
FIBRAS
As fibras alimentares estão associadas 
com benefícios importantes para a saúde. 
As fibras têm ocupado uma posição de 
destaque devido aos resultados 
divulgados em estudos científi-
cos recentes, que demonstram a 
ação benéfica desses nutrientes 
no organismo e a relação entre 
o seu consumo em quantidades 
adequadas e a prevenção de 
doenças. 
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DEFINIÇÃO E TIPOS

Fibra alimentícia ou dietética 
é um termo genérico que engloba 
uma ampla variedade de substâncias 
que não são digeridas pela parte 
superior do trato digestivo humano. 
Do ponto de vista físico-químico, as 
fibras alimentícias são um grupo 
muito heterogêneo e, com exceção da 
lignina, são todos polissacarídeos, ou 
seja, polímeros complexos de grande 
tamanho.

Pela antiga definição da AOAC 
(Association of Official Analytical 
Chemists), uma fibra dietética con-
siste de: “Restos de células vegetais 
resistentes à hidrólise pelas enzimas 
alimentares do homem. É composta 
de celulose, hemicelulose, oligossa-
carídeos, pectinas, gomas,ceras e 
lignina”.

Desde a sua primeira definição, 
os conhecimentos sobre a química, 
estrutura e função das fibras melho-
raram sensivelmente. Um dos fatores 
que contribuiu para a evolução das 
diferentes definições no seio da co-
munidade científica foi a diversidade 
das disciplinas envolvidas e as espe-
cialidades de cada uma; assim, para 
um fisiologista vegetal, uma fibra é 
somente o que entra na composição 
das paredes dos vegetais, e nada mais.

No final de 1998, a AACC (Ameri-
can Association of Cereal Chemists), 
uma organização que agrupa mais 
de 4.000 profissionais do setor de 
cereais, iniciou consultas científicas 
no intuito de atualizar a definição 
das fibras alimentícias. Em junho 
de 1999, foi iniciada uma série de 
encontros e workshops entre a AACC 
e a ILSI (International Life Science 
Institute), os quais foram completa-
dos por discussões que ocorreram 
no congresso do IFT (Institute of 
Food Technologists). Finalmente, 
em 1 de junho de 2000, uma definição 
consensual das fibras alimentícias 
foi aprovada pelo Comitê de Direção 
da AACC:“As fibras alimentícias 
são a parte comestível das plantas 
ou dos carboidratos que resistem à 

digestão e à absorção pelo intestino 
delgado do homem, e que sofrem uma 
fermentação total ou parcial ao nível 
do intestino grosso.

São fibras alimentícias: os po-
lissacarídeos, os oligossacarídeos, 
a lignina, bem como as substâncias 
vegetais associadas. Apresentam 
efeitos fisiológicos benéficos sobre a 
digestão e/ou a diminuição do coles-
terol sanguíneo e/ou da glicose”. 

A definição deixa claro que a pas-
sagem das fibras dietéticas pelo trato 
digestivo resulta em diversos efeitos 
fisiológicos importantes para a saúde 
do ser humano. No entanto, nem to-
das as fibras atuam da mesma forma 
e uma primeira divisão consiste em 
distinguir as fibras que são solúveis 
em água e as que são insolúveis.

Com relação a terminologia, a fi-
bra pode ser crua, vegetal ou alimen-
tar. A fibra crua é o resíduo obtido 
após o tratamento dos vegetais com 
álcalis e ácidos, sendo um conceito 
químico e não biológico. As fibras ali-
mentares derivam-se principalmente 
da parede celular e de estruturas 
intercelulares dos vegetais, frutos 
e sementes, estando associadas a 
outras substâncias, como proteínas, 
compostos inorgânicos, oxalatos, fi-
tatos, lignina e substâncias fenólicas 
de baixo peso molecular. Já a maioria 
dos grãos possuem alto peso mole-
cular. As fibras possuem excelentes 
propriedades quando os alimentos 
ingeridos estão em sua forma natural, 
ou seja, com a casca, pois o cozimento 
de verduras e legumes, por exemplo, 
faz com que tenham muitas perdas 
das quantidades de fibras, podendo 
perder sua ação e propriedades. 

Para a rotulagem de alimentos, 
uma padronização do método de 

analise se faz necessária. No Brasil, o 
Ministério da Saúde, através da por-
taria no 41, de 14 de janeiro de 1998, 
da ANVISA, define fibra alimentar 
como “Qualquer material comestível 
de origem vegetal que não seja hidro-
lisado pelas enzimas endógenas do 
trato digestivo humano, determinado 
segundo o método 985.29 da AOAC 
15ª ed.1990 (método enzimático-gra-
vinométrico) ou edição mais atual”. 

As fibras alimentícias perten-
cem ao grupo dos carboidratos. São 
polissacarídeos não amiláceos com-
postos por moléculas de açúcares: 
pentoses (arabinose, xilose), hexoses 
(manose, glicose, galactose, frutose), 
6-Deoxyhexoses (L-manopiranose/
fucopiranose) ou ácidos urônicos 
(D-glicônico; 4-O-Metil-D-glicurônico, 
D-galacturônico).

Por definição, são polímeros com 
mais de onze unidades desses açúca-
res, unidas por ligações glicosídicas.

As cadeias laterais ou ramifi cações 
da estrutura básica são responsáveis 
pela solubilidade das Fibras Alimen-
tares Totais (FAT) que podem ser 
divididas em Fibras Alimentares 
Solúveis (FAS) e Fibras Alimentares 
Insolúveis (FAI).

Essa classificação é muito útil 
para o entendimento das proprieda-
des fisiológicas das fibras alimenta-
res, permitindo uma divisão simples 
entre as que possuem efeitos princi-
palmente sobre a absorção de glicose 
e lipídios no intestino delgado, que são 
facilmente fermentadas por bactérias 
no cólon (solúveis), e as que são fer-
mentadas lenta e incompletamente, 
tendo efeitos mais pronunciados nos 
hábitos intestinais (insolúveis).

A Tabela 1 apresenta os tipos de fibras, suas fontes e ações no organismo.

TABELA 1 – TIPOS, FONTES E AÇÃO DAS FIBRAS

Classificação Tipos Fontes Ações

Fibras solúveis Pectina, gomas, 
mucilagem, 
beta-glucanas, 
hemiceluloses.

Frutas, verduras, 
aveia, cevada, 
leguminosas 
(feijão, lentilha, 
soja, grão de 
bico).

Retardo na absorção de glicose; redução no 
esvaziamento gástrico; diminuição dos níveis de 
colesterol sanguíneo; e proteção contra o câncer de 
intestino.

Fibras insolúveis Lignina, celulose, 
Verduras, 
farelo de 
Hemiceluloses.

trigo, cereais 
integrais (arroz, 
pão torrado).

Aumento do bolo fecal; estímulo ao bom funcionamento 
intestinal; e prevenção de constipação intestinal.

As fibras insolúveis em soluções 
enzimáticas aquosas, representadas 
por farelo de cereais e resíduos de 
paredes celulares (como soja, er-
vilha, etc.), atuam principalmente 
com uma ação mecânica durante o 
trânsito digestivo,e afetam a diges-
tão de lipídeos pela absorção de sais 
biliares, utilizados para emulsionar 
os glóbulos de gordura. Devido à sua 
hidrofobicidade,as fibras insolúveis 
também absorvem carcinogênicos 
hidrofóbicos, como derivados de 
pirenos e aminas aromáticas hetero-
cíclicas,prevenindo o câncer de cólon. 
Devido a sua insolubilidade, as fibras 
quase não são fermentadas pela flora 
intestinal e, portanto, quase nãosão 
metabolizadas.

Na realidade, são fermentadas pela 
flora intestinal de maneira muito pre-
cária, sendo excretadas, geralmente, 
intactas. Retendo água,aumentam a 
massa fecal e o peso das fezes.

As fibras insolúveis têm um efeito 
de dar consistência ao bolo fecal, es-
timulando o peristaltismo intestinal. 
Em virtude de sua consistência, ten-
dem a diminuir o tempo de trânsito.

O uso de fibras insolúveis cria 
certos problemas tecnológicos e sen-
soriais, os quais limitam a sua taxa 
de incorporação. As fibras insolúveis 
precipitam-se, porém, ficam em sus-
pensão se forem de granulometria fina 
ou na presença de amidos ou de pro-
teínas que trazem maior viscosidade.

Existem muitas aplicações para 

as fibras insolúveis, entre as quais 
algumas merecem um especial des-
taque. Em recheios, são interes-
santes porque permitem estabilizar 
a preparação em função de sua 
capacidade retentora de água. Em 
empanados,permitem limitar a taxa 
de absorção das matérias graxas; é 
o caso das fibras de aveia que podem 
ser incorporadas à própria farinha 
de rosca,mas também ao bater; mais 
rígidas, trazem maior firmeza e cro-
cância ao produto acabado.

Em panificação, são frequente-
mente empregadas para melhorar a 
maciez e aumentar a sua vida útil na 
prateleira, ou DLC (Data Limite de 
Consumo).

Em função de suas capacidades 

de retenção de matérias graxas e da 
água, as fibras podem ser utilizadas 
como suporte para aromas.

Um dos fatores limitantes de seu 
uso é que,em certas aplicações com 
alto conteúdo de fibras,

pode aparecer uma textura areno-
sa. Do ponto de vista organoléptico, as 
fibras são frequentemente portadoras 
de gostos parasitários, na maior parte 
do tempo aquele do qual a fibra foi 
extraída. É ocaso de certas fibras de 
tomate, que trazem um sabor amargo, 
mas que são muito interessantes do 
ponto de vista tecnológico por serem 
ricas em proteínas (18%); a associa-
ção fibras/proteínas propicia um gel 
muito potente (após homogeneização 
em Ultra Thurrax).
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No grupo das fibras insolúveis, 
estão a lignina, a celulose e algumas 
hemiceluloses. 

A lignina é um composto fenólico 
tridimensional e complexo, associado 
aos carboidratos das paredes celula-
res das plantas.

A celulose é o polímero mais abun-
dante da natureza e o polissacarídeo 
estrutural mais importante das plan-
tas. Quimicamente muito simples, é 
formada por mais de 10.000 unidades 
de glicose unidas por ligações β-1-4. 
Como não é ramificada e a sua con-
figuração é essencialmente linear, 
se associa consigo mesma formando 
pontes de hidrogênio, e como resul-
tado tem baixa solubilidade em água. 

As fibras insolúveis estão presen-
tes principalmente nos cereais, frutas 
maduras e vegetais, entre outros.

As fibras solúveis em soluções 
enzimáticas aquosas e precipitáveis 
em soluções hidroalcoólicas (4:1) 
são caracterizadas pelo fato de se-
rem degradadas pelas bactérias 
presentes no intestino grosso, re-
sultando em diversas modificações 
metabólicas:  pH do trato intestinal, 
estimulação da flora endogênica e 
produção de ácidos graxos de cadeia 
curta, os SCFA (Short Chain Fatty 
Acids).  A extensão de cada efeito 
depende da natureza química da fibra 
considerada.  

As fontes de fibras solúveis são 
divididas em fibras de alta e baixa 
viscosidade.  O primeiro tipo afe-
ta o trânsito, além da digestão de 
nutrientes, devido ao efeito de sua 
viscosidade no conteúdo intestinal.  O 
outro tipo, de baixa viscosidade, atua 
principalmente na fisiologia humana, 
através da flora e da produção de 
ácidos graxos de cadeia curta (SCFA). 

A maioria dos concentrados de fi-
bras, a não ser a celulose, possui uma 
parte insolúvel e outra, geralmente 
bem menor, insolúvel. Ao lado destes, 
existem os polissacarídeos e oligos-
sacarídeos resistentes e não preci-
pitáveis, porém com propriedades 
fisiológicas semelhantes às solúveis, 
entre os quais se destacam a  inulina, 

cia conduz a produção de metabólitos 
intermediários, como o ácido láctico, 
um dos ácidos mais fracos, além da 
produção de ácidos graxos de cadeia 
curta (SCFA), que constituem os 
principais íons orgânicos do conteúdo 
cólico. Estes metabólitos permitem a 
diminuição do pH local, efeito geral-
mente julgado como benéfico para a 
saúde do organismo.  

A fermentação da goma acácia 
conduz à formação de hidrogênio, 
dióxido de carbono e metano.Os gases 
constituem metabólitos finais que são 
normalmente expulsos com as fezes 
ou com a respiração.  No entanto, 
com a presença de grande quantida-
de de fibras altamente fermentáveis 
(o que não é o caso da goma acácia), 
a fermentação ocorre rapidamente 
ainda no ceco e a produção de gases 
pode causar flatulências. Graças à sua 
estrutura química altamente ramifi-
cada, dificilmente degradada pelas 
enzimas bacterianas, a fermentação 
da goma acácia é muito lenta.  A pro-
dução de gás é retardada e distribuída 
ao longo de todo o intestino grosso, 
sem provocar a sensação de inchaço.  

Devido à sua baixa viscosidade 
e a ausência de sabor ou odor, a 
goma acácia pode ser adicionada em 
grandes quantidades de alimentos 
sem interferir nas propriedades 
organolépticas do alimento ao qual é 
incorporada.  

Aproximadamente um terço das 
fibras alimentares totais ingeridas 
com a dieta típica são solúveis. Estas 
tendem a formar géis em contato com 
água, aumentando a viscosidade dos 
alimentos parcialmente digeridos 
no estômago. Neste grupo estão as 
pectinas, algumas hemiceluloses ou 
pentosanas, gomas e mucilagens.

As pectinas ou substâncias pécti-
cas dão firmeza às plantas, colando 
junto às paredes celulares. São usa-
das como espessantes, emulsificantes 
e conservantes em alimentos, assim 
como para formação de géis. 

As hemiceluloses ou pentosanas 
são polissacarídeos complexos não 
amiláceos e não celulósicos associados 

a oligofrutose e a goma acácia.
A inulina e a oligofrutose são con-

sideradas como alimentos normais, 
ingredientes alimentares ou fibras 
em diferentes países, tendo recebido 
muita atenção recentemente devido 
ao seu efeito sobre a flora intestinal.

A inulina contém cadeias de 2 a 
60 unidades de frutose, enquanto 
que a oligofrutose contém de 2 a 9 
unidades de frutose que são, algu-
mas vezes, ligadas a uma unidade de 
glicose terminal. A fermentação de 
tais substâncias no cólon foi estudada 
integralmente. Elas são altamente 
hidrossolúveis e fermentáveis, porém, 
não viscosas. 

Enquanto outros tipos de fibras 
apresentam diversas limitações de 
textura, ou mesmo podem provocar 
alguns inconvenientes digestivos, a 
goma acácia é conhecida há muitos 
anos pela comunidade científica como 
uma fonte de fibras dietéticas.  Suas 
propriedades nutritivas têm sido 
bem demonstradas.  Além disso, a 
goma acácia pode ser adicionada em 
quantidades elevadas, sem alterar, o 
sabor e a textura original dos alimen-
tos aos quais é incorporada. Outra 
característica notável é que devido à 
sua estrutura polimérica complexa, a 
goma acácia não apresenta nenhum 
efeito colateral.

A goma acácia atua com um papel 
muito limitado no trato gastrointes-
tinal superior, devido à sua baixa vis-
cosidade.Ao contrário de outros tipos 
de fibras de baixa viscosidade, como 
os oligossacarídeos, a goma acácia 
não possui nenhum efeito colateral 
laxativo. Grandes quantidades de 
moléculas não digeridas com baixo 
peso molecular aumentam a pressão 
osmótica intraluminal, estimulando 
a migração de água do corpo para 
o conteúdo intestinal, e consequen-
temente, provocam diarreia pelo 
excesso de água.  Graças ao seu alto 
peso molecular (MW acima de 300.000 
daltons) a goma acácia não prejudica 
a pressão osmótica, não apresentando 
efeito colateral laxativo.  

A fermentação cólica da goma acá-

à lignina. Nos vegetais, formam as paredes celulares e 
o material que liga as células. Podem ser quimicamente 
muito variadas e apresentarem frações insolúveis. Entre 
as hemiceluloses mais importantes estão as beta-glucanas 
da aveia e cevada. 

As beta-glucanas são fibras alimentares, principal-
mente solúveis, presentes em mínimas quantidades no 
trigo e centeio, porém em grande concentração em aveia 
e em cevada. São componentes das gomas e possuem 
estrutura linear composta por unidades de glicose unidas 
por ligações glicosídicas.

Em sua maioria, são solúveis em água e bases diluí-
das, com tendência a formar soluções viscosas e géis. 
Apresentam alta viscosidade em baixas concentrações, 
sendo extremamente pseudoplásticas em concentrações 
aquosas de 0,5% ou superiores e estáveis na presença de 
açúcares e sais. A Tabela 2 apresenta as principais fontes 
adicionais de fibras alimentares.

TABELA 2 
PRINCIPAIS FONTES ADICIONAIS DE FIBRAS ALIMENTARES

Fibras 
alimentares

% fibras solúveis

totais

Farelo de cevada 65 10

Farelo de milho 80 2

Farelo de trigo 45 10 a 15

Farelo de aveia 75 12

Fibra de maçã 75 25

Fibra de soja 80 a 85 15

Fibra de cacau 67 35

Fibra de ervilha 85 a 88 11

Agar 85 100

Carragena 80 a 90 100

Goma guar 85 a 90 98

LBG 80 a 95 98

Pectina 80 a 95 100

Goma xantana 80 a 95 100

CMC 95 a 100 100

Inulina 95 100

Oligossacarídeos 55 a 95 100

Goma acácia 85 100

PROPRIEDADES FÍSICAS E FISIOLÓGICAS

Os atributos fisiológicos da fibra dependem em gran-
de parte de suas características físicas, ou seja, de seu 
desenho molecular e solubilidade. Embora inicialmente 
pensava-se que as influências fisiológicas das fibras 
alimentícias eram limitadas ao lúmen intestinal, que é 

anatomicamente externo, novas evidências sugerem que 
os derivados do metabolismo das fibras intestinais podem 
influenciar também operações internas. As característi-
cas físicas da fibra dietética podem produzir diferentes 
respostas gastrointestinais, dependendo do segmento do 
trato digestivo. Entre essas respostas estão a distensão 
gástrica, influência sobre a taxa de esvaziamento gástrico 
e aumento da quantidade de resíduos (bolo fecal) e teor 
de umidade. Além disso, a fibra alimentícia pode influen-
ciar a fermentação por bactérias no cólon, bem como o 
volume de determinadas espécies de bactérias. E mais 
do que provável que a população bacteriana aumenta 
devido à fermentação da fibra. A presença bacteriana 
pode contribuir em até 45% do peso fecal seco. 

Diferentes moléculas de fibra estão sujeitas a níveis 
variáveis de degradação bacteriana no cólon. Por exemplo, 
pectina, mucilagens e gomas são quase completamente 
fermentadas. Já a celulose e a hemicelulose são apenas 
parcialmente degradadas, e a natureza de não carboidrato 
da lignina lhe permite passar pelo colón virtualmente sem 
fermentação. A estrutura física da planta em si também 
pode estar relacionada com o grau de degradação das 
fibras alimentícias pelas bactérias intestinais. Como 
exemplo, fibras derivadas de frutas e verduras são, em 
geral, mais fermentáveis que as fibras oriundas de cereais. 
Ácidos graxos voláteis, nomeadamente, ácido acético (2:0), 
ácido propiônico (3:0) e ácido butírico (4:0), estão entre os 
produtos da fermentação bacteriana. Como mencionado 
acima, esses ácidos graxos podem ser oxidados para a 
produção de ATP (trifosfato de adenosina) nas células da 
mucosa da parede do cólon. Além disso, esses ácidos gra-
xos são bastante solúveis em água e podem ser absorvidos 
pela circulação portal. Outros produtos da fermentação 
bacteriana de fibras dietéticas incluem gás hidrogênio 
(H2), dióxido de carbono (CO2) e metano (CH4). Estes 
produtos podem levar ao acúmulo ocasional e desconfor-
tável de gás no cólon, que pode ocorrer com o consumo 
elevado de fibras. A presença de H2 no ar expirado (teste 
respiratório de hidrogênio) é frequentemente usado 
clinicamente como de estimar a fermentação bacteriana. 
Uma vez produzido, o H2 dissolve no sangue e circula até 
os pulmões. 

Entre algumas de suas propriedades físicas mais 
interessantes está a capacidade de retenção de água ou 
a hidratação da fibra. A capacidade das diferentes fibras 
em associar-se com moléculas de água é, em grande parte, 
devido à presença de resíduos de açúcar que têm grupos 
polares livres (OH, COOH, SO, e os grupos C=O). Estes 
grupos polares permitem a formação de ligações de hidro-
gênio com moléculas de água adjacentes. As substâncias 
pécticas, mucilagens e hemicelulose possuem a maior 
capacidade de retenção de água. A celulose e a lignina 
também podem conter água, mas não tanto como as outras 
fibras. No entanto, como as fibras solúveis são geralmente 
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mais fermentáveis, a água associada é 
libertada e absorvida no cólon. Assim, 
são as fibras insolúveis que retém a 
água por todo o comprimento do trato 
intestinal e dão ao bolo fecal maior 
teor de água. 

No intestino delgado a hidratação 
da fibra permitirá a formação de 
uma matriz de gel. Teoricamente, a 
formação de gel no intestino delga-
do pode aumentar a viscosidade do 
conteúdo dos alimentos derivados 
e diminuir a taxa de absorção de 
nutrientes. Esse mecanismo pode 
diminuir a taxa de absorção de car-
boidratos e diminuir a magnitude 
do pico pós-prandial da glicose no 
sangue. É essa noção que leva ao 
interesse das fibras para indivíduos 
sofrendo de diabetes mellitus, como 
será visto mais adiante.

AS FIBRAS NA ALIMENTAÇÃO

As fibras têm ocupado uma posi-
ção de destaque devido aos resultados 
divulgados em estudos científicos re-
centes que demonstram a ação bené-
fica desses nutrientes no organismo 
e a relação entre o seu consumo em 
quantidades adequadas e a prevenção 
de doenças. 

Um dado preocupante, quando se 
analisa o hábito alimentar da população 
brasileira, é que em geral, verifica-se 
uma baixa ingestão de alimentos 
fontes de fibras, principalmente nos 
grandes centros urbanos, onde a cor-
reria do dia-a-dia influencia de forma 
negativa no estilo de vida das pessoas, 
contribuindo para o maior consumo de 
produtos refinados, menor frequência 
de alimentos naturais na dieta e a 

substituição de refeições caseiras por 
lanches rápidos, na maioria das vezes 
gordurosos e desbalanceados.

A presença de fibras em quanti-
dades insuficientes na alimentação, 
por um período longo de tempo, pode 
contribuir para o aparecimento de 
doenças crônicas, como constipação 
ou obstipação intestinal (prisão de 
ventre), doenças cardiovasculares e 
câncer de intestino. O aumento na 
ocorrência das doenças citadas jus-
tifica a importância de se atingir a 
recomendação diária de fibras (25 a 
30 gramas para um adulto saudável) 
com o objetivo de reduzir os riscos de 
desenvolver tais patologias.

Para prevenir o déficit de fibras 
é importante uma alimentação va-
riada e equilibrada, que contenha 
farelos, aveia, frutas, nozes, verduras, 
legumes, grãos e pão integral nas 
refeições. Como nem sempre isso é 
possível, para alcançar as quantida-
des mínimas desejáveis, muitas vezes, 
é necessário lançar mão de suplemen-
tos alimentares ricos em fibras. 

Apesar da ação benéfica das fi-
bras no organismo, altas doses são 
desaconselháveis, pois o excesso pode 
interferir negativamente na absorção 
de minerais, especialmente na de 
cálcio e de zinco. 

FIBRAS

Alimentos o fibra dietética es 
un término genérico que abarca 
una amplia gama de sustancias que 
no son digeridos por La parte supe-
rior del tracto digestivo. Desde el 
punto de vista de la física-química, 
fibras alimenticias son un grupo 
muy heterogéneo, con la excepción 
de la lignina, son todos los polisacá-
ridos, es decir, polímeros complejos 
de gran tamaño.

Las fibras de alimentos perte-
necen al grupo de los hidratos de 
carbono. Polisacáridos no amilá-
ceos se componen de moléculas 
de azúcar: pentosas (arabinosa, 
xilosa), hexosas (manosa, glucosa, 
galactosa, fructosa), 6-desoxihe-
xosas (L-manopiranosa / fucopi-
ranosa) y ácidos urónicos (D-glu-
cónico; 4-O-metil-D-glucurónico, 
D-galactu trónico).

Las fibras insolubles en solu-
ciones acuosas de enzimas, repre-
sentados por salvado y celulares 
residual paredes (tales como la 
soja, guisante, etc.). Actúan prin-
cipalmente con acción mecánica 
en el tracto digestivo y afectan la 
digestión de los lípidos por absor-
ción de sales biliares, utilizado para 
emulsionar los glóbulos de grasa. 
Debido a su hidrofobicidad, las 
fibras insolubles también absorben 
carcinógenos hidrofóbicos como 
derivado de pirenos y aminas aro-
máticas heterocíclicas, prevención 
de cáncer de colon. Debido a su 
insolubilidad, las fibras apenas son 
fermentadas por la flora intestinal 
y por lo tanto casi no metabolizadas.

La fibra soluble en soluciones 
acuosas enzimáticas y precipitáble 
en hidroalcoólicas soluciones (4:1) 
se caracterizan por el hecho de 
que ellos son degradados por las 
bacterias presentes en el intestino 
grueso, resultando en varios cam-
bios metabólicos: el pH del tracto 
intestinal, la estimulación de la flo-

ra endógenos y la producción 
de ácidos grasos de cadena 
corta, la SCFA (Short Chain 
Fatty Acids). La extensión de 
cada efecto depende de la natura-
leza química de la fibra considerada.

Las fibras han ocupado un lugar 
destacado debido a los resultados 
reportados en recientes estudios 
científicos que demuestran la acción 
beneficiosa de estos nutrientes en el 
cuerpo y la relación entre su consumo 
en cantidades suficientes y de preven-
ción de enfermedades.

Un dato preocupante al analizar 
los hábitos alimentarios de la pobla-
ción brasileña, es que en general hay 
una baja ingesta de alimentos ricos en 
fibra, especialmente en los grandes 
centros urbanos, donde las prisas 
del día a día influye negativamente 
en el estilo de vida de las personas, 
contribuyendo a el aumento del con-
sumo de productos refinados, menor 
frecuencia de alimentos naturales en 
la dieta y la sustitución de comidas 
caseras para aperitivos, sobre todo 
graso y desequilibrado.

La presencia de la fibra insufi-
ciente en la dieta durante un largo 
periodo de tiempo, puede contribuir 
a la aparición de enfermedades 
crónicas, tales como constipación o 
estreñimiento intestinal (estreñido), 
enfermedad cardiovascular y cáncer 
de intestino.

El aumento en la aparición de las 
enfermedades mencionadas anterior-
mente justifica la importancia de al-
canzar la recomendación diaria de fi-
bra (25-30 gramos para un adulto sano) 

con el objetivo de reducir los 
riesgos de desarrollar dichas en-
fermedades.

Para evitar que el déficit de 
fibra es importante para una dieta 
variada y equilibrada que contiene 
el salvado, avena, frutas, frutos 
secos, verduras, frijoles y pan de 
grano entero en las comidas. Esto 
no siempre es posible, para lograr 
las cantidades mínimas deseable, 
a menudo es necesario el uso de 
suplementos de alimentos ricos 
en fibra.

A pesar de los efectos bene-
ficiosos de la fibra en el cuerpo, 
no se recomiendan dosis altas 
porque el exceso puede interferir 
negativamente en la absorción de 
minerales, especialmente calcio 
y zinc.
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THE BENEFIT OF 
PREBIOTIC FIBERS 
FOR YOUR HEALTH

MATCHING TODAY’S EXPECTATIONS: CONSUMERS DIGESTIVE 
HEALTH AND PREBIOTIC FIBERS.

With the pace of life continuously 
accelerating, the global trend towards 
easy-to-prepare and on-the-go food 
continues. At the same time, market 
research has shown that today’s 
consumers are increasingly realizing 
the positive effect nutrition can have 
on their well-being. People today 
are looking for food and snacks that 
support a healthy lifestyle from an 
early age. 

When it comes to the importance 
of dietary fiber intake for a healthy 
nutrition, public awareness has 
been steadily growing over the last 
decades. Although vast parts of the 
world’s population are still lacking 
a sufficient fiber intake, many con-
sumers are already actively asking 
for convenient food and drinks that 
include dietary fibers. In general, 
consumers look for convenient solu-
tions and Brazilians spontaneously 
associate fibers with digestive health, 
bowel regularity and weight control. 

More than six out of ten consu-
mers in Brazil actively look for food 
and beverages that can help with 
weight management. Over 70% of 
Brazilians associate fiber with 
weight management. 

More than eight out of ten con-
sumers in Brazil associate fiber 
with digestive health. Two thirds of 
Brazilians are concerned about main-
taining a healthy digestion and 80% 
of these people confirm this plays a 

very important role in their purchase 
decisions. Eight out of ten Brazilian 
consumers try to get at least a certain 
amount of fiber in their food and more 
than half checks product labels for 
fiber content. 

THE IMPORTANCE OF MI-
CROORGANISMS (PREBIOTICS)

The world of microorganisms 
is somewhat mysterious for most 
consumers. Too small to be visible 
but powerful enough to make you ill. 
Hygie ne is part of everyone’s daily 
life in an effort to prevent the orga-
nisms that can make you sick from 
taking over. While pathogens and 
antibiotic drugs are in the consumer’s 
focus, the fact that there are benefi-
cial or even essential microorganisms 
for the production of some vitamins, 
is hardly known.

Microorganisms are everywhere, 
outside and inside the body. Inside 
us, they create their own universe 
and live together with us. They may 
harm us, they may do good… we may 
depend on them.

Microorganism accompany food 
as it passes through the gastroin-
testinal tract:

Microorganisms in the gastroin-
testinal tract eat the nutrients avai-
lable to them in the specific environ-
ment they live, i.e. in the mouth or in 
the various sections of the digestive 
tract.

The stomach hosts only a small 
number of microorganisms due to its 
low pH value. In the small intestine, 
a higher bacterial density is possible 
due to the higher pH value. However, 
the density is still limited because of 
the rapid transit time and secretions 
with microbiostatic effects such as 
bile acids and pancreatic juices. The 
large intestine is a favorable organ 
for bacterial growth because of its 
slow transit time, readily available 
nutrients and a favorable pH. The 
microbial density is high (1011 to 1012 
cfu/g). The physiology of the colon is 
controlled to a large degree by the 
gut flora and their fermentation of in-
digestible nutrients, their secondary 
metabolites, their interaction with the 
host as well as by internal competition 
against each other.

COMPOSITION OF THE COLONIC 
MICRO BIOTA - THE HEALTHY 
MICRO BIOTA CONCEPT

Our knowledge about the compo-
sition of the bacterial flora in healthy 
people comes largely from fecal 
analysis as the colonic lumen is rarely 
accessible. Knowledge of micro flora 
continuously improves with advances 
in microbial methods.

Meanwhile, around 1000 diffe-
rent bacterial species have been re-
ported in the human gut. In terms 
of characte rization of metabolism, 
direct microbe-host interactions and 

other relevant properties for host 
health need to be considered (See fig. 1).

Characteristics of a beneficial 
microorganism:
• Should contribute to the stabiliza-

tion of a balanced microbiota
• Produce short chain fatty acids and 

prefer non-digestible carbohydra-
tes as their food

• Should not have negative effects 
like being pathogen or producing 
toxins, stimulate diseaserelated 
inflammatory responses

Bifidobacteria and lactobacilli 
clearly fulfil these criteria; other mi-
crobes fulfilling these criteria may be 
identified in future. Bifidobacteria 
represent valid markers today for 
a healthy gut microbiota and a 
balanced colonic ecosystem.

Maintaining and optimizing 
a balanced microbiota supports 
gut health and is therefore part of 
maintaining a healthy lifestyle. In 
other words supporting bacterial me-
tabolism results in beneficial effects 
and a reduced toxic load for the host.

It is not only the composition of 
the microbiota  but also its activity in 
total which contributes to a healthy 
gut function and to the integrity of 
the gut barrier.

HOW PREBIOTICS SUPPORT 
THE HEALTHY FLORA CONCEPT

Around 20 years ago researchers 
started looking for nutrients that can 
support the growth of the beneficial 
microorganisms which occur natu-
rally in the large intestine. This new 
research direction was based on the 
knowledge that certain microorga-
nisms can potentially harm the host 
whilst other microorganisms were 
known to e.g. produce vitamins and 
short chain fatty acids that positively 
influence the environment in the gut.

It was assumed that with this 
smart choice of an ingredient in 
the normal diet, a consumer would 
apply to “help yourself by eating 
smart” approach, therefore suppor-
ting healthy flora in a natural way. 
Such a nutrient would need to reach 
the colon intact, escaping the diges-
tion process. On reaching the large 
intestine, this nutrient would be the 
preferred substrate for those specific 
beneficial microorganisms, i.e. the 
bifidos would just love that food and 
eat it quickly. With the advantage of 
a privileged nutrient supply the Bifi-
dobacteria would benefit more than 
any other microorganism and would 
grow faster than others. The number 
of good bacteria in the large intestine 

would increase. This increase would 
logically go hand in hand with an 
increase in the beneficial functions 
and thus would support a healthy mi-
crobiota. The prebiotic term was born 
then in order to have one term to des-
cribe the physiological characteristic: 
“Prebiotics are non-digestible food 
ingredients that selectively stimulate 
the growth and/or activity of one or 
a limited number of bacteria in the 
colon which improve host health”

The definition was further deve-
loped in the course of the following 
years and today is defined as: “A 
dietary prebiotic is a selectively 
fermented ingredient that results in 
specific changes, in the composition 
and/or activity of the gastrointestinal 
microbiota, thus conferring benefit(s) 
upon host health”.

Proven prebiotics today are inu-
lin-type fructans from chicory, such 
as Orafti® Inulin and Oligofructose 
(FOS, fructo-oligosaccharides) which 
are dietary fibers and found in many 
fruits and vegetables and which are 
added to food for fiber enrichment. 
For classification as “proven prebio-
tic”, the microbiota modulation and 
health benefits were demonstrated 
in vitro, with animal studies and 
with human intervention studies. 
GOS (galacto-oligosaccharides) and 
lactulose are regarded as “proven” 
as well. Some other non-digestible 
carbohydrates have been identified 
as potential candidates, i.e. in vitro 
fermentation indicates a prebiotic 
effect, whilst the effect still needs to 
be confirmed in animal and human 
studies.

HEALTH BENEFITS AND MAIN 
PHYSIOLOGICAL TARGETS 
FOR PREBIOTIC EFFECTS BY 
ORAFTI® INULIN AND OLIGO-
FRUCTOSE

The metabolic and health benefits 
of prebiotics, such as Orafti® Inulin 
and Oligofructose are linked today’s 
key diet-related challenges and could 
be a tool for consumers to achieve 
a more healthy status over time. 

9FOOD INGREDIENTS BRASIL  Nº 30 - 20148 FOOD INGREDIENTS BRASIL  Nº 30 - 2014 www.revista-fi.com www.revista-fi.com

Dossiê Fibras



Where most of the physiological he-
alth effects listed below are already 
well established, others will be rein-
forced by current ongoing research:

DIGESTIVE HEALTH
• Improvement and /or stabilization 

of gut microbiota composition.
• Improvement of intestinal functions 

(stool regularity, bulking, consis-
tency).

• Reduction of the risk of intestinal 
infections.

• Initiation and modulation of immu-
ne response.

• Improvement of intestinal barrier 
functions and reduction of metabo-
lic endotoxemia.

BONE HEALTH
• Increase in mineral absorption and 

improvement of bone health (bone 
calcium content, bone mineral 
density).

• The Oligofructose-enriched Inu-
lin Orafti® Synergy1 has been 
found to be particularly efficient 
in enhancing the bioavailability of 
calcium in the diet.

WEIGHT MANAGEMENT
• Reduction of the risk of obesity, 

type 2 diabetes mellitus, metabolic 
syndrome.

• Modulation of GI peptide pro duction, 
energy metabolism and satiety.

During the 10th Vahouny Dietary 

Fiber Symposium, March 26-28, 2014, 
Bethesda, Maryland, Dr. Stephan 
Theis, Head of Beneo’s nutrition 
research team, highlighted the latest 
developments on prebiotic fibers.

The systematic review and meta- 
analysis of Kellow et al. (2014) de-
monstrated a significant reduction in 
postprandial glucose and insulin con-
centrations when inulin was taken as a 
supplement in the daily diet. Further, a 
significant improvement in subjective 
satiety measurements was assessed.

Intriguing new experimental data 
on the action of prebiotic inulin-type 
fructans and associated production 
of short chain fatty acids via the gut- 
brain axis has brought new insights 
into the mechanism underlying the 
metabolic benefits.

A series of human intervention 
studies on the effects of inulin-type 
fructans on energy homeostasis, 
glycemic control, inflammation and 
blood lipids demonstrated the meta-
bolic benefits of these dietary fibers. 
Prebiotic research has been ongoing 
for the past 20 years resulting in 
thousands of publications and several 
hundred human intervention studies.

THE GUT BACTERIA-HOST RE-
LATIONSHIP - AN AREA OF KEY 
INTEREST IN RESEARCH!

The interest in the gut bacteria- 
host relationship has grown signifi-
cantly in the last few years with nu-
merous research projects underway.

More knowledge needs to be crea-
ted on the role of the gut flora and 
its influence on many aspects of host 
health and diseases. People are rea-
lizing that the role of the microorga-
nism in our gut has been significantly 
underestimated. The gut micro flora 
has to be seen as an organ in itself 
that communicates with the many 
other organs in us, the host. Re search 
is related to the metabolites that 
some microorganisms produce and 
their cross talks with the host.

Today’s research is investigating 
the role an unbalanced microbiota 
might have in the development of 
irritable bowel syndrome (IBS), into 
the link between gut flora and obesity 
development, the development of gut 
flora with age, the influence on insulin 
resistance, the influence on liver and 
kidney problems and more.

Prebiotics, inulin-type fructans 
from chicory, such as Orafti®  Inulin 
and Oligofructose, play a signifi-
cant role in these fascinating deve-
lopments, demonstrated by more 
than 1000 research articles published 
over the past 5 years.

ALWAYS AT YOUR SIDE: PRO-
FIT FROM OUR INTERDISCIPLI-
NARY EXPERTISE.

Our experts offer valuable in-
sights. No matter if your question 
concerns physiology or process 
techno logy, if it is marketing-related 
or if it is about legislation and regula-
tions. With nutritionists, marketers, 
regulatory professionals, technical 
food engineers and a competent sales 
force team throughout the world, 
there is always a Beneo expert that 
can help you. It’s the combination of 
advanced ingredients and specialist 
knowledge together with access to 
a global network of experts which 
makes Beneo a unique business 
partner.

The Beneo range of food ingre-
dients includes specialty rice ingre-
dients, functional carbohydrates, 
prebiotic fibers and vital wheat 
gluten. 
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OS BENEFÍCIOS DAS 
FIBRAS NO CONTROLE 

DE PESO

Ingredientes ajudam no aumento da 
saciedade e na redução do consumo de calorias.

A Organização Mundial de Saúde 
(OMS) reconhece que a obesidade é 
um importante problema de saúde 
pública que afeta crianças, adoles-
centes e adultos em todo o mundo. 
Atualmente, ela já é considerada uma 
doença crônica e uma das 10 princi-
pais causas de morte que poderiam 
ser evitadas no mundo1. No Brasil, 
a pesquisa “Vigilância de Fatores de 
Risco e Proteção para Doenças Crôni-
cas por Inquérito Telefônico (Vigitel 
2012)”, desenvolvida pelo Ministério 
da Saúde, mostra que 51% da popu-
lação com mais de 18 anos está acima 
do peso ideal. Estima-se que até 2015 
alcançaremos a marca de 2,3 bilhões 
de adultos acima do peso e que 700 
milhões serão obesos2.

Grande parte dos nutricionistas 
acredita que a “epidemia” global da 
obesidade é causada pelo desequilí-
brio entre a ingestão e o gasto calórico 
dos consumidores. O aumento no con-
sumo de alimentos de alta densidade 
energética e altamente processados, 
combinado com o estilo de vida seden-
tário, a falta de exercícios e o gasto 

reduzido de energia são as principais 
causas do crescimento da população 
com sobrepeso e obesidade. 

A classificação de sobrepeso e 
obesidade descreve um peso maior 
que aquele considerado saudável em 
relação a uma determinada altura, o 
que pode aumentar a probabilidade 
de algumas doenças e problemas de 
saúde. O Índice de Massa Corporal 
(IMC) é um índice que relaciona o 
peso à altura (Kg/m2), usado nor-
malmente para classificar sobre-
peso (IMC>25kg/m2) e obesidade 
(IMC>30kg/m2) em indivíduos e 
populações adultas. 

INTRODUZINDO O CONTROLE 
DE PESO 

O controle de peso é um processo 
contínuo de equilíbrio na ingestão 
calórica com o gasto de energia, 
controlando assim a taxa de acúmulo 
ou perda de gordura corporal. Esse 
processo não visa, especificamente, 
a perda de gordura ou dieta res-
tritiva, mas sim a manutenção de 
um peso saudável. Atualmente, a 

preocupação e interesse das pessoas 
em manter o controle de peso vêm 
crescendo e transformando esse 
conceito em um dos principais temas 
relacionados ao bem-estar e saúde 
dos consumidores.  

A FUNÇÃO DAS FIBRAS NA 
SACIEDADE

Estudos mostram que o volume 
de alimentos, a densidade calórica e 
a resposta glicêmica têm um impacto 
importante sobre a saciedade, estado 
de uma pessoa satisfeita com uma 
refeição. Bornet e colaboradores 
realizaram uma revisão sistêmica de 
estudos de intervenção em humanos, 
ligando a resposta glicêmica com a sa-
ciedade e concluíram que “alimentos 
ou refeições com baixo índice glicê-
mico possuem um efeito de saciedade 
maior quando comparados com os de 
alto índice glicêmico”3. 

Thomas e colaboradores (2007) 
conduziram uma meta análise, ligan-
do dietas de baixo índice glicêmico 
com o controle de peso. Os resultados 
indicaram uma média de um quilogra-

ma a mais que aqueles que fizeram 
dietas de comparação. Conclui-se 
que reduzir o índice glicêmico dos 
alimentos na dieta parece ser um 
método eficaz para eliminar peso, 
principalmente para os obesos4.

Uma revisão da literatura revela 
um conjunto de evidências que apoia 
a relação entre o consumo de fibras 
dietéticas e a saciedade. Em geral, 
acredita-se que a ingestão de fibras 
influencia positivamente a satis fação, 
conseguindo reduzir a ingestão ca-
lórica em curto prazo. Os possíveis 
mecanismos estão ligados ao volume 
adicional (satisfação) e a viscosidade 
(saciedade), também são sugeridos o 
esvaziamento gástrico prolongado, a 
mastigação demorada, a influencia 
sobre hormônios de saciedade intes-
tinal e a baixa resposta glicêmica. 
Deve-se observar que nem todas as 
fibras dietéticas possuem o mesmo 
efeito de saciedade. Fibras viscosas 
parecem ser mais eficazes, e a dose 
ou a quantidade de fibras consumidas 
parece ser um fator importante para 
criar a sensação de satisfação5. 

AS FIBRAS DUPONTTM DANISCO® 
PODEM MELHORAR A SACIE-
DADE E REDUZIR A INGESTÃO 
CALÓRICA NO CONTROLE DE 
PESO

As soluções da DuPont Nutrição 
& Saúde podem ajudar a reduzir 
a ingestão calórica, auxiliando na 
fabricação de produtos com menor 
densidade energética ou com uma 
menor resposta glicêmica. O Litesse® 
consegue reduzir eficientemente o 
índice glicêmico de um produto ali-
mentar - ingestão de 12g do produto 
com 50g de glicose resultou em um 
índice glicêmico de 89%, comparado 
com o índice glicêmico de 100% com a 
ingestão de 50g de glicose somente6. 
Foram publicados estudos clínicos em 
humanos para validar e documentar a 
melhoria na saciedade e a redução da 
ingestão calórica com Litesse®.

Evidências científicas sugerem 
que as fibras de soja, tais como 
FIBRIMTM, podem desempenhar 

uma função importante na redução e 
na regulação da glicose sanguínea. A 
adição de fibras de soja pode diminuir 
o índice glicêmico de um alimento, em 
comparação com o mesmo alimento 
sem fibras de soja, oferecendo assim 
possíveis benefícios para a saciedade 
e para o controle de peso7-8.

Dietas com alto teor de fibras são 
associadas à redução de peso, IMC 
mais baixo, esvaziamento gástrico 
prolongado e aumento da saciedade, 
além de usualmente apresentarem 
uma menor densidade energética. 
FIBRIMTM está entre os produtos 
que promovem maior saciedade. Um 
estudo avaliou os efeitos de saciedade 
que o produto da DuPont proporcio-
na, baseado em nove gramas de fibras 
por refeição, incluindo 6.8g do produ-
to. Entre os resultados, observou-se 
uma percepção significantemente 
menor de fome na refeição avaliada. 
Durante o período de análise os volun-
tários mantiveram o peso corporal9.

RESULTADOS COMPROVADOS 
DAS FIBRAS DUPONTTM 
DANISCO® 

Os estudos comprovam que as 
soluções da DuPont Nutrição & Saú-
de podem ajudar a ingestão calórica, 
auxiliando a fabricação de produtos 
de menor densidade energética, ricos 
em fibras e que têm menor resposta 
glicêmica. O consumo de alimentos 
com alto teor de fibras e baixo índice 
glicêmico ajuda a moderar os níveis 
de açúcar no sangue, o que também 
pode eliminar a sensação de fome e 
promover a saciedade.

Litesse® pode facilitar o desenvol-
vimento e a produção de alimentos e 
bebidas direcionados à saciedade e 
ao controle de peso. A fibra ajuda na 
formulação de alimentos com redução 
calórica e menor densidade energéti-
ca, além de aumentar o teor de fibras. 
Produtos alimentares feitos com a 
solução da DuPont apresentaram 
melhor saciedade, permitindo uma 
porção menor. 

A solução da DuPont também pode 
ser usada para produzir alimentos e 

bebidas que possuam uma resposta 
glicêmica reduzida ou insignificante. 
Nos estudos, a fibra demonstrou 
reduzir o consumo de energia nas 
refeições seguintes e não compensar 
o consumo de energia durante o 
resto do dia, além de ser a única com 
eficácia comprovada da eliminação do 
apetite quando ingerida juntamente 
com o lanche do meio dia.

* Antonio Sergio Salles é espe-
cialista de Aplicação Sênior da 

DuPont.

DuPont Nutrição & Saúde
www.food.dupont.com
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NUTRIOSE: 
Um novo conceito em 

fibras solúveis
A busca por ingredientes e alimentos que possam pro-

porcionar benefícios nutricionais ao consumidor está cada 
vez mais em evidência, uma vez que diversos parâmetros 
indicativos e relacionados a má alimentação, como o índice 
de sobrepeso, estão ganhando destaque e se tornando 
alarmantes na população Mundial. Assim, as fibras alimen-
tares aparecem como uma boa alternativa visando suprir 
essa demanda, dado os benefícios nutricionais geralmente 
associados a elas quando consumidas. 

As fibras são nutrientes pertencentes a uma ampla 
categoria de produtos a qual se associam propriedades 
físicas, químicas e sensoriais específicas. Diferentemente 
das gorduras, carboidratos e proteínas, as fibras não são 
digeridas pelas enzimas no estômago nem absorvidas pelo 
organismo. Ao contrário, as fibras alimentares podem 
ser fermentadas no intestino grosso ou mesmo passarem 
intactas pelo organismo.

As principais funções das fibras alimentares estão 
relacionadas a redução do risco de doenças cardiovascu-
lares através da interferência positiva no metabolismo de 
lipídeos, efeito positivo no metabolismo de carboidratos e 
nos índices glicêmicos e insulinêmicos, prevenção da consti-
pação através da regulação do trânsito intestinal, absorção 
de minerais e redução da ingestão energética por se tratar 
de um ingrediente de baixo valor calórico.

Geralmente, as fibras são obtidas das partes não digerí-
veis de plantas, sementes e grãos, podendo também incluir 
componentes de plantas ou grãos minimamente processa-
dos. Podem ser classificadas de diversas maneiras, porém a 
classificação mais empregada baseia-se na sua solubilidade 
em água: solúveis e insolúveis.

As fibras insolúveis, como o próprio nome sugere, não 
se dissolvem em água. Como principais exemplos dessa 
classe, poderíamos citar a celulose e algumas hemiceluloses. 
Seu consumo está associado à redução dos sintomas de 
constipação intestinal e laxatividade. Já, as fibras solúveis, 
dissolvem em água sendo normalmente encontradas em 
frutas, verduras, leguminosas, aveia, cevada, mucilagens, 
dentre outros. Como principais características, as fibras 
solúveis proporcionam uma melhora na função intestinal, 
bem como efeitos benéficos nos níveis de glicose e colesterol 
do organismo. No sistema digestivo, muitas fibras solúveis 
fermentam no intestino grosso, e essa fermentação  pode 
resultar em efeitos prebióticos, normalmente associados à 
multiplicação  de bactérias benéficas (microflora) no trato 
digestivo. Normalmente, essas fibras solúveis podem ser 
classificadas como fibras de alta e baixa viscosidade.

As fibras de alta viscosidade geralmente apresentam 
capacidade de geleificação e muitas têm demonstrado habi-
lidade em reduzir os teores de colesterol e níveis de glicose 
no sangue. Já, as fibras solúveis de baixa viscosidade, dis-
solvem rapidamente em água sem alterações significativas 
na viscosidade e textura de líquidos. 

 Nesse contexto, a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) recomenda, além da ingestão balanceada de calorias 
consistindo em carboidratos (55-75%), lípidos (15-30%) e 
proteínas (10-15%), uma ingestão diária de fibra na ordem 
de 25g-30g, sendo aconselhável a ingestão de ambas fibras 
insolúveis e solúveis na proporção de 3:1.

NUTRIOSE®: DEFINIÇÃO E 
CARACTERÍSTICAS

Seguindo essa crescente necessidade, e somado a 
experiência de mais de 80 anos no mercado Mundial de 
ingredientes alimentícios, a Roquette Freres traz ao mer-
cado um novo conceito em fibras solúveis. Esse produto, 
largamente estudado pela Roquette, é classificado como 
dextrina resistente, de nome comercial Nutriose®. 

A Nutriose é obtida (Figura 1) através de amidos 
convencionais (não GMO) de milho ou trigo, os quais são 
submetidos a um processo denominado dextrinificação. 
Através da aplicação de condições ácidas e altas tempera-
turas, algumas ligações normalmente presentes na estru-
tura do amido (exemplo: 1:6 ou 1:4) são transformadas em 
novas ligações (como, por exemplo, ligações 1:3 ou 1:2), as 
quais não podem ser digeridas pelo organismo. Assim, essa 
nova estrutura molecular adquire esse perfil necessário em 
uma fibra alimentar, passando a não ser digerível, mas sim 
fermentada no organismo. 

Durante o processo de produção, o produto passa 
por uma etapa de purificação obtendo um conteúdo de 
fibra de até 85% (base seca). Além disso, etapas de spray 
dryer e aglomeração são aplicadas visando à obtenção de 
micro grânulos, melhorando assim a fluidez, dissolução e 
dispersão do produto quando em solução e a temperatura 
ambiente (Figura 2). 

Dada essa transformação na estrutura química e a 
criação dessas novas ligações glicosídicas, apenas 15% 
da Nutriose é digerida, 75% fermentada e o restante (em 
torno de 10%) excretada (Figura 3). Nesse caso, a fibra 
possui um valor calórico de 2 kcal/g.

Outra característica interessante desse ingrediente 
é a alta tolerância associada ao seu consumo princi-
palmente quando comparada a outras fontes de fibras 
encontradas no mercado. A Nutriose possui uma fer-
mentação caracteristicamente lenta o que resulta em 
uma lenta absorção dos ácidos graxos de cadeia curta 
(AGCC) com posterior redução na pressão osmótica, o 
que explicaria, em tese, a alta tolerância relacionada ao 
produto. Essa excepcional tolerância digestiva foi com-
provada em estudos clínicos de curto e longo prazo, nos 
quais se apontou uma tolerância de aproximadamente 
45g/dia/adulto. Além disso, uma vez que esses AGCC 
são utilizados como fonte de energia pelo organismo, 
e considerando essa absorção lenta, estudos clínicos 
demonstraram também que a Nutriose pode impactar 
positivamente questões de saciedade e redução do peso 
corpóreo.

Sua aplicação em produtos sem açúcar é possível 
uma vez que a Nutriose possui ausência de açúcares 
em sua composição e baixos índices glicêmicos e insu-
linêmicos (25 e 13%, respectivamente). Além disso, por 
não impactar nas características sensoriais, a Nutriose 
pode ser facilmente adicionada em formulações sem 
alteração do sabor original do produto.
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Diferentemente de outras fontes 
de fibras encontradas no mercado, 
a Nutriose é considerada uma fibra 
estável uma vez que resiste a acidez, 
tratamentos térmicos (ex.: pasteu-
rização, esterilização, etc.), extrusão 
e a vida de prateleira do produto. 
Assim, somadas todas as característi-
cas anteriormente descritas, pode-se 
facilmente concluir que a Nutriose 
pode ser utilizada em diferentes ti-
pos de aplicações, desde produtos de 
panificação, confeitos, lácteos, e prin-
cipalmente, no mercado de bebidas.

NUTRIOSE® EM BEBIDAS

O enriquecimento de fibras em 
bebidas pode ser considerado como 
uma das melhores e mais efetivas ma-
neiras de se aumentar a quantidade 
de fibras ou mesmo de se reduzir a 
quantidade de açúcares na dieta dos 
consumidores, podendo ser eficaz 
também no controle do apetite e no to-
tal de energia ingerida, atuando como 
um aliado importante no combate aos 
efeitos de uma dieta não balanceada.

Além disso, a incorporação da 
Nutriose nesse segmento de merca-

do é muito interessante, pois essa fibra apresenta excelentes características 
sensoriais, nutricionais e tecnológicas.

APLICAÇÃO CONCEITO: SINERGISMO ENTRE FRUTAS E FIBRAS 
AUXILIANDO NA MANUTENÇÃO DO PESO

Abaixo segue um exemplo de inclusão da Nutriose em bebidas, mais es-
pecificamente em smoothies, visando a obtenção de claims relacionados ao 
nível de fibra na porção do produto final, bem como o auxílio nas questões de 
saciedade e controle de peso corpóreo.

Agente e representante exclusivo 
no Brasil

Labonathus Biotecnologia 
Internacional Ltda.

www.labonathus.com.br

Roquette Freres
Nutrition Business Unit

www.nutriose.com
www.roquette-food.com

ZERO AÇÚCAR
RICO EM  FIBRAS 

De acordo com a Organização 
Mundial de Saúde a obesidade é um 
dos maiores desafios de saúde públi-
ca do século 21. A sua prevalência 
triplicou em muitos países desde a 
década de 1980,  o número de pes-
soas afetadas continua a aumentar 
em um ritmo alarmante. 

A preocupação com os perigos 
da obesidade se reflete cada vez 
mais na preferência do consumidor. 
Os fabricantes de alimentos devem 
enfrentar este desafio através da 

PRODUTOS SAUDÁVEIS 

A inulina é uma substância na-
tural que já é parte de nossa dieta 
há centenas de anos, mas seu uso 
como ingrediente alimentar de 
alta qualidade iniciou na década de 
1990. A inulina é uma fibra dieté-
tica prebiótica natural fabricada a 
partir de raiz de chicória. Seu valor 
calórico legalmente atribuído de 2 
kcal/g - metade do açúcar e menos 
de um quarto da gordura - a torna 

produção de alimentos que não 
são apenas saborosos, mas que 
também atente a saúde dos con-
sumidores. Com sua capacidade 
de substituir o açúcar e gordura 
em uma grande variedade de pro-
dutos alimentares e bebidas, a 
inulina - fibra solúvel pode de-
sempenhar um papel importante no 
desenvolvimento de alimentos fun-
cionais que os consumidores estão 
procurando: produtos com menos 
açúcar e mais fibras. 
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um ingrediente ideal para produtos 
de baixo teor calórico. É conhecido 
que uma dieta à base de “zero açú-
car - rica em fibras” proporciona 
um melhor equilíbrio de energia 
e ajuda a prevenir a obesidade. A 
inulina abrange ambos requisitos. 
Esse ingrediente pode aumentar o 
teor de fibras de alimentos e bebi-
das, enquanto reduz a necessidade 
de açúcar. Na verdade ela tem um 
sabor neutro, ligeiramente doce e 
também pode melhorar o sabor e 
textura do produto final. A inulina 
também modula os hormônios que 
afetam a saciedade, o que reforça 
ainda mais a sua utilidade no controle 
do peso. Além disso, devido ao seu 
efeito prebiótico, este ingrediente 
promove o desenvolvimento da flora 
intestinal benéfica. 

ALEGAÇÕES DA INULINA 
A legislação atual permite as ale-

gações nutricionais como “baixo teor 
de açúcar” ou “rico em fibras” e “alto 
teor de fibras”. “A inulina contribui 
para o equilíbrio da flora intestinal. 
Seu consumo deve estar associado 
a uma alimentação equilibrada e 
hábitos de vida saudáveis”.

INULINA
DA RAIZ DE CHICÓRIA 

A Sensus é uma fabricante líder 
de fibra de raiz de chicória, com os 
nomes comerciais Frutafit® (inulina) 
e Frutalose® (oligofrutose). Este in-
grediente é proveniente de raízes de 
chicória naturais e está se tornando 
preferência em fibra alimentar solú-
vel para os fabricantes de alimentos 
e bebidas em todo o mundo. 

A Sensus é mais do que uma fabri-
cante de produtos de alta qualidade. 
Ela também trabalha em estreita co-
laboração com os clientes e parceiros 
em todo o mundo, proporcionando um 
apoio eficaz no desenvolvimento e 
marketing. A Sensus tem uma equipe 
completa de especialistas em várias 
áreas inter-relacionadas, preocupa-se 
em mostrar ao cliente como aplicar 
inulina quais são suas vantagens, 

garantindo resultados perfeitos.  
A Sensus fornece orientação durante 
todo o processo de desenvolvimento. 
A Sensus trabalha em cima do produ-
to do cliente, apenas otimizando seu 
perfil nutricional com o uso da inulina.

PANIFICAÇÃO
Em produtos panificados doces, 

açúcares são ingredientes indispen-
sáveis para o bom gosto e textura. 
Mas a melhor doçura não tem de 
significar um produto de alto teor 
calórico. Em formulações de biscoito, 
por exemplo, uma parte do açúcar 
pode ser facilmente substituída pela 
inulina Frutafit®. O teor de açúcar 
é reduzido, mas o sabor e a textura 
permanecem. Da mesma forma, as 
formulações de açúcar padrão para 
vários tipos de bolo podem ser facil-
mente transformadas em uma versão 
enriquecida com fibra e com redução 
de açúcar, incluindo a inulina Frutafit® 
ou a oligofrutose Frutalose®. 

 CONFEITARIA
Em chocolate, a inulina Frutafit® 

pode ser utilizada para substituir 
uma parte do açúcar, o que resul-
ta num produto mais saudável, 
mantendo  sabor e processo. Para 
aperfeiçoar o perfil de doçura do 
chocolate sem açúcar, recomendamos 
uma combinação da inulina Frutafit®, 
maltitol e de adoçante de alta inten-
sidade. Em recheios de chocolate, 
como caramelo ou fondant, toda 
quantidade de açúcar (ou parte dela) 
pode ser substituída pela  oligofru-
tose Frutalose®, sem comprometer o 
sabor ou textura. 

BARRAS DE CEREAIS 
E CEREAIS MATINAIS 

Em barras de cereais do tipo 
granola, um xarope é usado para 
aglutinar o cereal e outros sólidos. A 
composição deste xarope de ligação 
determina a textura e a vida de pra-
teleira das barras. Uma pesquisa da 
Sensus resultou em barras de cereais 
ricas em fibras, sem adição de açúcar 
e excelente textura e sabor. 

LATICÍNIOS

Os produtos lácteos com baixo 
teor de gordura ou açúcar não 
precisam ser baixos em sabor e tex-
tura também. Estas características 
importantes pode ser melhorada 
pela adição da inulina Frutafit® e da 
oligofrutose Frutalose®.  Adoçantes 
de alta intensidade podem ser efeti-
vamente combinados com inulina ou 
oligofrutose para desenvolver produ-
tos lácteos sem adição de açúcar, com 
um sabor doce agradável. 

LEMBRE-SE - Em formulações já 
existentes, toda quantidade de açúcar 
(ou parte dela) pode ser substituída 
sem comprometer o sabor ou textura 
do produto final. O uso da inulina 
Frutafi t® e da oligofrutose Frutalose® 
como um substituto do açúcar, também 
reduz a quantidade de calorias além de 
portar os benefícios intestinais trazidos 
pela fi bra. 

Metachem Indústria e 
Comércio Ltda.

www.metachem.com.br 
www.sensus.nl 

FIBREGUM: 
A FIBRA SOLÚVEL 

VERSÁTIL
O envelhecimento da população, a ampliação da 

expectativa de vida, o aumento da renda, a vida nas 
grandes cidades e as descobertas científicas que vin-
culam determinadas dietas às doenças originaram uma 
tendência conhecida como “saudabilidade e bem-estar”. 
A procura por alimentos: funcionais, para dietas de 
controle de peso, naturais e orgânicos é fruto dessa 
tendência. Anualmente, a taxa consumo desses produtos 
cresce três a quatro vezes mais que a taxa de alimentos 
convencionais. Estima-se que em 2014, apenas no Brasil, 
o mercado de produtos saudáveis supere R$ 40 bilhões, 
o triplo do tamanho desse mercado há dez anos (Brasil 
Foods S/A, 2012; Vialta, et al., 2010).

Cada vez mais, o consumidor brasileiro está cuidando 
da sua saúde por meio de hábitos saudáveis, o que inclui 
a escolha de uma alimentação com maior qualidade. 
Visando atender a esse mercado promissor, a Nexira, 
líder mundial em goma acácia, possui o Fibregum™, 
um ingrediente tecnologicamente vantajoso e saudável.

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, Fibregum™ oferece garantia de 90% 
de fibra solúvel em base seca atestada pelo método 
AOAC 985.29.

Fibregum™ não confere cor ou sabor, sua solubilidade 
em água fria é alta e instantânea, sua viscosidade é baixa, 
não é higroscópico e possui boa estabilidade a condições 
extremas de processo (pH, temperatura, fermentação) e 
armazenamento. Como não é higroscópico, Fibregum™ 
é fácil de ser manipulado e evita a perda de matéria-pri-
ma. Devido a sua baixa viscosidade, pode ser aplicado 
em até 30% sem que a viscosidade do produto final 
se altere. Como possui boa estabilidade a condições 
extremas de processo e armazenamento, a análise de 
teor fibras antes e após o armazenamento apresenta 
valores estáveis.

Além disso, Fibregum™ melhora a retenção de água 
de forma a estabilizar a umidade, melhora o mouthfeel 
aumentando a sensação de frescor do produto e substitui 
parte dos carboidratos digestíveis do produto sendo 
ideal para aplicações em produtos diet.
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A tabela a seguir exibe algumas aplicações de Fibregum™, seu nível de aplicação e o benefício proporcionado.

Aplicação Nível de Aplicação Benefício

Bebidas / Sucos de Fruta 1 – 2% Melhora o mouthfeel.

Iogurtes 1%
Melhora o mouthfeel;

Reduz a adstringência.

Barras de Cereal 4 – 20%
Agente de aglutinação;
Regulador de umidade.

Cereais e Snacks Extrusados 2 – 6%
Lubrifi cante durante a extrusão;

   Estende o shelf life e melhora a 
crocância.

Produtos de Panifi cação 1 – 3%
Estende o shelf life e melhora a textura;

Melhora o mouthfeel;
Substitui carboidratos digestíveis.

Bolos Congelados 1 - 3%
Melhora a retenção de água;

Previne a cristalização;
Substitui carboidratos digestíveis.

Sorvetes 0,4% Emulsifi cante natural.

Proteção Bactriana 0 – 2%
Melhora o crescimento e a 
viabilidade das bactérias.

Fibregum™ oferece numerosos 
benefícios nutricionais e de saúde que 
suprem as necessidade dos consumi-
dores em qualquer lugar.

Fibregum™ é uma fibra suave 
com alta tolerância digestiva que 
não possui nenhum efeito laxativo. 
A Goma Acácia é conhecida há mui-
tos anos pela comunidade científica 
como uma fonte de fibras dietéticas 
sem efeitos colaterais, graças à sua 
estrutura polimérica complexa. Ela 
é fermentada lentamente e, portanto, 
é muito bem tolerada na dieta huma-
na. Estudos realizados em humanos 
concluem que o Fibregum™ não causa 
efeitos colaterais como flatulências, 
inchaço, desconfortos intestinais e 
cólicas na dosagem de até 50 gramas 
por dia.

Em razão de uma demanda cada 
vez maior por saudáveis, é impor-
tante que haja produtos que possam 
oferecer soluções para esse público. 
As calorias do Fibregum™ estão 
estimadas em 1,3 a 1,8 kcal/g, uma 
grande vantagem para formulações 
diet. Aliado a isso, Fibregum™possui 
índice glicêmico próximo a zero. Es-
tudos mostram que Fibregum™pode 
contribuir na redução do índice glicê-
mico dos produtos finais, tornando-o 
ideal para dietas baseadas em baixos 
índices glicêmicos.

Fibregum™além de ser uma fibra 
natural com muitas propriedades 
tecnológicas também possui proprie-
dades prebióticas pois aumenta o 
transito intestinal, previne bactérias 
patogênicas e aumenta a produção 

de Ácidos Graxos de Cadeia Curta 
(SCFA’s).

Fibregum™ é uma das soluções 
da Nexira à crescente busca das 
indústrias e de seus consumidores por 
produtos mais saudáveis e funcionais! 
Venha conferir!

Nexira Brasil Comercial Ltda.
www.nexira.com

POLIDEXTROSE: 
UMA FIBRA SOLÚVEL 

PREBIÓTICA 
COM DIVERSOS 

BENEFÍCIOS À SAÚDE 
HUMANA

No passado, as fibras já foram consideradas como 
simples passageiras do aparelho gastrointestinal 
humano, aparentemente sem função nutritiva especí-
fica. Porém, mais recentemente, após vários anos de 
estudos, as fibras têm sido reconhecidas como um dos 
principais componentes de uma dieta saudável e como 
“protetoras da saúde”.

Por não serem digeridas e ou absorvidas, pratica-
mente não produzem energia dentro do corpo humano 
e aumentam a retenção de água no bolo alimentar, 
tornando as fezes mais úmidas e melhorando o trânsi-
to intestinal, ocasionando diversos benefícios como a 
redução do risco de determinadas doenças.

Dentre as condições ou doenças que podem ser 
reduzidas ou prevenidas pelo teor adequado de fibras 
na dieta, destacamos: prisão de ventre, constipação 
crônica (prisão de ventre continuada que pode causar 
mal estar e até mesmo hemorroidas e fissuras anais), 
diverticulite (alteração e inflamação do tubo digestivo) 
e síndrome do intestino irritado. Entre outras coisas, 
esses males podem ter como consequência mais extrema 
o câncer no intestino.

As fibras absorvem substâncias tóxicas, nocivas ou 
residuais e auxiliam a acelerar a sua passagem através 
do organismo. Contribuem também para diminuir o ex-
cesso de colesterol e de triglicérides no sangue, servindo 
como tratamento preventivo e auxiliar de doenças como 
o diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. 

Além disso, seu consumo traz saciedade e pode atuar 
saudavelmente como coadjuvante na redução de peso.

A polidextrose é uma das principais fibras utiliza-
das pela indústria de alimentos e bebidas. Trate-se de 
uma fibra solúvel e prebiótica com diversos benefícios 
técnicos e funcionais.

Um prebiótico (segundo Gibson and Roberfroid), 
é um ingrediente alimentício não digerível que afeta 
positivamente o hospedeiro por uma estimulação 
seletiva do crescimento e/ou atividade de um número 
limitado de bactérias no intestino, melhorando a saúde 
do hospedeiro. Posteriormente, para melhor classificar 
um prebiótico, postulou-se que o composto/ingrediente 
deve, adicionalmente: 
• resistir à acidez gástrica, à hidrólise por enzimas dos 

mamíferos e à absorção intestinal; 
•  ser fermentado pela microflora gastrointestinal;
• estimular seletivamente o crescimento e/ou atividade 

das bactérias intestinais associadas à saúde e bem 
estar.

Entendamos, então, qual a vantagem de adicionar-
mos à nossa dieta uma fibra prebiótica como a poli-
dextrose. Estudos indicam que a microflora intestinal 
é constituída de aproximadamente 100 trilhões (1014) de 
microrganismos, divididos em mais de 1000 espécies.

Pouco é conhecido sobre o papel desempenhado 
por muitas das bactérias dominantes no intestino, 
incluindo algumas que acreditamos ser benignas como 
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Polímero de glicose com ligações
cruzadas aleatoriamente, onde R 
pode ser hidrogênio, ponte de sorbitol 
ou mais polidextrose. 
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Estrutura tridimensional
complexa e altamente
ramificada.

Ligações tipo 1 – 6 and 1 – 4 

estão presentes.

Polidextrose: Estrutura Química

os Bacteróides, Eubacterium sp, 
Ruminococcus sp, Butyrovibrio sp 
etc. Sabemos indubitavelmente que 
os lactobacilos e as bifidobactérias 
são duas espécies que contribuem 
positivamente para a saúde humana. 
Uma vez que a microflora intestinal 
nos protege contra microrganismos 
patogênicos invasores e modula a 
resposta imunológica, uma micro-
flora balanceada aumenta o bem 
estar do trato gastrointestinal e a 
saúde em geral. 

Vejamos a descrição de Cummings 
JH et al.: “Uma microfl ora saudável, 

ou balanceada, é predominantemente 
sacarolítica e é composta de números 
signifi cativos de bifi dobactérias e lacto-
bacilos. Os números exatos são difíceis 
de apresentar no momento porque uma 
proporção da fl ora intestinal ainda deve 
ser identifi cada.”

Prebióticos como a polidextrose 
podem contribuir para a saúde digestiva 
humana estimulando seletivamente o 
crescimento dos lactobacilos e das bi-
fi dobactérias, por exemplo. Os prebió-
ticos tem efeitos positivos em diversos 
marcadores biológicos relacionados 
a benefícios para a saúde. Além dis-

so, podem, por conseguinte, desem-
penhar um papel importante na redução 
do risco de câncer do cólon, doenças 
infl amatórias dos intestinos, infecções 
gastrointestinais e na manutenção da 
saúde dos ossos.

A polidextrose é um polímero de 
condensação da glicose obtido por liga-
ções aleatórias com algumas pontes de 
sorbitol e ácido adequado (normalmen-
te o cítrico). O grau de polimerização 
médio é de 12 unidades, podendo o 
peso molecular variar entre 180 e 5000. 
Trata-se do carboidrato mais complexo 
e com o maior número de ramifi cações.

Esta estrutura química com pacta 
e complexa previne sua hidrólise 
pelas enzimas dos mamíferos. Sendo 
assim, a polidextrose resiste à diges-
tão no estômago e intestino delgado, 
chegando praticamente intacta ao 

intestino grosso, onde os micror-
ganismos intestinais são capazes 
somente de uma conversão parcial 
da molécula em ácidos graxos volá-
teis de cadeia curta (ácidos butírico, 
propiônico e acético, por exemplo), 

liberando apenas 1 kcal/grama. Isto 
representa uma redução de 75% 
em calorias quando comparamos a 
Polidextrose a qualquer outro car-
boidrato totalmente metabolizável 
(4 kcal/grama).

A conversão parcial em ácidos 
graxos de cadeia curta causa redução 
do pH intestinal e das fezes, poden-
do reduzir a produção de toxinas 
entéricas por bactérias putrefativas 
e nocivas. O aumento nos níveis de 
ácido butírico / butirato promove o 
crescimento das células intestinais 
(fonte de energia celular).

Servindo como substrato seletivo, 
a polidextrose aumenta substancial-
memente o número de microrganis-
mos benéficos como os lactobacilos 
e bifidobactérias, com resultante 
decréscimo de bactérias nocivas/
patogênicas/putrefativas. 

As bactérias nocivas produzem 
inúmeras substâncias tóxicas, como 
amônia, aminas biogênicas, indóis, fe-
nóis, cadaverina etc. Produzem tam-
bém ácidos graxos voláteis ramifica-
dos, como o isovalérico, isobutírico e 
2-metil butírico, que não são tóxicos, 
mas servem como marcadores 
biológicos da putrefação prejudicial. 
A atividade prebiótica da polidextrose 
reduz a produção de todas essas subs-
tâncias nocivas através da diminuição 
das bactérias putrefativas e aumento 
da microflora benéfica no intestino. 
Consequentemente, temos redução 
do risco de câncer intestinal e de 
outras doenças.

Temos também a redução do risco 
da osteoporose através do aumento da 
absorção de minerais como o cálcio, 
graças à redução do pH intestinal e 
outros mecanismos.

Devido ao baixo valor calórico, 
elevada tolerância e propriedades 
físico-químicas apropriadas, a poli-
dextrose é largamente utilizada na 
indústria de alimentos e bebidas como 
fonte de fibra (solúvel e prebiótica), 
agente de corpo, substituto do açúcar, 
espessante, agente anti-sinérese e 
muitas outras funções.

As principais aplicações incluem 
produtos dietéticos (zero adição de 
açúcar) em geral, refrigerantes, 
sucos, outras bebidas e bebidas em 
pó enriquecidas com fibra, barras de 
cereais, barras nutricionais, substi-
tutos de refeição, shakes, chocolates, 
biscoitos, bolos, doces em pasta, 
geleias, granolas, cereais, suplemen-
tos e muitos outros.
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A Polidextrose aumenta substancialmente o número de Lactobacilos e 
Bifidobactérias no intestino,  com resultante decréscimo de bactérias
nocivas e/ou patogênicas.

* Marcelo Borges de Campos é 
Engenheiro de Alimentos e Diretor 
da Nutramax Ingredientes Especiais.

Nutramax - Indústria e Comércio 
de Ingredientes e Insumos Alimen-
tícios e Farmacêuticos Ltda.

www.nutramax.com.br
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AVEIA: 
SIMPLESMENTE 

SAUDÁVEL E 
FUNCIONAL

A beta-glucana de aveia oferece aos fabricantes a 
oportunidade de incorporar os benefícios à saúde 
provenientes da aveia - há muito tempo conhecidos - 
em seus produtos alimentícios e bebidas. 

textura macia, cremosa e indulgente 
em produtos com teor de gordura 
reduzido. Em produtos panificados 
como bolos e muffins com baixo teor 
de gordura, por exemplo, o ingre-
diente acrescenta volume e também 
aumenta sua vida útil, devido às suas 
propriedades aprimoradas de contro-
le da umidade. 

Esses fatores tornam o PromOat® 
Beta glucan ideal para uso em uma 
infinidade de aplicações, por exemplo:
• Biscoitos e bolos.
• Pães.
• Barras e cereais matinais.
• Molhos e temperos.
• Shakes e smoothies.
• Bebidas instantâneas.
• Massas.
• Sopas.
• Suplementos alimentares.

Doenças cardiovasculares, dia-
betes e obesidade alcançaram pro-
porções epidêmicas nas sociedades 
do mundo inteiro, com tendência de 
crescimento a taxas alarmantes. De 
acordo com a Organização Mundial 
de Saúde, entre 2009 e 2030, quase 
23.6 milhões de pessoas poderão 
morrer de doenças cardiovasculares, 
tornando os produtos que oferecem 
benefícios à saúde do coração uma 
importante tendência na indústria de 
alimentos e bebidas. 

A beta-glucana - componente 
solúvel rico em fibras da aveia - é um 
ingrediente que os fabricantes vêm 
demonstrando cada vez mais interes-
se, para ajudá-los a produzir produtos 
mais saudáveis. A beta-glucana de 
aveia atrai um interesse especial 
devido à sua estrutura molecular 

específica e alto peso molecular, ofere-
cendo uma variedade de propriedades 
benéficas e funcionais à saúde. 

Muitos ingredientes provenientes 
da aveia ou à base de aveia frequen-
temente resultam na liberação de co-
loração e sabor indesejáveis, além de 
granularidade. O PromOat® Beta glu-
can, por outro lado, é um ingrediente 
solúvel que proporciona sabor límpido 
e coloração neutra, sendo versátil e 
fácil de utilizar em alimentos e be-
bidas. Também oferece estabilidade 
ácida e térmica, permitindo que seja 
utilizado em uma ampla variedade de 
processos industriais. 

O PromOat® Beta glucan possui 
fortes propriedades emulsificantes 
e de ligação com a água, o que pro-
porciona aumento na viscosidade 
e estabiliza emulsões, criando uma 

A BETA-GLUCANA DE AVEIA 
OFERECE BENEFÍCIOS GERAIS 
À SAÚDE E PERMITE O USO 
DE ALEGAÇÕES FUNCIONAIS 
DE SAÚDE NOS RÓTULOS DE 
PRODUTOS

Os consumidores em todo o mun-
do estão cada vez mais conscientes 
de sua saúde, procurando por pro-
dutos melhores e que ajudem nessa 
busca, a longo prazo. Na América 
do Sul, onde 50% da população está 
acima do peso ou é obesa, bebidas 
e alimentos embalados que visam à 
saúde e ao bem-estar demonstram 
forte crescimento. De acordo com os 
dados da Euromonitor International, 
o mercado brasileiro de alimentos 
embalados funcionais e enriqueci-
dos cresceu de $33.8 milhões em 
2007 para $70.4 milhões em 2013 e, 
segundo projeções, alcançará $79.7 
milhões até 2015. 

As autoridades de todo o mundo, 
incluindo as do Brasil, começaram 
a autorizar declarações sobre be-
nefícios à saúde, como “redução do 
colesterol” atribuída a beta-glucana 
de aveia. No Brasil, a ANVISA auto-
rizou a seguinte declaração funcional 
na embalagem de produtos alimen-
tícios com a beta-glucana de aveia: 
“A beta glucana (fibra alimentar) 
auxilia na redução da absorção 
de colesterol. Seu consumo deve 
estar associado a uma alimenta-
ção equilibrada e hábitos de vida 
saudáveis”. 

Muitos ensaios clínicos, ao longo 
dos anos, demonstram que a beta- 
glucana de aveia auxilia a redução 
de colesterol entre pessoas com 
níveis de colesterol moderadamente 
elevados e, posteriormente, auxilia 
a manutenção das concentrações 
de colesterol no sangue dentro de 
uma faixa saudável. Uma análise 
recente de estudos realizados entre 
1998 e 2011 indica que o consumo 
de beta-glucana de aveia em doses 
diárias de pelo menos 3 g/dia é capaz 
de reduzir os níveis de colesterol 

total e lipoproteína de baixa densi-
dade (LDL) em 5-10% em pessoas 
normocolesterolêmicas ou hiperco-
lesterolêmicas. Os estudos descritos 
nas análises demonstraram que, em 
média, o consumo de aveia está as-
sociado a reduções de 5% e 7% nos 
níveis totais de colesterol e LDL, 
respectivamente (1). Esse número é 
altamente significativo, pois de acor-
do com estimativas, uma queda de 
1% no colesterol no sangue pode ser 
traduzida em diminuição de 2% no 
risco de desenvolvimento de doença 
cardíaca(2). 

Pesquisas também indicam que 
a beta-glucana de aveia, quando 
consumida com as refeições, pode 
auxiliar na manutenção dos níveis 
sadios de glicose no sangue, após 
uma refeição; fornece fibras que 
podem promover a saciedade, além 
de auxiliar no reequilíbrio do teor 
de calorias e gorduras em receitas, 
devido a propriedades que imitam a 
gordura. 

A beta-glucana de aveia é um 
ingrediente atraente, não apenas 
devido a seus benefícios funcionais, 
mas também às suas atraentes 
opções de alegações funcionais que 
podem ser incorporadas aos rótulos, 
incluindo “alto teor de fibra” ou “fon-
te de fibras”, e até de “não contêm 
glúten”, dependendo da formulação e 
do produto final em questão. Incluir 
uma declaração sobre os benefícios 
à saúde, relacionados ao colesterol 
também é possível em alguns países, 
como por exemplo, no Brasil, além 
de ser isenta de registro e poder 
ser simplesmente mencionada no 
rótulo como “beta-glucana”.  Com 
teor de beta-glucana de 35% e au-
sência de componentes insolúveis, 
o PromOat® Beta glucan garante 
facilmente a dose diária necessária 
exigida para o uso das declarações 
funcionais; por exemplo, 1,5 grama 
por porção em bebidas.

OS BENEFÍCIOS DA AVEIA
Os benefícios à saúde proporcio-

nados pela aveia são reconhecidos 

há milhares de anos. Fabricantes de 
alimentos e bebidas não precisam 
pensar duas vezes para decidir se de-
vem adicionar beta-glucana de aveia 
aos seus alimentos. Muitos são os 
benefícios à saúde, incluindo menor 
absorção de colesterol e moderação 
na resposta de glicose no sangue 
pós-alimentação. Não é surpresa que 
os produtos à base de aveia estão 
conquistando maior popularidade no 
mercado atual. 

O PromOat® Beta glucan permi-
te que os fabricantes de alimentos 
e bebidas se beneficiem de todas 
as vantagens desse ingrediente 
funcional, saudável e naturalmente 
processado, ao criar produtos que 
proporcionem a textura e o sabor 
que os consumidores simplesmente 
adoram. Além disso, a aveia ainda 
proporciona os benefícios altamente 
reconhecidos à saúde. 

Já disponíveis no mercado dos 
Estados Unidos, Europa e Ásia, ago-
ra no Brasil os fabricantes já podem 
provar dos benefícios  da aveia, um 
ingrediente único e versátil. 
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nekens CH. The primary preven-
tion of myocardial infarction. N 
Engl J Med. 1992;326:1406–1416.

* Caroline Sanders é diretora de 
Vendas da Tate & Lyle Oat Ingre-
dients.

Tate & Lyle Brasil S.A.
www.tateandlyle.com
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ALTERNATIVAS EM 
FIBRAS SOLÚVEIS PARA 

A SAÚDE DIGESTIVA
Atualmente, os consumido-

res não estão apenas de olho 
em uma forma de se alimentar 
melhor, eles procuram soluções 
que os ajudem a gerenciar o 
peso, auxiliar na imunidade, 
ter uma boa saúde digestiva 
e ainda controlar colesterol e 
controlar outros males que pos-
sam ocasionar problemas do coração.

Numa pesquisa publicada nos 
EUA (Illuminas US 2008), 6 em 
cada 10 consumidores procuram 
uma forma de ingerir uma dieta mais 
saudável e 65% demonstraram que se 
preocupam muito mais com a dieta 
do que se preocupavam dois anos 
atrás. Dentro desse contexto, quan-
do falamos de fibras, o consumidor 
parece estar ainda mais maduro e 
preocupado.

Nessa mesma pesquisa, as fibras 
mostraram ter um papel importante. 
Sete em cada 10 consumidores acre-
ditam que alimentos e bebidas com 
fibras são saudáveis, 52% dizem que 
o motivo mais importante para incluir 
a fibra na sua dieta é para ajudar na 
digestão e cerca de 40% consideram 
o gerenciamento de peso como a 
preocupação mais importante para 
a saúde e a fibra teria importante 
papel nisso.

Diante dessas necessidades de-
monstradas pelo consumidor, as 
fibras funcionais têm sido cada vez 
mais presentes nos alimentos e 
bebidas industrializados. O grande 
desafio é escolher a fibra adequada 
para que a mesma mantenha suas 
propriedades funcionais ao longo da 

vida útil, sem modificar o sabor, 
cor e qualidade geral dos pro-
dutos. Uma nova alternativa 
que tem atendido a todos estes 
parâmetros tem sido a fibra 
solúvel de milho Promitor™.

As fibras solúveis em geral, 
como a  inulina,  polidextro- 

se,  frutooligossacarídeo,  goma 
acácia  e outras, costumam ser boas 
opções para fortificação de fibras nos 
alimentos pois proporcionam baixa 
modificação de textura nos produtos 
formulados. Mas em alguns casos, 
podem não ser a melhor opção por 
causar alguma alteração de turbidez, 
ou apresentar baixa estabilidade e 
consequentemente perda da proprie-
dade funcional ou mesmo pode não 
ser a mais competitiva.

A fibra Promitor™ tem demonstra-
do muita versatilidade nas aplicações 
e total estabilidade aos mais diversos 
processos da indústria alimentí-
cia. Bolos, biscoitos, pães, bebidas, 
iogurtes e barras de cereais são ape-
nas alguns dos produtos onde ela já 
está presente, auxiliando no aporte de 
fibra e possibilitando ainda a redução 
de açúcar ou gordura da formulação.

Além dessas propriedades, Pro-
mitor™ possui ainda propriedades 
funcionais comprovadas em diversos 
estudos clínicos. Os estudos mostram 
um aumento nas bactérias benéficas 
do intestino, demonstrando assim um 
efeito prebiótico efetivo, contribuindo 
para um bom funcionamento e a ma-
nutenção da saúde digestiva. Além 
disso, mostram ainda uma maior 
hidratação das fezes e baixíssima al-

teração nos níveis de açúcar no 
sangue, contribuindo ainda com 
a manutenção dos níveis adequados 
de açúcar no organismo.

O mercado de ingredientes con-
tinua em busca de cada vez mais 
inovações que tragam funcionalidade 
e benefícios aos produtos alimentícios 
em geral. E o segmento de fibras con-
tinua ainda a ser um dos principais 
mercados dessa busca, uma vez que 
os consumidores estão cada vez mais 
informados e demandam funcionali-
dades específicas que podem auxiliar 
na prevenção de doenças crônicas e 
obter uma melhor qualidade de vida.

SOBRE A TOVANI BENZAQUEN
Presente há mais de 20 anos no mer-

cado brasileiro, a Tovani Benzaquen 
Ingredientes leva aos seus clientes 
um conjunto de soluções em ingre-
dientes para os mais diversos pro-
dutos alimentícios, principalmente 
na fortificação de produtos e desen-
volvimentos de alimentos funcionais. 

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

Tovani Benzaquen Comércio 
Importação Exportação e 

Representações Ltda.
www.tovani.com.br

CAVAMAX W6 
FIBRA ALIMENTAR 
EMULSIFICANTE

As formulações com fibras em 
diferentes matrizes alimentares 
podem representar grande desa-
fio.  O enriquecimento de alimentos 
para se atender a recomendação 
de ingestão de 25-30 g de fibras ao 
dia pode ser uma grande limitação 
técni ca. Frequentemente, a adição 
de fibras é limitada devido ao impac-
to nas características sensoriais do 
alimento. Aumento de viscosidade, 
baixa estabilidade ao calor e meios 
ácidos, sabor, turbidez, alteração de 
textura, interações indesejáveis com 
outros ingredientes da formulação 
são alguns exemplos dos  efeitos do 
enriquecimento de alimentos com 
fibras. 

Fibras alimentares são importantes 
componentes da dieta humana. 
Elas auxiliam a manter a saúde 
gastrointestinal e são capazes de 
reduzir o risco de doenças coronárias, 
melhorar a saúde intestinal e outras 
enfermidades relacionadas ao baixo 
consumo de fibras.

CAVAMAX W6

Quimicamente, 
Cavamax W6 é 
uma ciclodex-
trinas (CD). 
Ciclodex-
trinas são 
oligossa-
carídeos 
c í c l i c o s , 
t a m b é m 
conheci -
das como 
cic loamilo-
ses, ciclogluca-
nos. A estrutura 
química de Cavamax W6 
é  composta de unidades de  glicose 
(α-D-glicopiranose) unidas por li-
gações tipo α-1,4, com estrutura 
semelhante a um tronco de cone.

Cavamax W6  é 
um oligossacarí-

deo com exce-
lentes pro-

priedades 
e s t a b i -
lizantes e  
que forma 
emulsões 
e s t á v e i s 
de  ó leo 

em água.  
C a v a m a x 

W6  combina-se 
com ácidos graxos 

formando uma estrutura 
que estabiliza  óleo de forma eficaz.

Cavamax W6 apresenta inúmeros 
benefícios se comparado aos emul-
sificantes e aerantes convencionais.
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ESTABILIDADE

 Os emulsificantes convencionais como proteínas (lei-
te, soro, soja, ovos) são frequentemente utilizados como 
agentes aerantes.  No entanto, estes produtos podem 
apresentar sensibilidade ao calor, ácidos, além de ser 
potencialmente alergênicos. 

INTERAÇÃO COM INGREDIENTES
Cavamax W6  pode ser combinado com hidrocolóides 

como a goma xantana, guar e amidos sem interações 
negativas.

AERAÇÃO EM  BAIXO TEOR DE GORDURA
Os alimentos batidos normalmente necessitam de gor-

dura ou proteína para o processo de aeração. Cavamax W6 
funciona em produtos com ou sem gordura e em condições 
ácidas o que o torna um aerante ideal para produtos onde 
haja uma restrição nutricional ou técnica. Cavamax W6 é 
uma fibra solúvel e, portanto, não confere calorias.

SABOR NEUTRO

As soluções em água de Cavamax W6 são inodoras, in-
colores, sem turbidez, de baixa viscosidade e sabor neutro.

FORTIFICAÇÃO COM FIBRAS SOLÚVEIS
 Estas características, tornam Cavamax W6  uma alter-

nativa interessante para a fortificação  de alimentos com 
fibras, sobretudo naqueles onde se busque um impacto 
sensorial imperceptível, como bebidas transparentes, 
incluindo carbonatadas. Os benefícios são importantes 
também em outras bases, como panificação, laticínios, 
cereais, onde Cavamax W6 pode 
ser aplicado.

Cavamax W6, é uma fibra 
extremamente versátil para uso 
em várias condições de proces-
samento. Cavamax W6 redefine a 
categoria de emulsificantes, sendo  
uma alternativa com proprieda-
des multifuncionais que não são 
normalmente encontradas em fibras. 
Neutro em sabor,  Cavamax W6 é uma 
alternativa para produtos clean label 
(rótulo limpo) atraindo a atenção do 
consumidor.

* Ana Lúcia Barbosa Quiroga 
é gerente P&D e Aplicação da 
Vogler Ingredients.

Vogler Ingredients
www.vogler.com.br

A ALFA-DEXTRINA 
COMO FIBRA 
ALIMENTAR 

A  indústria  alimentícia  está  
focando  cada  vez  mais  em  solu-
ções  inovadoras  que  melhorem 
seus produtos com benefícios adi-
cionais para a saúde. Dentro deste 
contexto, a alfa-dextrina oferece  
possibilidades  de  grande  valor  
como  fibra  alimentar  solúvel  
com  um  efeito  positivo sobre os 
níveis de colesterol no sangue.  A 
alfa-dextrina é obtida a partir  de 
matérias-primas renováveis, de 
fonte exclusivamente vegetal, é 
livre de colesterol e não alergênica. 
Com todas estas  propriedades,  esta  
molécula  de  glicose  de  estrutura  
anular  é  ideal  para  inúmeras 
aplicações funcionais na indústria 
de alimentos e bebidas.  

Nos  últimos  anos,  os  alimen-
tos  funcionais  apresentaram  forte  
crescimento  de  popularidade. 
Cientistas e pesquisadores da in-
dústria de alimentos estão sempre 
descobrindo novos ingredientes 
promotores  da  saúde  que  tornam  
o  corpo  resistente  ao  estresse  
ambiental,  evitam  doenças rela-
cionadas  ao  estilo  de  vida  ou  até  
mesmo  desaceleram  o  processo  de  
envelhecimento.  Em consequência 
disto, o mercado de alimentos fun-
cionais está crescendo atualmente 
em todo o mundo; e espera-se que 
esta expansão continue. As fibras 
alimentares são componentes im-
portantes de uma dieta saudável do 
ser humano e podem ser divididas 

em fibras insolúveis e solúveis. Os 
dois tipos de fibras  não  são  diges-
tíveis,  mas  são  fermentadas  por  
bactérias  anaeróbicas  no  cólon.  
Numerosos estudos indicam que 
uma dieta rica nos dois tipos de 
fibras reduz significativamente o 
risco de câncer colorretal,  doenças  
cardiovasculares  e  a  obesidade.  
Por  esta  razão,  a  Associação  
Americana  do Coração   (AHA,   do   
inglês   American   Heart   Asso-
ciation)   recomenda   que   adultos   
consumam aproximadamente 25 
gramas de fibras alimentares por 
dia. Já que muitas pessoas não 
consomem a quantidade diária re-
comendada, o enriquecimento de 
alimentos com fibras alimentares 
se tornou um mercado  em  cresci-
mento  como,  por  exemplo,  o  me-
lhoramento  de  cereais,  biscoitos,  
laticínios  e bebidas funcionais.  

No entanto, a formulação de 
fibras adicionais em alimentos 
e bebidas pode representar um 
grande desafio. Muitas fibras solú-
veis são moléculas poliméricas que 
tendem a aumentar a viscosidade 
da matriz  do  alimento,  afetando  
as  propriedades  organolépticas  do  
produto  final  e  particularmente  
de produtos  líquidos.  As  condições  
típicas  da  produção  de  alimentos  
como  temperaturas  elevadas  ou 
condições ácidas também podem 
ser problemáticas, pois muitas fi-
bras solúveis não são estáveis sob 

condições altamente ácidas ou à 
temperaturas elevadas. Outro efeito 
indesejado é o escurecimento pro-
duzido  pela  reação  de  determina-
das  fibras  solúveis  com  aminoáci-
dos  (reação  Maillard).  Em bebidas,  
o  uso  de  fibras  é  frequentemente  
limitado  por  não  haver  grande  
disponibilidade  de  fibras solúveis  
transparentes.  Finalmente,  de-
terminadas  fibras  possuem  sabor  
singular  próprio,  que  pode ser 
desagradável.

ALFA-DEXTRINA CAVAMAX® 
W6: A SOLUÇÃO

Uma solução para estes proble-
mas é o uso de alfa-dextrina, um 
oligossacarídeo cíclico de ocorrência 
natural produzido enzimaticamente 
a partir do amido. Como fibra ali-
mentar a alfa-dextrina é solúvel em 
água, não digestível e totalmente 
fermentável. O teor de fibra da 
alfa-dextrina é de até 98% em base  
seca  e  seu  valor  calórico  é  de  2  
kcal  por  grama.  Em  aplicações  de  
alimentos  e  bebidas,  ela fornece  
uma  solução  sem  turbidez,  inco-
lor,  inodora,  com  gosto  neutro  e  
baixa  viscosidade.  A  alfa-dextrina 
tem comportamento de viscosidade 
similar ao da sacarina (veja Figura 
1), propriedade altamente benéfica 
no mercado de alimentos e bebidas 
saudáveis que vem apresentando 
rápido crescimento.  
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FIGURA 1 -  VISCOSIDADE DE POLISSACARÍDEOS E SACARINA (30 GRAMAS / 100 ML) 

A alfa-dextrina é estável sob altas temperaturas e 
condições ácidas (temperaturas de até 100ºC (212ºF)  e  
pH  de  2.4  sem  mostrar  sinais  de  degradação.  Muitas  
fibras  alimentares  contêm  açúcares redutores que 
podem reagir com proteínas e produzir escurecimento 

e alterações indesejáveis da cor. 
O  CAVAMAX®  W6  não  contém  açúcares  redutores  

e,  por  esta  razão,  não  há  promoção  do escureci-
mento do alimento - independentemente do pH (veja 
Figura 2a/b).

FIGURA 2A/B - ANÁLISE DE ESCURECIMENTO DA ALFA-DEXTRINA SOB TEMPERATURA ALTA E PH ÁCIDO E BÁSICO 

Além  disso,  de  acordo  com  um  estudo  científi-
co,  a  alfa-dextrina  pode  ter  efeito  benéfico  sobre  o 
colesterol no sangue. A Universidade da Califórnia em 
Davis (EUA) realizou um estudo clínico de dois meses  
com  placebo  controlado  com  28  pessoas  acima  do  

peso  (IMC  25-30),  mas  não  obesos.  O estudo revelou 
que, após a ingestão de seis gramas de alfa-dextrina por 
dia (2 g/refeição) durante um período de dois meses, os 
indivíduos perderam peso - sem alterar a dieta ou o estilo 
de vida (veja Figura 3).  Durante  a  realização  do  estudo,  

os  parâmetros  do  sangue  colesterol  total  e  colesterol  
LDL (colesterol “ruim”) foram reduzidos. O nível de 
insulina também diminuiu, o que indica um aumento da 
sensibilidade à insulina. Ao mesmo tempo, não foram 
observadas diferenças significativas em glicose em  
jejum,  leptina,  adiponectina,  proteína  C  reativa  de  
alta  sensibilidade,  composição  corporal, colesterol 

HDL (“bom”) ou em níveis de triglicerídeos no sangue. 
Em resumo, os resultados foram os seguintes:  um  
total  de  seis  gramas  de  alfa-dextrina  por  dia  (2  g/
refeição)  pode  promover  perda  de peso,  redução  do  
colesterol,  aumento  da  sensibilidade  à  insulina  em  
pessoas  saudáveis  acima  do peso (sem alteração da 
dieta ou do estilo de vida).

FIGURA 3 - PARÂMETROS SELECIONADOS DE ESTUDO CLÍNICO* COM CAVAMAX®  W6 (ALFA-DEXTRINA) 

* University of California at Davis. Comerford et al., Obesity, Dec. 2010 )

ALEGAÇÃO DE SAÚDE: A ALFA-DEXTRINA 
PODE DIMINUIR A RESPOSTA GLICÊMICA 

A Comissão Europeia confirmou uma alegação de 
saúde que afirma que a alfa-dextrina é capaz de reduzir 
picos de açúcar no sangue. O Regulamento da Comissão 
(UE) N° 536/2013 sobre a lista de alegações  de  saúde  
permitidas  relativas  à  alimentos  atribui  à  alfa-dextrina  
um  efeito  regulador  de açúcar  no  sangue  que  é  aceito  
cientificamente:  “O  consumo  da  alfa-dextrina  como  
parte  de  uma refeição  contendo  amido  contribui  para  
a  redução  do  aumento  de  açúcar  no  sangue  após  esta 
refeição.” Alimentos com pelo menos 10% de alfa-dextrina 
por teor de amido de uma refeição podem, agora, ostentar 
um rótulo alegando ter um efeito redutor de açúcar no 
sangue. Isso apoia, assim, uma recomendação  positiva  
anterior  emitida  pela  Autoridade  Europeia  para  a  
Segurança  dos  Alimentos (EFSA). No rótulo dos seus 
produtos, os fabricantes podem indicar este efeito redutor 
de açúcar no sangue  com  o  uso  da  alfa-dextrina  como  
fibra  alimentar.  A  afirmação  a  seguir  reflete  a  evidência 
científica: “O consumo da alfa-dextrina contribui para a 
redução do aumento do nível de glicose no sangue após a 
ingestão de refeições contendo amido”. 

CONCLUSÃO 

A alfa-dextrina CAVAMAX® W6 é uma fibra alimentar 
solúvel de origem vegetal e não higroscópica com  alegação  
de  saúde  aprovada  pela  UE  e  que  possui  propriedades  

notáveis  para  aplicações diversificadas em alimentos e 
bebidas: as formulações de alfa-dextrina são incolores, 
sem turbidez, de  baixa  viscosidade,  sabor  neutro  e  
permanecem  estáveis  até  100°C  e  pH  de  2.4  sem  si-
nais  de degradação  ou  escurecimento.  O  CAVAMAX®  

W6  possibilita  desenvolver  bebidas  (carbonatadas  e 
não carbonatadas) e produtos alimentares (por exemplo, 
panificados, laticínios e cereais) funcionais e mais  saudá-
veis:  os  alimentos  enriquecidos  com  CAVAMAX®  W6  
têm  um  efeito  positivo  sobre  o conteúdo de lipídeos no 
sangue e níveis do colesterol “ruim” e facilitam a gestão 
de peso corporal, graças  à  capacidade  do  CAVAMAX®  
W6  de  reduzir  a  resposta  glicêmica.    A  alfa-dextrina  
tem aprovação como novo ingrediente no Brasil, GRAS 
(Generally Recognized As Safe) nos EUA e Novel Food na 
União Europeia e é a fibra ideal para atender a crescente 
demanda de um consumidor cada dia mais consciente da 
importância da alimentação para a saúde.  

Wacker Química do Brasil Ltda. 
www.wacker.com

 * Juan Patrón é responsável pelo desenvolvimento de novos 
negócios na região Latam da Wacker Biosolutions - divisão 
de Ciências da Vida e Biotecnologia da Wacker Chemie AG. 
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