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Na busca por uma 
alimentação mais equilibrada 
e saudável, os alimentos 
enriquecidos ou fortificados 
estão sendo cada vez mais 
procurados, principalmente 
por fornecer nutrientes e 
elementos essenciais para 
nossa saúde, que acabamos 
não conseguindo suprir com a 
alimação regular do dia-a-dia.

Importantes para auxiliar na prevenção de doenças, 
principalmente cardiovasculares, as fibras têm um papel 
fundamental na nossa dieta, e diversos estudos vem sendo 
realizados para comprovar seus benefícios através do seu 
consumo diário, como melhora no funcionamento do 
intestino.

De uma perspectiva nutricional, as fibras alimentares são 
definidas com base nas suas características fisiológicas, ou 
seja, sua não digestibilidade. Isso significa que as suas 
ligações químicas não podem ser quebradas pelas enzimas 
digestivas humanas, e algumas podem ser somente 
degradadas por bactérias no nosso intestino grosso, ou até 
chegarem intactas ao mesmo, o que explica a classificação 
das fibras entre solúveis e insolúveis.

FIBRAS SOLÚVEIS
Também são conhecidas como fibras prebióticas e estimulam 
seletivamente a proliferação de bactérias benéficas no nosso 
cólon, auxiliando na saúde digestiva e imunológica. 
Associadas a uma dieta balanceada, também são conhecidas 
pela prevenção de doenças, por diminuir o poder de 
reabsorção do colesterol LDL (ou colesterol ruim), impedir o 
acúmulo de gordura em veias e artérias e evitar os riscos de 
picos de açúcar no sangue, tornando mais lenta a absorção 
da glicose na corrente sanguínea.

FIBRAS INSOLÚVEIS
Resistem ao trato digestivo chegando intactas ao intestino 
grosso, sendo muito utilizadas para combater a prisão de 
ventre, uma vez que estimula o funcionamento do mesmo. 

PANIFICAÇÃO

LÁCTEOS, SORVETES E
FÓRMULAS INFANTIS

DOCES, CONFEITOS E
PREPARADOS DE FRUTAS

SUPLEMENTOS
ALIMENTARES

PRINCIPAIS APLICAÇÕES 
As aplicações das fibras são diversas, e , além 
de fornecer uma contribuição funcional, há 
benefícios específicos para os diferentes 
segmentos:



PÃES E BOLOS

SNACKS - EXTRUSADOS E LAMINADOS

Possuem baixa capacidade de retenção de água - fácil de usar. (FS)

São resistentes ao processo de aquecimiento, meio ácido e a açao da 
levedura. (FS)

Com a substituição parcial da farinha de trigo, promovem formulações 
reduzidas em carboidrados e açúcar. (FS)

Contribuem com textura para produtos sem glúten. (FS)

Melhoram a expansão. (FS)

Possuem baixa capacidade de retenção de água . (FS)

São tolerantes ao processo de extrusão mantendo o teor de fibras após o 
processamento. (FS) 

Melhoram a maquinabilidade da massa durante o processo de laminação. (FS)

Fornecem estrutura em snacks reduzidos em açúcar. (FI)

Possuem ótimas propriedades umectantes e melhoram a textura. (FI)

Não participam da reação de escurecimiento (Maillard). (FI)

CEREAL MATINAL Melhoram a textura (crocância). (FS)

Ajudam a manter o cereal mais crocante na tigela por mais tempo. (FS)

BARRAS DE CEREAL Melhoram a textura. (FS)

Possuem mínima ligação com a água - fácil de usar. (FS) 

Podem promover a redução de açúcar. (FI)

MACARRÃO / NOODLES Fornecem resistência a massa quando submetida a um processo de 
sobrecozimento. (FS)

Promovem textura firme e de fácil mastigação. (FS)

Auxiliam no processo de laminação da massa. (FS)

(FS) FIBRAS SOLÚVEIS  (FI) FIBRAS INSOLÚVEIS

Tanto as fibras solúveis quanto insolúveis 
podem ser aplicadas nos principais 
processos produtivos de panificação, 
sendo observados melhora de textura e 
facilidade no processamento.

Panificação

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS DAS APLICAÇÕES DE
FIBRAS SOLÚVEIS E INSOLÚVEIS EM ALIMENTOS



(FS) FIBRAS SOLÚVEIS 

Para esses segmentos se destacam 
principalmente as fibras solúveis que 
podem também trazer características 
de textura e serem adequadas para 
diferentes tipos de processos.

FÓRMULAS INFANTIS

BEBIDAS LÁCTEAS & IOGURTES

Benefícios prebióticos mais próximos do oligossacarídeo da mãe. (FS)

Promovem o crescimento e melhoram a qualidade das fezes e do 
sistema imunológico. (FS)

Adequadas para distintas condições de processos como altas 
variações de pH e aquecimento. (FS)

Auxiliam na redução de açúcar. (FS)

Contribuem para a textura dos produtos. (FS)

Melhoram o mouthfeel e arredondam os sabores. (FS)

SORVETES Auxiliam na redução de açúcar. (FS)

Melhoram cremosidade, especialmente em formulações reduzidas em 
gordura e/ou açúcar. (FS)

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS DAS APLICAÇÕES DE
FIBRAS SOLÚVEIS E INSOLÚVEIS EM ALIMENTOS

Lácteos,
sorvetes e
fórmulas
infantis



(FS) FIBRAS SOLÚVEIS   (FI) FIBRAS INSOLÚVEIS

Através de formatos práticos como 
pós em sachês, cápsulas, ou 
comprimidos, os suplementos são 
cada vez mais procurados por sua 
facilidade de utilização, e as fibras 
podem ser aplicadas também para 
essa aplicação.

SUPLEMENTOS EM CÁPSULA

Trazem um aporte de fibras de uma maneira simples, somente adicionando 
em água ou bebida de preferência. (FI)

Não aportam sabor. (FI)

Facilidade de uso ao consumidor final. (FS)

Não aportam sabor. (FS)

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS DAS APLICAÇÕES DE
FIBRAS SOLÚVEIS E INSOLÚVEIS EM ALIMENTOS

Suplementos
alimentares

SUPLEMENTOS EM PÓ



Para produtos com alto dulçor como 
doces, confeitos e preparados de 
frutas, é possível utilizar as fibras 
também como auxiliadoras na 
redução de açúcares.

(FS) FIBRAS SOLÚVEIS

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS DAS APLICAÇÕES DE
FIBRAS SOLÚVEIS E INSOLÚVEIS EM ALIMENTOS

Doces,
Confeitos e
Preparados
de Frutas

CONFEITOS, BALAS & GOMAS

PREPARADO DE FRUTAS

Adequadas para produtos com transparência desejada. (FS)

Baixas em calorias. (FS)

Estáveis ao aquecimento. (FS)

Possuem um sabor limpo e levemente doce. (FS)

Não participam da reação de Maillard. (FS)

Não impactam aspectos importantes como viscosidade e sabor.

Validada redução de açúcar de até 50% dependendo da formulação 
inicial. (FS)



A Ingredion possui 
um amplo 
portfólio de fibras, 
adequadas para 
todas as 
aplicações 
mencionadas, 
sendo destacadas 
as seguintes:

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS DAS APLICAÇÕES DE
FIBRAS SOLÚVEIS E INSOLÚVEIS EM ALIMENTOS

NOME

PRODUTO

ORIGEM

FIBRAS SOLÚVEIS
BIOLIGO® GOS

Galactooligosacarídeo

Lactose

NUTRAFLORA® P-65*

Frutooligosacarídeo

Fructose

POLIDEXTROSA

Polidextrose

Milho

*Possuem estudos científicos feitos com o próprio ingrediente

NOME

PRODUTO

ORIGEM

FIBRAS INSOLÚVEIS
VERSAFIBE™ 1490

Amido modificado

Papa

VERSAFIBE™ 2480

Amido modificado 
resistente

Milho

HI-MAIZE® 260*

Amido resistente 
Clean Label

Milho

Amido modificado 
resistente

Mandioca

NOVELOSE® 3490

*Possuem estudos científicos feitos com o próprio ingrediente
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Solucione todos os seus desafios
relacionados as fibras. 
Entre em contato com os nossos
especialistas da Ingredion hoje!


