontrados no mercado. 

* Kelly Calixto e Daphine Gonçalves, 
Granolab do Brasil.

USO DE PECTINA EM 
BEBIDAS ACIDIFICADAS  

E/OU À BASE DE IOGURTE
INTRODuçãO

A maioria das bebidas lácteas é 
baseada em leite fermentado, tais 
como iogurtes, normalmente aroma-
tizados com bases e sucos de frutas. O 
resultado pode ser desde uma bebida 
encorpada e grossa a uma bebida leve 
e refrescante, pois os ingredientes 
destes produtos alteram as suas ca-
racterísticas.

Várias bebidas à base de iogurte 
disponíveis são submetidas a alguma 
forma de tratamento térmico para 
estender a sua vida de prateleira. 
Entretanto, em pH´s ácidos as 
proteínas de leite são sensíveis 
a tratamentos térmicos e, se 
não forem protegidas, podem 
afetar negativamente a textura 
do produto. Caso seja aplicado 
somente um tratamento sua- 
ve, pode-se fazer sentir uma 
textura áspera ou arenosa. En-
tretanto, com o aumento do 
tratamento térmico o produto 
coagula mais e mais, devido à 
coagulação da proteína. Em casos ex-
tremos, a bebida pode ficar totalmente 
desestabilizada, com coágulos e soro. 

A pectina pode ser utilizada nestes 
produtos para estabilizar as proteínas 
de leite compensando os tratamentos 
severos, necessários para uma vida de 
prateleira de, por exemplo, 6 meses a 
temperatura ambiente.

Alternativamente, algumas bebi-
das à base de iogurte são vendidas 
com probióticos, assim eliminando 
o tratamento térmico final. A pec-
tina pode ser usada também nesses 
produtos para garantir estabilidade 
quando outros ingredientes ácidos 
forem adicionados.

EfEITOS DOS 
INGREDIENTES NAS 
cARAcTERíSTIcAS  
DE bEbIDAS à bASE  
DE IOGuRTE

1. Iogurte.  Como a qualidade do iogur-
te afeta o drink final, a produção do 
iogurte deve ser otimizado para que 
se obtenha um desempenho correto.  
Como também no iogurte, o con-
teúdo de sólidos não gordurosos 

de leite (MSNF) afetará o produto 
final. Com a elevação do MSNF, 
eleva-se a viscosidade da bebida. 
O conteúdo de gordura e sua condi-
ção também influenciarão a qualida-
de final, e a produção de iogurte deve 
ser otimizada para assegurar uma 
boa homogeneização da gordura. 
Tanto o processamento do iogurte 
(no que se refere ao estado das mice-
las da proteína), como a cultura mãe 
também irão influenciar a bebida, 
modificando seu comportamento 
durante tratamentos térmicos 
posteriores (estabilidade térmica).  
As micelas de proteína devem ter 
tamanho de partículas reduzidas 

e de distribuição estreita, o que é 
influenciado pelos procedimentos 
de produção, da cultura, etc.

2. Hidrocolóides.  Existem vários es-
tabilizadores para proteção contra 
o tratamento térmico (e à acidi-
ficação)  Entretanto, a pectina é 
muito estável em valores ácidos 
de pH, e fornece excelente libera-
ção de sabor e não causa nenhu- 
ma sensação bucal não natural, 
tornando-a vantajosa para este 
produto.  Devido à interação 

das duas moléculas, pecti-
nas Genu oferecem estabi-
lidade às proteínas.  Ideal- 
mente, isto ocorre ao redor de 
um pH de 4,2 a 3,8.  A pectina 
forma uma camada protetora 
ao redor da micela da prote-
ína, evitando que as micelas 
coagulem, precipitem, etc., du-
rante aquecimentos seguintes. 
O nível ideal de pectina neces-
sário para se obter estabilidade 
térmica depende do conteúdo 

de proteína, tamanho e distribui-
ção de partícula, mas também é 
afetado por outros fatores, tais 
como pH, acidez, sólidos solúveis, 
gorduras, etc. 

3. Suco (ou outro agente aroma-
tizante).  Qualquer suco, polpa, 
etc. adicionado ao produto deve 
ser inerentemente de boa quali-
dade, mas também deve manter 
a acidez do iogurte.  Se a acidez 
for reduzida, sais adicionais (cítri-
cos) podem ser adicionados para 
reconstituir a acidez e assim pre-
venir a desestabilização da bebida 
de iogurte.
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tivamente, podem ser dissolvidos 
usando um high shear mixer. 

2. Tratamento térmico de ingre-
dientes.  É importante que todos 
os outros ingredientes estejam 
microbiologicamente corretos 
antes de serem adicionados ao 
iogurte, especialmente ao se tra-
tar de iogurtes bebíveis.  Assim, 
a solução de pectina, etc., deve 
ser tratada termicamente e, 
em seguida, refrigerada antes 
de ser adicionada ao iogurte. 
O aquecimento da solução de 
pectina pode ser benéfico para 
assegurar a dissolução completa, 
mas a esterilização se dará du-
rante o procedimento de aqueci-
mento final. 

3. Homogeneização.  Este processo 
tem três funções.  A primeira, 
é a de quebrar a matriz de gel 
de caseína; a segunda, de asse-
gurar a dissolução completa da 
pectina; e a terceira, de assegu-
rar o contato perfeito entre a 
pectina e a micelas de proteína.  
As condições ideais de homoge-
neização devem ser determina-
das empiricamente.  Entretanto, 
recomendam-se condições simi-
lares aos da produção de iogurte 
misturado, ou seja, aproximada-
mente 200 atm e 30ºC a 40ºC. 
É de se notar que uma homo-
geneização sob pressão pode 
auxiliar na redução do tamanho 
de partícula das micelas de pro-
teína, mas a maior influência 
é da fermentação original e de 
todo aquecimento subsequente. 
A temperatura durante a homo-

geneização normalmente está 
em torno de 40 ºC, pois em tem-
peraturas mais altas existe o 
risco de haver interações adversas 
de proteína antes que a pecti-
na possa proteger a proteína. 
Qualquer polpa ou fibra deve ser 
adicionada após a homogeneiza-
ção para evitar perda de textura 
durante este processo de elevado 
cisalhamento. 

4. Tratamento térmico.  Produ-
tos de longa vida de prateleira 
exigem um tratamento térmico 
para reduzir a contagem micro-
biológica.  Na maioria dos casos, 
a bebida de iogurte finalizada é 
tratada termicamente na linha e 
depois assepticamente envasada.  
A temperatura e o perfil de tempo 
serão determinados pela vida de 
prateleira que se quer alcançar.  
Por exemplo, um aquecimento a 
70ºC durante 30 segundo levará a 
um produto microbiologicamente 
estável, enquanto temperaturas 
elevadas por curto tempo resul-
tam em um produto mais estável 
e com características melhores.  
Tratamentos UHTST também são 
adequados para tais produtos (ou 
seja, 140ºC por 4 segundos), resul-
tando em longa vida de prateleira. 
Nestes produtos, aquecimento e 
resfriamento rápidos devem ser 
preferidos para limitar alterações de 
sabor e uma degradação desneces-
sária da pectina. Alternativamente, 
um aquecimento na embalagem 
também pode levar a uma estabili-
dade suficiente.  Entretanto, deve 
ser feito um aquecimento e um 
resfriamento o mais rápido possível 
para manter a qualidade.

ObSERVAçõES  
SObRE OS EfEITOS 
DA pEcTINA Em 
SISTEmAS lácTEOS 
ácIDOS

A pectina pode ser usada para 
duas funções em sistemas lácteos áci-
dos.  A primeira, é a de reduzir a rea-

ção adversa da acidificação direta dos 
produtos lácteos, quando ácidos ou 
sucos são adicionados diretamente. 

A segunda, é quando a pectina é 
usada para estabilizar as proteínas 
acidificadas do leite (seja pela adição 
direta ou microbiologicamente) para 
o tratamento térmico para extensão 
da vida de prateleira, etc.

Nos produtos acidificados indire-
tamente, a textura é muito dependen-
te da taxa de adição de ácido. Durante 
a produção do iogurte, a acidificação 
ocorre lentamente em todo o volume, 
e resulta em uma textura suave e 
uniforme.  Entretanto, mesmo com 
a adição lenta de suco de fruta ou 
ácido ao leite, a queda do pH (espe-
cialmente de neutro para aproxima-
damente 4 a 5) pode fazer com que 
as proteínas interajam, causando coa- 
gulação e precipitação.  Se esta for 
suave, uma aspereza surge no produ-
to, mas se for severa, a coagulação 
pode ser tamanha, que o leite coagula 
e a caseína precipita, mostrando uma 
camada aquosa. Isto pode ser visto 
como uma separação do soro e sedi-
mentação.  Mesmo que o método de 
adição do ácido seja crítico para a 
qualidade do produto, a pectina Genu 
tipo YM115-H pode limitar esta perda 
de textura.  Neste caso, a pectina é 
adicionada antes da acidificação, pois 
o pH cai e a pectina envolve as proteí- 
nas, reduzindo o risco de coagulação 
ou de aspereza.  Entretanto, a pectina 
não pode evitar a perda da textura, 
que ocorre devido a métodos de pro-
dução inadequados. 

Mas, uma vez que o produto lác-
teo esteja acidificado, ele não é mais 
estável ao aquecimento. Assim, a 
pectina é necessária para interrom-
per a degradação ou a coagulação das 
proteínas lácteas durante o aqueci-
mento. Uma vez que a pectina esteja 
presente, tratamentos até de UHT 
poderão ser tolerados sem excessiva 
alteração da textura.

Normalmente, em iogurtes ou 
produtos à base de leite acidificado 
ainda não estabilizados, a pectina 
é adicionada antes da acidificação.  
Aqui também a pectina envolve as 
proteínas, criando uma camada que 
previne ou, pelo menos, reduz as inte-

rações indesejadas proteína-proteína, 
que podem causar precipitação.  
Estas interações podem causar vis-
cosidade no produto.

Em um pH em torno de 4,00 
as proteínas possuem cargas tanto 
positivas como negativas e, em-
bora com reduzida carga total, 
ainda há carga negativa suficiente  
para interagir com cargas positi-
vas, causando interação proteína- 
proteína, resultando em viscosidade.  
Aquecendo um sistema destes, sem a 
presença de pectina, estas interações 

inicialmente causarão aspereza e, 
em casos extremos, levam a desesta-
bilização do sistema, coagulando as 
proteínas do leite.

Com níveis baixos de pectina, 
as cargas negativas da pectina inte-
ragem com as cargas positivas das 
proteínas, mas neste estágio ocorre 
apenas uma pequena quantidade de 
camadas protetoras, e as interações 
nocivas podem até aumentar.  Entre-
tanto, em níveis mais altos, porém 
ainda baixos suficientes, a quantidade 
de pectina está presente para iniciar 
a redução das interações proteína-
-proteína (pela repulsa de Coulomb), 
assim reduzindo a viscosidade.  No ní-
vel mínimo de viscosidade, a pectina 
envolve completamente as proteínas 
(o tanto quanto possível), limitando 
a interação e resultando em uma 
viscosidade mais baixa do que com 
nenhuma pectina (quando ocorre 
alguma interação proteína-proteína).  
Aumentando o nível de pectina ainda 
mais, observa-se um leve aumento da 
viscosidade, devido às interações da 
pectina.  

O nível efetivo de pectina neces-
sário depende dos ingredientes de 
cada produto, mas normalmente se 

IQ Soluções & Química S.A.
Av. Angélica, 2.346

01228-200 - São Paulo, SP
Tel.: 0800 770 0813
Fax: (11) 2195-9171
www.quantiq.com.br

situa em torno de 0,3g de pectina 
por grama de produto. Entretanto, o 
tamanho das partículas de proteína 
também influencia esta quantidade, 
uma vez que com tamanho menor 
de partícula, a área relativa da su-
perfície aumenta, exigindo um nível 
mais alto de pectina.  O pH também 
é importante para um desempenho 
ótimo e deve estar entre 4,2 e 3,8. 
Fora desta faixa, a pectina adicional 
ou um tipo diferente de pectina 
pode ser necessário.  Outros fatores, 
tais como os níveis de gordura, sal e 
açúcar, podem influenciar o nível de 
pectina necessário.

Mesmo que outros hidrocolóides 
possam ser usados para a estabiliza-
ção de produtos de leite acidificados, 
a pectina possui certas vantagens, 
tais como estabilidade a pH´s  ácidos, 
excelente liberação de sabor e viscosi-
dade controláveis/ manegáveis.

Assim, o poder de estabilização 
da pectina Genu YM115-H pode ser 
usado em leites acidificados direta-
mente, para melhorar o mouthfeel. 
Adicionalmente, um estabilizante 
como a pectina pode ser usado em to-
dos os produtos lácteos acidificados 
e submetidos a tratamento térmico, 
como sobremesas à base de iogurte 
ou bebidas à base de soro acidificado, 
para evitar aspereza, sedimentação 
e separação de soro.  Isto permite 
maior vida de prateleira em tempe-
ratura ambiente, tanto em bebidas 
como em sobremesas. 

* João Carlos Golfi é Gerente Regional de 
Vendas da CP Kelco. 
 

A quantiQ é a distribuidora das pectinas da 
CP Kelco no Brasil.

4. Conteúdo de sólidos solúveis.  A 
forma mais fácil de alterar o conteú- 
do de sólidos é alterando o MSNF 
ou o nível de sacarose. Um aumen-
to destes aumenta a estabilidade e 
a viscosidade.

5. Conteúdo de gordura.  Um au-
mento de nível melhora tanto a 
sensação bucal como a estabilidade 
do produto. 

6. pH.  Uma ótima estabilização pode 
ser observada com a pectina Genu 
em um pH de 4,2 a 3,8, mas a aci-
dez também deve ser observada.

EfEITO DO 
pROcESSO NAS 
cARAcTERíSTIcAS 
DAS bEbIDAS lácTEAS 
à bASE DE IOGuRTE

Com exceção do tratamento tér-
mico final, os processos de produção 
de bebidas lácteas de longa vida e de 
iogurte são similares, já que iogurtes 
“vivos” não podem ser submetidos 
a nenhum tratamento térmico, en-
quanto este é essencial para produtos 
de vida de prateleira estendida. 

A pectina deve ser misturada a 
seco com algum açúcar ou outro 
material seco, e depois dissolvida em 
água. Depois, esta solução é aquecida 
para assegurar a dissolução antes de 
ser misturada ao iogurte. 

Na preparação de um iogurte, essa 
mistura deve ser tratada termicamen-
te antes de sua adição ao iogurte, 
para assegurar sua esterilidade. A 
bebida, então, é homogeneizada e a 
base contendo polpa, como um suco 
(pré-aquecido, caso necessário), é 
adicionada. A partir deste estágio, 
os iogurtes e as bebidas longa vida 
são diferentes. O iogurte é envasado 
imediatamente, enquanto as bebidas 
longa vida seguem para o tratamento 
térmico antes do envase.

1. Dissolvendo a pectina.  A pectina 
deve ser misturada em 4 partes de 
açúcar e dissolvida em água, usan-
do um agitador de hélice. Alterna-
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INTRODuçãO

A carragena foi descoberta em 1785 na 
cidade de Carragena, Norte da Irlanda, onde 
as algas eram utilizadas para aumentar a visco-

sidade do leite consumido 
pela população.

As carragenas são um 
grupo de polissacarídeos 
naturais que estão presen-
tes na estrutura celular das 
famílias Gigartinaceae e So-
leriaceae. Estes polissacarí-
deos têm a particularidade 
de formar colóides e géis 
em meios aquosos e lácteos 

em concentrações muito baixas. 
Pesquisadores, através de estudos, mostra-

ram que era possível separar a carragena em 
diferentes tipos, que são Lambda, Kappa, Iota, 
Mu e Nu, das quais Lambda, Kappa e Iota são 
as principais.

Quimicamente, as carragenas são polissaca-
rídeos lineares apresentando moléculas alter-
nadas de D-galactose e 3,6 anidro-D-galactose 
(3,6 AG) unidas por ligações α-1,3 e ß-1,4. 

A Vogler através da parceria com a Gelymar, um dos líderes mundiais na 
fabricação de carragenas, inova seu portfólio de hidrocolóides disponibilizando 
ao mercado uma linha que atende a diversos segmentos e aplicações. Contando 

com o intercâmbio de profissionais altamente especializados e investindo em 
constante aperfeiçoamento em tecnologias e desenvolvimento de processos e 

produtos, possibilita a oferta de soluções específicas para a indústria de laticínios.  
A Gelymar é pioneira na produção de carragenas a partir de algas frescas, o que 
permite obter uma melhor qualidade funcional dos extratos utilizados.  A planta 
de extração encontra-se próxima a fonte de extração em Puerto Montt, Chile, a 

maior reserva mundial de algas de água fria.

APLICAÇÃO DE 
CARRAGENAS EM 

PRODUTOS LÁCTEOS

As moléculas de galactose possuem gru-
pos sulfato e/ou piruvato, encontrando-se 
geralmente na forma de sais de sódio, po-
tássio 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 e Lambda.

pRINcIpAIS TIpOS DE 
cARRAGENAS

Kappa I
Este tipo de carragena é o que apresenta 

maior poder de gelificação. Possui (apresen-
ta) conteúdo de éster sulfato entre 24% e 
25% e entre 35% a 40% de unidades 3,6 AG. 
Este tipo de carragena produz géis firmes 
e quebradiços em água com alta sinérises.

CARRAGENA
OSO3K

OH

O O
O

O
O

OH

CSH2OHO

Kappa II
É o tipo de maior reatividade com leite. Possui 

(apresenta) conteúdo de éster sulfato entre 25% e 28% 
e entre 32% a 34% de unidade 3,6AG. Forma géis firmes 
e elásticos em água e leite com moderada sinérises. 
Possui alta reatividade com proteínas lácteas e necessita 
de alta temperatura para completa dissolução (aproxi-
madamente 71ºC). Sua viscosidade é um pouco maior 
se comparada com a carragena Kappa I devido ao seu 
maior peso molecular. 

pROpRIEDADES DAS cARRAGENAS

Solubilização e gelificação
Para obter a máxima funcionalidade das carragenas é 

importante uma boa dispersão no meio, de forma a facili-
tar a dissolução e evitar a formação de grumos. Uma vez 
solubilizadas, as carragenas do tipo Kappa I, Kappa II e Iota 
formam, durante o resfriamento, uma estrutura molecular 
tipo dupla hélice e uma rede tridimensional reforçada pela 
presença de certos íons, como cálcio e potássio.

Iota
Forma um gel bastante elástico em água e boa re-

sistência a ciclos de congelamento/descongelamento. 
Possui conteúdo de éster sulfato entre 30% e 32% e entre 
28% e 32% de unidades 3,6 AG. Requer temperatura para 
dissolução de aproximadamente 60ºC.

Lambda
É o tipo mais solúvel em água e leite. Possui cerca de 

35% de éster sulfato e 0% de unidades de 3,6AG, o que 
impossibilita a formação de géis. É solúvel em água e 
leite frios, conferindo alta viscosidade nos sistemas em 
que é aplicada.

Sinergismo
As carragenas apresentam sinergismo com alguns 

galactomananos e glucomananos, como por exemplo, 
o caso das carragenas Kappa I e Kappa II com a goma 
de alfarroba (LBG) e Konjac. A combinação com estes  
hidrocolóides potencializa a força de gel, reduz a sinérises 
e permite a obtenção de texturas mais elásticas.

A carragena Iota tem sinergismo com amido, resul-
tando em aumento de viscosidade em sistemas aquosos.

Estabilidade ao pH
As soluções de carragenas são estáveis em pH neutro 

ou ligeiramente ácido. A combinação de altas tempera-
turas e baixo pH (menor que 3,7) produz hidrólise da 
carragena, provocando perda de viscosidade e da força de 
gel. Em sistemas de baixo pH se recomenda a dissolução 
da carragena antes da adição do ácido e o resfriamento 

KAPPA I
CH2OH

O3SO
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OH OH

O
O

O
O
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O3SOO3SO

O
OO

Necessita de alta temperatura para ativação, aproxima-
damente 75ºC, conferindo baixa viscosidade nos sistemas 
em que é aplicada.

SINERGISMO KAPPA I

Conteúdo de goma

Fo
rç

a 
d

o
 g

el

 LBG  Konjac
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ESpEcIAl lATIcíNIOSESpEcIAl lATIcíNIOS

PROPRIEDADES KAPPA I KAPPA II IOTA LAMBDA
          Solubilidade
Água fria a 20oC Sais de Na+ Sais de Na+ Sais de Na+ e Ca+2 Sim
Água quente a 75oC Sim Sim Sim Sim
Leite frio a 20oC Não Não Não Parcial
Leite quente a 80oC Sim Sim Sim Sim
Xaropes (50% açúcar) Não Parcial Não Sim
Salmoura (10% sal) Não Não Quente Quente
          Textura
Dureza do gel Alta com K+ e Ca+2 Alta com K+ e Ca+2 Média com Ca+2 Não gelifica
Textura do gel Firme e quebradiço Firme e elástico Muito elástico Não gelifica
Viscosidade Baixa Média Média Alta
Sinérese Alta Baixa Baixa Não gelifica
Estabilidade congelado No Parcial Sim Não gelifica
Sinergismo com LBG Sim Sim Não Não
Reatividade no leite Alta Muito alta Moderada Moderada
          Estabilidade no pH
Gel 12.0 - 3.7 12.0 - 3.7 12.0 - 3.7 Não gelifica
Solução quente a 80oC 11.0 - 4.5 11.0 - 4.5 11.0 - 4.5 11.0 - 4.5

mais rápido possível do sistema, já que uma vez que o gel 
é formado, este não é afetado pelo meio ácido.

Reologia
Os géis de carragena tipo Kappa II e Iota apresentam 

comportamento tixotrópico. Quando submetidos a pro-
cessos que envolvam agitação ou bombeamento, têm a 
viscosidade reduzida, retornando ao seu estado original 
uma vez que o esforço é retirado.

Interação com proteínas
Existe uma alta reatividade das carragenas, em es-

pecial do tipo Kappa II e Kappa I em sistemas lácteos, 
obtendo-se géis firmes em concentrações muito baixas. 
Este sinergismo se deve a interação da carragena, molé-
cula carregada negativamente, e a K-caseína, que possui 
carga positiva. A reação ocorre em ampla faixa de pH e é 
reforçada por pontes de cálcio. 

Interação com sais
As carragenas tipo Kappa II interagem com sais de 

potássio e cálcio, aumentando a firmeza, a temperatu-
ra de gelificação e a temperatura de fusão do gel. Os 
polifosfatos e citratos de sódio e de potássio facilitam a 
dissolução das carragenas, diminuindo sua viscosidade, 
pois sequestram íons divalentes. Favorecem a estabilidade 
das carragenas em meios ácidos.

Suspensão de sólidos
As carragenas tipo Kappa I e Kappa II, em baixas con-

centrações, formam uma rede capaz de manter suspensos 
sólidos em leite ou água.

Espessante
As carragenas tipo Kappa II e Iota são agentes espes-

santes em água ou leite quentes; o tipo lambda é um 
agente espessante a frio.

Estabilização
Graças a sua capacidade de gelificação e a forte inte-

ração eletrostática, as carragenas têm a propriedade de 
estabilizar emulsões. Devido à sua alta especificidade, são 
capazes de estabilizar sem modificar a textura do sistema. 
Em milk shakes e cremes tipo chantilly, são usadas para 
estabilizar emulsões e espumas.

ExTRAçãO DE cARRAGENAS
Dependendo das características da matéria-prima e 

do processo de extração utilizado, obtêm-se diferentes 
tipos de carragenas. A extração da carragena inicia-se 
com a seleção e classificação das algas. Após a etapa de 
lavagem, começa o processo de extração, clarificação e 
precipitação com álcool ou sais, seguido das etapas de 
secagem e moagem.

Vogler Ingredients Ltda.
Estrada Particular Fukutaro Yida, 1.173

09852-060 - São Bernardo do Campo, SP
Tel.: (11) 4393-4400
Fax: (11) 4392-6600
www.vogler.com.br

AplIcAçõES Em lácTEOS

As propriedades conferidas pelas carragenas, viscosida-
de e formação de gel, permitem obter diferentes texturas 
em variadas aplicações. Estas propriedades melhoram a 
coesividade, consistência, redução de sinérises 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 
com diversas aplicações na indústria de laticínios.

As carragenas do tipo lambda podem atuar como 
agente espessante a frio ou a quente, as do tipo Iota 
e Kappa além de serem amplamente utilizadas como 
agentes espessantes em produtos que se preparam a 
altas temperaturas, também resultam géis estáveis em 
água à temperatura ambiente sem necessidade de refri-

geração.  Esses géis (Iota e Kappa) são transparentes e 
termorreversíveis, conseguindo uma ampla variedade de 
texturas desde, muito elásticas e coesas, até géis firmes 
e quebradiços, dependendo da combinação das frações 
que se utiliza. 

Sobremesas: Os di-
ferentes tipos de carra-
gena permitem obter 
variadas texturas de 
géis em leite, desde fir-
mes e quebradiços até 
suaves em sobremesas 
cremosas e aeradas. 
Em sobremesas gelifi-
cadas 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 utili-
zação de carragenas em 
bebida láctea achocola-
tada possibilita manter 
o cacau em suspensão, 
melhorar o corpo e a 
palatabilidade.

Bebidas lácteas 
achocolatadas prepa-
radas a partir da combinação de leite, soro, cacau e sub-
metidas a tratamento térmico UHT têm como desafio o 
desenvolvimento de um sistema estabilizante que permita 
manter a bebida homogênea durante a vida de prateleira, 
evitando a sedimentação 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 apenas viscosidade e podem ser combinados 
com a carragena para 
melhorar o perfil sen-
sorial.

Em leites aromati-
zados, as carragenas 
Kappa II associadas à 
Lambda, podem ser 
utilizadas para dar 
corpo e palatabilida-
de. 

Em leites reconstitu-

ídos a carragena estabili-
za a gordura e a proteína 
adicionadas, além de 
melhorar o corpo.

Sorvetes: A carra-
gena melhora as pro-
priedades de derreti-
mento, reduz a forma-
ção 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 espe-
ciais, viscosidade fluída no envase e formação de posterior 
de gel na embalagem. Para esta aplicação a carragena é 
utilizada em combinação com outros hidrocolóides além 
de fosfatos/citratos como estabilizantes do produto. 

Para esta aplicação, as carragenas mais usadas são 
do tipo Iota que possuem a característica de formar géis 
suaves e textura viscosa em presença de cálcio, além de 
possuir propriedades tixotrópicas que permitem manter 
a viscosidade do produto final submetido a esforços me-
cânicos característicos do processo de elaboração.

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

Queijo processado: Em queijos processados e simi-
lares, a carragena aumentando a resistência à estrutura 
formada pela caseína, melhora o corte, derretimento e 
cremosidade e aumenta o rendimento.

Para atender a vasta gama de aplicações na indústria lác-
tea, 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 pro-

dutos lácteos

* Bernardo Hallack Hollanda é especialista em laticínios e  
* Ana Lúcia Barbosa Quiroga é gerente de P&D da Vogler Ingredients.
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