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     Introdução 

 A pectina é um colóide natural, encontrado em todas as frutas, em maior ou menor 

quantidade, e em alguns tipos de raízes, tubérculos e outros do reino vegetal. Foi um francês, 

o Sr. Braconnot, que descobriu esta substância em 1825, batizando-a de “pectina”, que vem 

do grego Pektos (rígido, firme), fazendo alusão à sua característica básica, que é dar 

consistência/ gelificar. 

Pectina Citríca possui um alto grau de metoxilação, e rápida gelificação, padronizada 

com açúcar.  

  

 
     Descrição 

Na indústria, a pectina é conhecida por suas propriedades geleificante, espessante e 

estabilizante. No setor industrial, os polissacarídeos pécticos promovem aumento de 

viscosidade e funcionam como colóide estabilizante e protetor em alimentos e bebidas. Hoje, 

 
 



 

 

ele é usado em diversas aplicações, como produtos de confeitaria, iogurte e bebidas lácteas 

acidificadas. Possui a imagem de um produto natural e benefícios nutricionais reconhecidos. 

Por todas estas razões, novos usos estão constantemente sendo encontrados para a 

pectina na indústria de alimentos e também em aplicações farmacêuticas e cosméticas. 

As pectinas apresentam excelentes propriedades atrativas na produção de geléias de 

frutas, como uma geléia lisa, brilhante, homogeneidade na distribuição de frutas, boa 

untabilidade e gosto típico frutado. Dentre as aplicações na confeitaria industrial, a 

propriedade de ser resistente ao 

cozimento é muito apreciada. Os recheios forneáveis produzidos com a participação 

da pectina na formulação apresentam uma consistência elástica pastosa de fácil 

bombeamento, além de, no caso de recheio de frutas, as mesmas mantém todo seu atrativo 

e gosto típico de frutas. Na produção de balas e confeitos açucarados, as pectinas dão a 

textura elástica e estética, fortalecem o aroma de fruta além de propiciar um brilho ao 

produto. 

Na aplicação em iogurtes de frutas, a pectina influencia na distribuição homogênea 

das frutas, e quando existe a presença de geleias no fundo do pote, a pectina garante a 

estabilização e a separação entre frutas e o iogurte. Nas bebidas lácteas prontas para beber, 

de acordo com o pH mais elevado, a pectina protege as proteínas contra a desnaturação 

ocasionada no processamento térmico, impedindo qualquer precipitação ou floculação 

garantindo à qualidade sensorial. 

 

 

     Propriedades 

Apresenta como benefícios a formação de géis de excelente textura, transparência e 

liberação de sabor. 

Permite distribuição uniforme de pedaços de fruta devido a gelificação rápida. 



 

 

A Pectina Cítrica é uma fibra solúvel que além de facilitar a digestão de gorduras e 

proteínas, ajuda a regular a absorção de açúcares, diminuindo a sensação de fome e o 

armazenamento de gorduras. 

 
 

     Indicações 

 • Para produtos alimentícios e farmacêuticos, são eles: geléias, conservas onde se 

deseja suspensão uniforme dos pedaços de fruta, sorvetes, sucos de frutas, recheios de 

chocolate e medicamentos. 

 

 
     Concentração Recomendada 

Em geral recomenda-se uma dosagem de 0,3 – 0,5% em geléias e conservas. A 

dosagem ótima para aplicações específicas depende do pH e dos sólidos solúveis. 

 
 
 

     Farmacotécnica 

 Recomendamos dissolver o produto em água antes de adicioná-lo ao sistema de frutas 

final. 
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