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PECTINA GENU® LM 102 AS
Pectina Genu® LM-102 AS é uma pectina de baixo éster parcialmente amidada extraído da casca dos 
cítricos e padronizado pela adição de sacarose e sais tampão. A pectina refere-se a uma família de oli-
gossacarídeos e polissacarídeos, com características comuns, todavia extremamente diversos em sua 
estrutura fina. O esqueleto péctico é primariamente um homopolímero de ácido galacturônico ligado 
em α(1→4), com grau variável de grupos carboxilas metil esterificados. 

A Pectina Genu® LM-102 AS é um agente gelificante utilizado para promover textura de gel em alimen-
tos, principalmente, à base de frutas. A capacidade de gelificação também é utilizada onde for requerida 
a estabilização de alimentos multifásicos, seja no produto final ou em fases intermediárias do processo.

Os gelificantes são usados para espessar e estabilizar os alimentos líquidos, conferindo-lhes, desta for-
ma, a sua textura. Embora desempenhem um efeito muito semelhante aos espessantes, como o próprio 
nome sugere, os agentes gelificantes formam géis. Estes agentes são geralmente proteínas ou hidratos 
de carbono, que quando dissolvidos nos alimentos líquidos têm a capacidade de formar uma rede tri-
dimensional no interior do próprio líquido. Esta situação cria um alimento único que, apesar de ser 
composto majoritariamente por líquido, apresenta um aspecto sólido, como é o caso das gelatinas, das 
geleias e de alguns produtos de confeitaria. Os gelificantes mais utilizados na indústria alimentícia são a 
pectina, a carragena e a gelatina.

As pectinas são responsáveis, em grande parte, pelas propriedades atraentes das geleias de frutas: geleia 
lisa, sinérese mínima, superfície brilhante, boa untabilidade, distribuição homogênea das frutas e o gos-
to típico e naturalmente frutado. Os processadores procuram, particularmente, pectinas que permitem 
ligar de forma homogênea os pedaços de frutas, que facilitem o envasamento, e que formem o gel a baixa 
temperatura. Geleias e compotas são preparadas à base de frutas ou de suco de frutas, de açúcar, de áci-
dos alimentícios e de pectinas. 
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PECTINA GENU® LM 102 AS

Principal função
• Aumento da viscosidade 
• Gelificante
• Espessante e estabilizante
• Criação de vasta gama de textura 

Principais aplicações
• Geleias, iorgute, nappage
• Doce de corte
• Balas de goma
• Bebidas nutricionais
• Aplicações farmacêuticas

Concentração de uso típico
1 - 2%

Características físico-químicas 
Aspecto: pó
Cor: branco a levemente amarelado 
Odor: característico 
pH (1%): 4,0 – 5,0 
Perda por secagem (%): máx. 12
Contagem de bactérias totais: <1000 UFC/g
Contagem de fungos e leveduras: <100 UFC/g
Contagem de coliformes: ausente
Contagem de Salmonella: ausente
Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa: ausente
Pesquisa de Staphilococos aureus: ausente

Recomendações de estocagem
Armazenar em local seco, arejado e em temperatura ambiente.
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