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Benefícios daa enzima transglutaaminase nos alimen
ntos

Váriaas soluções em
e uma únicca enzima
A transglutam
minase (TG) é uma enzim
ma especial que
q tem grande aplicaçãão na indústtria de
alimeentos. Ela attua sobre ass proteínas, transforman
ndo suas características e resultand
do em
benefícios tecno
ológicos com
mo maior aaproveitame
ento das matérias‐prim
m
mas, melhorria de
qualid
dade (texturra), saudabilidade (reduçção de sódio e gordura) e diminuição de custos.
A enzima é composta por
p 331 am inoácidos1 e está largam
mente preseente em animais,
2, 3, 4
vegettais e microrrganismos
. Logo, é pparte natural dos alimenttos e do cor po humano, onde
particcipa ativameente do proce
esso de coaggulação sangguínea5, 6.

Fig. 1: A TG é parte naturral do nosso ccorpo e de outtros mamífero
os, além de esstar presente em
vários alimenntos e em miccrorganismos.

A TG é uma enzima do tipo transfeerase, formando ligações cruzadas eentre resídu
uos de
lisina e glutaminaa presentes nas molécullas de prote
eína. Estas lig
gações peptíídicas ε‐(γ‐G
Glu)Lys
são covalentes e estáveis, não
o se rompenndo com facillidade.

Fig. 2:
2 Reação de acil‐transferên
a
ncia catalisadaa pela enzima transglutamiinase (TG).
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C
Como resultaado, são formadas granddes redes prroteicas que
e modificam as caracteríísticas
dos alimentos, possibilitando vários benefícios para a ind
dústria de alimentos e os
umidores finais.
consu
O
Outra vantaggem é que as
a ligações fformadas pe
ela TG são absorvidas
a
nnormalmente
e pelo
nosso
o organismo
o, sem nenhum prejuízoo ao valor nu
utricional do
os alimentoss ou alteraçã
ão em
seu sabor ou arom
ma originais..
A transglutam
minase perm
mitida pela legislação para
p
utilizaçã
ão na indústtria de alim
mentos
deve ser obtida apenas
a
dos microrganism
mos Streptomyces moba
araense ou SStreptoverticcillium
moba
araense7, 8. A TG de origem microbiaana possui a característiica de ser Caa2+ independ
dente,
uma grande vanttagem tecnológica em reelação à TG origem
o
anim
mal, pois facillita a aplicaçção da
enzim
ma na indústria.

Beneefícios da TG
A TG oferece benefícios tecnológicos para vários tipos
t
de alim
mentos proteeicos.
C
Conheça os principais
p
a se
eguir.
R
Reestruturaçãão de carness
A TG possiibilita um melhor approveitamentto das apa
aras de caarne atravé
és da
reesttruturação9. A técnica co
onsiste em u nir aparas de cortes nob
bres – comu mente destinadas
odução de embutidos
e
– através da ação da traansglutaminase. Neste ccaso, a misttura é
à pro
embu
utida em en
nvoltórios ou
u moldes addequados ao
o formato de
esejado paraa o produto final,
perm
manecendo em
e repouso a 5°C/4h. A
Após este período,
p
o reestruturadoo está finalizado,
podendo ser corttado em form
mato e tamannhos padron
nizados.

Fig. 4: Reesstruturação de aparas de caarne bovina para
p
a criação de medalhõees. As aparas são
s
mistu
uradas com a transglutamin
t
nase, colocadaas em um molde e permanecem assim ppor 4h/5°C. Ao
o final,
o
os pedaços estão unidos pe
elas ligações reealizadas pelaa transglumina
ase, podendoo ser cortados e
prepa
arados para esstocagem, transporte e con
nsumo.

P
Podem ser uttilizados váriios tipos de carne: bovin
na, suína, aves, pescadoss, frutos do mar e
até exóticas (avesstruz, jacaré etc).
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A
Além de agreegar valor à matéria‐prim
ma, a reestru
uturação perrmite a obteenção de pro
odutos
inovaadores, maiss suculentos e padroniz ados, despe
ertando gran
nde interessee da indústria de
carnees.

1

2

3

4

Fig. 5: Reestruturados pro
oduzidos atravvés da enzimaa transglutaminase: (1) carppaccio bovino
o; (2)
medalhão de frango; (3) lombo
o suíno reestruuturado; (4) medalhão
m
de salmão. Todoss foram produ
uzidos
utilizando
u
apa ras das carness mencionada
as.

R
Redução da perda
p
no fatiamento
A aplicação da
d TG também possibiliita melhorarr a textura de
d produtoss cárneos – como
presu
untos, apresu
untados e mortadelas.
A
As ligações cruzadas cata
alisadas pelaa enzima forttalecem a re
ede proteicaa destes prod
dutos,
resulttando em maior
m
firmeza
a e elasticidaade. Assim, é possível reduzir a quaantidade de fatias
quebradas, aumeentando a produtividad
p
de e diminuiindo o desp
perdício de ttempo e produto
duran
nte o fatiameento.
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Fig. 6: A apliccação da TG re
eduz sensivelm
mente o desperdício de material durantee o fatiamento
o. No
caso do presunto avaliado
a
acim
ma, houve 59%
% de redução na
n quantidade
e de fatias queebradas (espe
essura
de 1 mm).

R
Redução da perda
p
no cozimento
C
Comumente, observa‐se que a apliccação da TG contribui para
p
aumenttar ligeirame
ente a
capaccidade de rettenção de ággua das prot eínas da carne.

Fig. 7: A apliicação da TG auxilia
a
a reduzzir a perda no
o cozimento dos produtos ccárneos. O grá
áfico
acima mo
ostra o resulta
ado obtido em
m linguiça cozida, com redução de 18% d as perdas.

A
Além de produtos maiis suculentoos, este efe
eito resulta em maiorr rendimentto do
cozim
mento, pois ocorre
o
meno
or perda de água devido
o ao fortaleccimento da rrede proteica
a pela
ação da TG.

R
Redução de sódio
s
EEste é um teema de gran
nde interessse para a ind
dústria, tantto pela sua importância
a para
saúdee do consum
midor como pelo andam
mento das discussões
d
en
ntre ABIA e ANVISA sob
bre as
metas de sódio em várias categorias.
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Além do impacto negativvo no perfil dde sabor, a redução
r
de sódio
s
é aindda mais preju
udicial
para a qualidade dos produto
os cárneos, ppois resulta em
e problema
as de retençãão de água, perda
nzima transgglutaminase atua
de faatiabilidade e textura característicca. Nesses casos, a en
diretaamente sobre estes parrâmetros, coonferindo ao
os produtos mais elasticcidade, firm
meza e
suculência.

Fig. 8: Variaçãão da firmeza em salsichas com redução
o de sódio de 25%.
2
A aplicaçção da TG auxxilia a
reeduzir sódio sem comprom
meter a texturaa característica dos produtoos.

B
Benefícios para lácteos e panificação
O fortalecimento da red
de proteica resultante da atuação da TG pod e contribuirr para
aumeentar a viscosidade de be
ebidas lácteaas e reduzir custos
c
de sua
a formulaçãoo.
Estudos preliminares sugerem que a TG auxilia a reduzir o te
empo de battimento da massa
m
mento
de pãães, aumenttando significativamentee a produtividade. Além disso, obseervou‐se aum
do crescimento da
d massa com
m uma quanttidade meno
or de fermento, resultanddo em reduçção de
custo
o para a indústria.
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