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The protein hydroLyzates production has three different

aims: to

preparation

modify the funcionaL properties of the

of smaLL peprides or amino acids for

proteinsi

its use

the

in

dietetic

agents.

foods or with speciaL purposes and, aLso as fLavoring

The objectives of the research consist in estabLishing

the processing conditions in order to obtain the meat protein

microbiaL protease, separated or in

soLubiLized materiaLi

hydroLyzates:

trypsin and

determination

the

of

of

study

the

of the enzymatic action

the

of papain,

a bLendi

degree of

hydroLysis in previousLy established conditions, and of some

functianaL propperties such as viscasity and emuLsifying capacitv

and, finaLLy the identification and characterizatian af the

resuLting substances from the hydroLysis. The purpose af the

study is the deveLapment af a product ta be used in enteraL

nutritian.

Locally called ·patinho" was subject to

order to eliminate visible fat and

microbial protease were used,

cut of meat

separated ar

theand

previausLy

trypsin

blend,

the

in a

papain,The

in

ground.

The

previous handlinq

apaneurasis, and

subject to the determination af its activity. !=l 10 \ pratein

solution was prepared with pH = 7.0, then heated at 50 - 60 a C

and when the temperature was leveled,

propartion of 1:100 of pratein.

the enzymes were added to a

Then we praceeded to the



hydroLysis under agitation for 3 hours. i=lfter thermic

inactivation and fiLtration, the soLubLe soLids concentration ~as

determined, the moLecuLar ~eight of the soLubLe peptides ~as

estimated, then fractioning through thin Layer chromatography and

the amino acids quantity anaLysis. Viscosity measurement and

fLui~ characterization ~ere aLso estabLished. The dry hydroLyzate

product ~as stored in pLastic bags and ~as anaLysed according to

chemicaL composition and emuLsifying capacity of its protein.

The effect of the enzyme action on the bovine meat

protein ~as observed in sequence: bLending of enzymes, foLLo~ed

by papain and trypsin and finaLLy of the microbiaL protease

according to soLubiLity and degree of hydroLysis.

120 minutes ofi=lfter

conditions, the Brix degrees,

hydroLysis under

soLubLe soLids and

experimentaL

degree of

hydroLysis remained unchanged.

In the anguLar veLocity range tested the protein

hydroLyzate presented a non-Ne~tonian, pseudopLastic' behavior.

The viscosity of the hydroLyzate is 1,7 - 36,0 poise at 30 °c and

2,4 - 52,7 poise at 60 °C, The maximum vaLues of viscosity ~ere

reached at 90 minutes of hydroLysis.

The increase af saLubLe pratein concentratian, increases

the emuLsifying capacity af soybean aiL in ~ater, bringing an a

La~ering af fat gLabuLes diameter.



The treatment with the· enzyme bLend promotes an

enrichment of the soLubLe in essentiaL amino acids.

occurs with papain.

The opposite

increases

ammount of free amino acids exhisting in meat is

onLy 30 minutes of enzymatic treatment the ammount

5.7 times on aver~ge. During the hydroLysis the

The

~fterLow.

concentration of free amino acids grows.

The

was arginine.

p'h en y La La n i n

parameters.

most commonLy found amino acids in aLL treatments

The tryptophan was found among the free and the

ammounts were aLways beLLow the F~O's proposed

The eLectrophoretic anaLysis reveaLed the progress of

hydroLysis, showing the different bands of moLecuLar weights

smaLLer every time.

a product

microbi LogicaL

The

oLigopeptides

contamination.

hydroLyzate is

and free amino acids, free

of

of

high soLubLe

During the hydroLytic process, there is a constant

variation in characteristics of the soLubLe and its amino acidic

composition.



RESUMO

prop6sitos distintos: modificar as propriedades funcionais

l=l produc;~o de hidroLisados protéicos visam três

das

proteinasj preparac;~o de pequenos peptideos ou aminoacidos para

uso em dietéticos ou com finaLidades especiais

agentes fLavorizantes.

e, ainda, como

Os objetivos da pesquisa consistiram em estabeLecer as

condic;ões de processamento para obtenc;~o de hidroLisados

protéicos de carne bovina: estudo da ac;~o enzimatica da papaina,

da tripsina e da protease microbiana, isoLadas e em mistura;

determinac;~o do materiaL soLubiLizadoj do grau de hidr6Lise nas

condic;ões pré-estabeLecidas e, de aLgumas propriedades funcionais

como viscosidade e capacidade de emuLsificac;~o e, ainda,

identificac;~o e caracterizac;~o das subst~ncias resuLtantes da

hidr6Lise. l=l finaLidade do estudo é a eLaborac;~o de um preparado

formuLado para utiLizac;~o em aLimentac;~o enteraL.

l=l porc;~o da carne conhecida no mercado peLo nome de

"patinho" foi submetida a tratamento prévio para retirada de

gordura visiveL e aponevroses e, moida. UtiLizou-se a papaina, a

tripsina e a protease Ihicrobiana, isoLadas e em mistura

Preparou-se uma

tripsina : protease microbiana. 2: 1: 2) , previamente

7,0,=pH

temperatura,

de

da

determinaç~o de atividade.

10 \ de proteina e a vaLor

50-60 °c e ap6s a estabilizaç~o

a

a

a

(papaina

submetidas

suspens~o

aqueceu-se

acrescentou-se as enzimas na proporç~o 1:100 de proteina.



solúvelenriquecimento do

promoveo tratamento com

em

a mistura de

aminoácidos

enzimas

essenciais. Com a

papaina ocorre o inverso.

o teor de aminoácidos livres existentes na carne é

baixo. Em aoenas 30 minutos de tratamento enzimático na média a

concentraç~o eleva-se em 5,7 vezes. Durante a hidr6lise ocorre

um aumento na concentraç~o de aminoácidos livres.

o aminoácido liberado em maior teor em todos tratamentos

foi a arginina. o triptofano foi detectado entre os livres e os

teores de fenilalanina sempre estiveram abaixo do valor proposto

pela FI=lO.

I=ls análises eletroforéticas revelaram a progress~o da

hidr6lise mostrando as diferentes manchas de pesos moleculares

cada vez menores.

hidrolisadoo

oligopeptideos solúveis

é

e de

um produto de

aminoácidos

alto

livres,

teor

isento

de

de

contaminaç~o microbiana.

Durante o transcorrer do processo hidrolitico

variaç~o constante nas caracteristicas do solúvel e

composiç~o aminoacidica.

há

na

uma

sua



Procedeu-se ã hidrÓlise sob agitiç10 durante 3 horas. ~pÓs

inativaç~o térmica e filtraç~o determinou-se a concentraç10 de

sólidos solúveis; a avaliaç~o do peso molecular dos peptideos

solúveis; o fracionamento por cromatografia em camada delgada e,

a analise quantitativa dos aminoacidos. ~inda foram feitas

medidas de viscosidade e caracterizaç~o do fluido. o produto

hidrolisado seco, acondicionado em sacos plasticos, foi analisado

com relaç~o a composiç~o.quimica, capacidade de emulsificaç~o de

sua proteina e perfil de aminoacidos.

~ eficiência do ataque das enzimas sobre as proteinas

da carne bovina deu-se na seguinte ordem: mistura de enzimas,

seguida da papaina e da tripsina e finalmente da protease

microbiana segundo os par~metros solubilidade e grau de hidÓlise.

os valores de graus 8rix,

condiç~es

trabalho

Passados 120 minutos de hidrÓlise nas

sólidos solúveis e grau

de

de

hidrÓlise mantiveram-se inalterados.

Na faixa de velocidades angulares ensaiadas o

hidrolisado protéico comportou-se como um fluido n~o-Newtoniano,

pseudoplastico. ~ viscosidade do hidrolisado ê de 1,7 a 36,0

poise a 30 °c e 2,4 a 52,7 poise a 60 oCo Os valores maximos para

a viscosidade s~o alcançados aos 90 minutos de hidrÓlise.

Conforme cresce a concentraç~o de proteina

aumenta a capacidade de emulsificaç~o de óleo de soja

acarretando uma diminuiç10 do di~metro dos glóbulos de

solúvel,

em agua,

gordura.
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INTRODUç:~O

GENERRLIDRDES

viva: plantas,animais e microrganismos.

Rs proteinas s~o

todos os tipos de matéria

subst~ncias complexas presentes em

primeira import~ncia", foi sugerido

primeiramente utilizado por Mulder em 1834.

o nome proteina, de origem grega, significando

por Berzelius

No corpo humano

"de

e

as

importante elemento estrutural,proteinas constituem o mais

sendo encontradas nos mósculos, na pele, nos cabelos, no tecido

conjuntivo, etc. Enzimas e horm8nios s~o proteinas, assim como a

maior parte das informações genéticas s~o por elas expressas

(15, 25, 49, 62, 67, 95, 100, 102).

Em sua maioria, constituem-se no minimo de hidrogênio,

oxigênio e nitrogênio. Quase todas contém enxofre e algumas

contém elementos adicionais como f6sforo, ferro, zinco e cobre. ~

presença do nitrogênio é uma caracteristica importante, pois da

às proteinas muitas de suas propriedades peculiares

(62, 95, 102).

denominadas

Rpesar de

proteinas consistem

sua

de

complexidade

20 unidades

e diversidade,

estruturais

todas as

aminoacidos. Nas moléculas protéicas, os aminoacidos est~o

unidos covalentemente por ligações peptidicas, isto é, o grupo

carboxila de um aminoâcido liga-se com o amino grupo do



---------
2.

segundo aminoácido Liberando água (49, 62, 95, 102).

I=Is cadeias poLipeptidicas podem conter centenas de

aminoácidos residuais, apresentando peso moLecuLar, composiç~o

quimica, ordem seQuenciaL e disposiç~o espaciaL definidos. Quando

hidroLisadas por ácidos minerais fortes ou certas enzimas, as

proteinas s~o decompostas em aminoácidos (49, 62, 67, 95, 102).

I=Is moLécuLas protéicas possuem diversos tipos e graus de

organizaç~o moLecuLar. O termo estrutura primária refere-se ao

esqueLeto covaLente da cadeia poLipeptidica e à sequ@ncia de seus

aminoácidos unitários. 1=1 estrutura secundária cor responde ao

arranjo reguLar, repetitivo no espaço, da cadeia poLipeptidica ao

Longo de uma dimens~o, formando héLices e foLhas pregueadas

(15, 62, 95, 100).

I=Is proteinas podem adquirir formas gLobuLares e

enoveLadas compactas. 1=1 maneira peLa quaL a cadeia encurva-se e

dobra-se em três dimensões, denomina-se estrutura terciária. Já o

termo referente à quaternária indica a forma pela quaL as cadeias

poLipeptidicas individuais, de uma proteina est~o dispostas em

relaç~o às outras (15, 25, 49, 62, 95).

Cada moLécuLa protéica tem em seu estado nativo uma

configuraç~o tridimensionaL pecuLiar, designada conformaç~o, que

cor responde à combinaç~o das estruturas secundária, terciária e

quaternária das proteinas (15, 49, 62, 95, 100).

I=Is proteinas exercem funções fundamentais e importantes

no organismo e certos aminoácidos 56 podem ser obtidos através



da ingest~o dietária.

3.

5~0 denominados aminoácidos essenciais:

isoLeucina, Leucina, Lisina, metionina, fenilaLanina, valina,

triptofano e treonina. ~ histidina é considerada essenciaL para

crianças. O conhecimento da qualidade e quantidade das proteinas

na dieta, suas fontes alimentares e seu metabolismo é por demais

significativo (58).

quais

S~o denominadas proteinas completas, as molécuLas nas

est~o presentes todos os aminoácidos essenciais em

quantidade suficiente e na proporç~o correta para manter o

equilibrio de nitrogênio e promover o crescimento. S~o elas a

ovoalbumina e a caseina, principais proteinas do ovo e do leite,

respectivamente, e também as proteinas da carne, dos pescados e

das aves (58)

Os alimentos protéicos de fonte animal possuem

proteinas de alto valor biológico, isto é, proteinas portadoras

de alto teor de aminoácidos essenciais, além de serem facilmente

absorvidas pelo organismo (58).

recomendadas de proteinas para

Segundo a

necessidades diárias

Food and Nutrition Board (30),

um

as

homem

refer@ncia de 70 kg e uma mulher referência de 58 kg é de 0,8 g

de proteina por kg de pese corpóreo por dia. Isso equivale? 56 g

e 46 g por dia para o homem e a mulher, respectivamente.

necessidades de proteina para manter o

Considerando uma ingest~o caLórica

baLanço

adequada, as

de nitrogênio

foram determinadas em 47 g/kg de peso corpóreo. Para crianças,

gestantes e lactentes, s~o feitas recomendaç3es adicionais em



4.

função do crescimento, do desenvolvimento fetal e da produção de

Leite. O Joint Commitee da FOOO ~NO ~GRICULTUR~L

ORG~NIZ~TION/WORLO HE~LTH ORG~NIZ~TION (104) também exprimiu as

necessidades de proteinas, definindo o "nivel seguro" de ingestão

de proteinas da mais alta qualidade (ovo ou leite) como sendo 52

a 57 g!k~ peso corpóreo/dia para um adulto (104).

1.1 - ~s proteinas do músculo

O músculo é formado por fibras; tecido conjuntivo

circundando as fibras; os vasos sanguineos e nervos; o tecido

lipidico e a mioglobina, responsável pela coloração vermelha e

pela reserva de oxig@nio. Contém 75 ~ de água; 20 ~ de

proteinas; 3 ~ de lipides, dos quais 0,3 a 1 ~ são fosfolipides;

1,2 ~ de glicideosj 0,7 ~ de sais minerais, dos quais 38 % são

10ns de potássio intracelulares e 7 ~ são ions sódio

extracelulares (7, 16,20, 21, 34, 50, 60, 61).

~s proteinas do músculo podem ser divididas em 3 grupos,

as sarcoplasmáticas, solúveis em soluções salinas de baixa força

iOnica (menor ou igual a 0,1); as miofibrilares ou proteinas

estruturais, soluveis em soluções salinas concentradas (força

iOnica 0,5 a O,6)j e as protelnas do tecido conjuntivo,
<

insolúveis em ambas as soluções, pelo menos a baixas temperaturas

(34, 60).



1 . 1 .1-

baixa

Proteinas sarcoplasmáticas

~ carne quando homogeneizada em soluções

força i8nica fornece, ap6s centrifugação

5.

saLinas de

a baixa

veLocidade, um sobrenadante denominado sarcoplasma. ~p6s

centrifugação a altas velocidades, removem-se corpos estruturais

do liquido, resultando um sobrenadante contendo as proteinas

sarcopLasmáticas globulares reais (34, 60).

~s proteinas sarcoplasmáticas perfazem 30 % do totaL

das proteinas do m6sculo. São sol6veis em soLuções de baixa

concentração salina, mas insol6veis em água quente. Compreendem

as albuminas, solóveis em água, e a mioglobina, também denominada

fração miogênica, as quais pertencem à maioria das enzimas

envolvidas na glic6lise (7, 34, 60).

1 .1 .2- Proteinas miofibrilares

Miosina

~ miosina perfaz 35 % da proteina do mósculo, é a

mais abundante de todas as proteinas encontradas na carne. E uma

molécula

molecular

com alta

510.000.

relação comprimento/di~metro

E formada por duas cadeias

e de peso

denominadas

meromiosina pesada e meromiosina leve. ~ miosina

quantidade de unidades de ácidos aspártico e

contém grande

glut~mico e

unidades básicas de histidina, lisina e arginina. Da composição

aminoacidica pode-se esperar Que a miosina apresente-se carregada



6.

negativamente em vaLor de pH fisioL6gico. Isto é confirmado por

investigações quimicas e fisicas; o ponto isoeLétrico da miosina

é aproximadamente 5,4 em soLuç~o de cLoreto de potássio

(7, 16, 20; 21, 60, 61).

Uma propriedade importante da miosina é sua ativilldd~

adenosina-trifosfatase (~TP-ase), envoLvida com a contração

muscuLar. ~ miosina demonstra afinidade por cátions monovaLentes,

como sódio e potássio. ~ grande parte da moLécuLa de miosina

possui configuraç~o de a-héLice, sendo que a meromiosina pesada

perfaz 100 % de estrutura espiraL (34).

~ctina

~ actina representa 15 % da proteina totaL do múscuLo,

também pertencendo ao conjunto das proteinas contrácteis. Existe

sob duas formas; quando Ligada ao ~TP está sob a forma gLobu! oIr

denominada G-actina. E obtida do tecido muscuLar por extração com

água e apresenta um peso moLecuLar de 60.000 (16, 20, 21, 34).

Sob a influência de sais neutros, a G-actina poLimeriza

para a forma fibrosa, a f-actina, com fiss~o simuLtanea do ~TP em

~DP e monofosfato. Embora a actlna apresente fraca

atividade ~TP-ase. o compLexo com ~TP n~o demonstra ser

indispensáveL para a poLim~rizaç~o até f-actina. ~ proteina não

possui peso moLecuLar ~efinido, considerando o fato de os

fiLamentos'

(7,21,34).

da actina n~o serem de comprimento conhecido



7.

l=/ctinomiosina

No másculo, a miosina e a F-actina est~o presentes sob a

forma complexada de actinomiosina, cor respondendo a uma forma

est~utural responsàveL pela contraç~~ e relaxamento no másculo do

animal vivo. o ~TP tem uma influência distinta na actinomiosina.

Uma soLuç~o de actina preparada peLa mistura de soLuçaes puras de

actina e de miosina, mostra aLta viscosidade. Essa diminui quando

s~o adicionados ~TP e seu saL de magnésio, pnis ocorre a reaç~o

de dissociaç~o entre a actina e miosina (7, 34, 60, 61).

Tropomiosina-Troponina

~ tropomiosina é também uma prote1na contràcti!. R

tropomiosina naturaL, aLgumas vezes referida como tropomiosina

(peso moLecuLar 56.000) e troponina (peso moLecuLar 80.000), tem

composiç~o aminoac1dica simiLar à miosina. ~ tropomiosina

possui estrutura secundaria (a-héLice), n~o se combina com a

miosina, mas sugeriu-se que filamentos de actina s~o atacados na

linha Z peLa tropomiosina. ~ troponina, globuLar, comporta-se

como se tives~e a funç~o de Ligar moLécuLas de tropomiosina às

héLices de actina. ~ tropomiosina toma parte importante na

contraç~o muscuLar, em particuLar como sistema reguLador sob aç~o

de 10ns caLcio (20, 21, 34).



1 . 1 .3- Proteinas do tecido conjuntivo

Colágeno

8.

~s fibrilas de colágeno consistem de uma tripla héLice,

contendo a maior quantidade de hidroxiprolina quando comparadas a

quaLquer outra proteina da carne (aproximadamente 12,8 %). Quando

aquecidas a 70 °c as fibras encurtam a um terço do comprimento

original. ~ temperaturas de 80 °c ou mais, o coLágeno é

convertido em geLatina (16, 20, 21, 34).

o colágeno é uma gLucoproteina possuidora de uma pequena

quantidade de gaLactose e gLucose. Sua distribuiç~o n~o é

uniforme no músculo esquelético, mas quantidades iguais de

colágeno implicam em uma mesma atividade fisica dos músculos

(34).

E relativamente insolúveL e devido à sua aLta tens~o

forma pontes cruzadas intermoLecuLares,

carne (20, 34, 60L

Reticulina

influindo na maciez da

~lguns pesquisadores consideram a reticulina como sendo

formas "imaturas" de colágeno. Est~o presentes durante o

desenvolvimento embrionário e com o crescimehto s~o superadas

numericamente pelo colágeno. ~s fibras s~o finas e ramificadas e

frequentemente est10 lntimamente ligadas ao endomisio do tecido
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muscuLar. ~ reticuLina e semeLhante ao coLágeno em aLguns

aspectos, porém n~o produz geLatina com o aquecimento (20, 34).

ELastina

~ eLastina é a proteina menos abundante no múscuLo e

contém dois aminoácidos pouco comuns, como a desmosina e a

isodesmosina, os quais est~o envoLvidos na Ligaç~o cruzada de

cadeias peptidicas, responsáveis peLas propriedades eLásticas

(16, 20, 21, 34,60, 61).

N~o é decomposta peLo caLor e contém pouca

hidroxiproLina. O conteúdo em vaLina é muito maior. Devido ao

pequeno número de cadeias carregadas da moLécuLa é muito

resistente á ácidos e áLcaLis (7, 21, 60).

~s fibras s~o faciLmente esticadas, ocorrendo seu ponto

de Quebra aproximadamente a 150 \ de seu comprimento originaL. ~s

fibras voLtam ao seu tamanho originaL após serem esticadas. ~

eLastina é extremamente insoLúveL devido ao aLto teor em

aminoácidos n~o poLares e às ligaç~es que agregam Quatro cadeias

vizinhas de elastina, através de Ligaç~es intermoLecuLares de

unidades de Lisina. E aLtamente resistente às enzimas digestivas

e n~o contribui no valor nutritivo da carne (20, 34).

~ composiç~o em aminoácidos essenciais e n~o essenciais

da proteina da carne é constante, observadas as espécies animais,

porç~es ou órg~os dos Quais é obtida. Uma exceç~o é observada

com relaç~o às carnes Que contenham grandes Quantidades de tecido



conjuntivo.
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~ composição em aminoácidos do tecido conjuntivo é

diferente da do másculo e da dos órgãos, pois contém quantidades

menores de triptofano e tirosina (20, 50, 60).

~lguns autores demonstraram que o conteado em arginina,

valina, metionina, isoleucina e fenilalanina é maior em relação à

outros aminoácidos com o aumento da idade de um animal. O

conteado em aminoácidos pode diferir em diversas partes da

carcaça (20, 50, 60, 61).

1.2 - ~s enzimas proteoliticas

~s prnteases pertencem ao grupo das enzimas mais

importantes para a indástria de alimentos.Uma enzima proteolitica

especifica requer algumas condiç6es ideais para hidrolisar a

ligação peptidica (62, 102).

~ natureza dos grupamentos presos a cadeia peptidica é

um fator de distinção entre as proteases. ~ tripsina hidrolisa a

ligação peptidica somente quando o radical é um residuo de

arginina ou lisina (102, 105).

Muitas proteases hidrolisam outros tipos de Ligações e

não somente ligações peptidicas. Estas podem ser substituidas por

uma amida (-NH2), éster (-COOR), tioéster (-COSR) ou hidroxamato

(-CONHOH) (62, 102).



H!=lRTLEY, em 1960 (38), sugeriu dividir as enzimas
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proteoLiticas em quatro grupos, conforme seu mecanismo de aç~o :

pro te ases serinicas: incLuem a tripsina, a

a eLastase e a subtilisinaiquimotripsina,

inibidas por

endopeptidases

ativai

diisopropilfluoridrato.

contém o grupo imidazol

s~o

Essas

como sitio

proteases sulfidrilicas: incluem as enzimas de origem

vegetal, tais como papaina,

protease !=l de estreptocOCOj

bromelina e ficina e a

s~o inibidas por agentes

sulfidrilicos. !=l semeLhança entre elas deve-se a

sequ@ncia aminoacidica em torno de residuos cisteiniL

e histidiL do sitio ativo

metaLoproteases: representadas peLas carboxipeptidase

!=l e 8, glicil-gLicina dipeptidase, Leucina

aminopeptidase, amino-acil-L-proLina hidrolase e

iminodipeptidasei s~o exopeptidases inativadas por

agentes quelantes metàLicoSi e

pro te ases acidas: incluem a pepsina e a reninai

necessitam de baixo vaLor de pH como 6timo.
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~s condiçaes e sitias de aç~o de aLgumas enzimas

proteoLiticas est~o resumidos no quadro seguinte

Condiçaes e sitias de aç~o de aLgumas enzimas proteoLitic~5.

proteases

bromelina

ficina

neutrase

papaina

pepsina

Quimotripsina*

tripsina

vaLor de pH

ótimo

5.0 a 8.0

5.0 a 8.0

5.5 a 7.0

6.0 a 7.0

2.0 a 4.0

7.0 a 9.0

7.0 a 9.0

temperatura

ótima

(oC)

50 a 60

50 a 65

50 a 60

60 a 80

23 a 40

23 a 40

sitios de a<;:~o

inespecifico, coLâgeno

inespecifico, coLâgeno e

eLastina

Tyr, Phe, Trp

~rg, Lys, His, GLy,

GLu, GLn, Leu, Tyr,

actinomiosina, eLastina

e coLâgeno

Phe, Trp, Tyr, e vârios

outros exceto Pro e ILe

Phe, Trp e Tyr

Lys e ~rg

FONTE: WHIT~KER (102), Y~M~MOTO (105), PETERNSEN (80) e BEHLTZ (14).

Tyr= tirosina, Phe= feniLaLanina, Trp= triptofano, ~rg= arginina,

Lys= Lisina, His= histidina, GLj= gLicina, GLu= âcido gLut~mico,

GLn= gLutamina, Leu= Leucina, Pro= proLina.



Devido à grande eficiência das enzimas,
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normalmente

apenas uma pequena quantidade é exigida no processo. Uma moLécula

de enzima é capaz de catalizar a convers~o de 100 a 1000

moléculas de substrato em alguns segundos. ~lém do mais, sendo

catalizadores, suas quantidades permanecem inalteradas e n~o

influem no balanço energético gLobal da reação (1C2J.

o conhecimento e a quantificação da atividade enzimatica

é importante porque permite acompanhar a produç~o e isolamento

das enzimas; padronizar e determinar as propriedades dos

preparados enzimaticos comerciais e determinar a quantidade

correta de enzima a ser adicionada no processo (14).

Em muitas preparações a concentração molar real da

enzima é desconhecida e a quantidade deve ser expressa em termos

de sua atividade (14, 102).

~ "Comission on Enzymes of the International Units of

Biochemistry" recomenda que a unidade de enzima seja definida

como a quantidade que cataLisara a convers~o de um umol de

substrato por minuto sob condições definidas. ~ concentraç~o de

proteina devera ser expressa em mg de proteina (ou nitrogênio)

por mL. Quando unidades de enzima/mL são divididas por mg de

proteina por mL, o resultado é a ativid~de especifica

cor respondendo ao nómero de enzima por mg de proteina (14).
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~ hidr6lise enzimática das proteinas

~ complexidade de muitas proteinas torna dificil o

estudo do processo de hidr6lise enzimática. O processo básico em

si é a Quebra da ligaç~o peptidica Que ocorre segundo as etapas

(40, 80) :

a. ~bertura da ligaç~o peptidica

enzima
-CHR'-CO-NH-CHR"- + H20

b. Troca de pr6tons

-CHR'-COOH + NH2-CHR"

c. Rearranjo

-CHR'-COOH + NH2-CHR"

-
-CHR'-COO + NH3-CHR' I

+
-NH3-CHR' ,

-
+ OH NH2-CHR" + H20

pKa =7.7 (25 °C) 7.1 (50 °C)

Numa proteina constituida de 20 aminoácidos, existem

380 ligações peptidicas como local provável de ataque enzimático.

Destas, uma determinada enzima é capaz de atacar apenas ligações

que estejam disponiveis à aç~o enzimática devendo-se levar em

conta também sua especificidade com relaç10 aos aminoácidos (27).
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~ estrutura tridimensional de uma proteina dificuLta J

aç~o da enzima tornando a hidr6Lise limitada (102)

~ denaturaç~o de uma proteina é o processo pelo qual a

proteina ou o polipéptide passa do estado arranjado para o

desarranjado sem ruptura da ligaç~o covalente (62). Pode ser

causada pelo aquecimento, alta press~o, sais, ácidos, álcalis,

modificações nas propriedades fisicas como

aLcoois ou agentes

denaturaç~o Leva a

denaturantes como a ureia (35). ~

a

perda da solubiLidade da proteina podendo torná-la hidroLisáveL

(80).

Na vizinhança de seu ponto isoelétrico uma proteina no

estado nativo possui baixa solubilidade. ~ hidrólise aumenta a

solubilidade das proteinas, podendo tornar 6til e vantajoso o uso

desta proteina em alimentos (1, 8, 22, 8U, 88).

~ possibilidade de uma proteina em formar emuLsões

estáveis tipo óleo em água estáveis é uma das propriedades

funcionais 6teis das proteinas nos aLimentos. ~ capacidade

emulsificante de uma proteina pode aumentar consideravelmente com

o ataque enzimático, esta dependerá do grau de hidr6lise (80).

~ pré-hidr6lise enzimática

expansibilidade da proteina, isto é,

incorporaç~o de ar quando a soluç~o

(40, 80).

tem ef~ito drástico na

afeta a capacidade de

é agitada vigorosamente

o sabor de uma proteina e de seu hidrolisado é chave em

muitas aplicaç~es e deve-se a fatores extrlnsecos e intrinsecos.



o potencial do amargor esta associado à composiç~o

da proteina (1, 46, 65, 74),
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aminoacidica

Segundo NEY (73), os aminoacidos hidrofóbicos, em

particular, s~o os responsaveis pelo amargor, relacionam-se com

a estrutura da proteina nativa e est~o isolados do contato com

outras subst~ncias resp~nsaveis pelo sabor.

seus

Os peptideos resultantes da hidrólise enzimatica expõem

aminoacidos do interior da estrutura, permitindo a

interaç~o destes com as subst~ncias do sabor e promovendo assim o

aparecimento do sabor amargo.

Evidências experimentais suportam esta teoria. ~

geLatina contém menor teor de aminoacidos hidrofóbicos e produz

hidroLisados com sabor menos amargo que a caseina. Esta por sua

vez, possui muitos aminoacidos hidrofóbicos e tende a fornecer

hidrolisados mais amargos (73, 90).

1 .4 Revis~o da literatura

Hidrolisados protéicos podem ser produzidos para três

propósitos distintos para modificar as propriedades funcionais

das proteinasi para a prodüç~o de pequenos peptideos ou

aminoacidos para uso em produtos dietéticos ou com finaLidades

especiais, e ainda, como agentes fLavorizantes (1, 53, 70, 80).

Os hidrolisados protéicos têm sido utilizadll', na

indústria de alimentos hà setenta anos e suas propriedades foram

redescobertas nos últimos vinte anos.



~pLica,~o muito interessante das

é aqueLa patenteada peLa 5wift & [o. (93)
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enzimas protebLiticas

, nos Estados Unidos.

Uma soLuç~o de papaina oxidada (protease de [arica papava), cerca

de 1,5 mg/kg de peso de animaL vivo, é injetada na veia jUQuLar

do animaL, 30 minutos antes do abate. ~s carcaças s~o

refrigerad~~ normaLmente, enquanto a papaina é reduzida a sua

forma ativa peLa atmosfera redutora do máscuLo "post-mortem"

~p6s esse tratamento, a maciez da carne cozida foi maior do que a

da carne n~o tratada com a enzima. Todavia . o custo dessa

tecnoLogia é muito eLevado.

~pLicações de processos enzimáticos na modificaç~o

da proteina da carne bovina vem sendo aLvo de muitos estudos. Na

ind6stria de carnes a recuperaç~o da proteina dos ossos, a

Liberaç~o de gorduras, a produç~o de hidroLisados

protéicos de carne para uso em condimentos,em dietas

especificas, em sopas de~idratadas,

processadas (66, 80, 103).

em p6s e nas carnes

o emprego de hidroLisados protéicos de carne em dietas

especiais, como o enriquecimento de aLimentos a serem

com feniLcetonária,ministrados

enteral ou

a pacientes

ainda, em nutri,~o parenteraL

em

totaL

aLimentaç~o

tem sido

reLatado (35,51).

~lguns autores estudaram a utilizaç~o de hidroLisados

protéicos com caracteristicas intensas de sabor e aroma, com aLto

teor de peptideos na produç~o de derivados de carne.
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~Lem dos estudos reLacionados com a tenderização da

seguidos porcarne iniciados em

SHIMOKOM~KI (93),

1953 por H~Y5 et alo (99),

PENNY et alo (79) e KNIGHT , 1986 (55) ja

pode ser evidenciada a utiLização de enzimas proteoLiticas em

processos industriais.

para tenderização da carne dopapaina

frango.

HUFFM~N et a L.

no pré-abate

1961 (44) utiLizaram a injeção

peito

de

de

HINRICH5 e WHIT~KER, 1962 (41) estudaram a ação da

ficina na degradação do coLageno, a quaL ocorre sob ação do

caLor, em baixo vaLor de pH ou em meio contendo aLta concentração

de sais, propiciando uma meLhor ação da enzima.

EL-GH~RB~WI e WHIT~KER, 1963 (27) investigaram os

efeitos do vaLor de pH, da concentração da enzima, da presença de

cisteina, do cLoreto de s6dio e da temperatura na soLubiLização

das proteinas do biceps femoris de carne bovina quando tratado

peLa ficina e peLa bromeLina.

McINTOSH e C~RLIN, 1963 (72) estudando a ação da

papaina sobre o múscuLo esqueLético da carne bovina I concLuiram

que todas as frações da proteina foram afetadas peLa enzima,

sendo que a mucoproteina e o coLágeno foram os mais atacados e

que o efeito tenderizador resuLta da quebra da estrutura ou da

rede do tecido conjuntivo

OT~K~ e HONGO, 1965 (76) testaram papaina, protease de

Streptomyces e de ~spergilLus oryzae sobre a carne bovina
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Evidenciaram que a papaina apresenlou maior efeito de hidr6Lise

sobre o coLàgeno e a eLastina.

DJORJEVIC et alo 1966 (24) estudando a aç~o da

papaina, da ficina e mistura papaina, ficina e bromeLina sobre a

carne, concLuiram que as proteases promoveram digestibiLidade,

hidr~taç~o e tenderizaç~o da proteina. Esses resuLtados s~o

vàLidos para injeç~o das enzimas via juguLar no animaL e n~o o

s~o para aqueLes por. imers~o.

HUFFMl=lN et alo I 1967 (43) injetaram papaina durante

as operações pré-abate do gado, o procedimento resuLtou num

aumento da tenderizaç~o da carne em vàrios graus, verificado em

distintas partes da carcaça.

Kl=lNG eRICE, 1970 (47) separaram o móscuLo de carne

bovina de acordo com a soLubiLidade. l=l

foi mais resistente à hidr6Lise

fraç~o soLúveL em àgua

enzimàtica frente a

coLagenase, bromeLina e tripsina (exceç~o feita àqueLas tratadas

com papaina e Rhozyma P-II). l=l fraç~o soLóveL hidroLisada era

formada de peptideos menores que os fragmentos soLúveis da fraç~o

n~o hidroLisada.

o estudo da aç~o das enzimas proteoLiticas papaina,

bromeLina, ficina, tripsina e prolease microbiana sobre o móscuLo
I

semi-tendinoso foi desenvoLvido por Pl=lRK e DRl=lETTl=l (77)/ em 1871.

l=ls enzimas apresentaram, à mesma temperatura, eficiência

reLativa, na seguinte ordem

protease microbiana ) tripsina.

ficina ) papaina bromeLina
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Em 1974, K~NG (48) estudou a tenderizaç~o da carne

utilizando a papalna, e KIT~Y~M~ et al., 1975 (54) observaram

a aç~o da papaina a 0,1 % durante 60 minutos e concLuiram ser

interessante na tenderizaç~o da carne.

·r

B~RUFF~LDI et alo 1975 ( 8 ) estudaram a digest~o

enzimàtica da carne bovina· in vitro "com pap3ina, ficina e

bromelina. O hidroLisado seco por LiofiLizaç~o, rico em proteinas

solúveis, pode ser adicionado a dietas de pessoas em . condições

fisiol6gicas especiais.

GRUNDEN, 1977 (36) observou a aç~o da papaina, ficina e

bromelina, protease e tripsina sobre a albumina da clara de ovo.

~ capacidade de incorporaç~o de ar foi afetada, assim como Q

comportamento eLetroforético veio acompanhado de uma dimin~iç~o

do valor de pH .

R~TTRIE e REGENSTEIN , 1977 (84) estudando a hidr6Lise

peLa papaina das proteinas miofibriLares do múscuLo de peito de

frango, observaram ser a miosina digerida mais rapidamente que a

actinomiosina. ~s proteinas das miofibrilas, especiaLmente

quando contrâteis, s~o rapidamente clivadas e outro

componente, a actina, apresentou proteóLise Limitada.

hidrolisados protéicos

H~MPTOM , 1977 (37) descreve o processo de obtenç~o de
,

de caseina, de gluten e de soja para

serem utilizados sob a forma de pastas e de pós.

submeteram a clara

ovo a

REGENSTEIN et alo , 1978 (85)

hidr6lise com ficina, bromelina, papaina, tripsina

de

e
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protease. Evidenciou-se a reduç~o da força de coaguLaç10 das

proteinas quando tratadas peLa ficina e bromeLina. ~ ficina

diminuiu a quantidade da proteina n~o coagulada, havendo, ainda

uma queda da estabiLidade e aumento da quantidade de espuma.

RD8BINS

catepsina O degrada as zonas Z das miofibriLas da carne

aç~o seLetiva sobre a proteina miofibrilar quandobovina e tem

et a L • , 1979 (87) observaram que a

comparada à papaina e parece ter pequeno efeito proteolitico

sobre aLfa - actinina ou actina.

B~RUFF~LDI e t a L • , 1981 (9) estudaram a digest~o

enzimàtica "in vitro" da carne bovina e concLuiram ser a ficina

mais eficiente que a bromeLina e a papaina.

PETERNSEN, 1981 (80) cita vàrias apLicações para os

hidrolisados protéicos

.hidrolisados de proteina de soja em "50ft drinks" de

banana, goiaba e manga

.processo de tratamento de carnes com uso de

hidroLisado de proteina de soja soLúveL no ponto

isoeLétrico, para incorporaç~o na soLuç~o de cura

.uso de proteases no processo de fabricaç~o da geLatina;

.incorporaç~o de hidroLisados de geLatina em

Liquidos como bebidas de baixa caLoria

dietéticosj

alimentos

agentes
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. recuperaç~o da carne do 0550 de animais ap6s o abate e

uso do hidroLisado para

ou sopas;

produtos como carne enLatada

.produç~o de Leite de soja com uso de hidr6Lise

enzimática em duas etapas do processo j

.hidr6Lise enzimática dos gr~os de trigo para aumentar a

soLubiLizaç~o das proteinasj e

.descoLoraç~o da hemogLobina do sangue , sub-produto

da indâstria da carne para utiLizaç~o na cura ou

mistura com pLasma sanguineo para a produç~o de

derivados da carne.

FREEM~N e 5~WHILL, 1981 (33) prepararam hidrolisados de

proteina usando residuos de várias fontes, tratando com

proteinase em meio alcaLino. Obteve-se um produto com 84 % de

hidr6Lise, capacidade de formaç~o de gel e nenhuma subsUlncia

protéica deteriorada.

5~LMON~, 1982 (33) descreve que dipeptideos e

aminoácidos, resultantes de hidroLisados de caseina, podem ser

usados em nutriç~o parenteral totaL.

5WI=IN, 1982 (96) descreve a produç~o técnica de

hidrolisado de sangue de gado com protease alcalina, aLcaLase

obtendo um produto com 18 % de grau de hidr6Lise em 50 a 90

minutos oa 55 C.
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~S~KUR~, 1982 (4) hidroLisou as proteinas da carne

bovina observando a infLuência da reLaç~o enzima/substrato,

temperatura e tempo de hidróLise no aumento do teor de sóLidos

soLóveisi a bromeLina apresentou maior rendimento em sóLidos

soLóveis seguida da papaina e da ficina.

NUNES e GEROMEL, 1982 (75) produziram hidroLisado

protéico de tiLapia atingindo 6,0-7,5 % de nitrogênio n~o

protéico em 45 minutos a uma temperatura de 50-60 °c utiLizando

bromelina a 1 % (E/P) .

K~GHUN~TH e R~OS, 1984 (82) submeteram seis proteinas

de origem vegetaL e cinco de origem animaL a digest~o enzimática

sequencial "in vitro" com pepsina, pancreatina-tripsin~ e

erepsinai observaram a Liberaç~o de pequenos

principalmente nas proteinas de origem animaL.

peptideos

CHOI e RHEE, 1984 (22) estudaram atividade e

propriedades funcionais da proteina de soja após hidróLise

enzimatica com enzimas vegetais, microbiana e tripsina. ~Lcalase

microbiana e p'ronase foram as mais ativas.

C~ILL~U e MORG~N, 1984 (19) sugerem que hidroLisados

protéicos sejam utiLizados diretamente como aLimento e no

processo para ensilagem de couro.

K08AY~SHI et al., 1985 (56, 57) estudaram a

degrada~~o da 51-caseina por enzimas de Irpex Lactus, Mucor

miehei e Endothia parasitica, comparando-as com a quimosina. ~

oroteóLise da 51-caseina peLa enzima da Mucor miehei foi
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similar à quimosina.

YURUKOV et a l. , 1985 (106) estudaram a. hidr6lise da

proteina da carne de carneiro pré-aquecida e sob ação de pepsina

e tripsina. ~ extensão da hidr6lise diminuiu com o aumento da

duração do tratamento.

KH~B~T~KE e DOI, 1985 (52) estudaram a prote6lise da

albumina com pepsina e observaram que a prote6lise parcial n~o

altera

estavel

as propriedades

resultante tem

de geleificação. O

aplicação potencial

gel transparente

na ·fabricação de

varios produtos alimenticios.

KILf=lR~,

aceleração da

maturação do

1985 (53) descreve varias aplicações como a

velocidade de formação do aroma e sabor na

queijo tipo cheddar com utilização de proteases

acidas, neutras, lipases e descarboxilases, resuLtando num

queijo com melhor aroma e sabor, grande aceitabilidade, aLta

concentração de proteina solóvel e de acidos graxos livres

Descreve também o uso de hidrolisados protéicos de peixes para

enriquecimento de leite de cabra; recuperaçãp das proteinas

do sangue e hidr6lise da proteina da semente de amendoim e

algodão, com a finalidade de aumentar a solubilidade.

BEHNKE et al., 1985 (12) sugerem formulações com

utilização de hidrolisados de proteina da carne bovina, suina

e ovina, acrescidos de cloreto de s6dio,

e condimentos.

gordura, aroma de carne
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estudaram a utiLizaç~o de

hidrolisados protéicos com caracteristicas intensas de f Lavor e

aroma,

carne,

com aLto teor de peptideos na produç~o de derivados de

de produtos vegetais e de confeitaria.

ERN5TER, 1985 (28) obteve um hidrolisado protéico de

caseina e utilizou-o como aditivo em alimentos baseados em atum

enLatado.

5HI=lNK, 1985 (91) preparou um hidrolisado de coLageno

para utiLizaç~o em alimentos, incLuindo

alimenticios em forma de gelo

sobremesas e produtos

BEHNKE e tal. , 1986 (13) estudaram a modificaç~o

enzimática da proteina da cLara de ovo usando termitase

(protease de Thermoactinomyces vuLgaris) e pancreatina. Nos

casos de baixo ou de médio grau de hidr6Lise, a modificaç~o

enzimática ocorrida resulta em produto com melhor funcionalidade

que o materiaL de partida.

VI=lLLEJO-CDRDDBI=l et al., 1986 (99) incorporaram

hidroLisados protéicos de soja. obtidos por tratamento com

alcaLase. a molhos crus e evaporados de carne fervida com a

finalidade de diminuir a atividade de água e aumentar a vida de

prateleira de produtos de carne.

DU5CHI=lNEK et al .• 1986 (26) obtiveram 'um hidroLisado

de protease neutra para

probHco a

utiLizaç~o

partir de residuos da indâstria da

preparaç'ão de

carne com a

derivados de

carne para o consumo humano.
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(29) tratando a caseina com protease

microbiana MiLezyme ~FP ou neutrase e hidr6xido de

s6dio, obteve um hidroLisado Livre de "f Lavor" com boas

propriedades emuLsificantes para incorporaç~o em bebidas e

produtos processados de carne.

QU~GLI~ e OR8~N, 1987 (81) hidroLisaram sardinhas

desengorduradas usando aLcaLase. Vários produtos foram obtidos de

tratamentos com diferentes graus de hidr6Lise peLa variaç~o da

reLaç~o enzima/substrato e do tempo de hidróLise

ST~BILE e 8~RUFF~LDI, 1988 (94) estudaram a hidr6Lise de

cLara de ovo usando papaina, tripsina e protease , tendo chegada a

produto de

Livre.

1 .5.

\

aLta soLubiLidade,

~Limentaç~o enteraL

contendo aminoácidos na forma

Segundo PEIRO E TORRES, 1983 (78) aLimentaç~o enteraL

significa aportar nutrientes através da via digestiva ou nutrir

um individuo, independente do tipo de aLimento, administraç~o e

técnica para fazê-Lo.

Todo paciente com capacidade para digerir e absorver

alimentos e/ou nutrientes em quantidade suficiente para sua

manutenç~o e anabolismo de novas proteinas deve ser nutrido por

via enteral.
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~s vias de administraç~o utilizadas na alimentação

enteral s~o:

- oral: considerada ideal, conta com a cooperaç~o

voluntâria do doentej é a via de aporte suplementar de calorias

para pacientes desnutridos e serve como método de preparaç~o para

cirurgia de c6lon;

- intubaç~o naso-gastrica: feita por sondas, produz

irritaç~o e problemas respirat6rios;

- vias cirúrgicas: f a r in go s to mi a , gastrostomia,

esofagostomia e jejunoslomia.

Um periodo de jejum inferior a uma semana, n~o constitui

em principio, indicaç~o para nutriç~o enteral. ~s indicações

propriamente ditas s~o fistulas do tratogastrointestinal,

ressecç~o maciça do intestino delgado, preparaç~o do c6lon para

cirurgia, doenças inflamat6rias intestinais, quimio e

radioterapia,

-----

pancreatite, e impossibilidades gerais de ingest~o

de alimentos, tais como anorexia nervosa, cirurgia da cabeça e

pescoço, úlceras, chagas na boc a, disfagia, acidente

cerebrovascular, hipertiroidismo, traumatologias (queimaduras e

politraumatismos), terapêutica neoplasica, insuficiência renal e

hepatica, disfunções metab6licas do recém-nascido e p' r é-

operat6rio de doentes com deficit nutritivo e, disfunções

neurol6gicas (6, 68, 69, 78).

~ alimentaç~o ,nteral é contra-indicada para pacientes

com fistulas jejunai,15-, transtornos metab6licos severos ou ileo
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paraLitico,

severa.

sindrome de maLabsor~~o e pacientes com diabete

!=lnte a variedade de produtos disponiveis para nutrição

enteraL, a eLei~ão de um ou mais não é tarefa fáciL. Segundo 80TH

e coL. (17) os preparados s~o cLassificados como:

- preparados usados como suplemento nutritivo:

utiLizados para acompanhar a alimentação regular, não possuem

todos os nutrientes, geralmente contém alto teor protéico e

densidade c~l6rica superior a 2 Kcal/ml;

- preparados usados para reposiç~o das necessidades

nutritivas: s'ão aqueles administrados via oraL ou por sondas,

contém 1 KcaL/mL e as proteinas devem corresponder a 14 \ das

caLorias totais;

- prepara~ão de composi~'ão quimica definida ou dieta

eLementar: dieta composta de uma mistura carente de residuos,

contendo no minimo 150 a 200 caLorias não protéicas/g nitrogênio,
'-.

com a qual se assegura que os aminoácidos foram utiLizados para a

sintese protéica e n'ão para'a gLicogen6Lise. Sua composiç~o deve

ser de aminoácidos (35 \ de essenciais e 65 \ de não essenciais),

hidratos de carbono, lipides, eletr6Litos, vitaminas e etc. HS

dietas devem ser Liquidas,

e,

de reduzido voLume e de fáciL emprego

- preparados formuLados para o desenho de dietas

moduLares: são aqueLes preparados à base de componentes únicos,

como proteinas, carboidratos e lipides ou, ainda, vitaminas ou



minerais. Esses permitem a individuaLiza~~o das dietas,
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segundo

necessidades especificas e patoLogia do doente:

~ prepara~~o e conserva~~o das unidades nutrientes deve

ser simpLes e de fáciL manejo. ~ dieta padr~o meLhor toLerada

peLo intestino é de 1 KcaL/mL com osmoLaridade 30 mOsm/L.

Recomenda-se usá-La até 24 horas ap6s o preparo e armazenamento

de até 8 horas a temperatura ambiente. ~p6s decorrido este tempo,

oarmazená-La numa temperatura de 8 C.

Quanto mais baixa for a situa~~o da sonda 110 intestino

deLgado, tanto menor será o máximo de aLimentos e caLorias a

administrar, pois o processo de assimiLa~~o se dá por redu,~o da

superficie de absor,~o e tempo de trtlnsito peLo

tratogastrointestinaL.

Durante as primeiras 24 horas do inicio da nutri,~o

enteraL, recomenda-se que o aporte de caLorias seja de 1/3 caL/mL

do totaL que se deseja administrar. Se há toLer~ncia, aumenta-se

para 2/3 no segundo dia e para 1 caL/mL no terceiro dia.

~ veLocidade de perfus~o deve proporcionar quantidade de

agua suficiente para cobrir as necessidades diarias. Deve-se

Limpu~ a sonda, antes e depois da aLimenta,~o, com água destiLada.

T~KED~ e OKED~ (97) estudaram a utiLizaç~o de carne

pré-digerida em dietoterapia e concLuiram ser um substituinte da

aLbumina humana ministrada por via parenteraL, do Leite em casos

aLérgicos e de produtos Laboratoriais com vantagens econômicas

(98).
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Os objetivos do presente trabaLho consistiram em

estabeLecer as seguintes condições de processamento para a

obtençl0 de hidroLisados protéicos de carne bovina:

- estudo da açl0 enzimática da papaina, tripsina e

protease microbiana, isoladas e em mistura,

proteinas da carne bovina;

sobre as

""'-

- determinaçl0 das condições de reaçl0 para a hidr6lise

enzimática das proteinas: infLuência da temperatura,

do vaLor de pH e do tempo de hidr6lise sobre a

solubilidade das proteinas;

- determinaçlo do teor do materiaL soLubiLizado e do

grau de hidr6Lise das proteinas nas condições pré

estabelecidas e de algumas propriedades funcionais

como viscosidade e capacidade de emuLsificaçlo;

- identificaçl0 e caracterizaçl0 das

resultantes da hidr6lise enzimática

subst~ncias

~ pesquisa é parte de um projeto mais

finalidade aa elaboraçl0 de um preparado

utilizaçl0 em alimentaçl0 enteraL.

amplo com a

formuLado para
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MRTERIRI5

Matéria-prima

Carne bovina ( porç~o conhecida no mercado pelo nome de

"patinho") submetida a tratamento prévio pela

"

2-

retirada de aponevroses e gordura visiveL

Enzimas

Tripsina de pancreas de boi (Proteomix 2000), preparado

fornecido pela Biobras, Belo Horizonte, MG.

Rtividade: Tripsina : Min.1234 UUSP/mg

Quimotripsina : Min. 988 UUSP/mg

Papaina 750, preparado fornecido peLa WalLerstein,

Copenhagen, Dinamarca.

IHividade: 45.000-50.000 NF/mg

Protease de microorganismo, Neutrase 1,5 G , preparado

fornecido peLa NOVO Industri do BrasiL Ind. e Com.

Curitiba, PRo

Rtividade: 1,5 Ru/g

Ltda,

3- Equipamentos de laboratório

- Rgitador de tubos Phoenix mod.RT56

- Rgitador magnético com aquecimento Fisatom mod.706R

- Rgitador mec~nico Fisatom mod.712
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- ~massadeira com temperatura controlada Readco

- ~parelho de destila~~o de nitrogênio TecnaL mod.036

-Balança analitica Sautermod. 404/11

- Balança semi-analitica Marte mod.~-1000

- Balança semi-analitica Stanton D42T

- BaLança Filizola

- Banho-maria com temperatura controLada Fanem mod.102/1

- Banho-maria com temperatura controLada Fanem modo 100

- C~mara frigorifica Mecalor

- Centrifugador Fanem mod.204 NR

- Centrifuga refrigerada Incibrás

- Chapa elétrica de aquecimento Marchesoni mod.25

- Chapa elétrica de aquecimento Marchesoni mod.50

- DensitOmetro Quick Quanti lI, Helena Lab. Corpo

- EspectrofotOmetro Bausch-Lomb Espectronic 70

- Estufa de secagem e esterilizaç~o Fanem mod.315/2-SE

- Estufa de secagem e esterilizaç~o Fanem mod.315/4-SE

- Estufa com circulaç~o forçada de ar Fabbe modo 170

- Freezer vertical Brastemp 270 l

- Geladeira Prosd6cimo 340 l

- Micro-digestor Tecnal modo TE-8-25

- Microsc6pio Nikon Labophot

- Microsc6pio Reichert

- Moedor de carnes Hobart mod.84181D

- PotenciOmetro Metrohm Herisau modo E 520

- RefratOmetro ~tago modo CIH-325

- Vidraria e materiais comuns de laborat6rio

- Viscosimetro Brookfield Synchro-Lectric, modo LVT.
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4- Reagentes anaLiticos

- l=!cetona

- l=!cetato de cádmio

- l=!cido acético gLacial

- l=!lbumina bovina, fra~~o V (Sigma)

- Carbonato de s6dio anidro

- Fosfato de sódio monobásico

- Fosfato de sódio dibásico

- Hidróxido de sódio

- n-Butanol

- Ninhidrina

feniLaLanina,

alanina}- Padré:les de aminoácidos

histidina, Leucina,

cistina

Lisina, tirosina,

treonina e valina.

- Padré:les para eLetroforese aLbumina bovina (PM

66000), albumina de ovo (PM 45000), pepsina (PM

34700), tripsinog@nio (PM 24000), beta-lactogLobulina

(PM 18400), Lisozima (PM 14300), SOS-6 ( mioglobina

polipeptideo, PM16950 i miogLobina fragmento I + lI,

PM 14400

miogLobina

mioglobina fragmento I, PM 8160

fragmento lI, PM 6210 e mioglobina

fragmento III ),

- Reativo de Folin-CiocaLteau marca QEEL

- Sulfato cõprico anidro

- Tartarato duplo de sódio e pota~sirr
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5- Soluç~es reagentes

a - Soluç~o alcalina

Carbonato de sódio anidro

Hidróxido de sódio

r:lgua destilada

b - Soluç~o de sulfato coprico

Sulfato coprico anidro

r:lgua destilada

c - Soluç~o de tartarato de sódio e potassio

Tartarato duplo de sódio e potassio

r:lgua destilada

d - Mistura reativa

20 g

4 g

1.000 ml

2 g

100 ml

4 g

100 ml

r:ls soluç~es a , b e c s~o respectivamente

misturadas na proporc;:~o de 100 : 1 : 1 .

e - Reativo de Folin-Ciocalteau

r:l soluc;:~o estoque deve ser diluida com agua

destilada na proporc;:~o de 1 : 2



f - SoLuç~o tampão fosfato (vaLor de pH = 7,0 )
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SoLução ~ (soLuç~o de fosfato de s6dio monobásico)

DissoLver 27,8 g em 1.000 mL de água destiLada.

SoLução B (soLução de fosfat~ de ~6cio dibásico

0,2 M)

DissoLver 53,65 9 de Na2HPD4 . 7 H2D ou 71,7 g

de NaHPD4 . 12 H2D em 1.000 mL de água destiLada.

Preparação da soLução tampão

Misturar 39,0 mL da soLução ~ e 61,0 mL da soLução

B. DiLuir para 100 mL .

g - SoLução tampão fosfato ( vaLor de pH = 6,0 )

Misturar 87,7 mL da soLução ~ e 12,3 mL da soLução

B, citadas anteriormente. DiLuir para 100 mL.

h - SoLução padrão de aminoácidos para cromatografia

em camada deLgada

Histidina ou Lisina 10 mg

GLicina 15 mg

~Lanina 5 mg

Treonina 5 mg

Tirosina 1 mg

Fen i La Lan í"n a 2 mg



Leucina

Cistina

VaLina

36.

2 mg

1 mg

1 mg

DissoLver em 10 mL de isopropanoL a 10 % em água

destiLada e acrescentar aLgumas gotas de HCL 1 N .

i - Fase móveL para cromatografia em camada deLgada

n-ButanoL

l=lcetona

l=lcido acético gLaciaL

l=lgua

35 mL

35 mL

10 mL

20 mL

j SoLuç:~o reveLadora para cromatografia de

aminoácidos

SoLuç:~o de acetato de cádmio a 5 % em

ninidrina etanóLica ( 1 g de ninidrina em 95 mL de

etano L e 5 mL de água destiLada)

L - SoLuç:~o N (soLuç:~o de acriLamida 30 % para o geL

de 5D5)

l=lcriLamida

N,N-metiLenobisacrilamida

..,

7,3 g

0,2 g
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Dissolver e diluir a 25 ml com água destilada e

filtrar. ~ soluç~o é estável por um mês quando

estocada em frasco ~mbar sob refrigeraç~o a

O - 5 °C.

m - Soluç~o PR ( p~~ssulfato de amOnio 10 \ )

Preparar Jiariamente. Dissolver 100 mg de

persulfato de amOnio em 1 ml de água destilada.

n - Soluç~o L

Tris

SDS

Dissolver o tris em água destilada.

deve ser aproximadamente igual a 8,8.

o SDS e completar o volume para 100

bem fechado sob refrigeraç~o a

o - Soluç:~o M

Tris

SDS

18,17 g

0,40 g

o valor de pH

~crescentar

ml. Estocar

O - 5 °C.

6,06 g

0,40 g

Dissolver o tris em água destilada.

deve ser aproximadamente igual a 6,8.

o 50S e completar o volume para 100

o valor de pH

~crescentar

ml. Estocar



bem fechado sob refrigeraç~o

p - 50luç~0 O

GLiceroL

8eta-mercaptoetanol

505

Tris-HCl

a

38.

o - 5 oCo

2,5 ml

1,2 ml

0,6 9

0,2 9

DissoLver o tris em agua destilada. O valor de pH

deve ser aproximadamente igual a 6,8 a 25 oCo

i=lcrescentar o

-mercaptoetanol.

agua destiLada.

semanas

entre O

quando

5 oCo

505, o gliceroL e o beta-

CompLetar o volume a 25 ml com

i=l soluç~o é estavel por duas

mantida sob refrigeraç~o

q - Tamp~o do gel

Tris

Glicina

505

DissoLver e diluir a l Litro

i=lntes da corrida diluir 4

fechado sob refrigeraç~o a

12 1 1 g

57,6 9

4 1 0 9

com agua destilada.

vezes. Estocar. bem

O - 5 oCo
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r - ~zuL de bromofenoL

DissoLver 10 mg de azuL de bromofenoL em 100 mL de

agua destiLada.

3 - SoLuç~o de coloraç~o

Comassie briLLiant bLue R

Metano L

~cido acético gLacial

1 g

250 mL

50 mL

DissoLver bem o azuL de comas~ie no metanoL.

~crescentar acido acético e compLetar a 500 mL com

agua destilada.

t - SoLuç~o de descoloraç~o I

Metano L

~cido acético gLaciaL

150 mL

35 mL

DissoLver em 500 mL de água destiLada. Esta

soLuç~o devera ser usada uma única vez e

descartada. Estocar bem fechada a temperatura

ambiente.

u - SoLuç~o de descoLoraç~o 11

Metano L

~cido acético gLaciaL

Glicerol

25 mL

35 mL

15 ml



DissoLver em 500 mL de água
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destiLada. Usar

na óltima lavagem para n~o quebrar o gel durante

a secagem.

Prepara~~o da amostra

~ amostra de proteina desconhecida deve ser

preparada pesando-se amostras de modo a terem

uma concentra~~o de 1 mg proteina/mL solu~~o

O.

Prepara~~o dos padrões

Os padrões devem ser reconstituidos em

solu~~o O, como o indicado a seguir.

proteina concentra~~o tamp'ão

6tima

Cmg/mU (m l )

albumina bovina PM 66000 1 ,5 17,0

albumina ovo PM 45000 1 ,5 17,0

pepsina PM 34700 5,0 5.0

tripsinogenio PM 24000 2,0 12,5

beta-lactoglobulina PM 18400 1 , O 25,0

lisozima PM 14300 1,0 25,0

505-6 mistura - -- 1 • O



~Liquotas podem ser
ocongeLadas a -20 C para uso
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futuro. Todas as proteinas devem ser incubadas a

o37 C por 2 horas em tamp~o de amostra (reagente

~) antes da eLetroforese.

ser apLicada 10 uL/geL.

Quantidade de amostra a

Preparaç~o do geL para eLetroforese

- Misturar conforme esquema a seguir a água

destilada, -a soLuç~o L e a soLuç~o N de acordo

com a concentraç~o de geL desejada.

por um minuto.

Desaerar

geL empacot. geL de separaç;~o

5 ~ 7 ~ 10 ~ 15 1,

agua destiLada ( mL ) 3,0 5,3 4,8 4,2 2,5

soLuç~o L ( mL ) - -- 3,1 2,4 2,5 2,5

soLuç~o M ( mL ) 1 ,25

soLuç~o N ( mL ) 0,75 1 17 2,4 3,3 5,0

- ~dicionar 0,066 mL de persuLfato de amônio a

10 ~.

- ~dicionar 0,001 mL de TMED~

- Misturar a soLuç~o cuidadosamente para

evitar a introduç~o de ar.

- Dispensar sobre as pLacas devidamente preparadas.

Primeiramente o geL de corrida e ap6s a
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polimerizaç~o deste," o gel de empacotamento. Sobre

a camada de gel adicionar isopropanol para evitar

a entrada de ar e nivelar o gelo

Eletroforese

~ eletroforE~e é realizada com a aplicaç~o de

uma corrente constante de 20 miliamperes/gel

com o eletrodo positivo na cuba inferior.

- Dilüir 250 ml do tamp~o do gel em 500 ml de

agua e pre~ncher os compartimentos da cuba de

eletroforese.

- Colocar 10 ul de amostra no gelo

- ~plicar uma corrente de 15 miliamperes/geL até

que a m~n~ha marcada (azuL de bromofenol) esteja

a 1 cm do finaL an6dico do geL (mais ou menos 5

horas).

- Remover o gelo

CoLora~~o e descolora~~o

- Marcar o centro do front .

- Mergulhar os geis em soLu~~o de coLora~~o por no

'l1inimo 10 horas.

- Descolorir em soLu~~o de descolora~~o,

diversas vezes . Na óltima lavagem

solu~~o de descolora~~o rr para evitar a

lavando

usar a

quebra

do gel durante a secagem.

- ~notar a dist~ncia de migra~~o da mancha marcada

e da zona azul de proteina no topo do gelo
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METO DOS

Medida da atividade enzimática

Foi determinada peLo método de LOWRY et a L •

43.

(64)

dosando-se a proteina presente no filtrado, ap6s a reaç~o de

2,0 mL de uma soLuç~o a 1 \ de caseina com a enzima segui~a de

precipitaç~o com ácido tricloroacético.

~dicionou-se a uma aLlquota de 0,5 ml do fiLt\ado 5 ml

da soluç~o" d ", citada anteriormente. Homogeneizou-se a mistura

e deixou-se em repouso por 10 minutos. ~ seguir, ad i c i onou'; s"e

0,5 mL do Reativo de Folin-CiocaLteau. ~p6s 30 minutos, leu-se a

intensidade de cor desenvolvida num comprimento de onda iguaL a

660 nm .

~ comparaç~o entre as absorb~ncias e a concentraç~o de

protelna foi feita através de uma curva padr~o, utiLizando-se

voLumes crescentes de uma soLuç~o de aLbumina bovina na

concentraç~o de 0,4 mg/mL, segundo o esquema:

tubo

n

soL.prot.

( ml )

água dest.

( mL )

mist.reat.

( mL )

reat.FoLin abs.média

( mL )

° - -- 0,5 5,0 0,5

1 0,1 0,4 5,0 0,5 , 0,070

2 0,2 0,3 5,0 0,5 0,140

3 0,3 0,2 5,0 0,5 0,220

4 0,4 0,1 5,0 0,5 0,265

5 0,5 - -- 5,0 0,5 0,325
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~ correspondêncla entre a aosorb~ncla e a concentraç~Q

de Droteina obtida experimentalmente define a seguinte equa~~o

y = 0 , 003488 + 0,001712 x r = 0,887

onde y = absorb~ncia

x ~_~~_~-~_t r_~_ç: ~o)de p r o t e i n a ( u g )

r = coeficiente de correLa~~o linear

2- Determina~~o da concentra~~o de sóLidos soLúveis

~ determlna~~o da concentra~~o de sóLidos soLúveis foi

feita por interpoLal;~o em uma curva padr~o obtida

gravimetrlcamente. Tomaram-se aLiquotas do materiaL em estudo ,

contendo os sóLidos solúveis e fiLtrou-se. I.:t seguir,

prepararam-se soLuções de concentrações decrescentes e

determinou-se (escala de um refratômetro) a refraç~o de cada uma

das soLuções. Evaporou-se em estufa a 10S o[ até peso constante e

determinou-se a massa do residuo de evaporal;~o. Estas

determinações serviram de base para a caLibraç'ão do

refratômetro. ~ correspondência entre concentraç~o de sóLidos

e graduaç'ão da escala foi feita pela equaç'ão :

y = 1,7666 + 0,7620 x r = 0,8885

onde y = concentraç~o de sólidos soLúveis ( g/100g )

x = leitura na escala

r = coeficiente de correLal;~o Linear
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Figura 1 Curva de referência para a dosagem de

proteinas pelo método de LOWRY.
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Figura 2 Curva de referência para a interpolaç~o da

leitura na escala do refratOmetro da

concentraç~o de s6lidos solóveis.
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3 - Grau de hidrólise

o grau de hidrólise foi obtido por calculo,segundo a

defini<;:'ão :

-------

GH (%) = concentraç'ão de sólidos solóveis
tec~ inicial de nitrogênio

4- Medida da viscosidade

x 100

~ determina<;:'ão da viscosidade foi feita a 30 e a SOO[ .

Foi utilizado um viscosimetro Brookfield Synchro-Lectric modelo

LVT, acoplado de ·spindles" cilindricos. ~mostras retiradas no

transcorrer da hidrólise com a mistura de enzimas, foram

colocadas em bequeres de soa ml e submetidas à inativa<;:'ão

enzimatica. No momento do uso foram imersas em banho-maria com

temperatura controlada durante duas horas com a finalidade de

eliminar-se bolhas de ar e atingir-se o equilibrio térmico.

~s medidas foram feitas após a imers'ão de cada

·spindle". ~ fim de obter-se o equilibrio térmico do sistema e

minimizar-se uma possivel depend~ncia com o tempo, as leituras

foram tomadas a cada minuto durante os seis primeiros minutos e,

aos dez e quinze minutos. ~ viscosidade foi determinada em

diferentes velocidades de rota<;:'ão.

Testou-se a aplicabilidade do modelo de Ostwad-de Waele

no tratamento dos resultados.



48.

5 - Capacidade de emuLsificaç~o

~s amostras a serem emuLsificadas foram suspensas em

50 ml de tamp~o fosfato a valor de pH = 7,0 em bequer de 250 ml.

Estas, deixadas em banho-maria a temperatura n~o superior a 30 0 e

foram mantidas sob agitaç~o. ~p6s a estabiLizaç~o da temperatura,

procedeu-se à emulsificaç~o da proteina, acrescentando-se 50 mL

de 6Leo de soja, gota a gota, com o auxilio de uma bureta. ~s

amostras foram agitadas durante 5 minutos.

~ formaç~o da emuLs~o foi observada através de

de 100 ml, onde determinou-se a quantidade de

emuLsificado. Diversas combinações de quantidades de

provetas

6leo n~o

prateina

soLúveL e 6Leo foram investigadas inicialmente para determinar-se

a capacidade 6tima do agitador.

~ capacidade de emuLsificaç~o foi expressa em mL de 6Leo

de soja emuLsificado por 100 mg de proteina soLúveL.

Fotomicrografias da emuls~o foram feitas com microsc6pio

Nikon Labophot e com microsc6pio Reichert para a observaç~o da

aparência da emuLs~o formada.

Foram feitas medidas dos di~metros e da frequ@ncia de

distribuiç~o das gotas de gordura da emuls~o nas fotomicrografias.
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o tratamento dos resultados do di~metro das gotas foi

feito através do cálcuLo do di~metro médio dado pela equaç~o (11):

.2 .
O = Ex 1 n 1

Ex i n i

onde o = di~metro médio

xi = di~metro dos gLóbulos

ni = número de glóbuLos de di~metro xi

6- Fracionamento e identificaç~o de aminoácidos

Os aminoácidos foram fracionados por cromatografia em

camada delgada sobre ceLulose microcristaLina. Os cromatogramas

desenvolveram-se em n-butanoL acetona acido acético : água

( 35 : 35 : 10 : 20 ) voLume a volume.

R visuaLizaç~o foi possiveL após vaporizaç~o com

soLuç~o de acetato de cadmio a 5 'XI em ninidrina etanóLica.

R identificaç~o foi feita com uma soLuç~o contendo padrn~s

de aminoacidos I soLuç~o

7- Rminogramas

"h" , citada anteriormente (18).

• R analise quantitativa de aminoacidos foi feita em

anaLisador

co l ~ (71).

automático, segundo o método preconizado por MOORE e



Foram estudadas amostras. sem tratamento e
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tratadas

previamente por hidr6lise ácida com ácido cloridrico 6N por 22

horas a 110 + 1 o[ efetivos.

8- ELetroforese em gel de acrilamida

o método desenvolvido por L~EMMLI (59) foi utilizado

para a avaliaç~o do peso molecular dos peptideos solúveis ap6s

hidr6lise enzimática.

Os géis foram revelados em soluç~o de coloraç~o (soluç~o

s) por 10 horas e descoloridos em soluç~o de descoloraç~o

(soluç~o I e 11) até a remoç~o da coloraç~o de fundo do gelo

Os géis foram submetidos a densitometria em densitômetro

Quick Quant 11, Helena Lab. [orp .. ~s áreas dos picos obtidos no

perfil eletroforético

analitica e comparadas

foram calculadas por pesagem

ao peso de uma área de 1

em

2cm e

balança

ent~o

expressas em unidades de área.

Os pesos moleculares foram determinados por interpola~~o

em uma curva padr~o do log PM versus a mobilidade relativa (Rf),

usando-se padraes de PM de proteinõs n~o hidrolisadas. ~

correspondência entre o log PM e o Rf foi feita pela equaç~o

y = 5,1074 - 1,0264 x r = 0,9897

onde y = log PM

x = Rf

r = coeficiente de correlaç~o
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9- Composiç~o centesimal

9.1- Umidade e voLáteis a 105 °c

o teor de umidade foi obtido peLa determinaç~o da perda

de peso do produto submetido ao aquecimento a 105 °c I segundo o

método do INSTITUTO ~DOLFO LUTZ

9.2- Teor de ~itrog@nio

(45)

O vaLor de proteina foi obtido pela determinaç~o do teor

de nitrogênio totaL peLo método de micro-KjeldahL, preconizado

pela "~550CI~TION DF ~N~LYTIC~L CHEMI5T5" (5)

9.3- Determinaç~o'd,a fraç~o extrato etéreo

~ fraç~o extrato etéreo foi obtida gravimetricamente

pela determinaç~o da perda de peso do materiaL dessecado

submetido à extraç~o com éter etiLico, empregando procedimento do

IN5TITUTO ~DOLFO LUTZ (45)

9.4- Residuo mineraL fixo

~ fraç~o cinza foi obtida gravimetricamente pela

determinaç~o da perda de peso do materiaL oa 550 C I segundo o

método preconizado pelo IN5TITUTO ~DOLFO LUTZ (45)
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10 - Controle microbiológico

em

~ análise microbiológica,

placas, bolores e leveduras,

compreendendo contagem padr~o

coliformes totais, coliformes

fecais, Escherichia coli, Staº-.h.l..'tlococcus aureus e

Salmonella sp, foi feita segundo os métodos preconizados pela

"~MERIC~N PUBLIC HE~LTH ~SSOCI~TION" (2) ..
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v - P~RTE EXPERIMENT~L

Feita de acordo com o seguinte' fluxograma

Matéria-prima

Matéria-prima
preparada

I
~quecimento

( 50 - 60 °C)

________~~et.teor nitrogênio total

100 0 C )

l
Det.teor nitrogênio total

Det.capacidade emul5ificaç~0

~minograma5

enzim~ (E/P = 1%) Medida da atividade

Hidr6lise (3 horas I 50 - 60 0 C )

Det.conc.s6lidos sol6veis

H:racionamento por CCD

(celulose,n-butanol:acetona:

amostras --tac: acético:H 20

~ml nog r amas

~valiaç~o do peso molecular

(SDS-P~GE)

Inativaç~o da enzima (20 min II--- amostras --{Medidas da viscosidade

oSecagem (24-48 horas , 60 C )

P d
I . .

ro uto hldrollsado
seco
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I=l carne (porção conhecida no mercado peLo nome de

"patinho" foi submetida a tratamento prévio para retirada de

gordura visiveL e aponevroses e, a seguir, foi moida.

I=ls enzimas utiLizadas foram a papaina, a tripsina e a

protease microbiana, respectivamente de origem vegetaL,

pancreática e microbiana.

I=ls pro te ases foram submetidas a determinação de

atividade com a finaLidade de estabeLecer-se a quantidade correta

de enzima a ser adicionada ao processo. I=ls enzimas foram testadas

individuaLmente e em conjunto.

I=l matéria-prima Limpa e moida foi utiLizada no preparo

de uma suspensão a 10 % de proteina, peso/voLume, com soLução

tampão fosfato a vaLor de pH = 7.0. I=l suspensão foi aquecida a

50-60 °c em misturador com temperatura controLada e mantida sob

agitação constante.

I=lp6s a estabiLização da temperatura, acrescentou-se as

enzimas na proporção enzima proteina de (1:100). Procedeu-se d

hidr6Lise sob agitação durante três horas à temperatura e

de pH verificados.

vaLor

No decorrer da primeira hora da hidr6Lise, foram

retiradas amostras, em bequer de 250 mL, aos O, 15, 30 e 60

minutos e depois sucessivamente a cada 30 minutos perfazendo um

totaL de 180 minutos de hidr6Lise.



~s amostras retiradas foram levadas

fervente durante 20 minutos com a finalidade· de se
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a banho-maria

inativarem as

enzimas. Decorrido o tempo estabeLecido para a inativaç~o térmica

das enzimas, as amostras foram fiLtradas a vácuo em funil de

Buchner.

ParaLelamente, foram retiradas amostras em bequeres de

comportamento do fluido no decorrer da

600 ml para medidas de viscosidade e caracterizaç~o do

hidr6lise. Estas foram

submetidas a tratamento térmico para inativaç~o das enzimas,

resfriadas e armazenadas congeladas em freezer a - 18 oCo

~ partir do filtrado procedeu-se à determinaç~o da

concentraç~o de s6lidos solóveisj à avaliaç~o do peso molecular

dos peptldeos solóveisj ao fracionamento por cromatografia em

camada delgada e à análise quantitativa de aminoácidos.

estufa

por um

Os hidrolisados de carne obtidos foram, a seguir, secos em

com circulaç~o forçada de ar, numa temperatura de 60 °c

tempo variando de 24-48 horas. Os produtos foram

acondicionados em sacos plásticos.

O produto hidrolisado seco foi analisado com reLaç~o a

composiç~o qulmica, capacidade de emulsificaç~o de sua protelna.

e perfiL de aminoácidos.



VI RESULT~DOS E DISCUSS~O

57.

Os cálculos realizados foram programados sobre uma

planilha de calculo,

figuras apresentadas.

o Lotus 1-2-3, vers~o 2.1, bem como as

1 - Rtividade enzimática

R Tabela 1 apresenta os resultados da atividade

enzimática da papaina,

proteinas da caseina.

tripsina e protease microbiana sobre as

~s atividades enzimaticas foram determinadas para as

enzimas isoladas e em mistura. ~ propor~~o das enzimas na mistura

foi estabelecida em fun~~o de suas atividades.

~ mistura teve a finalidade de se preparar um "pool" de

enzimas com diferentes especificidades, procurando se obter maior

atividade enzimática e conferir uma maior taxa de convers~o das

proteinas em produtos de menor peso molecular.

~ papaina mostrou maior atividade a 60 °C. R atividade

de 97,40 ug/ml.min foi obtida a um valor de pH = 7,0.

~ tripsina apresentou maior atividade dentre todas as

enzimas individualmente testadas. Foi de 107,62 ug/mL.min a

40 °c e vaLor de pH = 7,0.
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~ protease microbiana mostrou atividade menor dentre as

proteases testadas individuaLmente. ~ maior atividade obtida foi

de 55,05 ug/mL.min a 40 °c e valor de pH = 7,0.

Os resuLtados obtidos v~o ao encontro dos da literatura

verificada Quanto às condiçeles ideais de aç~o destas

proteases (80, 102, 106).

~ mistura 1, papaina : tripsina : protease microbiana

( 'I : 'I : 1 ) , apresentou maior atividade a 40 °c e a valor de

pH = 6,0 alcançando uma cifra de 86,30 ug/ml.min.

~ mistura 2, papaina tripsina protease microbiana

(2:1:2), aLcançou atividade enzimàtica de 94,19 ug/mL.min

oa 60 C e valor de pH = 7,0.

Dentre as misturas testadas, a maior atividade

enzimàtica registrada foi para a mistura 2. ~pesar de se tratar

de uma mistura n~o chegou a atingir os valores da papaina usada

isoladamente.

~ partir desses dados procedeu-se à seleç~o do processo

e escolha dos par~metros a serem utilizados no estudo, em funç~o

das atividades das enzimas, de suas especificidades e custo.



Tabela 'I
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~tividade enzimatica sobre a caseina.

atividade enzimatica

(ug/ml.min)

valor de pH = 6,0 valor de pH = 7,0

40 °c 60 °c 40 °c 60 °c

papaina 65,86 77,10 79,29 97,40

tripsina 90,97 71,99 107,62 54,8'1

protease microbiana 44,97 23,80 48,04 55,05

mistura 1 86,30 74,91 80,75 82,21

mistura 2 85,86 59,28 73,16 94,19

mistura 1 - papaina : tripsina : protease microbiana, (1:1:1).

mistura 2 - papaina : tripsina : protease microbiana, (2:1:2).
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Figura 5

o pH:6,O

~tividade

ISS) pH:7.0

enzimàtica sobre a caseina,

o60 C, em valor de pH 6,0 e 7,0.
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2 - Solubilidade e grau de hidróLise

~s Tabelas 2, 3, 4 e 5 mostram os vaLores da

solubilidade e do grau de hidrólise (GH) aLcançados pelas

protelnas da carne bovina submetida a tratamento enzimático.

Observa-se um aumento da solubiLidade das proteinas,

isto é evidenciado pelo incremento da concentraç~o de sóLidos

soláveis ([55) ao longo do tempo até atingir-se um patamar onde

ela se estabiLiza, em raz~o de n~o haver maior Quantidade de

substrato.

~ Figura 6 mostra a concentraç~o de sóLidos soLóveis e

o GH atingidos pelas proteinas da carne Quando submetida a

tratamento com papaina. Observa-se Que logo aos 30 minutos a

concentraç~o de sóLidos solâveis atinge o patamar de 11,9 g/100 9

e se mantém estável até os 180 minutos. O GH é de 48,1 % e o

valor de pH durante o tratamento cai de 6,3 para 6,0.

~ solubiLidade e o GH das proteinas da carne bovina,

tratada pela tripsina, podem ser vistos na Figura 7. ~

concentraç10 de sólidos soláveis P. de 10,6 g/100 g aos 60

minutos Quando atinge o patamar. O GH nesse tempo é de 48,6~. O

valor de pH vai de 6,3 a 6,1.

Os resultados de solubilidade e de GH das proteinas da

carne bovina, submetida a tratamento enzimático com protease

microbiana, podem ser vistos na Figura 8 . ~ taxa de hidrólise no

patamar foi de 37,1\ com uma concentra~~o de sólidos soláveis



de 9,8 g/100 g, atingida somente ap6s 120 minutos.

manteve-se praticamente estàveL em torno de 6,2.
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o vaLor de

R Figura S mostra 11m aumento na concentra~~o de sólidos

sol6veis das proteinas da carne bovina, quando tratada pela

mistura de enzimas. Ros 30 minutos de hidr6lise observou-se uma

concentra~~o de s6lidos solaveis de 10,5 g/100 g, cor respondendo

a 41,0 \ de GH. Decorridos 180 minutos, a concentra~~o de s6Lidos

soLa~eis atinge um màximo de 12,7 g/100g. Observa-se que 52,4 \

de GH é atingido. O vaLor de pH é praticamente estàveL em torno

de 6,2.

R mistura das enzimas papaina, tripsina e protease

microbiana, nas proporc;~es de 2 : 1 : 2, promoveu maior

soLubiLizac;~o das proteinas da carne bovina que quaLquer dessas

enzimas, quando usadas individualmente.

Rs Figuras 10 e 11 mostram respectivamente a

solubilidade e o grau de hidr6lise das proteinas da carne bovina

comparando os diferentes tratamentos. Observa-se que aos 15

minutos o menor GH é de 14 \, no qual utilizou-se a protease

microbiana, enquanto, no mesmo tempo, a mistura de enzimas

alcanc;a 30 \ de GH,

primeiros 15 minutos.

portanto com efetividade acima do dobro, nos

R eficiência do ataque das enzimas sobre as proteinas da

carne bovina deu-se na seguinte ordem : primeiro a mistura.

seguida da papaina e da tripsina e finalmente a protease

microbiana. Os resultados apresentados possibilitam determinar.

nas condic;~es de trabalho. qual o grau de hidr6lise mais
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adequado em função do produto desejado.

Nos diferentes tratamentos, a temperatura da hidr6lise

teve uma variação de 50 a 56 oCo Segundo B~RUFF~LDI e cals. (10)

essa faixa de temperatura possibilita um maior controle de

contaminação microbiológica. ~ papaina e a protease microbiana

possuem uma ótima atividade nessa faixa de temperatura (102).

PETERSEN (80) descreve que para uma dada protease, o

grau de hidrólise é determinante sobre as propriedades como

solubilidade, funcionalidade e sabor da prote~n~ hidrolisada.

ficina,

Enzimas proteoliticas de origem vegetal, tais como a

a bromelina e a papaina, e, a tripsina de origem

pancreàtica, atuam sobre o colàgeno e elastira (80, 102). Segundo

EL-GH~RB~WI e WHIT~KER (27) as enzimas microbianas possuem pouco

ou nenhuma atividade sobre o colàgeno, isso explica de modo claro

a menor ação dessa enzima sobre a carne bovina.
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SoLubiLidade e grau de hidróLise (GH) de proteinas

da carne bovina submetida a hidróLise

com papaina.

enzimâtica

amostra tempo Os . SÓLido" GH tempo valor pHrlX

soLóveis

(min) (g/100g) (\) (oC)

O O 1,5 2,9 0,0 54 6,3

1 15 6,6 6,8 21,0 54 6,1

2 30 13,3 11,9 48,1 54 6,0

3 60 12,9 11,6 46,5 50 6,1

4 90 13,2 11,8 47,6 54 6,0

5 '120 13,8 12,3 50,4 54 6,0

6 150 14,6 12,9 53,5 54 6,0

7 180 14,8 13,0 54,0 54 6,0
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SoLubiLidade e grau da hidr6Lise (GH) de proteinas

da carne bovína submetida a hidr6Lise

com tripsina.

enzimatica

amostra tempo Os . sóLidos GH tempo valor pHrlX

soláveis

Cmin) Cg/100g) C\) COC)

O O 1 ,5 2.9 0.0 52 6.3

1 15 5,3 5,8 16.0 52 6.1

2 30 10,2 9,5 35,5 52 6,2

3 60 11 ,6 10,6 41,2 52 6.1

4 90 11 ,6 10,6 41.2 52 6.2

5 120 11.2 10.3 39.6 52 6, 'I

6 150 12,9 11 .6 47.0 52 6,1

7 180 13,4 12,0 48.6 52 6,1



Tabela 4
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SoLubiLidade e grau de hidr6Lise (GH) de proteinas

da carne bovina submetida a hidr6Lise

com protease microbiana.

enzimàtica

amostra tempo Os . sóLidos GH tempo vaLor pHrlX

soLaveis

(min) (g/100g) (\) (oC)

O O 1,5 2,9 0,0 52 6,3

1 15 5,0 5,6 14,0 52 6,2

2 30 8,6 8,3 29,0 51 6,3

3 60 9,6 9,1 33,1 52 6,3

4 90 10,2 9,5 35,S 52 6,3

5 120 10,6 9,8 37,1 52 6,2

6 150 10,6 9,8 37,1 51 6,2

7 180 10,6 9,8 37,1 51 6,2



TabeLa 5

.~----
68.

SoLubiLidade e grau de hidr6Lise (GH) de proteinas

da carne bovina submetida a hidr6Lise enzimatica

com papaina, tripsina e protease microbiana, 2:1:2.

amostra temoo Os . s6Lidos GH tempo vaLor pHrlX

soLúveis

(min) (g/100g) (% ) (oC)

O O 1 ,5 2,9 0,0 52 6,3

1 15 8,8 8,5 30,0 52 6,2

2 30 11 ,5 10,5 41 , O 50 6,2

3 60 14,3 "'2,7 52,4 56 6,0

4 90 "14,3 12,7 52,4 50 6,0

5 120 "'4,3 12,7 52,4 52 6,2

6 150 14,3 12,7 52,4 52 6,2

7 180 14,3 12,7 52,4 55 6,2
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OPAPAiNA o TRIPSINA 6PROTEASE <> MISTURA

Figura 10 Solubilidade das proteinas de carne bovina

submetida a hidr6Lise enzimàtica com

papaina, tripsina, protease microbiana e

mistura de enzimas (papaina, tripsina e

protease microbiana, 2:1:2),
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75.

Medidas da viscosidade

~mostras foram coletadas no decorrer da hidr6Lise da

proteina da carne bovina com a mistura de enzimas, nos tempos 30,

60, SO, 120 e 150 minutos, e submetidas a medidas de

viscl)sidar.te.

~os resultados experimentais testou-se a aplicabilidade

da lei da potência segundo RH~ (86):

log u = log k + (n-1) log (-dvldl)

onde : u = viscosidade (poise)

k = indice de consistência (dinas/cm2 )

n = indice de comportamento de fluxo

(-dvldl) = veLocidade de cisalhamento (rad/s)

o modelo reol6gico relacionando o logaritmo da

velocidade de cisalhamento e o logaritmo da viscosidade é

conhecido por modelo de Ostwald-de Waele (42, 83). Foram, ainda,

calculados os par~metros °n° e "k".

~ Tabela 6 representa a influência do tempo sobre os

valores da viscosidade de hidrolisados de carne, medidas essas

tomadas em diferentes velocidades angulares. Pela analise dos

resultados observa-se uma Queda nos valores logo nos primeiros

minutos e a partir de 4 minutos a viscosidade se estabiliza.

~ Figura 12 mostra o efeito do tempo sobre os

valores da viscosidade para a amostra 1 (tempo de hidr6lise

30 minutos, 30 °C) em funç~o da variaç~o da velocidade angular.
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tomadas as médias das viscosidades determinadas nos tempos 4, 5 e

hidrolisados de carne.

minutos para o estudo do comportamento

demonstraram-se

dos

foramleitura,

reol6gico

valores da . viscosidade

si em funç~o do tempo de

Que os

entre

6

Uma vez

concordantes,
,~

,
~ TabeLa 7 mostra o comportamento da viscosidade ao

as viscosidades

Longo da hidr6Lise da proteina de carne bovina,

a 30 oCo Sob as condiç~es experimentadas,

medidas tomadas

aparentes das amostras variaram de 1,7 a 36,0 poises. Os

resultados calcuLados com base na lei da potência podem ser

vistos na TabeLa 8.

~ Tabela 9 relaciona os par~metros da lei da potência

caLcuLados a partir dos dados da Tabela 8. ~ Figura 13 mostra o

comportamento da viscosidade de hidrolisados protéicos de carne

bovina. ~s viscosidades aparentes das amostras decrescem com o

aumento da veLocidade anguLar e n~o s~o significativamente

infLuenciadas pelo tempo de hidr6lise entre 30 e 180 minutos.

~os 90 minutos de hidr6lise os vaLores maximos para a viscosidade

foram atingidos.

~ Tabela 10 mostra o comportamento da viscosidade ao

Longo da hidr6Lise da proteina da carne bovina, medidas tomadas

a 60 oCo Sob as condi~~es empregadas, as viscosidades aparentes

das amostras variaram de 2,40 a 52,75 poises. Os resultados

aplicando-se a Lei da potência podem ser vistos na Tabela 11.

~ Tabela 12 relaciona os par~metros da lei da potência

calculados a partir dos dados da Tabela 11. R Figura 14 mostra o
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de carne bovina. ~s viscosidades aparentes das amostras decrescem

com o aumento da velocidade angular,

n~o-Newtoniano, pseudoplàstico.

caracterizando um fluido

Os lndices de comportamento de fluxo, Mn " , obtidos na

correla~~o linear entre os valores dos log das viscosidades e log

das velocidades oangulares nas temperaturas de 30 e 60 C podem

ser vistos, respectivamente, nas Tabelas 9 e 12. Os lndices de

comportamento de fluxo variaram de 0,08 a 0,38 na temperatura de

o o30 e de 0,13 a 0,58 a 60

Segundo R~O (83) para fluidos pseudoplàsticos, a

magnitude de nn" é menor que a unidade e quanto menor o

valor de "nU, para pequenos incrementos nos valores de velocidade

obtem-se grande varia~~o nos valores da viscosidade.

~ partir dos resultados obteve-se, ainda, o indice de

consistência, Mk", que variou de 7,55 a 15,22 dinas/cm2

e 7,31 a 17,92 dinas/cm2 a 60 o

a 30 °c

Na faixa de velocidades angulares ensaiadas o

hidrolisado protéico de carne bovina comportou-se como um fluido

n~o-Newtoniano, pseudoplàstico.



Tabela 6

78.

Influ@ncía do tempo sobre os valores da viscosidade

de hidrolísados protéicos de carne bovina,

preparados com mistura de enzimas, amostra 1 (tempo

de hidr6lise 30 min, 30 o[) em func;~o da variac;~o

da velocidade angular.

velocidade angular (rad/s)

- 0,5 -0,2 0,1 0,5 0,8

tempo log log log log log

vise. vise. vise. vise. vise.

(min) (poise) (poise) (poise) (poise) (poise)

'1 1,52 1,27 1 ,11 0,85 0,62

2 1,46 1,24 1,08 0,80 0,60

3 1,42 1 ,21 1,07 0,78 0,59

4 1,40 1,20 1,05 0,77 0,58

5 1,38 1 , 18 1,03 0,75 0,60

6 1,38 1,19 1,03 0,74 0,58

10 1,35 1 ,19 0,99 0,74 0,50

15 1,38 1,25 1,03 0,76 0,51
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Figura 12 : Influência do tempo sobre os valores da

viscosidade de hidrolisados protéicos de

carne bovina preparado com mistura de

enzimas, amostra 1 <tempo de hidr6lise 30

minutos, 30 °C) em fun~~o da variac;:~o da

velocidade angular.
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80.

Comportamento da viscosidade ao Longo da hidr6Lise

da proteina da carne bovina preparada com mistura

de enzimas em funç~o da variaç~o da veLocidade

anguLar. Temperatura de 30°[, média das Leituras

dos tempos 4, 5 e 6 minutos.

Log vise.

-dv/dL amostra 1

(rad/s) (poise)

vise.

amostra 2

(poise)

vise.

amostra 3

(poise)

vise.

amostra 4

(poise)

vise.

amostra 5

(poise)

-0,5 24,33±0,58 28,50±0,50 36,00±0,00 18,83tO,29 27,00±.1,43

-0,2 15,51±0,24 16, 42 :t O,29 21,25±0,43 11,17:!:.0,14 15,00:0,00

0,1 10,7910,29 8,54±O,19 12,79:t0,31 6,12±.O,13 7,83±.0,06

0,5 5,6210,22 3,9010,05 6,37 iO ,19 3,02±0,08 3,33±O,52

0,8 3,85±O,14 2,12±O,03 3,96±O,OS 1,73±O,04 1, 80 :t 0 ,OO



Tabela 8 Comportamento da viscosid~de de

81.

hidrolisados

protêicos de carne bovina preparados com mistura de

enzimas em fun,~o da variaç~o da velocídade

oangular. Temperatura de 30 C.

log

-dv/dl

log

vise.

log

vise.

log

vise.

log

vise.

log

vise.

amostra 1 amostra 2 amostra 3 amostra 4 amostra 5

(rad/s)

-0,5

-0,2

0,1

0,5

0,8

(poise)

1,39

1 ,19

1,03

0,75

0,59

(poise)

1,45

1,22

0,93

0,59

0,33

(poise)

1,56

1,33

1 ,11

0,80

0,60

(poise)

1,27

1,05

0,79

0,48

0,24

(poise)

1,43

1 ,18

0,89

0,52

0,26



Tabela 9

82.

Par~metros da Lei da Potência para hidrolisados de

carne preparados com mistura de enzimas.

oTemperatura de 30 C.

F(x) r n k

amostra 1 -0,62 (x) + 1,08 0,998 0,38 11,91

amostra 2 -0,88 (x) + 1,02 0,9997 0,12 10,53

amostra 3 -0,74 (x) + 1,18 0,9996 0,26 15,22

amostra 4 -0,80 (x) + 0,88 0,9997 0,20 7,55

amostra 5 -0,91 (x) + 0,98 0,9998 0,08 9,64

F(x) - log viscosidade (poise)

r coeficiente de correla~~o linear

n - indice de comportamento de fluxo

k - indice de consistência (dinas/cm2 )
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84.

Comportamento da viscosidade ao Longo da hidr6Lise

da proteina de carne bovina preparada com mistura

de enzimas em funç~o da variaç~o da veLocidade

anguLar. Temperatura de 60 °C, média das Leituras

dos tempos de 4, 5 e 6 minutos.

Log vise.

-dv/dL amostra 1

(rad/s) (poise)

vise.

amostra 2

(poise)

vise.

amostra 3

(poise)

vise.

amostra 4

(poise)

vise.

amostra 5

(poise)

-0,5 27,33±.O,76 17,67tO,76 52,75t3,18 15/00±O,OO 34,33t 1 ,15

,;,0,2 9,33±.O,14 12,OO±O,OO 15,71:!:O,48 13,12±O,69 12,OO:!:O,OO

0,1 4,04±O,07 13,21±O,08 14,OO:!:,O,OO 9,00tO,00 6/30!.O,30

0,5 2,53:!:O,40 6,95:!:,0,30 10,OOtO,80 6,02:!:O,78 3,33:!:.O,06

0,8 2,01:!:,O,05 2,981;0,20 S,63:!:O,15 4,S6:.0,47 2,40:0,26



Tabela 11 Comportamento da viscosidade de

85.

hidrolisados

protéicos de carne bovina preparados com mistura de

enzimas em funç~o da variaç~o da velocidade

angular. Temperatura de 60 oCo

amostra 1 amostra 2 amostra 3 amostra 4

log

-dv/dl

(rad/s)

-0,5

-0,2

0,1

0,5

0,8

log

vise.

(poise)

1,44

0,97

0,61

0,40

0,30

Log

vise.

(poise)

1,25

1,08

1,12

0,84

0,47

log

vise.

(poise)

1,72

1,20

1,15

1,00

0,75

log

visco

(poise)

1,18

1,12

0,95

0,78

0,66

log

vise.

amostra 5

(poise)

1,54

1,08

0,80

0,52

0,38
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86.

Tabela 12 Par~metros da Lei da Potência para hidrolisados de

carne preparados com mistura de enzimas.

amostra 1

amostra 2

amostra 3

amostra 4

amostra 5

oTemperatura de 60 C.

F(x)

- O, 85 (x) + O, 86

-0,55 (x) + 1,03

-0,64 (x) + 1,25

-0,42 (x) + 1,00

- O, 86 (x) + 0,98

r

0,92

0,87

0,87

0,99

0,95

n

0,15

0,45

0,36

0,58

0,13

k

7,3'1

10,70

17,92

9,91

9,67

F (x) - log viscosidade (poise)

r - coeficiente de correlaç~o linear

n - indice de somportamento de fluxo

k - indice de consistência (dinas/cm2 ).
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4 Capacidade de emulsifica~1o

88.

Utilizou-se para esse estudo o hidrolisado protéico de

carne bovina seco, obtido pelo tratamento com a mistura de

enzimas.

Para verificar sobre a influência da quantidade de

proteina solúvel na capacidade de emulsifica~~o, foram preparadas

inicialmente uma série de amostras nas quais a quantidade de

proteina em 50 ml de solu~10 variou de 2,2 a 55,2 mg por mL.

Foi encontrado que amostras de aproximadamente 5,0 mg/ml

de proteina solúvel s10 adequadas à analise porque facilita a

observa~10 da emulsifica~10. ~mostras contendo 15,0 mg/ml ou

mais de proteina solúvel, formam emulsões firmes e pesadas que

excedem a capacidade de emulsifica~1o do equipamento.

Os resultados s10 mostrados na Tabela 13 e Figura 15

O coeficiente de correla~10 entre o mg/ml de proteina solúvel e

o ml de óleo emulsionado foi r =0,996. Isto indica que diferentes

quantidades de proteina solúvel da mesma amostra do hidrolisado

de carne est10 relacionadas linearmente com a quantidade de óLeo

que pode ser emulsionada.

~s Figuras 16 e 17 cor respondem à fotomicrografias de

emulsões tomadas após a adi~10 de 50 ml de óleo às amostras

contendo concentra~~es crescentes de proteina solúveL. ~s

fotografias revelam: o di~metro relativo dos glóbulos proteina

gordura na emuls1o, a integridade e a espessura do filme de
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proteina que circunda o gL6buLo de gordura.

Observa-se cLaramente um aumento no nómero e uma

diminuiç~o no di~metro dos gL6buLos de gordura,

aumentou o teor de proteinas soLóveis nas amostras.

conforme se

~ TabeLa 14 mostra o di~metro e a frequ@ncia de

distribuiç~o

hidroLisado

experimento.

dos gl6bulos de gordura ap6s emulsificaç~o de

protéico e 6leo de soja observados num primeiro

~s Figuras 18 a 23 mostram a distribuiç~o média dos

di~metros dos gl6buLos de gordura formados pela emulsificaç~o em

uma soluç~o de hidroLisado de carne, apresentadas sob a forma de

histogramas (11).

~ Figura 18 mostra uma variaç~o no di~metro dos gL6bulos

de 0,40 a 1,33 mm com uma frequ@ncia màxima de 37,5 \ . O

di~metro médio obtido foi de 0,92 mm.

~ Figura 19 mostra que os di~metros dos gL6bulos de

gordura variou de 0,18 a 1,49 mm e a frequência de 10 a 35 \. O

di~metro médio obtido foi de 0,92 mm.

Observa-se que o di~metro médio obtido nas Figuras 18 e

19 n~o sofreu aLteraç~o. ~s distribuiç~es de frequência na

Figura 18 mostram que 70 \ dos gL6bulos possuem di~metros maiores

que 1,06 mm. ~ Figura 19 mostra que 70,0 \ dos gL6buLos possuem

di~metros numa faixa abaixo de 0,59 mm.



90.

~ Figura 20 mostra uma varia~~o no di~metro dos gl6bulos

de 0,13 a 0,99 mm euma distribui~~o de frequ@ncia de 8,0 a

33,0 ~ . O di~metro médio obtido foi de 0,43 mm.

~ varia~~o de 0,13 a 0,82 mm no di~metro dos gl6bulos de

gordura pode ser observada na Figura 21. ~ distribui~~o da

frequ@ncia variou de 8,0 a 44 ~. e o di~metro médio obtido foi

de 0,43 mm.

~ observa~~o da Figura 20 permite a verifica~~o de uma

distribui~~o de 53,S \ dos gl6bulos numa faixa de di~metro acima

de 0,41 mm. Na Figura 21 verifica-se uma distribui~~o de 67,0 \

dos gl6bulos com um di~metro menor que 0,30 mm. ~pesar de

distintas distribui~aes obteve-se o mesmo di~metro médio de

0,43 mm.

~ Figura 22 mostra uma varia~~o no di~metro de 0,08 a

0,40 mm e uma frequ@ncia de 4,0 a 34 \. O di~metro médio obtido

foi de 0,24 mm.

~ Figura 23 mostra a distribui~~o da frequ@ncia dos

gl6bulos de gordura variando de 4,0 a 48,0 ~ com um di~metro na

faixa de 0,08 a 0,27 mm. Obteve-~e um di~metro médio de 0,17 mm.

~ partir dos resultados dos di~metros médios calculados

pelas Figuras 18 a 23, prepararam-se as Tabela 15 e Figura 24

que mostram a di~metro médio dos gl6bulos de gordura em

fun~~o do aumento da concentra~~o de s6lidos solúveis.
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o coeficiente de correLaç~o entre a concentraç~o de

sóLidos soLoveis e o di~metro dos glóbuLos de gordura foi de

r = 0,9091. Isto indica uma correLaç~o Linear entre o aumento da

concentraç~o de s6Lidos soLóveis e a diminuiç~o dos gLóbuLos de

gordura formados durante a emuLsificaç~o.

Num segundo experimento, a concentraç~o de sóLidos

soLóveis variou de 5,9 a 12,8 g/100 g. ~ TabeLa 16 mostra o

di~metro e a frequ@ncia de distribuiç~o dos glóbuLos de gordura

ap6s emuLsificaç~o de 6Leo de soja em hidroLisado de carne.

~s Figuras 25 a 28 mostram a distribuiç~o média dos

di~metros dos gLóbulos de gordura formados pela emulsificaç~o de

hidrolisado de carne, apresentadas sob a forma de histogramas.

~ Figura 25 mostra uma variaç~o no di~metro dos gL6bulos

de 0,33 a 1,42 mm e uma frequ@ncia de distribuiç~o de 4,2 a

37,S ,. O di~metro médio obtido foi de 1,05 mm. Observa-se uma

distribuiç~o de 75 , dos gl6bulos numa faixa de di~metro acima de

0,67 mm.

~ Figura 26 mostra uma variaç~o no di~metro de 0,17 a

1,96 mm e a frequ@ncia de distribuiç~o de 11,1 a 33,3 ,

O di~metro médio obtido foi de 0,96 mm. Observa-se uma

distribuiça~ de 88,9 \ numa faixa abaixo de 0,82 mm.

Uma variaç~o no di~metro dos gl6bulos de 0,17 a 1,43 mm

pode ser vista na Figura 27. ~ distribuiç~o dos gl6bulos variou

de 6,7 a 40,0 \ sendo que 86,7' encontrava-se numa faixa de

0,62 mm. O dit",,~tro médio foi de 0,72 mm.



92.

~ Figura 28 mostra que a faixa de distribuiç~o dos

di~metros dos gl6bulos variou de 2,1 a 31,9 \ . ~ faixa de

di~metros obtida foi de 0,17 a 0,96 mm sendo que 51,0 \

encontrou-se abaixo de 0,46 mm. O di~metro médio foi de 0,62 mm.

O experimento 2 demonstra que o aumento da concentraç~o

de s6lidos solúveis resultou num aumento do número e diminuiç~o

do di~metro dos gl6bulos de gordura das emulsões.

~ partir dos resuLtados dos di~metros médios caLculados

peLas Figuras 25 a 28, prepararam-se as Tabela 17 e Figura 29

que mostram o di~metro médio dos gL6bulos de gordura em

funç~o do aumento da concentraç~o de s6Lidos solúveis.

~ Figura 29 mostra o efeito do aumento da concentraç~o

de s6Lidos solúveis no di~metro dos gl6bulos. O coeficiente de

correlaç~o entre a concentraç~o de s6lidos solúveis e o di~metro

dos gl6buLos foi de 0,9874. Isto demonstra uma linearidade entre

o aumento da concentraç~o de s6lidos solúveis e a diminuiç~o do

di~metro dos gl6bulos de gordura formados ap6s a emulsificaç~o.

Sugeriu-se (53) que a prote6lise aumenta o nómero de

moléculas de peptideos disponiveis na interface 6leo-âgua,

emulsificando mais 6leo. Isto é refletido pelo aumento dà

capacidade de emulsificaç~o. ~s relações entre estrutura protéica

e emulsificaç~o n~o s~o bem compreendidas (39).



TabeLa 13 Varia~~o de proteinasoLóveL e capacidade de
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emulsifica~~o de hidroLisado protéico de carne.

emuLsifica~ao finaL

amostra 6Leo

emuLsionado

proteina

soLóveL

capacidade de temperatura

CmU Cmg/mLJ oCml 6Leo/100 mg ([J

proteinaJ

1 17,0 2,2 12,9 30

2 22,0 5,0 22,7 30

3 25,0 5,9 23,6 30

4 27,0 7,3 26,3 30

5 32,0 9,3 29,1 30

6 37,0 12,0 32,4 30
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Figura 15 Efeito da varial;~o da concentral;~o de

sólidos solóveis na capacidade de

emulsificaç~o de hidrolisado protéico de

carne.
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Fotomicrografias de emulsaes de

hidroLisada de carne bovina em

Figura 16

aumento da concentraç~o de

proteina

funç~o do

s6lidos

soLóveis: a) amostra 1; b) amostra 2; c)

amostra 3r d) amostra 4; e) amostra 5; f)

amostra 6., Exlle:rimento 1. l=Iumento 40 x.
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Figura 17 Fotomicrografias de emuls~es de proteina

hidroLisada de carne bovina em fun,10 do

aum~nto da concentra,10 de s6lidos

solâveis: a) amostra 1; b) amostra 2; c)

amostra 3; d) amostra 4. Experimento 2.

~umento 50 x.



TabeLa 14
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Di~metro e frequ@ncia dos glóbulos de gordura após

emulsificaç~o de hidrolisado protéico de carne e

óleo de soja em funç~o do aumento da concentraç~o

de sóLidos solóveis. (Experimento 1)

--------------- --

.-[
......~

amostra 1 amostra 2 amostra 3 amostra 4 amostra 5 amostra 6

diam freq diam freq diam freq diam freq diam freq diam freq

( mm ) ( " ) ( mm ) ( " ) ( mm ) ( ") ( mm ) ( ") ( mm ) (" ) ( mm ) (" )

0,40 25,0 0,18 15,0 0,13 8,0 0,13 8,0 0,08 16,0 0,08 12,0

1,06 37,5 0,40 20,0 0,21 17,0 0,20 15,0 0,20 20,0 O, 13 48,8

1,20 12,5 0,59 35,0 0,28 21,0 0,30 44,0 0,21 34,0 0,20 36,0

1,25 12,5 0,80 10,0 0,41 33,0 0,46 17,0 0,27 18,0 0,27 4,0

1,33 10,0 1,33 12,5 0,69 12,5 0,57 10,0 0,33 8,0

1,4910,0 0,99 8,0 0,82 5,0 0,40 4,0



98.

50 I I

40

-1JE-
c

30-o
z.'":;)
O

'"u:
20IL.

10

o r//,(//1 [//(//1 r//{/A [//(/4 r//{//)

O~O 1,06 1.20 1,25 1,13

OIÂMETRO OOS GLÓBULOS (MM)
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média dos
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formados
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pela

emulsificac;:'ão em uma soluc;:'ão de hidrolisado

de carne a 5,4 g/100 g de s6lidos solôveis.
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Figura 19 Distribuic;'ão média dos di~metros dos

glóbulos de gordura formados pela

emulsificac;'ão em uma soluc;'ão de hidrolisado

de carne a 9,2 g/100 g de sólidos solâveis.
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emulsificac;10 em uma soluC;10 de hidrolisado

de carne a 18,4 g/100 g de sólidos soLóveis.
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Figura 21 Distribuil;~O

gl6bulos de

média dos

gordura

di~metros

formados

dos

pela

emulsifical;~O em uma solul;~o de hidrolisado

de carne a 29,4 g/100 g de s6lidos solóveis.
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Figura 22 Distribuil;~O

gl6bulos de

média dos

gordura

di~metros

formados

dos

pela

emulsifical;~o em uma SOlul;~O de hidrolisado

de carne a 36,8 g/100 g de s6lidos solóveis.
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Figura 23 Distribuil;~O

gl6bulos de

média dos

gordura

di~metros

formados

dos

pela

emulsifical;~o em uma solul;~O de hidrolisado

de carne a 55,2 g/100 g de s6lidos solóveis.
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Tabela 15

104.

Concentraç~o de sólidos solúveis e di~metro media

dos glóbulos de gordura após a emulsificaç~o.

(Experimento 1)

amostra concentraç'ão de di~metro dos

sólidos solúveis glóbuLos

(g/100g) (mm)

1 5,4 0,92

2 9,2 0,92

3 18,4 0,43

4 29,4 0,43

5 36,8 0,24

6 55,2 0,17
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Figura 24 Efeito da concentra~10 de sólidos solóveis

no di~metro dos glóbulos de gordura após

emulsifica~10. Experimento 1.



Tabela 16

106.

Di~metro e frequ@nciados gl6bulos de gordura ap6s

emulsificaç~o de hidrolisado protéico de carne e

6leo de soja em funç~o do aumento da concentraç~o

de s6lidos solóveis. (Experimento 2)

amostra 1

diam freq

(mm) (%)

amostra 2

diam freq

(mm) (%)

amostra 3

diam freq

(mm) (%)

amostra 4

diam freq

(mm) (%)

0,33 4,2 O, 17 11 , 1 0,17 20, O 0,17 2,1

0,45 8,3 0,38 16,7 0,41 26,7 0,31 23,4

0,53 12,5 0,51 27,8 0,62 40,0 0,46 25,S

0,67 20,8 0,82 33,3 0,83 6,7 0,63 31,9

0,94 37,S 1 ,96 11,1 1,43 6,7 0,79 8,5

1,42 16,8 0,96 8,5
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Figura 25 Distribuiç10
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pela

emulsificaç10 em uma soluç10 de hidrolisado

de carne a 5,9 g/100 9 de s6lidos solúveis.
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Figura 26 Distribuic;~o

glóbulos de

média dos

gordura

di'mctros

formados

dos

pela

emulsificac;~o em uma soluc;~o de hidrolisado

de carne a 7,9 g/100 g de sólidos solúveis.
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Figura 27 Distribuiç10
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média dos

gordura

di~metros
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dos

pela

emulsificaç10 em uma soluç10 de hidrolisado

de carne a 10,8 g/100 g de s6lidos solóveis.
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de carne a 12,8 g/100 g de sóLidos soLóveis.



TabeLa 17

111.

Concentraç~o de s6lidos solúveis e di~metro médio

dos gL6bulos de gordura ap6s a emulsificaç~o.

(Experimento 2)

amostra concentraç~o de di~metro dos

s6Lidos soLúveis gL6buLos

(g/100g) (mm)

1 5,9 1,05

2 7,9 0,96

3 10,8 0,72

4 12,8 0,62
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5 Fracionamento e identifica~~o de aminoácidos.

113.

I=l Tabela 18 apresenta os valores de Rf para os

aminoácidos na sua forma livre presentes no filtrado. I=l

observaç~o dos cromatogramas permite identificar

2ssenciais e n~o essenciais.

aminoácidos

I=l Figura 30 representa os cromatogramas obtidos para

diferentes hidrolisados em funç~o do tempo de hidr6Lise.

Observa-se a ocorrência de aumento da concentraç~o de aminoácidos

ao longo do tempo de hidr6lise.

TabeLa 18: Valores de Rf para aminoácidos,

n-butanol : acetona: água, 35 : 35

celulose

10 : 20.

aminoácido Rf

leucina 8,96

fenilalanina 7,76

tirosina 6,40

alanina 5,44

treonina 4,48

glicina 3,76

histidina 2,08

cistina 1,20
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6 - Rminogramas

R Tabela 19 mostra o perfil de aminoácidos solúveis das

proteinas da carne bovina antes da hidr6lise enzimática. 05

resultados revelam, pelos valores encontrados, que o suco da

carne em si, sem nenhum tratamento, tem baixo teor de aminoácidos

livres e totais. Os valores de aminoácidos totais, mesmo sendo

pequenos, s~o muito maiores Que aqueles correspondentes aos

livres. No caso da metionina, por exemplo, os totais chegam a ser

60 vezes maiores, os da leucina e os da isoleucina chegam a 40

vezes.

Da comparaç~o entre os teores de totais com os da FODD

RND RGRICULTURE ORGRNIZRTION / WDRLD HERLTH DRGRNIZRTION8f (31)

resulta o seguinte: o aminoácido encontrado em maior quantidade é

a histidina, cor respondendo a 0,0946 g/100 ml J equivalendo

dizer que no s~co de carne existe 16 \ desse componente. E

interessante notar

ainda, a lisina é

a presença de triptofano livre no suco e,

o essencial presente em maior quantidade.

R Tabela 20 confronta os resultados percentuais de

aminoácidos, livres e totais, da amostra sem tratamento

enzimático, com o perfil padr~o da carne estabelecido pela

FRD/WHD. V@-se a histidina cor respondendo a 221 \ do valor,

mostrando indiscutivelmente a alta solubilidade desse componente.

R seguir, tem-se a prolina e a valina com valores pr6ximos aos

'4~ \ , a tirosina com 117 \ e a alanina com 113 \.



Entre os 110 e 90 \ encontramos na ordem
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decrescente

aspartico, leucina, lisina eglicina,

treonina.

metionina, serina, ácido

~baixo dos 90 \ os demais: fenilalanina, isoleucina,

ácido glut~mico, arginina e cistina.

Os aminoácidos essenciais, com exce~10 da valina com

118 \ e da metionina com 107 \, estl0 com seus teores sempre

abaixo dos 100 \ Quando comparados aos dados da F~O.

Na TabeLa 21 tem-se as massas de aminoácidos livres e

totais aos 30 e 180 minutos de hidróLise da proteina de carne

bovina pela papaina. ~s somatórias mostram um aumento

significativo nos valores de solúveis Quando se compara com as

somat6rias da Tabela 19. O teor dos livres e dos totais aumenta

aproximadamente sete vezes e meia em apenas 30 minutos de

processo e, após os 180 minutos, o teor de solúveis aumenta em 11

vezes para os livres e 9 vezes para os totais.

~nalisando os valores tem-se a arginina aparecendo com

maior teor nos 30 minutos subseQuentes de hidrólise, seguida pela

aLanina, prolina, ácido glut~mico e histidina. ~os 180 minutos a

situa~10 praticamente nl0 se aLtera aparecendo no solúvel pela

ordem decrescente, Quando comparados esse vaLores aos dados da

F~O a alani,a, arginina, glicina, ácido glut~mico e histidina em

percentuais variando entre os 78 até os 73 \ .

Considerando-se os valores percentuais dos

totais encontrados aos 30 e 180 minutos (Tabela 22)

livres e

tem-se os

aminoácidos mais facilmente liberados nos primeiros 30 minutos: a

arginina, alanina, prolina, acido glut~mico e histidina. Os Que



apareceram em menores percentuais foram a

117.

isoleucina,

fenilalanina e por último a 1/2 cistina.

Nos 180 minutos os resuLtados se mantiveram para os

cinco primeiros, tendo ocorrido apenas uma invers~o da arginina

com a aLanina. No caso dos menores teores também as posiç~es

foram mantidas. Cabendo ressaLtar o

1/2 cistina.

aumento de 100 ,. da

Esta TabeLa mostra ainda os valores percentuais para o

tratamento com papaina, tornando ev"identes as variaç~es sofridas

na composiç~o, pois o conjunto de componentes sofre mudanças em

virtude da aLteraç~o dos teores reLativos de cada aminoacido nos

soLúveis.

Comparando-se os resuLtados das TabeLas 20 e 22 tem-se

destacadas as variaç~es dos teores percentuais e conseQuentemente

as mudanças de posiç~o na ordem crescente ou decrescente desses.

l=lssim, a histidina Que no tempo O, isto é, na carne sem

tratamento, aparecia em maior Quantidade, tem uma diminuiça~

acentuada em seu percentuaL aos 30 minutos, descendo para o

Quinto Lugar, onde manteve-se nos 180 minutos.

Esses raciocinios podem1er feitos para cada um dos

componentes. Porém, no conjunto pode-se dizer Que mesmo tendo

havido uma maior soLubiLizaç~o da carne n~o ocorreu um

enriquecimento do produto em aminoacidos essenciais. No inicio

os essenciais encontravam-se no 3, 7, 10, 11, 12, 13 e 14 Lugares

na ordem decrescente. Passaram, após transcorrerem os primeiros

30 minutos, para o 8, 9, 10, 12, 13, 15 e 16 lugares. Depois dos



118.

180 minutos ocuparam os lugares 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 17. Essas

mudanças n~o mostram uma melhoria nas colocações, mas o inverso,

porque há um deslocamento para as posições finais.

Os resultados percentuais para os totais aos 180

minutos est~o oscilando desde os 79 , para a fenilalanina até os

116 , para a alanina.

Os aminoácidos encontrados em teores inferiores aos

90 " ap6s os 180 minutos de ataque, quando relacionados com o

padr~o F~O pela ordem decrescente, s~o: prolina, tirosina,

isoleucina, 1/2 cistina e fenilalanina. ~penas a isoleucina e

a fenilalanina s~o essenciais. Por outro lado, cinco aminoácidos

ultrapassaram a relaç~o dos 108 ,: alanina,

ácido glut~mico e histidina, entretanto

essencial.

arginina, glicina,

nenhum desses é

Segundo BELTZ (14) o triptofano é completamente

destruido durante a hidr6lise ácida de uma proteina. Isso ocorre

no preparo da amostra a ser injetada no equipamento.

Na Tabela 23 tem-se as massas de aminoácidos livres e

totais aos 30 e 180 minutos de hidr6lise da proteina de carne

bovina pela tripsina. ~s somat6rias mostram um aumento

significativo nos valores de solúveis, quando se compara com as

somat6rias da Tabela 19. O teor dos livres e dos totais aumenta

aproximadamente de quatro a seis vezes, respectivamente, em

apenas 30 minutos de processo, e ap6s os 180 minutos o teor de

solúveis aumenta em 8 vezes para os livres e 7 vezes para os

totais.



~naLisando os vaLores, tem-se a arginina
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aparecendo

com maior teor nos 30 minutos de hidr6Lise, seguida peLo acido

gLut~mico, histidina, 1/2 cistina e aLanina. ~os 180 minutos a

situaç~o aLtera-se aparecendo no soLúveL peLa ordem decrescente.

quando comparados esses vaLores aos dados da F~O, o acido

gLut~mico, aLanina, gLicina, serina e histidina em percentuais

variando entre 61 e 54 \ do vaLor.

Considerando-se os vaLores percentuais dos

totais encontrados aos 30 e 180 minutos (TabeLa 24)

Livres e

tem-se os

aminoacidos mais faciLmente Liberados referente nos primeiros 30

minutos: arginina, acido gLut~mico, histidina, 1/2 cistina e

aLanina. Os que apareceram em menores percentuais foram a

tirosina, proLina e vaLina.

~os 180 minutos os resuLtados n~o se mantiveram para os

cinco primeiros: acido gLut~mico, aLanina, gLicina,

histidina, tendo portanto havido aparecimento

serina e

de novos

aminoacidos. Os menores teores foram para a 1/2 cistina,

isoLeucina, feniLaLanina e vaLina.

Esta TabeLa mostra os vaLores percentuais para o

tratamento com tripsina, tornando evidentes as variaç~es sofridas

na composiç~o, pois mudõ-se o conjunto de componentes em v:rtude

da aLteraç~o dos teores reLativos de cada aminoacido no conjunto

dos soLúveis.

Comparando-se os resuLtados das TabeLas 20 e 24 tem-se

destacadas as variaç~es dos teores percentuais e consequentemente

as mudan~as de cosiç~o na ordem crescente ou decrescente destes.



I=lssim, a histidina que no tempo O, isto é na carne

120.

sem

tratamento, aparecia em maior quantidade, tem uma queda acentuada

em seu percentual aos 30 minutos, tendo baixado para o

lugar, e aos 180 minutos passou para a quinta posiç~o.

terceiro

I=l arginina, por sua vez, apresentou um crescimento

bastante grande, pois no tempo zero estava presente entre os

totais num teor de 77 \. Durante os primeiros 30 minutos esse

passa para os 129 \, mostrando claramente especificidade da

enzima para esse aminoácido, apesar disso no caso da lisina esse

fen8meno n~o chega a ser t~o evid~nte.

Esses raciocinios podem ser feitos para cada um dos

componentes.

havido uma

Porém, no conjunto pode-se dizer

maior solubilizaç~o da carne

que

n~o

mesmo tendo

ocorre um

enriquecimento do produto em amino~cidos essenciais. No inicio

os essenciais encontravam-se no 3, 7, 10, 11, 12, 13 e 14 lugares

na ordem decrescente. Passaram, ap6s transcorrerem os primeiros

30 minutos, para o 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 15 lugares. Depois dos

180 minutos ocuparam os lugares 9, 10, 11, 13, 14, 15 e 16. Essas

mudanças n~o mostram uma melhoria nas colocações.

Os resultados percentuais para os totais aos 180

minutos est~o oSl.ilando desde os 75 \ para a isoleucina até os

117 \ para o ácido glut~mico. Os aminoácidos encontrados em

teores inferiores aos 90 \, ap6s os 180 minutos de ataque,

quando relacionados com o padr~o FI=lO pela ordem decrescente, s~o:

metionina, valina, fenilalanina e isoleucina. E interessante

notar o fato de todos serem essenciais. Por outro lado, três



aminoàcidos ultrapassaram a rela~ãodos 108 \

alanina e glicina, nanhum essencial.

121.

ácido glut~mico,

Na Tabela 25 tem-se as massas de aminoácidos livres e

totais aos 30 e 180 minutos de hidrOlise da proteina de carne

bovina pela protease microbiana. ~s somat6rias mostram um aumento

significativo nos valores de solóveis, quando se compara com as

somat6rias da Tabela 19. O teor dos livres e dos totais aumenta

aproximadamente cinco vezes em apenas 30 minutos de processo e,

ap6s os 180 minutos o teor de solóveis aumenta em 9,3 vezes para

os livres e 5,6 vezes para os totais.

~nalisando os valores, tem-se a histidina novamente

aparecendo com grande teor nos 30 minutos subsequentes de

hidr6lise. ~os 180 minuto? de hidrOlise a situa~ão altera-se,

aparecendo no solóvel o àcido glut~mico num teor equivalente a 56

\ do valor F~O. Esse é seguido de perto pela arginina, histidina,

aLanina e Lisina com aproximadamente 50 \. E importante lembrar

que de todos estes, apenas a Lisina é essencial.

Considerando-se os vaLores percentuais dos

totais encontrados aos 30 e 180 minutos (TabeLa 26)

livres e

tem-se os

aminoácidos mais facilmente Liberados nos primeiros 30 minutos: a

leucina, a histidina, a alanina, e a fenilalanina, pois

apareceram de imeqiato em teores superiores aos 10 \ e somente a

glicina e a tirosina não alcan~aram os 2,5 \ .

leucina

histidina.

Nos 180 minutos os resultados se mantiveram para a

alanina e fenilalanina e um pouco menos para a



122.

Esta Tabela mostra os .valores percentuais para o

tratamento com neutrase, tornando evidentes as varia~~es sofridas

na r.omposi~~o, pois muda-se o conjunto de componentes em virtude

da alteraç~o dos teores relativos de cada aminoàcido no conjunto

dos solúveis.

Comparando-se os resultados das Tabelas 20 e 26 tem-se

destacadas as varia~~es dos teores percentuais e consequentemente

as mudan~as de posi~~o na ordem crescente ou decrescente desses.

~ssim a histidina que no tempo O, isto é, na carne sem

tratamento, aparecia em maior quantidade, tem uma diminui~~o

acentuada em seu percentual aos 30 minutos porém continuou

mantendo-se ainda em primeiro lugar. Jà aos 180 minutos aparece

em terceiro lugar.

Esses raciocinios podem ser feitos para cada um dos

componentes. Porém, no conjunto pode-se dizer que mesmo tendo

havido uma maior solubilizaç~o da carne n~o ocorreu um

enriquecimento do produto em aminoàcidos essenciais. No inicio

esses encontravam-se no 3, 7, 10, 11, 12, 13 e 14 lugares na

ordem decrescente. Passaram, ap6s transcorrerem 05 primeiros 30

minutos, para o 3, 5, S, 13, 14, 15 e 17. Depois dos 180 minutos

ocuparam os lugares 5, 7, 10, 11, 13, 15 e 16 essas mudan~as n~o

mostram uma melhoria nas colocaç~es porém apenas uma manuten~~o

de posi~~es.

Os resultados percentuais est~o oscilando desde 05 6S ,

para a fenilalanina até 05 122 ~ para o ácido glut~mico. 05

aminoàcidos encontrados em teores inferiores aos S2 " após



123.

os 180 minutos de ataque, quando r~lacionados com o padr10 FRO

pela ordem decrescente, s10: treonina, glicina, valina, tirosina,

isoleucina e fenilalanina. Somente a tirosina e a glicina n10

s10 essenciais. Por outro lado, apenas quatro aminoàcidos

ultrapassaram a rela~10 dos 108 \: alanina, histidina, arginina

e ~cido glut~micoi e~tr~tanto nenhum desses é essencial.

Na Tabela 27 tem-se as massas de aminoacidos livres e

totais aos 30 e 180 minutos de hidr6lise da proteina de carne

bovina pela mistura de enzimas. ~s somat6rias mostram um aumento

significativo nos valores de solúveis, quando se compara com as

somat6rias da Tabela 19. o teor dos livres e dos totais aum~nta

aproximadamente sete vezes e oito vezes e meia em apenas 30

minutos de processo e, ap6s os 60 minutos o teor de solúveis

aumenta em 12 vezes para os livres e 9 vezes para os totais.

~nalisando os valores, tem-se a arginina aparecendo

com maior teor nos 30 minutos subsequentes de hidr6lise, seguida

pela lisina, histidina, àcido glut~mico e alanina. ~os 60

minutos a situa~10 praticamente n10 se altera, aparecendo no

solúvel pela ordem decrescente: arginina, acido glut~mico,

lisina, alanina e histidina em teores variando entre os 84 % até

os 27 \ do valor F~O.

Considerando-se os valores percentuais dos

totais encontrados aos 30 e 60 minutos (Tabela 28)

livres e

tem-se os

aminoàcidos mais facilmente liberados referente aos 30 minutos: a

arginina, lisina, histidina, acido glut~mico e alanina. Os que

apareceram em menores percentuais foram a serina, tirosina,



-----
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isoLeucina, e por úLtimo a 1/2 cistina.

Nos 60 minutos os resultados se mantiveram para os

cinco primeiros,

entre eLes. No

praticamente se

tendo ocorrido apenas uma invers~o de posiç~o

caso dos menores teores também as posições

mantiveram tendo aparecido a feniLalanina no

Lugar da serina. Cabe ressaLtar o aumento de 100 \ no caso da 1/2

cistina.

Esta TabeLa mostra os vaLores percentuais para o

tratamento com a mistura de enzimas tornando evidentes as

variações sofridas na composiç~o, pois muda-se o conjunto de

componentes em virtude da aLteraç~o dos teores relativos de cada

aminoàcido no balanço de massas dos solúveis.

Comparando-se os resultados das Tabelas 20 e 28 tem-se

destacadas as variações dos teores percentuais e consequentemente

as mudanças de posiç~o na ordem crescente ou decrescente destes.

l=Issim, a histidina que no tempo O, isto é, na carne sem

tratamento, aparecia em maior quantidade, tem uma diminuiç~o em

seu percentuaL aos 30 minutos. l=Ios 60 minutos em virtude de ter

mantido seu percentual, passa terceiro para o quinto lugar.

Esses raciocinios podem ser feitos para cuda um dos

componentes. Porém no conjunto pode-se dizer que houve uma

maior soLubiLizaç~o da carne e também um enriquecimento do

produto em aminoàcidos essenciais. No inicio os essenciais

encontravam-se no 3, 7,

decrescente.

minutos,

Passaram,

para o 2, 7, 10,

10, 11, 12, 13 e 14 lugares na ordem

após transcorrerem os primeiros 30

11, 13, 14 e 16 lugares. Depois dos 60



minutos ocuparam os lugares 4, 9, 10,

125.

12, 13, 15 e 16. Essas mudanç:c

melhoria nas colocaç~es, destacando-se a lisina.

Os resultados percentuais para os totais aos 60

minutos est~o oscilando desde os 41 " para a 1/2 cistina até os

127" para a arginina. ~ disponibilidade dos aminoàcidos està

intimamente relacionada a sua posiç~o na molécula e ao fato de

suas ligaç~es serem acessiveis ao ataque enzimico.

Os aminoàcidos encontrados em teores inferiores aos

90 ", ap6s os 60 minutos de ataque, Quando relacionados com o

~penas a tirosina e a 1/2

padr~o F~O pela ordem decrescente,

tirosina, fenilalanina e 1/2 cistina.

s~o: leucina, valina,

cistina n~o s~o essenciais. Por outro lado, Quatro aminoàcidos

ultrapassaram a relaç:~o dos 108 ,,: arginina, àcido glut~mico,

lisina e alanina. Muito importante é a presença da lisina.

O produto de reaç:~o feita com a mistura de enzimas,

depois de ter sido seco em estufa, sofreu uma extraç:~o de

gorduras e dos solóveis resultando um residuo, o Qual foi também

analisado. Os resultados encontram-se na Tabela 29,

sendo bastante baixos. O maior deles é 0,53 " para a arginina e

os demais s~o ainda inferiores.

Uma vez discutidos os tratamentos, se depreende Que

entre as enzimas testadas, a papaina foi aquela a apresentar no

final do processo um maior teor de solúveis. ~os 30

minutos 9,17 g/100 ml e aos 180 minutos 11,46 g/100 ml. ~ seguir,

vem a tripsina com 7,47 g/100 ml de solúveis aos 30

minutos e 8,85 g/100 mt aos 180 minutos.



muito eficiente,

I=l

mostrou-se

mistura, feita

126.

a partir dessas três enzimas,

pois aos 30 minutos seus soLóveis

eram 10,20 g/100 ml

referentes aos 60

superando, portanto, a papaina. Os ~esultados

minutos est~o praticamente iguais aos da

papaina aos 180 minutos.

O tratamento em que houve um enriquecimento do produto

em aminoácidos essenciais foi com a mistura de enzimas, pois

evidencia-se nos soLóveis um aumento nesses teores. No tratamento

com papaina os resuLtados mostram ter havido um desLocamento para

o Lado mais baixo, ou seja uma diminuiçl0 nos teores de

essenciais. Com a tripsina a queda é um pouco menor.

totais

Em todos os tratamentos enzimáticos expostos nota-se nos

o vaLor zero correspondente ao triptofano. Isso é devido

ao fato de o triptofano ser decomposto durante a hidr6lise ácida.

I=lLguma semeLhança entre todos eLes é vista quando se

verifica ser a arginina o aminoácido mais faciLmente Liberado e

a presença da alanina, do ácido glutámico e da histidina entre a

segunda e quarta posições.

I=l fenilalanina ocupa em todos os tratamentos as óltimas

posições entre os aminoácidos analisados.



Tabela 19 Teor de aminoàcidos livres e totais em amostras

solâveis de proteina de carne bovina.

127.

aminoàcidos FI=lO/WHO
livres totais

(g/100ml) (g/100ml) (g/100g)
.._-

lisina * 0,0031 0,1024 1,5730

histidina 0,0312 0,0946 0,6030

arginina 0,0020 0,0610 1,1118

triptofano * 0,0067 0,0000 0,0000

ac.aspàrtico 0,0008 0,1071 1,5900

treonina * 0,0000 0,0523 0,8120

serina 0,0089 0,0512 0,7130

ac.glut~mico 0,0057 0,1578 2,7030

prolina 0,0016 0,0561 0,6680

glicina 0,0027 0,0659 0,8600

alanina 0,0129 0,0826 1,0330

1/2 cistina 0,0000 0,0118 0,2260

valina * 0,0020 0,0742 0,8860

metionina * 0,0006 0,0364 0,4780

isoleucina * 0,0012 0,0511 0,8520

leucina * 0,0022 0,0959 1,4350

tirosina 0,0007 0,0530 0,6370

fenilalanina * 0,0014 0,0483 0,7780

somat6ria 0,0837 1,2017 16,9588

* aminoàcidos essenciais



TabeLa 20

128.

Teor de aminoàcidos l·ivres e totais em amostras

soLúveis de proteina de carne bovina em base 100.

aminoàcidos F!=lO/WHO
Livres totais

(\) (\) (\)

Lisina * 3/70 8/52 9/28

histidina 37,28 7,87 3,56

arginina 2,39 5,08 6,56

triptofano * 8,00 0/00 0,00

ac.aspàrtico 0/96 8,91 9,38

treonina * 0,00 4,35 4,79

serina 10,63 4,26 4,20

ac.gLut~mico 6,81 13,13 15,94

proLina 1 ,91 4,67 3/94

gLicina 3,23 5,48 5,07

aLanina 15,41 6,87 6/09

1/2 cistina 0,00 0,98 1,33

vaLina * 2,39 6,17 5,22

metionina * 0,72 3/03 2,82

isoLeucina * 1,43 4,25 5,02

Leur.:i!"la * 2,63 7,98 8,46

tirosina 0,84 4,41 3,76

feniLaLanina * 1,57 4,02 4,59

somat6ria 100,00 100,00 100,00

* aminoàcidos essenciais



Tabela 21

129.

Teor de aminoácidos Livres e totais em amostras

hidrolisadas pela papaina por 30 e 180 minutos.

aminoácidos 30 min 30 min 180 min 180 min Ff:lO/WHO

Livres totais Livres totais

(g/100mL) (g/100ml) (g/100ml) (g/100ml)(g/100g)

Lisina * 0,0603 0,8241 0,1177 1,0617 1,5730

histidina 0,0775 0,3438 0,0847 0,4383 0,6030

arginina 0,0618 0,7085 0,1077 0,8436 1,1118

triptofano * 0,0056 0,0000 0,0130 0,0000 0,0000

ac.aspártico 0,0000 0,8907 0,0033 1 ,1258 1,5900

treonina * 0,0000 0,4210 0,0000 0,5413 0,8120

serina 0,0356 0,3671 0,0359 0,4908 0,7130

ac.glut~mico 0,0249 1,5603 0,0609 1,9871 2,7030

proLina 0,0072 0,4166 0,0090 0,4068 0,6680

glicina 0,0156 0,4865 0,0358 0,6348 0,8600

alanina 0,0618 0,6523 0,1192 0,8096 1,0330

1/2 cistina 0,0000 0,0612 0,0000 0,1223 0,2260

vaLina * 0,0144 0,4485 0,0285 0,5765 0,8860

metionina * 0,0195 0,2448 0,0583 0,3012 0,4780

isoLeucina * 0,0122 0,3697 0,0306 0,4634 0,8520

Leucina * 0,0730 0,7449 0,1074 0,8771 1,4350

tirosina 0,0139 0,2973 0,0449 0,3659 0,6370

fenilalanina * 0,0248 0,3336 0,0707 0,4169 0,7780

somat6ria 0,5081 9,1709 0,9276 11,4631 16,9588

* aminoácidos essenciais



TabeLa 22

130.

Teor de aminoácidos Livres e totais em amostras

hidroLisadas peLa papaina por 30 e 180 minutos

e em base 100.

aminoácidos 30 min 30 min 180 min 180 min Fl=lO/WHO

Livres totais Livres totais

(") (") (") C,,) (")

Lisina * 11,87 8,99 12,69 9,26 9,28

histidina 15,25 3,75 9,13 3,82 3,56

arginina 12,16 7,73 11 ,61 7,36 6,56

triptofano * 1 ,10 0,00 1,40 0,00 0,00

ac.aspártico 0,00 9,71 0,36 9,82 9,38

treonina * 0,00 4,59 0,00 4,72 4,79

serina 7,01 4,00 3,87 4,28 4,20

ac.gLut~mico 4,90 17,01 6,57 17,33 15,94

prolina 1,42 4,54 0,97 3,55 3,94

glicina 3,07 5,30 3,86 5,54 5,07

àlanina 12,16 7,11 12,85 7,06 6,09

1/2 cistina 0,00 0,67 0,00 1,07 1,33

valina * 2,83 4,89 3,07 5,03 5,22

metionina * 3,84 2,67 6,29 2,63 2,82

isoleucina * 2,40 ... ,03 3,30 4,04 5,02

leucina * 14,37 8,12 11,58 7,65 8,46

tirosina 2,74 3,24 4,84 3,19 3,76

fenilalanina * 4,88 3,64 7,62 3,64 4,59

somat6ria 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

* aminoácidos essenciais



TabeLa 23

131.

Teor de aminoácidos livres e totais em amostras

hidroLisadas pela tripsina por 30 e 60 minutos.

aminoácidos 30 min 30 min 180 min 180 min FI=lO/WHO

livres totais livres totais

(g/100ml) (g/100ml) (g/100ml) (gí100ml)(g/100g)

lisina * 0,0359 0,6917 0,0830 0,8110 1,5730

histidina 0,0542 0,2969 0,0652 0,3288 0,6030

arginina 0,0285 0,6314 0,0713 0,5975 1,1118

triptofano * 0,0000 0,0000 0,0056 0,0000 0,0000

ac.aspartico 0,0056 0,7038 0,0127 0,8569 1,5900

treonina * 0,0000 0,3239 0,0000 0,4210 0,8120

serina 0,0320 0,3175 0,0422 0,3980 0,7130

ac.glut~mico 0,0231 1,3558 0,0422 1,6529 2,7030

prolina 0,0042 0,2434 0,0072 0,3487 0,6680

glicina 0,0086 0,3515 0,0102 0,4927 0,8600

alanina 0,0511 0,4844 0,0791 0,6184 1,0330

1/2 cistina 0,0000 0,1098 0,0000 0,0000 0,2260

valina * 0,0142 0,3273 0,0281 0,3991 0,8860

metionina * 0,0155 0,1802 0,0391 0,2259 0,4780

isoleucina * 0,0122 0,3169 0,0286 0,3310 0,8520

leucina * 0,0365 0,5942 0,1028 0,7117 1,4350

tirosina 0,0134 0,2189 0,0341 0,3087 0,6370

fenilalanina * 0,0189 0,3193 0,0505 0,3439 0,7780

somat6ria 0,3539 7,4669 0,7019 8,8462 16,9588

* aminoácidos essenciais



TabeLa 24 Teor de aminoácidos Livres

132.

e totais em amostras

hidroLisadas pela tripsina por 30 e 180 minutos

em base 100.

aminoácidos 30 min 30 min 180 min 180 min F~O/lJJHO

Livres totais livres totais

(\) (\) (\) (\) (\)

Lisina * 10,14 9,26 11,83 9,17 9,28

histidina 15,32 3,98 9,29 3,72 3,56

arginina 8,05 8,46 10,16 6,75 6,56

triptofano * 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00

ac.aspártico 1,58 9,43 1 ,81 9,69 9,38

treonina * 0,00 4,34 0,00 4,76 4,79

serina 9,04 4,25 6,01 4,50 4,20

ac.glut~mico 6,53 18,16 6,01 18,68 15,94

prolina 1 ,19 3,26 1,03 3,94 3,94

glicina 2,43 4,71 1,45 5,57 5,07

alanina 14,44 6,49 11,27 6,99 6,09

'112 cistina 0,00 "1 ,47 0,00 0,00 1,33

valina * 4,01 4,38 4,00 4,51 5,27

metionina * 4,38 2,41 5,57 2,55 2,82

isoleucina * 3,45 4,24 4,07 3,74 5,02

leucina * 10,31 7,96 14,65 8,05 8,46

tirosina 3,79 2,93 4,86 3,49 3,76

fenilalanina* 5,34 4,28 7,19 3,89 4,59

somat6ria 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

* aminoácidos essenciais



TabeLa 25

133.

Teor de aminoácidos Livres e totais em amostras

hidroLisadas peLa protease microbiana por 30 e 180

minutos.

aminoácidos 30 min 30 min 180 min 180 min FI=lO/WHO

Livres totais Livres ~utals

(g/100mL) (g/100ml) (g/100ml) (g/100mL) (g/100g)

Lisina * 0,0180 0,5856 0,0449 0,7747 1,5730

histidina 0,0623 0,2833 0,0655 0,3131 0,6030

arginina 0,0178 0,4490 0,0414 0,5975 1,1118

triptofano * 0,0000 0,0000 0,0067 0,0000 0,0000

ac. aspártico 0,0000 0,4845 0,0022 0,7383 1,5800

treonina * 0,0000 0,2188 0,0000 0,3458 0,8120

serina 0,0252 0,2285 0,0344 0,3316 0,7130

ac.glut~mico 0,0145 0,8450 0,0228 1,5228 2,7030

prolina 0,0108 0,2257 0,0184 0,3186 0,6680

glicina 0,0080 0,2882 0,0101 0,3506 0,8600

alanina 0,0580 0,3875 0,0825 0,5285 1,0330

1/2 cistina 0,0000 0,0532 0,0000 0,0000 0,2260

valina * 0,0249 0,2454 0,0633 0,3548 0,8860

metionina * 0,0128 0,1816 0,0360 0,2258 0,4780

isoleucina * 0,0226 0,2083 0,0650 0,2878 0,8520

leucina * 0,0822 0,4831 0,2084 0,6620 1,4350

tirosina 0,0059 0,1792 0,0148 0,2287 0,6370

fenilalanina* 0,0388 0,1786 0,0582 0,2501 0,7780

somat6ria 0,4018 5,6555 0,7747 7,8430 16,9588

* aminoácidos essenciais



TabeLa 26

134.

Teor de aminoacidos livres e totais em amostras

hidroli~adas peLa protease microbiana por 30 e 180

minutos em base 100.

aminoacidos 30 min 30 min 180 min 180 min F~O/WHO

livres totais Livres totais

('I.) ('I.) ('XI) ('I.) ('I. )

lisina * 4,48 10,35 5,80 9,88 9,28

histidina 15,51 5,01 8,45 3,99 3,56

arginina 4,43 7,94 5,34 7,62 6,56

triptofano * 0,00 0,00 0,86 0,00 0,00

ac.aspartico 0,00 8,57 0,28 9,43 9,38

treonina * 0,00 3,87 0,00 4,41 4,79

serina 6,27 4,04 4,44 4,23 4,20

ac.glut~mico 3,61 16,71 2,96 19,42 15,94

proLina 2,69 3,99 2,38 4,07 3,94

glicina 1,99 5,27 1,30 4,47 5,07

alanina 14,44 7,03 10,65 6,74 6,09

1/2 cistina 0,00 0,94 0,00 0,00 1,33

valina * 6,20 4,34 8,17 4,52 5,22

metionina * 3,19 3,39 4,65 2,88 2,82

isoleucina * 5,62 3,68 8,39 3,80 5,02

leucina * 20,46 8,54 26,90 8,44 8,46

tirosina 1,47 3,17 1,91 2,92 3,76

fenilalanina* 9,66 3,16 7,51 3,19 4,59

somatoria 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

* aminoàcidos essenciais



Tabela 27

135.

Teor de aminoàcidos livres e totais em amostras

hidrolisadas pela mistura por 30 e 60 minutos.

aminoàcidos 30 min 30 min 60 min 60 min F~O/WHO

livres totais livres totais

(g/100mL> {g/jOOml~ (g/100mi..) (g/100ml) (g/100g)

lisina * 0,0930 1,0762 0,1696 1 , 1262 1,5730

histidina 0,0380 0,3926 0,0733 0,4281 0,6030

arginina 0,0778 0,8287 0,1163 0,9378 1,1118

triptofano * 0,0060 0,0000 0,0067 0,0000 0,0000

ac.aspàrtico 0,0025 0,9978 0,0029 1 ,1088 1,5900

treonina * 0,0000 0,4680 0,0000 0,5311 0,8120

serina 0,0214 0,3939 0,0370 0,4598 0,7130

ac.glut~mico 0,0312 1,7609 0,0374 1,9868 2,7030

prolina 0,0037 0,3966 0,0069 0,4551 0,6680

glicina 0,0172 0,5173 0,0260 0,5684 0,8600

alanina 0,0530 0,6569 0,1131 0,7382 1,0330

1/2 cistina 0,0000 0,0439 0,0000 0,0611 0,2260

valina * 0,0174 0,4743 0,0230 0,5123 0,8860

metionina * 0,0294 0,2885 0,0391 0,3137 0,4780

isoleucina * 0,0201 0,3963 0,0267 0,4192 0,8520

leucina * 0,1357 0,8005 0,2381 0,8494 1,4350

ti rosina 0,0063 0,3176 0,0396 0,3658 0,6370

fenilalanina* 0,0360 0,3893 0,0492 0,3890 0,7780

somat6ria 0,5887 10,1993 1,0049 11,2508 16,9588

* aminoàcidos essenciais



Tabela 28

136.

Teor de aminoàcidos livres e totais em amostras

hidrolisadas pela mistura por 30 e 60 minutos

em base 100.

aminoacidos 30 min 30 min 60 min 60 min Fl=lO/WHO

livres totais livres totais

C\) C\) C\ ) C\ ) C\)

lisina * 15,8 10,6 16,9 10,0 9,3

histidina 6,5 3,8 7,3 3,8 3,6

arginina 13,2 8,1 11,6 8,3 6,6

triptofano * 1 , O 0,0 0,7 0,0 0,0

ac.aspartico 0,4 9,8 0,3 9,9 9,4

treonina * 0,0 4,6 '0,0 4,7 4,8

serina 3,6 3,9 3,7 4,1 4,2

ac.glut~mico 5,3 17,3 3,7 17,7 15,9

prolina 0,6 3.9 0,7 4,0 3,9

gLicina 2,9 5,1 2,6 5,1 5,1

alanina 9,0 6,4 11,3 6.6 6,1

1/2 cistina 0,0 0,4 0,0 0,5 1,3

valina * 3,0 4,7 2,3 4,6 5,2

metionina * 5,0 2,8 3.9 2.8 2,8

isoleucina * 3,4 3,9 2,7 3,7 5,0

leucina * 23,1 7,8 23,7 7,5 8,5

tirosina 1 ,1 3,1 3,9 3,3 3,8

fenilalanina* 6,1 3,8 4,9 3,5 4,6

somat6ria 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

* aminoacidos essenciais



Tabela 29

137.

Teor de aminoacidos livres e totais em amostras

residuais ap6s hidr6lise pela mistura.

aminoacidos amostra 1 amostra 2 média desvio F~O/WHO

padr~o

(g/100ml) (g/100ml) (g/100ml) (g/100g)

lisina * 0,0075 0/0076 0/0076 0/000050 1/5730

histidina 0,0029 0,0030 0,0030 0/000034 0,6030

arginina 0/0058 0,0060 0/0059 0,000091 1,1118

triptofano * 0/0000 0/0000 0,0000 0,000000 0,0000

ac.aspartico 0,0073 0,0079 0,0076 0,000281 1,5900

treonina * 0,0037 0,0038 0,0038 0,000049 0,8120

serina 0,0032 0,0033 0,0032 0,000058 0,7130

ac.gluttmico 0,0128 0,0125 0,0126 0,000177 2,7030

prolina 0,0029 0,0028 0/0029 0,000078 0,6680

glicina 0/0038 0,0038 0,0038 0/000003 0,8600

alanina 0,0048 0,0048 0,0048 0,000012 1,0330

1/2 cistina 0,0006 0,0009 0,0007 0,000149 0,2260

valina * 0,0036 0,0036 0,0036 0,000001 0/8860

metionina * 0,0022 0,0024 0,0023 0,000101 0,4780

isoleucina * 0,0034 0,0033 0,0033 0,000009 0,8520

leucina * 0,0066 0,0067 0,0067 0,000053 1,4350

tirosina 0,0032 0,0033 0,0032 0,000047 0,6370

feni lal.anina* 0,0032 0,0035 0,0034 0,000148 0,7780

somat6ria 0,0778 O,07S2 0,0785 0/000705 16,9588

* aminoacidos essenciais



138.

7 - ~nálises por eletroforese.

~s proteinas da carne apresentam seus pesos moleculares

compreendidos em valores desde 510.000 para a miosina até 56.000

para a tropomiosina (34). Da hidr6lise enzimática da proteina

espera-se obter fragmentos de

processo din~mico estabelece

baixos pesos moleculares.

uma quebra da proteina

o

em

componentes solóveis que sofrem sucessivos ataques enzimáticos e

consequentemente diminuem de tamanho.

N~o foi possivel a detecç~o de peptideos de pesos

moleculares menores que 10.000 em géis de poliacrilamida, em

concentraç~es superiores a 15 \ ou mesmo preparando-se gradientes

de gelo Possivelmente, os fragmentos n~o s~o retidos pelo gelo

Segundo L~EMMLI (59) peptideos de pesos moleculares menores de

10.000 migram com o corante, conforme evidenciado na Figura 31.

~ eletroforese desenvolvida neste estudo dá uma

visualizaç~o para componentes cujo peso molecular está

compreeendido entre 60.000 e 10.000, e segundo W~SSERM~M (101)

a técnica P~GE (eletroforese em gel de poliacrilamida) n~o é

indicada para a resolu,~o de peptideos com peso molecular

inferi~r a 10.000, recomendando-se para esses casos, outros processos.

Os resultados percentuais das experiências feitas para o

tempo O, ou seja, da carne sem tratamento,

muito pequena entre eles.

mostram uma variaç~o

O suco de carne tem pequena quantidade de componentes

de peso molecular compreendidos entre os 30.000 e 40.000, sendo

J



nulos para de 15.000 a 20.000.

139.

Pelos resuLtados da anàLise dos

componentes

cinco das

da carne, encontram-se presentes poLipeptideos em

seis faixas de pesos moLecuLares propostos.

~ TabeLa 30 mostra os resuLtados referentes a digest~o

da carne peLa papaina. Vê-se logo nos primeiros 30 minutos um

de~locamento das bandas para as extremidades, isso a, para o Lado

dos pesos moLeculares de 50.000 a 60.000 e, dos 20.000 a 15.000.

Essa tendência vai se acentuando cada vez mais, tanto é que

ap6s os 60 minutos n~o se detectou componentes nas faixas de

20.000 a 30.000 e na de 30.000 a 40.000. Esses polipeptideos s~o

hidrolisados muito rapidamente e por essa raz~o nem chegam a ser

detectados.

Para as faixas de pesos moleculares 15.000 a 20.000 bem

como as de 50.000 a 60.000 e 40.000 a 50.000, nota-se a

manutenç~o das porcentagens durante todo o tempo. Significando

serem as velocidades de decomposiç~o neste trecho iguais àqueLas

das proteinas de maior peso molecuLar.

No caso da tripsina (TabeLa 31, Figura 31), o fen6meno

evidenciado é diverso do anteriormente analisado, pois hà um

enriquecimento, ou aumento no teor de polipeptideos na faixa de

peso molecular de 20.000 a 30.000. ~ impress~o ~ que a velocidade

de desdobramento até peso molecular 20.000 a 30.000 é menor.

Ocorre dessa forma acómulo e, a partir desses para as faixas dos

menores hà uma aceleraç~o. Os valores caem a zero, sendo os

peptideos rapidamente degradados e assim n~o se consegue

detectà-los.



Para a protease (Tabela 32) tem-se também

140.

um

desdobramento caracteristico da carne onde se nota um aumento

de teor de polipeptideos na faixa de peso molecular de 15.000 a

20.000, logo nos primeiros 30 minutos de tratamento. ~ seguir, o

valor passa a ser absoluto (10G~) nos tempos de SO, 90 e 120

minutos dando a impress~o de que a enzima age mal sobre esses

peptideos.

No entanto, apÓs os 120 minutos, aumenta o teor de

peptideos na faixa dos 20.000 a 30.000 fazendo assim baixar o

percentual daquela correspondente de 15.000 a 20.000.

Na maioria dos casos a molécula protéica é mais

susceptivel a subsequente proteÓlise apÓs hid6lise inicial de uma

ou mais ligações peptidicas. Entretanto, existem algumas exceções

a esse comportamento. ~pós uma ou mais ligações terem sido

quebradas a molécula pode tornar-se mais resistente ao ataque

enzimatico, esse fen6meno é conhecido por proteólise limitada.

WHIT~KER (102) propõe a ocorrência da hidrÓlise da

ligaç~o peptidica numa regi~o susceptivel da molécula as outras

ligações similares remanescentes tornam-se resistentes à

proteólise. ~inda propõe existirem diversas ligações

susceptiveis, mas apÓs hidrólise de uma destas, a molécula

protéica mudaria sua conformaç~o tornando suas ligações

peptidicas protegidas ao ataque enzimàtico.



Quando se estuda a Tabela 33,

141.

referente aos dados

obtidos com a mistura de enzimas, observa-se Que no transcorrer

das experiências a cada tempo se evidencia a caracteristica de

uma das enzimas participantes do ·poolu. ~ssim, tem-se no inicio

as caracteristicas da papaina e da tripsina. ~os 60 minutos

parece haver um refor~o da tripsina e ao final aparece melhor o

efeito da protease principalmente nos 150 e 180 minutos.



Tabela 30

142.

Teor percentual de peptideos em funç~o do tempo

de hidr6lise, resultante da digest~o da proteina

de carne bovina pela papaina. Peso molecular

entre 60.000 e 10.000.

PM tempo de hidr6lise Cmin)

O 30 60 90 120 150 180

60-50.000 7,06 3,63 4,13 5,37 4,25 1,48 5,01

50-40.000 8,7Ó 0,80 3,69 2,94 3,07 5,83 1 134

40-30.000 1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30-20.000 10, 11 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20-15.000 6,62 5,20 2,51 5.83 4,07 2,10 2,38

15-10.000 0,00 0,00 0,44 0,25 0,30 0,00 0,21



Tabela 31

143.

Teor percentual de peptideos em fun,~o do tempo

de hidr6lise, resultante da digest~o da proteina

de carne bovina pela tripsina. Peso molecular

entre 60.000 e 10.000.

-- ~-_.

PM tempo de hidr6Lise Cmin)

° 30 60 90 -120 150 180

60-50.000 2,55 0,96 1 , 12 0,00 1 ,42 1 ,48 1 ,35

50-40.000 3,14 1,32 1,70 0,92 4,70 4,47 1 ,47

40-30.000 0,52 1,82 2,81 0,52 2,69 0,00 2,00

30-20.000 3,65 9,53 2,17 7,53 10,48 8,83 8,47

20-15.000 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15-10.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



TabeLa 32

144.

Teor percentuaL de peptideos em funç~o do tempo

de hidr6Lise, resuLtante da digest~o da proteina

de carne bovina peLa protease microbiana. Peso

moLecuLar entre 60.000 e 10.000.

PM tempo de hidr6Lise Cmin)

O 30 60 90 120 150 180

60-50.000 3,24 3,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50-40.000 3,98 1,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40-30.000 0,66 3,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30-20.000 4,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1,27 3,99

20-15.000 3,04 14,53 6,84 13,76 11,22 10,92 13,32

15-10.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



TabeLa 33

PM

145.

Teor percentuaL de peptideos em funç~o do tempo

de hidr6Lise, resuLtante da digest~o da proteina

de carne bovina peLa mistura de enzimas. Peso

moLecuLar entre 60.000 e 10.000.

tempo de hidr6Lise Cmin)

° 30 60 90 120 150 180

60-50.000 6,56 3,36 1,52 1,13 0,60 0,90 0,69

50-40.000 8,08 2,45 0,19 0,98 1 ,31 1,03 0,00

40-30.000 1,34 0,00 0,00 1,72 0,00 1 ,34 7,24

30-20.000 9,39 0,30 2,21 1 ,77 1,37 0,64 0,00

20-15.000 6,16 0,30 5,61 5,45 4,93 4,18 17,06

15-10.000 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00
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30 60 90 120 150 180 PADRÃO

Figura 31 Eletroforese da proteina de carne bovina

hidrolisada pela tripsina em fun~~o do tempo,

separadas em 15 \ 5n5-gel de poliacrialamiada.



8 Composiç~o centesimal

~ Tabela 34 apresenta os

147.

resultados da análise da

composiç~o centesimal da matéria-prima e de seu hidrolisado

protéico.

Os resultados mostram ser o hidrolisado produto de alto

teor protéico. ~ carne apresentou resultados semelhantes aos da

literatura (32).

Tabela 34 Composiç~o quimica de hidrolisado protéico de

carne.

umidade (\)

proteina (\)

lipides (\)

cinzas (\)

carne

74,29

18,69

3,02

1,09

hidrolisado

de carne

3,67

63,11

11,57

4,65



9 Controle microbiol6gico

148.

~ Tabela 35 mostra os resultados da análise

microbiol6gica de hidroLisado protéico de carne. O produto

apresenta quaLidade microbiol6gica boa, encontrando-se dentro das

normas ~stabalecidas pelo CODIGO S~NIT~RIO (23) para produtos de

carne.

Tabela 35 : Contagem microbioL6gica de hidroLisado de carne.

determinaç~o hidrolisado de carne

contagem padr~o (UFC/g) ( 30

bolores e leveduras (UFC/g) ( 30

coLiformes totais (NMP/g) ( 3,0

coLiformes fecais (NMP/g) ( 3,0

Escherichia coLi (NMP/g) ( 100

Staphylococcus aureus (UFC/g) ( 3,0

Salmonella ausente em 25 9 produto

.A



VII

. 149.

CONCLUSOES

~ eficiência do ataque das enzimas sobre as proteinas

da carne bovina deu-se na seguinte ordem: primeiro a

mistura de enzimas, seguida dd Pã~a~na e da tripsina e

finalmente da protease microbiana segundo os par~metros

solubilidade e grau de hidr6lise.

- Passados 120 minutos de hidrólise nas condições de

trabalho os valores de graus Brix, sólidos soLOveis e

grau de hidróLise mantiveram-se inaLterados.

- Na faixa de velocidades angulares ensdiadas o

hidroLisado protéico comportou-se como um

n~o-Newtoniano, pseudoplastico.

fLuido

~ viscosidade do hidrolisado é de 1,7 a 36,0 poise a

30 °c e 2,4 a 52,7 poise a 60°C.

Os valores máximos para a viscosidade s~o aLcançados

aos 90 minutos de hidrÓlise.

- O aumento da concentraç~o de proteina solOveL, aumenta

a capacidade de emuLsificaç~o de 6leo de soja em agua,

acarretando uma diminuiç~o do di~metro dos gL6bulos de

gordura.

- Durante a hidróLise ocorre um aumento na concentraç~o

de aminoácidos livres.



o tratamento com a mistura de enzimas

150.

promove

enriquecimento do solúvel em aminoàcidos essenciais.

Com a papaina ocorre o inverso.

- O teor de aminoàcidos Livres existentes na carne é

baixo. Em apenas 30 minutos de tratamento enzimâtico

na média a concentraç~o eleva-se em 5,7 vezes.

o aminoâcido Liberado em maior teor em todos

tratamentos foi a arginina. O triptofano foi detectado

entre os livres e os teores de fenilalanina sempre

estiveram abaixo do valor proposto pela F~O.

O tratamento hidrolitico mais eficiente foi

conseguido com a mistura de enzimas segundo a

do perfiL de aminoâcidos.

anâlise

- ~s anâLises eLetroforéticas reveLaram a progress~o da

hidr6lise m05trando as diferentes manchas de pesos

moleculares cada vez menores.

- O hidrolisado é um produto de aLto teor de

oLigopeptideos soLúveis e de aminoâcidos Livres, isento

de contaminaç~o microbiana.

- Durante o transcorrer do processo hidroLitico ha uma

variaç~o constante nas caracteristicas do solóveL e na

sua composiç~o aminoacidica.
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