
O que esse rendimento extra significa para seus negócios?

• Até 40% menos geração de sub-produtos
• 0% de geração adicional de AGL (Ácido Graxo Livre)
• Até 7 doláres adicionais por tonelada de óleo

Essa inovadora solução biológica funciona com eficiênca em 
diversos tipos de óleos vegetais, ajudando a reduzir os níveis 
de fósforo.

Para se manter competitivo no mercado de processamento de óleos 
vegetais, aumentar o rendimento é uma das suas maiores prioridades. Mas 
com as atuais soluções de degomagem aquosa ou refino alcalino disponíveis 
no mercado, é sempre um desafio para você atingir mais do que 95% de 
rendimento. Nós acreditamos que é hora de ir além desse limite.

Acesse mais óleo do 
que você pensou ser 
possível. 

Novozymes
Quara® Boost

Com Quara Boost, 
você pode ter até 
2% de rendimento 
adicional de óleo.



Reimagine suas posibilidades em refino alcalino

Se manter atualizado nesse dinâmico mercado de processamento de óleos vegetais 

requer as melhores tecnologias e conhecimentos para ser ainda mais flexivel, eficiente 

e rentável. Com Quara Boost, em um processo inovador e patenteado pela Novozymes, 

você pode alcançar resultados mais robustos no processo de Refino Alcalino. Vamos 

transformar juntos a qualidade e sustentabilidade dos seus negócios. Entre em 

contato conosco para saber mais sobre essa recém lançada solução.  
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Reduza em até 40% a geração de sub-produtos de baixo valor 
agregado: Menos impurezas, mais lucros.

Quara® Boost é composta por duas moléculas únicas de fosfolipase C. Estas moléculas hidrolisam 
cerca de 75% dos fosfolipídios PC, PE e PI sem gerar nenhum indesejado ácido graxo Livre.

Processo simples, grande impacto

Aumente sua rentabildiade
Ao aumentar o rendimento de óleo, Quara Boost potencializa sua receita e rentabildiade. Dentro 
das condições mercadológicas vigentes, nossa solução pode ajudar você a conquistar até 7 doláres 
adicionais para cada tonelada de óleo produzida. Para entender o potencial de ganho de rentabilidade 
da sua planta, por favor visit nosso site ou contate seu vendedor Novozymes.  

Fig. 3. Diagrama para representar como as enzimas convertem fosfoliídios em 
diglicerídeos.

Fig 1. Mecanismo da enzyme, representando como Quara Boost funciona no processo de degomagem aquosa.
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Fig 2. Resultados de testes de 
laboratório mostrando a recuperação 
adicional de 2% de óleo a partir de 
óleo de soja com 900ppm de Fósforo.

Fosfolipídio Éster fosfato

PLC
Diglicerídeos A perda de óleo gerada durante o processo de degomagem é 

causada pelos fosfolipídios, que atuam como emulsificantes. 
Esses fosfolipídios arrastam óleo neutro para as gomas 
(sub-produto). Quara Boost converte os fosfolipídios em 
diglicerídeos (DAG), que, juntamente com o óleo neutro 
recuperado, poderá ser vendido como óleo. Em outras 
palavras, você vai gerar menos sub-produto e mais óleo.

https://www.novozymes.com/en/advance-your-business/food-and-beverage/vegetable-oils-processing/degumming

