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Guia da Nata

Nata
Histórico
Evidências arqueológicas indicam que a domesticação do
gado bovino ocorreu desde 8.000 a.C., mas o leite começou a ser utilizado expressivamente por volta de 3.000 a.C..
E, nessa utilização, o homem percebeu na superfície do
leite a formação de um creme branco e saboroso, a nata,
o crème de la crème. Para conseguir aproveitar a nata, o
produto era deixado em repouso até que a nata flotasse.
Em 1877, o engenheiro sueco Carl Gustaf Patrick de Laval
(1845 – 1913) inventou a desnatadeira centrífuga, que separava a nata do leite e, desde então, a nata é um ingrediente insubstituível de várias receitas, doces e salgadas.
Na cozinha francesa, foram desenvolvidos sabores e texturas diferenciadas com a nata. Já na Inglaterra, Argentina e
Uruguai existem receitas de molhos, bolos e tortas feitas
com o “sour cream”, a versão fermentada da nata que é
ligeiramente mais ácida.
Na região Sul do Brasil, a nata é utilizada em muitas preparações culinárias típicas como a cuca (pão doce de origem
alemã), apfelstrudel (torta folheada com recheio de maçã),
himmel und Erde (purê de batatas e maçãs), sagu de vinho
com creme, entre outras.
Na indústria de laticínios, além de dar origem à manteiga, a
nata está sendo utilizada como ingrediente obrigatório nos
“cremes de queijo”, seja no formato de sobremesas doces
ou produtos salgados espalháveis.

Material elaborado por equipe técnica Fermentech com colaboração da Professora
e pesquisadora Neila Richards, da UFSM e CNPQ. Todos os direitos reservados.

3

Definição e Legislação

A Nata é considerada um
leite enriquecido em lipídeos.
As palavras nata e creme, embora possuam o mesmo
significado, são descritas pela a legislação brasileira com
classificações específicas, com distinções especialmente no
teor de gordura e a possibilidade de se utilizar aditivos e
coadjuvantes somente na nata.
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De acordo com a legislação, nata é o produto lácteo relativamente
rico em gordura retirada do leite, que apresenta a forma
de uma emulsão de gordura em água, homogeneizado ou não, e
submetido a processo de pasteurização, mediante tratamento térmico e procedimentos
tecnologicamente adequados, suficientes para destruir todos os microrganismos
patogênicos. (IN 23/2012 MAPA).

denominação

O produto deverá ser denominado somente “nata”.
Como o sal (cloreto de sódio) é um produto opcional
permitido, quando este for usado, a denominação passa a
ser “nata com sal”.

obrigatório

O teor mínimo de gordura no produto deve ser de 45% e o
creme de leite como ingrediente obrigatório. É obrigatório
também informar no rótulo o teor de gordura e se o mesmo
foi homogeneizado.

aspecto físico
conservação

Deve ter cor brilhante sem apresentação de grumos e sem
presença de soro aparente e acidez máxima de 20ºD.
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A Nata, como produto acabado, deve ser conservada e
comercializada em temperatura entre 0 e 5ºC (zero e cinco
graus Celsius), com o objetivo de manter suas características.

Matéria-prima
Creme de Leite

Fisicamente, o creme de leite é uma emulsão de gordura
em água no qual os glóbulos graxos mantém-se intactos.
A concentração de gordura no creme pode variar entre 12
a 65%, segundo a forma de desnate. Seu ponto de fusão
possui grande amplitude (-40 a 40ºC) devido à composição
complexa, contendo mais de 400 ácidos graxo (AG).
O processo de desnate espontâneo, cuja operação é lenta
e descontínua, ocorre por aglutinação em temperaturas de
refrigeração, com ação da aglutinina ligando um glóbulo
a outro causando a floculação. Para acelerá-la e torná-la
contínua, recorre-se à força centrífuga utilizando-se uma
desnatadeira.
O creme de leite utilizado deve ser fresco, com acidez máxima de 20ºD. A qualidade do creme interfere diretamente
na vida de prateleira da nata, que geralmente é de 30 a
40 dias. Um creme de boa qualidade deve ser proveniente
também de um leite de boa qualidade com baixa contagem
de células somáticas (CCS) e baixa contagem de bactérias
(CBT ou CPP), pois leite com altas contagens prejudica a
qualidade da gordura do leite por ações enzimáticas.

Estabilizantes / Emulsificantes

Para se obter as características desejáveis em uma nata,
além da matéria-prima de boa qualidade, é fundamental a
utilização de bons estabilizantes/espessantes, em dosagem
correta e em processos tecnológicos adequados, como a
temperatura de pasteurização e envase respeitando ativação destes estabilizantes e conservação de seus géis formados, sendo a carragena o principal agente utilizado para
esta finalidade.
As carragenas são resistentes e pouco viscosas a
altas temperaturas e possuem baixa resistência a
pH baixos (<4).
A utilização de combinação entre carragena diminui a
chance de ocorrer sinérise (dessoramento).
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Processo de fabricação

Nata

01 Desnate

O processo de desnate consiste em um
tambor rotatório em cujo interior dispõe-se
uma série de pratos ou discos troncônicos,
aumentando consideravelmente o poder
de separação. Durante a centrifugação,
produz-se a aglomeração dos glóbulos de
gordura pela tendência destes a depositar-se sobre os pratos.

Condições para um bom desnate:
• Qualidade do leite: O leite sujo e ácido
deixa na desnatadeira grande quantidade
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6 de resíduos que dificultam a livre circulação
do leite desnatado que, às vezes, é forçado
a sair pelos orifícios da saída da nata;
• Temperatura do leite: Deve ser superior a 30ºC, mas sem chegar à temperatura
de pasteurização, para evitar a destruição
dos glóbulos de gordura;
• Velocidade: A velocidade do giro das
desnatadeiras está relacionado com seu
tamanho. Assim, as menores giram mais
rápido que as maiores;
• Alimentação do tambor: Se a passagem do leite é muito rápida, a força centrífuga não é aplicada durante o tempo suficiente e a separação da nata não é correta
como se desejaria;
• Evitar excesso de ar: Uma batedura
exagerada ou a incorporação acidental
de ar produz ruptura dos glóbulos de
gordura por sucessivas compressões e
descompressões.
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02 Padronização
do creme:

O processo de padronização do teor de
gordura da nata é de fundamental importância para atendimento de legislação (mínimo de 45%) e obter um produto final com
o teor desejado. A operação é realizada
normalmente já na saída da desnatadeira,
misturando nata e leite desnatado até atingir o teor de gordura desejado. O conteúdo
de gordura é inversamente proporcional ao
fluxo da desnatadeira, podendo ser controlado pela própria válvula controladora de
fluxo da centrífuga.
A padronização pode ser realizada também no próprio equipamento de fabricação utilizando leite desnatado, o
equipamento deve possibilitar agitação,
aquecimento e resfriamento.
Teores de gordura acima de 45% são utilizados quando se deseja obter um produto
com mais corpo, melhor textura e diminuir
a margem de erro em padronizações, sem
sair do limite mínimo legal.
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Dissolução
do estabilizante:

Deve-se utilizar leite morno e homogeneizar com ajuda de um liquidificador industrial ou triblender. Após perfeita dissolução, adicionar a mistura junto ao creme.

04

Pasteurização:

A pasteurização pode ser realizada em trocadores de calor a placas ou em tanques
com sistema de aquecimento e resfriamento, com agitador, se possível com variação
de velocidade. Em caso de pasteurização
em tanques deve-se iniciar aquecimento com maior velocidade dos agitadores,
durante o processo de aquecimento/resfriamento, a fim de minimizar a queima de
produto na parede do tanque e melhorar
eficiência da troca térmica.
Observar o binômio tempo/temperatura
• 80°C tempo de 20 minutos
• 85°C tempo de 15 minutos
• 90°C tempo de 5 a 10 minutos
É fundamental realizar o resfriamento na
temperatura de 60 a 70ºC, a qual é necessária para a ativação da carragena na
formação do gel.

Principais defeitos na

Nata
Dessoragem:
• Quebra do gel após sua formação, como
temperatura de envase baixa.
• Temperatura de estocagem alta.
• Pós-acidificação por contaminação.
• Dosagens muito baixas de carragena
(pouca estrutura de gel).
• Dosagem muito alta de carragena (formação de gel muito rígido e quebradiço).
Formação de grumos:
• Falha na dissolução da carragena.
• Creme ácido que precipitou.
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Envase
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Armazenamento
e distribuição

O envase deve ser feito com o produto ainda quente (65 a 70ºC) para não ocorrer a
reversão do gel e consequente defeito de
perda de estrutura e dessoramento.
Além disso, o envase quente entre 65 a
70ºC auxilia na eliminação de contaminantes da embalagem. Por isso, é importante invertê-la logo após o envase, com
a finalidade também de eliminar contaminantes do headspace e da tampa, além
de uma formação de gel mais próxima da
boca da embalagem. Temperaturas mais
baixas podem comprometer a segurança
microbiológica e temperaturas mais elevadas podem comprometer as barreiras de
proteção das embalagens.

A nata deve ser armazenada e distribuída
em temperatura entre 1 e 5ºC, respeitando-se esse intervalo ao decorrer de toda
a cadeira de frio para melhor conservação
do produto durante todo o prazo de validade estabelecido.

Contaminação por mofos e leveduras:
• Deficiência na pasteurização do creme.
• Baixa temperatura de envase.
• Headspace muito elevado.
• Não inversão da embalagem imediatamente após o envase.
Contagens muito alta de mesófilos:
• Creme armazenado por longos períodos
sem tratamento térmico (pasteurização e/
ou resfriamento).
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Produtos de excelência
•
•
•
•

ácido lático 85% • aromas • cloreto de cálcio 40% • condimentos • conservantes • corantes
culturas bioprotetoras • culturas lácteas • culturas para queijos especiais • culturas probióticas
enzimas coagulantes • estabilizantes • fibras • fumaça líquida • lactase • lecitina de soja
lipase em pó • proteína concentrada do leite (MPC) • proteína concentrada de soro de leite (WPC)

