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Introdução

Quimicamente, as enzimas são 
proteínas com uma estrutura química 
especial, contendo um centro ativo, 
denominado apoenzima, e algumas 
vezes um grupo não protéico, deno-
minado coenzima. À molécula toda 
(apoenzima e coenzima) é dado o 
nome de haloenzima. Dependendo do 
tipo de ligação, o grupo protéico pode 
ser separado da proteína por métodos 
brandos, como por exemplo, a diálise.

Grande parte das proteínas sin-
tetizadas na célula são enzimas, re-
feridas como enzimas intracelulares, 
citoplasmáticas. Somente podem ser 
obtidas e avaliadas por rompimento 
da célula. Mas, esta também tem a 
capacidade de sintetizar enzimas que 
são excretadas para fora da célula, 
podendo ser encontradas no meio de 
cultivo ou de propagação celular, lá 
sendo mais facilmente isoladas e ava-
liadas, são as enzimas extracelulares. 
Estas são sintetizadas nos ribossomos 
ligados à membrana celular, de lá 
passando para fora sob a forma linear, 
assumindo sua conformação própria e 
característica, fora da célula.

Quase todas as enzimas prepara-
das em escala industrial são extra- 
celulares, porque seu isolamento dos 
meios ou caldos de cultivo é geralmen-
te mais simples, embora se encontrem 
sob forma muito diluída nesses meios, 
o que pode tornar o seu isolamento 
muito dispendioso. Porém, a maior 
parte das enzimas é intracelular, por-

As reações enzimáticas são muito importantes em alimentos, 
delas dependem não só a formação de compostos altamente 
desejáveis, como podem ter conseqüências indesejáveis. As 

reações enzimáticas ocorrem não só no alimento natural, mas 
também durante o seu processamento e armazenamento.

EnZIMAS

que lá são continuamente sintetizadas 
metabolicamente.

Como o mecanismo celular dos 
sistemas vivos, animais, vegetais e mi-
crorganismos depende das enzimas, a 
fonte primária destas são os tecidos 
animais (glândulas, principalmente), 
tecidos vegetais (sementes, frutas, 
exsudações) e culturas de microrga-
nismos, quer se fazendo uso de cultivo 
total, quer extraindo as enzimas do 
meio de cultura de bactérias, fungos 
e leveduras.

A maioria das enzimas produzidas 
industrialmente possui aplicação na 
produção, conservação e modificação 
de produtos animais e vegetais (prin-
cipalmente alimentos), na produção 
de medicamentos (vitaminas, hormô-
nios) e na produção de derivados de 
matérias-primas animais e vegetais. 

Como fonte de enzimas, os vege-
tais têm sua limitação no fato de que 
relativamente pouca enzima pode ser 
extraída de uma grande massa vege-
tal; o que somente é econômico onde 
a mão-de-obra e a terra tem custo 
menor. São poucas as enzimas que 
podem ser obtidas economicamente 
nestas condições, entre elas, as pro-
teinases, papaína, bromelina e ficina.

A papaína é obtida do mamoeiro 
(Carica papaya), a partir do líquido 
leitoso do fruto verde, ou do caule e 
das folhas. A bromelina é obtida dos 
caules deixados nos pés do abacaxi 
ou do ananás comum, após a colheita 
do fruto, embora as folhas e o próprio 
fruto também a contenham, mas em 

menor quantidade. A ficina é contida 
no látex exsudado que resulta de in-
cisões feitas nas cascas das figueiras 
tropicais, como Ficus glabrata, Ficus 
carica e outras espécies. Da agrave, 
produtora de sizal, é possível obter 
proteinase. 

As enzimas proteolíticas respon-
dem por aproximadamente 60% das 
enzimas comercializadas, incluindo 
proteases microbianas; mas a papaína 
tem a supremacia no mercado.

Enzimas de glândulas e órgãos 
animais também têm produção limi-
tada, porque são obtidas de subpro-
dutos da industrialização de carnes; 
porém, além de dispendiosos, a oferta 
é geralmente escassa.

Enzimas microbianas, produzidas 
através do cultivo de microrganismos 
em substratos apropriados, não so-
frem as limitações mencionadas. Ha-
vendo disponibilidade dos insumos do 
substrato ou meio de cultura, sendo 
disponíveis e conhecidos o agente mi-
crobiano mais apropriado e o método 
e condução do cultivo, a produção é 
potencialmente ilimitada. 

A Tabela 1 indica os principais 
usos de importantes enzimas produ-
zidas em escala industrial.

dEfInIção 

As enzimas são substâncias coloi-
dais termolábeis de peso molecular 
relativamente elevado, formadas por 
moléculas de proteínas composta de 
cadeias entrelaçadas de aminoácidos. 
Presentes em todas as células vivas, 
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TABELA 1 – FONTES, APLICAÇÕES E EFEITOS DAS PRINCIPAIS ENZIMAS

Enzimas Aplicação e efeito Fonte de enzima

a) Hidrolases

Amilases

Panificação, massas e biscoitos: modificação da massa. Fungos, malte

Cerveja: preparo do mosto doce. Malte

Álcool de bebidas destiladas: sacarificação. Malte

Álcool industrial: liquefação e sacarificação de 
amiláceos. Fungos, bactér

Auxiliar digestivo. Malte, pâncreas

Amido modificado para alimentos. Malte, fungos

Proteases da massa.

Panificação, massas e biscoitos: modificação da 
viscosidade e da textura Papaína, bromelina

Cerveja: estabilidade ao frio. Papaína, pepsina gástrica

Carnes: amaciamento. Papaína, bromelina

Queijos: formação da coalhada, flavorizante. Renina, fungos

Alimentos protéicos: obtenção de hidrolisados. Bactérias, pâncreas

Pectinases
Frutas: clarificação do suco. Fungos

Vinhos: clarificação, filtração. Fungos

Lipases Queijos: flavorizante. Fungos

b) Oxido-redutases
Glicose-oxidase

Alimentos: remoção de O2 prejudicial Fungos

Analítica: dosagem de glicose Fungos

Lipoxidase Panificação: alvejante. Farinha de soja

c) Isomerases Glicose-isomerase Xaropes de alto teor de frutose. Bactérias, fungos

têm a função vital de controlar o pro-
cesso de metabolização, pelo qual os 
nutrientes são convertidos em energia 
e em matéria para formação de novas 
células. As enzimas não são organis-
mos vivos! Embora elas sejam forma-
das em células vivas, algumas enzimas 
são sintetizadas em estado inativo, 
são as pró-enzimas, as pré-enzimas 
ou os zimogênios, que necessitam de 
agentes ativadores específicos (íons, 
enzimas ativantes, etc.) para serem 
transformadas em enzimas ativas.

Existem enzimas que necessitam 
de outros compostos químicos não 
protéicos, chamados de co-fatores, 
para poderem atuar. Estes compos-
tos orgânicos, deslizáveis e termoes-
táveis, podem ser o grupo prostético, 
quando firmemente ligado à proteína 
enzimática, como no caso das pro-
teínas conjugadas, por exemplo, o 
grupo hemo da hemoglobina, ou uma 
coenzima, quando a ligação à enzima 
não for muito firme, como a coenzima 
A. Existem algumas coenzimas livres 
nas soluções, e somente no instante 
da reação, entram em contato com 

a enzima. A parte protéica sem o 
co-fator chama-se apoenzima e o 
conjunto enzima/co-fator, holoen-
zima. Outras enzimas necessitam 
de íons específicos (cobalto, cobre, 
ferro, magnésio, manganês, molibdê-
nio, potássio, zinco, etc.) para sua 
completa atividade, são chamados 
ativadores e que também funcionam 
em combinação com a proteína.  Em 
alguns casos, existem múltiplas 
formas de uma mesma enzima, cha-
madas isoenzimas, por exemplo, a 
lactato-desidrogenase é encontrada 
em cinco formas diferentes.

As enzimas agem como catali-
sadoras. Ao contrário de outras pro-
teínas alimentares, como a caseína, a 
albumina, a gelatina ou as proteínas 
de soja, as enzimas são catalisadoras 
orgânicas. Isto significa que as enzi-
mas possibilitam acelerar uma reação 
química na matéria viva, que sem elas 
ocorreria devagar, ou até mesmo nem 
aconteceria, por exemplo, a hidrólise 
de proteína exige um elevado teor de 
ácido, tóxico para as células vivas, e 
temperaturas elevadas muito além 

dos limites fisiológicos. Uma vez 
a reação ocorrida, as enzimas são 
liberadas e prontas para iniciar uma 
nova reação. Teoricamente, este ciclo 
poderia reproduzir-se para sempre, 
mas catalisadores possuem estabi-
lidade ou vida útil limitada; muitas 
enzimas são usadas somente uma vez 
e descartadas após terem efetuado 
seu trabalho.

As enzimas são altamente espe-
cíficas. Ao contrário dos catalisado-
res inorgânicos, como os ácidos e as 
bases, as enzimas são extremamente 
específicas. Em outras palavras, uma 
dada enzima pode romper ou formar 
somente um componente particular. 
Em alguns casos, a ação de uma 
enzima pode ser somente sobre uma 
ligação específica do componente com 
o qual ela vai reagir, por exemplo, no 
substrato dextrógiro e não no subs-
trato levógiro. Muitas proteases, por 
exemplo, podem quebrar vários tipos 
de proteínas, mas, em cada molécula 
de proteína somente algumas ligações 
serão quebradas, dependendo da 
enzima atuante. A parte da enzima 



Dossiê enzimas

42 FOOD INGREDIENTS BRASIL  Nº 10 - 2009 www.revista-fi.com

que se “encaixa” com o substrato 
para ativá-lo é denominada centro ou 
sítio ativo e é ele o responsável pela 
especificidade da enzima.

Nos processos industriais, a ação 
específica das enzimas permite obter 
altos rendimentos com um mínimo de 
subprodutos indesejáveis. 

As enzimas são extremamente 
eficientes. Uma molécula de enzima 
pode catalisar a transformação de 
muitas moléculas do substrato, por 
exemplo, a enzima catalase, encon-
trada abundantemente no fígado, é 
tão eficiente, que em um minuto uma 
molécula desta enzima pode catalisar 
a separação de cinco milhões de molé-
culas de peróxido de hidrogênio, em 
água e oxigênio.

Ao contrário da maior parte dos 
catalisadores inorgânicos, as enzimas 
trabalham em condições físicas e quí-
micas apropriadas de pH, temperatu-
ra, tempo, concentrações de substrato, 
enzimas e co-fatores; presença ou au-
sência de íons ativadores ou inibidores. 
A eficácia de cada enzima depende de 
ter suas condições ideais respeitadas 
dentro de certos limites, senão serão 
ineficazes ou serão destruídas rever-
sível ou irreversivelmente. Muitas 
enzimas funcionam otimamente a uma 
temperatura de 30° C a 40° C e em am-
bientes com pH neutro (pH=7). Para 
certas aplicações foram desenvolvidas 
enzimas que aceitam temperaturas de 
trabalho mais elevadas, lembrando 
que a maioria das enzimas são des-
naturadas sob temperaturas acima 
de 100ºC. É por este motivo, que se 

costuma dizer que os processos enzi-
máticos são economizadores potenciais 
de energia e que eles também poupam 
investimentos em equipamentos espe-
ciais, resistentes a altas temperaturas, 
pressão ou corrosão. 

As enzimas não afetam o meio am-
biente, elas estão presentes em todos 
os sistemas biológicos, formam-se em 
sistemas naturais e, quando degrada-
das, seus aminoácidos são imediata-
mente absorvidos pela natureza, ou 
seja, elas são biodegradáveis! Tanto a 
parte utilizável quanto os resíduos da 
maior parte das reações enzimáticas 
são atóxicas e facilmente separáveis. 
Ecologicamente, os resíduos de um 
processo em que é utilizado enzimas, 
podem ser reciclados,  como fertili-
zantes, por exemplo.

As enzimas podem ser de origem 
animal, vegetal e bacteriano, poden-
do ser produzidas, utilizando-se de 
técnicas simples ou associadas - de 
homogeneização e centrifugação 
diferenciada; de extração e precipi-
tação fracionada;  de maceração e 
precipitação; de exsudação, filtração 
e secagem;  de produção de cresci-
mento bacteriano; de fermentação, 
etc. Por exemplo, numa produção de 
enzimas para fins comerciais, usando 
a fermentação industrial, as condições 
são totalmente assépticas, o “caldo” 
de fermentação é superaquecido para 
formar um meio de nutrientes com-
pletamente estéril, que será converti-
do nas enzimas desejadas pela ação de 
microrganismos selecionados, na pre-
sença de oxigênio. Os microrganismos 

são bactérias, fungos ou leveduras, 
que podem conter cada um, mais de 
1.000 enzimas diferentes. Por este 
motivo é necessário um longo período 
de estudos em laboratório, para isolar 
e selecionar o melhor microrganismo 
capaz de produzir a enzima desejada 
com altos rendimentos.

A escolha do “caldo” do microrga-
nismo e das condições operacionais 
determinarão o tipo e o rendimento 
da enzima. Aplicam-se processos de 
centrifugação, filtração e precipitação 
para separar as enzimas e remover 
outras partículas sólidas do caldo de 
fermentação. A biomassa resultante 
da filtração contém os resíduos de 
microrganismos e matérias-primas, 
formando um composto que às vezes, 
como já foi mencionado, pode ser um 
ótimo fertilizante natural.

O ciclo completo de produção, 
entre esterilização, fermentação e 
extração, leva de 2 a 10 dias.

ClASSIfICAção

Devido à alta especificidade de 
suas ações, novas enzimas são cons-
tantemente desenvolvidas e catalo-
gadas. O banco de dados de enzimas 
mais conhecido é o Protein Data 
Bank (PDB), mantido pelo Brookha-
ven National Laboratory; desde 1 de 
Julho de 1999 a responsabilidade pela 
manutenção do PDB foi transferida 
para o Research Collaboratory for 
Structural Bioinformatics (RCSB). 
O PDB, constantemente atualiza-
do, conta nesta data com mais de 
10.000 entradas. Outra referência é o  

TABELA 2 – CLASSIFICAÇÃO DAS ENZIMAS

Classe N° de subclasses Tipo de reação Nomes mais comuns

E.C.1.-.-.- Oxidoreductases 20 Reações de óxido-redução (REDOX) Dehidrogenase, reductase, oxidase

E.C.2.-.-.- Transferases 9 Reações de transferências de grupos 
de átomos

Nome do grupo doador + 
transferase ou nome do grupo 
receptor + transferase

E.C.3.-.-.- Hidrolases 12 Reações hidrolíticas Hidrolase, nome do substrato + ase

E.C.4.-.-.- Liases (sintases) 7 Reação de adição de dupla ligação  
e vice-versa.

E.C.5.-.-.- Isomerases 6 Reações de isomerização Racemase, epimerase, cis-tran 
isomerase, tautomerase, mutase

E.C.6.-.-.- Ligases (sintetases) 5 Reações criando ligações entre duas 
moléculas menores, criando uma maior
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Enzyme Databank mantido por 
Amos Bairoch, do Swiss Institute of 
Bioinformatics. 

Assim, de acordo com a Comissão 
sobre Enzimas (E.C), da União Inter-
nacional dos Bioquímicos (I.U.B.), as 
enzimas podem ser divididas em seis 
grandes grupos.

Cada enzima é classificada com 
quatro números: o primeiro indica 
a reação que é catalisada (classe), o 
segundo a função envolvida, o terceiro 
fornece maiores detalhes sobre a re-
ação catalisada indicando ou o grupo 
receptor ou o substrato (a molécula 
cuja reação esta sendo catalisada), e o 
quarto é o número de série da enzima 
em sua subclasse (veja Tabela 2).

AtIvIdAdE EnZIMátICA

As enzimas apresentam a capa-
cidade de reagir com determinados 
constituintes das células, denomina-
dos substratos, formando complexos, 
ou mesmo compostos com ligações 
covalentes; esse fato é denominado 
atividade biológica. Esta atividade é 
dependente da estrutura da proteína, 
ou seja, do número de cadeias peptí- 
dicas e arranjo dessas cadeias na 
molécula, da natureza do substrato 
e, ainda, se existir, da natureza do 
grupo prostético.

A determinação da atividade 
enzimática envolve a medida da ve-
locidade de reação; uma unidade (U) 
de atividade é a quantidade de enzima 
que catalisa a transformação de 1 
micromol de substrato ou a formação 
de 1 micromol de produto por minuto. 
A atividade específica é expressa em 
termos de atividade por miligrama de 
proteína (U/mg).

A atividade enzimática pode ser 
medida com a enzima pura e em 
condições tais que permitam que a 
velocidade de reação seja máxima, 
significando que o substrato (S) deve 
estar em concentração elevada, de 
modo a garantir que toda a enzima 
(E) esteja transformada em um com-
plexo ativado (ES). Neste caso, a ve-
locidade (V) da reação, proporcional 
à concentração enzimática, será tam-

bém proporcional ao complexo ES.

V = k (E) = k (ES)

A velocidade das reações enzi-
máticas varia com fatores diversos, 
como concentração de enzima ou de 
substrato, temperatura e pH.

pH
Ao comprovar experimentalmente 

a influência do pH na velocidade das 
reações enzimáticas se obtém curvas 
que indicam que as enzimas apresen-
tam pH ótimo de atividade. O pH pode 
afetar de várias maneiras:

O sítio ativo pode conter aminoáci-
dos com grupos ionizados que podem 
variar com o pH.

A ionização de aminoácidos que 
não estão no sítio ativo pode provo-
car modificações na conformação da 
enzima.

O substrato pode ver-se afetado 
pelas variações do pH.

 As enzimas possuem grupos quí-
micos ionizáveis (carboxilas –COOH; 
amino – NH2; tiol –SH; imidazol, 
etc.) nas cadeias laterais de seus 
aminoácidos. Segundo o pH do meio, 
esses grupos podem ter carga elétrica 
positiva, negativa ou neutra. Como a 
conformação das proteínas depende, 
em parte, de suas cargas elétricas, 
haverá um pH no qual a conformação 
será a mais adequada para a atividade 
catalítica. Este é o chamado pH ótimo. 
Ligeiras mudanças de pH podem 
provocar a desnaturação da proteína. 
Algumas enzimas apresentam varia-
ções peculiares, a pepsina do estô-
mago, por exemplo, apresenta ótimo 
de atividade a pH = 2, e a fosfatase 
alcalina do intestino a pH = 12.

Temperatura
A temperatura influi na atividade 

e o ponto ótimo representa o máximo 
de atividade. Em temperaturas bai-
xas, as enzimas encontram-se muito 
rígidas e quando se supera o valor 
considerável (maior do que 50°C), a 
atividade cai bruscamente, porque a 
enzima se desnatura.

Em geral, os aumentos de tempe-
ratura aceleram as reações químicas: 
a cada 10°C de aumento, a velocidade 
de reação se duplica. As reações cata-
lisadas por enzimas seguem esta lei 
geral. Entretanto, sendo proteínas, a 
partir de determinada temperatura, 
começam a desnaturar-se pelo calor. 
A temperatura na qual a atividade ca-
talítica é máxima chama-se tempera-
tura ótima. Acima dessa temperatura, 
o aumento de velocidade da reação 
devido a temperatura é compensado 
pela perda de atividade catalítica 
devido a desnaturação térmica, e a 
atividade enzimática decresce rapi-
damente até anular-se.

Co-fatores
Enzimas como a quimotripsina 

(enzima que hidrolisa proteína) ou 
a triosefosfato isomerase, são ativas 
sem necessitar da presença de outro 
fator. No entanto, quase um terço 
das enzimas conhecidas requer um 
componente não protéico para sua 
atividade, denominado co-fator. Os 
co-fatores podem ser íons metáli-
cos, como o Fe++, Mg++, Mn++, 
Zn++, ou moléculas orgânicas, mui-
tas delas derivadas de vitaminas do 
complexo B. 

oS tIpoS dE EnZIMAS E 
SuA IMportânCIA noS 
AlIMEntoS 

As reações enzimáticas são muito 
importantes em alimentos, dependen-
do delas não só a formação de com-
postos altamente desejáveis, como 
também podem ter conseqüências 
indesejáveis. As reações enzimáticas 
ocorrem não somente no alimento 
natural, mas também durante o seu 
processamento e armazenamento. 

As oxidoredutases, por exemplo, 
são enzimas relacionadas com as 
reações de óxido-redução em siste-
mas biológicos e, portanto, com os 
processos de respiração e fermenta-
ção. Estão incluídas nesta classe não 
somente as hidrogenases e oxidases, 
mas também as peroxidases, que 
usam o peróxido de hidrogênio como 
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agente oxidante, as hidroxilases, que 
introduzem hidroxilas em moléculas 
insaturadas, e as oxigenases, que 
oxidam o substrato, a partir de 02.

Já as transferases são enzimas 
que catalisam, como o nome indica, 
a transferência de grupos de um 
composto para outro. A metilação 
em sistemas biológicos é realizada 
pelas transferases. A transalciolase 
e transcetolase transferem glico-
laldeeído e 1,3-di-hidroacetona, e a 
transferência de acetilas e alquilas 
é feita pelas acetiltransferases e 
alquiltransferases. Outras enzimas 
pertencentes às transferases são as 
glicosiltransferases, que transferem 
resíduos de açúcar. Outras enzimas 
pertencentes a esta classe transferem 
nitratos e fosfatos.

As hidrolases incluem enzimas de 
baixa especificidade, como esterases 
e tioesterases, que hidrolisam um 
número muito grande de ésteres e 
tioésteres, embora com velocidades di 
ferentes, e enzimas de especificidade 
muito alta, como as glicosilfosfatases 
(enzimas glicosílicas) e as peptidases 
(enzimas proteolíticas). Pertencem 
também às hidrolases, as fosfatases 
e as pirofosfatases.

As liases modificam o substrato, 
cindindo compostos ou removendo 
grupos da molécula de substrato. 
Pertencem a esta classe as descar-
boxilases; as cetoácidoliases, cuja 
principal função é a síntese de ácidos 
di- e tri-carboxílicos, e as hidroliases, 
que desidratam hidroxiaminoácidos, 
com posterior rearranjo da molécula 
e formação de novos compostos.

As isomerases são enzimas que 
catalisam reações de isomerização. 
Racemização e epimerização são cau-
sadas pelas racemases e epimerases e 
cistransisomerases mudam a configu-
ração das duplas ligações. Pertencem 
ainda às isomerases, as oxiredutases 
intramoleculares, que interconvertem 
aldoses em cetoses, oxidando uma hi-
droxila desses compostos e reduzindo 
a carbonila adjacente, e as transfera-
ses intramoleculares, também deno-
minadas mutases, que apenas mudam 

a posição de determinados grupos da 
molécula de substrato.

As ligases são enzimas que cau-
sam a degradação da molécula de 
ATP, usando a energia liberada nesta 
reação para a síntese de novos com-
postos, unindo duas moléculas.

As esterases estão envolvidas na 
hidrólise de acoplamentos de éster de 
vários tipos. Os produtos formados 
são ácidos e álcool. Estas enzimas 
podem hidrolisar triglicérides e in-
cluem várias lipases; por exemplo, 
fosfolipídios são hidrolisados através 
de fosfolipases e ésteres de colesterol 
são hidrolisados através de esterase 
de colesterol. As carboxilesterases 
são enzimas que hidrolisam triglicéri-
des, como o tributirin. Podem ser dis- 
tinguidas das lipases, porque hidroli-
sam substratos solúveis, consideran-
do que as lipases só agem nas inter-
faces de lipídio de água de emulsões. 
Assim, qualquer condição que resulta 
no aumento da área de superfície da 
interface do lipídio de água, aumen-
tará a atividade da enzima. 

Esta é a razão pela qual a ati-
vidade da lipase é muito maior na 
homogeneização (não pasteurização) 
do leite do que no produto não ho-
mogeneizado. A maioria das enzimas 
lipolíticas é específica para o ácido ou 
o componente de álcool do substrato 
e, no caso de ésteres de álcoois po-
lihídricos, pode haver também uma 
especificidade posicional. 

As lipases são produzidas através 
de microrganismos, como bactérias e 
moldes. Está presente em plantas e 
em animais, especialmente no pâncre-
as, e no leite. Podem causar desper-
dício de alimentos, porque os ácidos 
gordurosos livres provocam o ranço. 
Em outros casos, a ação das lipases é 
desejável, sendo produzida intencio-
nalmente. O limite entre o sabor e o 
sem sabor freqüentemente apresenta 
uma gama muito estreita. Por exem-
plo, a hidrólise de gordura de leite, no 
leite, conduz a um desagradável “sem 
sabor”, com muito baixa concentração 
de ácido gorduroso livre. Já a hidró-
lise de gordura de leite, no queijo, 

contribui para um sabor desejável. 
Esta diferença está relacionada ao 
uso no qual estes ácidos gordurosos 
são sobrepostos e a especificidade 
para grupos particulares de ácidos 
gordurosos de cada enzima. 

Em sementes, as lipases podem 
hidrolisar gordura, a menos que as 
enzimas sejam destruídas pelo calor. 
O óleo de palma produzido por méto-
dos primitivos na África, consistia em 
mais do que 10% de ácidos gordurosos 
livres. Também são encontrados tais 
problemas de desperdício em grãos 
e na farinha. A atividade da lípase 
em trigo e outros grãos é altamente 
dependente do conteúdo de água. 
No trigo, por exemplo, a atividade 
da lipase é cinco vezes, 15,1%, do 
que a 8,8% de umidade. A atividade 
lipolítica de aveias é mais alta do que 
a maioria dos outros grãos. 

As amilases são as mais impor-
tantes enzimas do grupo de glicídios 
hidrolisados. Estas enzimas degra-
dantes podem ser divididas em dois 
grupos, as enzimas denominadas 
de branching, que especificamente 
hidrolisam 1,6 acoplamentos entre 
cadeias, e as enzimas que quebram 
os 1,4 acoplamentos entre unidades 
de glicose das cadeias diretas. Este 
último grupo consiste em endoenzi-
mas que partem os laços ao acaso, em 
pontos ao longo das cadeias, e exoen-
zimas que partem pontos específicos 
nos fins de cadeia. 

As α-amilases são enzimas distri-
buídas amplamente nos reinos ani-
mal e vegetal. Contém 1 grama-áto-
mo de cálcio por mole. A α-amilase 
(α-1,4-glucan-4-glucanohidrolase) 
é uma endoenzima que hidrolisa o 
x-1,4-glucosídico, unida fortuita-
mente ao longo da cadeia. Esta ação 
conduz a uma rápida diminuição na 
viscosidade e pequena formação de 
monossacarídeos. Uma mistura de 
amilase e amilopectina será hidro-
lisada em uma mistura de dextrina, 
maltose, glicose e oligossacarídeos. A 
amilase é completamente hidrolisada 
por maltose, embora normalmente 
haja alguma maltotriose formada, 
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que hidrolisa lentamente. 
A β-amilase é uma exoenzima 

que remove unidades de maltose su-
cessivas de não redução das cadeias 
de glucídios. A ação é interrompida 
no ponto onde o acoplamento α-1,6-
glucosídeo não pode ser quebrado 
pela α-amilase. As combinações re-
sultantes são nomeadas dextrina de 
limite. A β-amilase só é encontrada 
em plantas mais altas. Malte de ceva-
da, trigo, batata-doce e feijão de soja 
são boas fontes de β-amilase. Tecnolo-
gicamente, é importante na indústria 
alimentício no processo de assar, bem 
como no preparo e destilação, onde 
a goma é convertida em maltose de 
açúcar de fermentação. O fermento 
de maltose, sacarose, inverte açúcar 
e glicose, mas não fermenta dextrinas 
ou oligossacarídeos que contêm mais 
de duas unidades de hexose. 

A glucoamilase é uma exoenzi-
ma que remove unidades de glicose 
de uma maneira sucessiva, sem 
redução da cadeia de substrato. O 
produto formado é apenas glicose, e 
isto diferencia esta enzima da alfa e 
beta-amilase. Além da hidrolização 
dos acoplamentos α-1,4, esta enzima 
também pode atacar os acoplamentos 
α-1,6, embora a uma taxa mais lenta. 
Isto significa que a goma pode ser 
completamente degradada à glicose. 
Está presente em bactérias e moldes 
e é industrialmente usada na produ-
ção de xaropes de milho e glicose. 

Um problema na conversão da 
enzima de goma de milho para glicose 
é a presença de enzima de transgluco-
sidase em preparações de α-amilase e 
glucoamilase. A transglucosidase ca-
talisa a formação de oligossacarídeos 
de glicose, reduzindo o rendimento de 
glicose. Grãos não danificados, como 
trigo e cevada, contém muito pouco 
α-amilase, mas níveis relativamente 
altos de β-amilase. Quando estes 
grãos germinam, o nível de β-amilase 
muda e o conteúdo de α-amilase pode 
aumentar para 1,000. A ação combi-
nada de alfa e beta-amilase no grão 
germinado aumenta, grandemente, 
a produção de açúcar fermentado. 

A β-galactosidade é uma enzima que 
catalisa a hidrólise de β-D-galactosides 
e α-L-arabinosides. É mais conhecida 
por sua ação de hidrolização em lactose, 
sendo também conhecida como lactase. 
A enzima é amplamente distribuída e 
encontrada em animais, bactérias, fer-
mentos e plantas.  A β-galactosidase ou 
lactase é encontrada em humanos nas 
células da membrana mucosa intesti-
nal. Uma condição ampla em adultos 
não caucasianos, é caracterizada por 
uma ausência de lactase.  Tais indiví-
duos têm intolerância à lactose, que 
é uma inabilidade para digerir leite 
corretamente. 

A presença de galactose inibe a hi-
drólise de lactose, através da lactase. 
A glicose não tem este efeito. 

As enzimas pépticas são capazes 
de degradar substâncias pépticas e 
ocorrem em plantas mais evoluídas e 
em microrganismos. Estas enzimas 
são comercialmente importantes 
no tratamento de sucos de frutas 
e bebidas, auxiliando na filtração e 
clarificação e em proporcionar ren-
dimentos crescentes. As enzimas 
também podem ser usadas para 
a produção de baixas pectinas de 
metoxil e ácidos galacturônicos. A 
presença de enzimas pépticas em 
frutas e legumes pode resultar em 
amolecimento excessivo. Em tomate 
e suco de frutas, as enzimas pépticas 
podem causar separação de “nuvem”. 

Existem vários grupos de enzimas 
pépticas, inclusive, a pectinesterase, 
uma enzima que se agrupa e hidrolisa 
metoxil, e a poligalacturonase, enzi-
mas de polimerização e liase péptica. 

A pectinesterase remove os grupos 
metoxil da pectina. A enzima se refere 
a vários outros nomes, incluindo pec-
tase, pectina metoxilase, pectina metil 
esterase e pectina demetilase. A pec-
tinesterase pode ser encontrada em 
bactérias, fungos e plantas superiores, 
em quantidades elevadas em frutas cí-
tricas e tomates. A enzima é específica 
para ésteres de galacturonide e não 
ataca galacturonide metil ésteres em 
qualquer extensão. 

A poligalacturonase, também é 

conhecida como pectinase, hidrolisa 
os acoplamentos de glicídios em 
substâncias pépticas. As poligalac-
turonases podem ser divididas em 
endoenzimas, que agem dentro da 
molécula em acoplamentos de α-1,4 
e, em exoenzimas, que catalisam a 
hidrólise de galacturônicos, moléculas 
ácidas de não redução no término da 
cadeia. Uma divisão adicional pode 
ser feita devido ao fato que alguma 
poligalacturonase age principalmente 
em substratos metilados (pectinas), 
considerando que outros agem em 
substratos com grupos de ácidos 
carboxílicos livres (ácidos pépticos). 
Estas enzimas são nomeadas galac-
turonases de polimetil e poligalactu-
ronases, respectivamente. As endopo-
ligalacturonases estão presentes em 
frutas e em fungos filamentosos, mas 
não em fermento ou bactéria. As exo-
poligalacturonases estão presentes 
em plantas (por exemplo, cenouras e 
pêssegos), fungos e bactérias. 

As enzimas imobilizadas foram 
empregadas apenas na sua forma 
solúvel, até 1973, quando, a partir 
de trabalhos de Katchalsk e colabo-
radores, surgiu a possibilidade de 
enzimas serem ligadas a compostos 
insolúveis. Neste processo, a enzima 
é ligada a uma matriz, que é composta 
por polímeros insolúveis em água, 
inativos, cuja função é a de fixar as 
enzimas, formando um composto 
relativamente estável, permitindo 
o uso de processos contínuos. As 
ligações enzima-matriz podem se 
dar por ligações covalentes e não 
covalentes; neste último caso, as en-
zimas seriam absorvidas na matriz, 
ou apenas presas em micro cápsulas 
semipermeáveis ou em membranas 
semipermeáveis. 

Como exemplo, pode-se citar os 
xaropes ricos em glicose e maltose 
que podem ser preparados passando-
se uma solução de amino através de 
uma coluna contendo β-amilase e 
glucoamilase. 

As enzimas imobilizadas são mais 
resistentes a temperaturas elevadas 
do que as naturais. 
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IMAGInE QuE o 
SEu fornECEdor 

dE EnZIMAS 
SouBESSE MAIS 

SoBrE AlIMEntoS... 
IMAGInE uM nEGÓCIo 

MElHor

Você pode utilizar as enzimas para 
alimentos da Danisco para conseguir 
uma eficiência maior, para melhorar a 
percepção do consumidor em relação 
aos produtos finais e para contribuir 
com uma sociedade mais sustentável.

É claro que fornecer alimentos 
de melhor sabor, mais saudáveis e 
seguros é bom para os negócios, e 
também o são as reduções nos cus-
tos, eficiência na produção, maior 
rendimento, produtos ecologicamente 
corretos e a eliminação de substâncias 
não desejadas.

Mas, para que todos estes be-
nefícios se tornem realidade, é 
preciso trabalhar com o fornecedor 
de enzimas que mais sabe sobre 
alimentos - Danisco.

Nenhum outro conhece tanto.

ondE AdQuIrE forMA 
o potEnCIAl totAl dAS 
EnZIMAS pArA AlIMEntoS?

Na Danisco, uma das maiores 
empresas de biotecnologia de ingre-
dientes alimentícios do mundo. Somos 
os únicos que podemos explorar e 
refinar as enzimas em panificação, 
elaboração de cerveja, sucos de fruta, 
produtos lácteos e gorduras e óleos.

Nossas enzimas contribuem 
para aumentar a vida útil, manter 
a qualidade do produto, reduzir 
custos, proporcionar todo o sabor 
e muito mais. Por exemplo, podem 
ajudar os cervejeiros a elaborar 
uma cerveja de qualidade consis-
tente permanentemente, sem levar 
em conta as variações nas matérias-
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primas, ou aos padeiros a obter 
pães com miolos mais macios e de 
melhor estrutura.

Também, proporcionam a possi-
bilidade de nossos clientes se bene-
ficiarem das novas oportunidades no 
setor de saúde e bem-estar.

BEnEfICIE-SE CoM o MAIor 
InvEStIMEnto EM pESQuISA 
SoBrE AlIMEntoS dA 
IndúStrIA

Nossa vontade de inovar nos leva 
a encontrar oportunidades em todo o 
sistema alimentício, o que nos permite 
verter descobrimentos em aplicações 
específicas para solucionar problemas 
ou para verificar o potencial em ou-
tras áreas da indústria.

Por exemplo, nosso êxito com as 
soluções de enzimas para produtos 
lácteos é, em parte, o resultado da 
nossa profunda experiência em cul-
tivos lácteos.

Este entendimento incomparável 
sobre os sistemas alimentícios ajuda 
nossos clientes a obter muito mais do 
que estão tentando conseguir com os 
alimentos.

Esta é uma vantagem única e uma 
razão para que sejamos a primeira 
opção como fornecedores de enzimas 
e como parceiros comerciais.

IMAGInE QuE SEu 
fornECEdor dE EnZIMAS 
pudESSE trAZEr IdéIAS 
novAS pArA A MESA

Sucos e vinhos
São um complemento essencial 

das enzimas presentes naturalmen-
te nas frutas. Graças às enzimas da 
Danisco, o processamento de maçãs, 
peras, uvas e cítricos é acelerado e 
melhorado.

Gorduras e óleos
Nossas enzimas são a alternativa 

preferida aos aditivos de proces-
samento utilizados para refinar o 
óleo vegetal e não agridem o meio 
ambiente, por exemplo, durante a 
degomagem.

Lácteos
Além de facilitar o coalhado do 

leite e de realçar o sabor do queijo, 
por exemplo, as enzimas da Danisco 
ajudam os produtores de lácteos a 
otimizar seus processos de fabrica-
ção e a se beneficiarem das novas 
oportunidades no setor de saúde e 
bem-estar.

Panificação
No que diz respeito à farinha, as 

enzimas da Danisco permitem que 
clientes obtenham uma qualidade 
de farinha consistente e melhorem o 
rendimento da panificação. Quanto 
aos produtos de panificação, pode 
ser obtido maior volume e vida útil, 
podem ser obtidos miolos mais macios 
e de melhor estrutura, e aumentar a 
elasticidade.

Elaboração de cerveja  
e destilado 

Nossos clientes enfrentam o desa-
fio de maiores custos e qualidade mais 
baixa de matérias-primas. É aqui 
onde as enzimas da Danisco para ela-
boração de cerveja e destilado podem 
ajudar a manter os custos baixos e a 
obter a mesma qualidade de produtos 
e lucratividade.

ConHECIMEnto dE lídEr 
MundIAl CoMBInAdo EM 
uMA rEdE MundIAl

Nossa afirmação de ser o “forne-
cedor de enzimas que mais sabe sobre 
alimentos” fica comprovada, já que 
nenhum outro produtor de enzimas tem 
uma rede tão grande de centros de apli-
cações alimentícias em todo o planeta. É 
um recurso distribuído globalmente, que 
trabalha com desafios e com tecnologias 
em todo o sistema alimentício.

Portanto, nossos especialistas em 
ingredientes estão perto de qualquer 
lugar que você trabalhe para ajudar a 
desenvolver e a apurar novas manei-
ras de atingir seus objetivos comer-
ciais por meio de soluções de enzimas 
de alta qualidade e do ingrediente 
essencial da Danisco: o conhecimento.

Os ingredientes de Danisco são 

utilizados no mundo todo, em indús-
trias bastante variadas - da panificação, 
produtos lácteos e bebidas a alimentos 
para animais, detergentes em pó e bio- 
etanol - e oferecem benefícios funcio-
nais, econômicos e ambientais.

IMAGInE uM Mundo MElHor

O mundo enfrenta grandes desafios 
relacionados ao clima, ao fornecimento 
de alimentos, à saúde e à energia.

Então, o que trazem as enzimas para 
alimentos da Danisco - e todos os que 
trabalham com elas - para solucionar 
estes problemas?  E como ajudamos 
nossos clientes a contribuírem para uma 
sociedade mais segura e sustentável?

Estas perguntas e suas respostas são 
partes integrais da nossa estratégia. Para 
apoiar os objetivos de saúde e bem-estar, 
por exemplo, lançamos no mercado 
uma gama de enzimas para melhorar a 
digestão da lactose do leite, o amido, as 
proteínas e as gorduras e óleos.

E proporcionamos nossos produtos 
e nosso conhecimento sobre enzimas 
para reduzir os custos de fabricação e, ao 
mesmo tempo, produzir uma quantidade 
muito menor de resíduos.

As pesquisas apontam os efeitos me-
nos desejáveis de certos químicos que são 
utilizados nos alimentos e, assim, as enzi-
mas constituem-se em alternativas naturais 
que facilitam o desenvolvimento de bens 
de consumo seguros e de alta qualidade.

Imagine proteger a natureza e a sua 
marca.

Danisco Brasil Ltda.
www.danisco.com/imaginelatam 
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Introdução

Segundo Johnson (2002), James 
Sumner demonstrou, em 1926, que 
enzimas são proteínas. Segundo Law 
(2002, p. 1) “Enzimas são proteínas 
produzidas por todos os organismos 
vivos. Elas aceleram seletivamente 
reações químicas como parte de 
processos essenciais à vida, como 
digestão, respiração, metabolismo e 
manutenção dos tecidos”. 

Enzimas são, portanto, biocata-
lisadores das reações orgânicas. A 
velocidade da reação catalisada é pro-
porcional à concentração de enzima. 

A atuação das enzimas é específica 
quanto às substâncias sobre as quais 
agem e sobre as reações que catali-
sam. Tal especificidade fundamenta 
a nomenclatura das enzimas. Visto 
que atuam apenas sobre substâncias 
específicas, ou grupo específico de 
substâncias, chamadas de substratos, 
as designações das enzimas derivam 
dos nomes destas substâncias. 

A regra fundamental desta no-
menclatura é que os nomes dos subs-
tratos servem como raiz dos nomes 
das enzimas, seguidas do sufixo “ase”. 
Assim, as enzimas que catalisam re-
ações em proteínas são chamadas de 
proteases; enzimas que atuam sobre 
os lipídeos são classificadas de lipa-
ses; enzimas que promovem reações 
em carboidratos são carboidrases. 

EnZIMAS

Temperatura e pH podem interfe-
rir na atividade das enzimas. Algumas 
têm performance melhor em meio 
ácido, por exemplo, enquanto outras 
têm plena atuação em meio alcalino, 
e outras mais, têm atividade máxima 
em meio neutro. Por sua natureza 
protéica uma enzima perderá suas 
propriedades catalíticas pela ação do 
calor, de ácido ou bases fortes ou sol-
ventes orgânicos, ou outros agentes 
capazes de desnaturar as proteínas.

A enzima não é consumida duran-
te as reações que promove. Catalisa 
a transformação dos substratos em 
produtos e ao final do processo está 
pronta para repetir a catálise sob 
novas moléculas. As reações conti- 
nuam a ser catalisadas principalmen-

te enquanto houver substrato, umi-
dade, temperatura e pH adequados.

Sua ação renovada deu origem à 
analogia do sistema chave-fechadura, 
no qual a enzima, representada pela 
chave, se acopla ao substrato, repre-
sentado pela fechadura, abrindo-o 
quantas vezes for necessário, sem que 
se transforme durante o processo. 

A teoria do sistema chave-fecha-
dura começa a ser estabelecido em 
1894, quando o químico alemão Emil 
Fischer desenvolveu um mecanismo 
baseado nas propriedades das enzi-
mas glicolíticas. Isto foi base para 
Victor Henri propor o mecanismo 
enzimático no qual uma enzima for-
ma, pela interação com seu substrato, 
um complexo fundamental para a 
catálise enzimática, que serviu para 
fundamentar a teoria geral da ação 
enzimática, expressa matematica-
mente por Michaelis e Lyn, em 1913.

Algumas enzimas necessitam 
de co-fatores para ativar sua ação 
catalítica. Esses co-fatores, quando 
unidos às moléculas de enzimas, 
são chamados de grupos protéticos.  
Alguns metais, como o cobre, níquel 
e chumbo, também são utilizados por 
algumas enzimas como ativadores. 
Íons de cálcio, por exemplo, mostram 
um efeito positivo na atividade e esta-
bilidade das alfa-amilases.

A Figura 1 mostra a cinética quí-
mica alterada por ação enzimática.

FIGURA 1 – CINÉTICA QUÍMICA 
ALTERADA POR AÇÃO ENZIMÁTICA –  

REDUÇÃO DA ENERGIA 
NECESSÁRIA À REAÇÃO. 

Enzimas são  
biocatalisadores das reações 
orgânicas. A velocidade da  

reação catalisada  
é proporcional à concentração  

de enzima.
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EnZIMAS E A  
tECnoloGIA dE AlIMEntoS 

Berzelius (1835) cunhou o termo 
catálise ao demonstrar que o extrato 
enzimático de malte pode ser mais 
eficiente que o ácido sulfúrico para 
a hidrólise do amido em moléculas 
de maltose.

Há muito o homem usa enzimas 
na produção de alimentos mesmo sem 
se dar conta. A história, ou lenda, do 
camponês que numa jornada levou 
um pouco de leite num cantil feito 
com estomago de carneiro e ao abrí-
lo deparou-se com uma substância 
coagulada que deu origem aos queijos 
modernos, é apenas mais um exemplo 
e serve de ilustração da aplicação das 
enzimas.

Conforme publicado por Law, “a 
história do uso das enzimas para 
fazer cerveja, vinho, queijo e pão são 
exemplos elementares da exploração 
industrial do poder e da seletividade 
das enzimas”.

A especificidade de uma enzima 
significa que ela não atuará sobre 
outros substratos senão sobre um 
limitado e seletivo grupo com o qual 
tem poder de catálise. Isso significa 
que a reação é direcionada. Como 
exemplo, se for adicionada uma por-
ção de lipase numa mistura de prote-
ínas, carboidratos e lipídeos, apenas 
os lipídeos terão reações catalisadas 
pelas enzimas lá depositadas, ainda 
assim, desde que o meio tenha umi-
dade, pH e temperatura adequadas à 
atividade enzimática.

Conforme exposto por Law na 

obra Enzymes in food technology, 
“A produção e aplicação de enzimas 
na indústria de manufatura de 
alimentos é baseada no profundo 
entendimento do papel das enzimas 
em alimentos tradicionais, dos 
quais estudiosos das tecnologias têm 
incrementado os processo básicos 
para fornecer aos maiores merca-
dos produtos seguros e de elevada 
qualidade”.

Este autor aponta que plantas e 
animais são fontes tradicionais de 
enzimas, mas que vários motivos 
têm influenciado a produção e uso de 
enzimas microbianas. Cita o uso de 
enzimas que degradam carboidratos, 
em especial na produção de pães, 
cervejas e sucos, como amilases e 
pectinases.

Aponta também para o uso de 
proteases derivadas de plantas e 
animais para a produção de queijos e 
processamento de carnes em virtude 
de sua efetividade e boa estabilidade, 
citando papaína (protease do mamão), 
bromelina (protease das bromélias, 
ex.: abacaxi) e ficina (protease do 
figo) no amaciamento de carnes 
e de quimosina com um pouco de 
pepsina (proteases do estômago de 
mamíferos) para coagulação do leite 
e produção de queijo.

Segundo Ouellette (1985), a “bio-
tecnologia está sendo anunciada 
como a chave da nova era”. O autor 
cita a aplicação da biotecnologia 
especialmente associada à produção 
de alimentos e à agricultura. Ainda 
segundo estes autores, “enzimas são 

usadas no processamento de alimen-
tos principalmente por fatores econô-
micos” e que “importantes progres-
sos serão obtidos em futuro próximo 
com o uso de um grupo de enzimas 
especialmente desenvolvidas para o 
processamento de alimentos”.

EnZIMAS nA produção  
dE AlIMEntoS  
dErIvAdoS do trIGo

Os estudos da atuação das enzimas 
na produção de alimentos derivados 
do trigo enfatizam a importância 
de um extenso e crescente grupo 
destas proteínas catalíticas, que é 
periodicamente ampliado através do 
desenvolvimento de novos produtos 
ou ampliação de sua aplicação.

O grupo composto pelas prote-
ases, amilases e hemicelulases é o 
mais bem difundido e aplicado nos 
alimentos derivados do trigo.

Algumas enzimas importantes 
ao fabrico de alimentos derivados 
do trigo são encontradas no próprio 
cereal, outras, entretanto, são exó-
genas, de origem vegetal, animal ou 
microbiana, podendo ser adicionadas 
às formulações.

Drost-Lustenberger cita a apli-
cação de amilases para a extensão 
do tempo de prateleira de pães; he-
micelulalases, lípases e oxidases na 
produção de pães; e o uso de lípases 
na produção de macarrão instantâneo 
asiático (noodles).

Alfa-amilase
A alfa amilase tem a capacidade 

Algumas enzimas importantes
ao fabrico de alimentos derivados

do trigo são encontradas no próprio
cereal, outras, entretanto, são exógenas, de origem 

vegetal, animal ou microbiana, podendo ser 
adicionadas às formulações.
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de hidrolisar amilose e amilopectina, 
polímeros de glucose formadores do 
amido, convertendo-o em dextrinas li-
vres. Este grupo de enzimas consegue 
atuar sobre o amido danificado obtido, 
por exemplo, por ação mecânica du-
rante a moagem do trigo, ou por ação 
térmica em temperatura suficiente 
para sua gelatinização. 

A Figura 2 mostra uma micro-
fotografia do amido do trigo e a es-
trutura da amilose e da amilopectina.

A amilose é um polímero helicoidal 
linear de moléculas glucose ligadas 
com ligações tipo a-1,4, contendo 250 
a 300 unidades de D-glicopiranose. A 
amilopectina é ramificada e tem 1000 
ou mais unidades de glucose, ligadas 
através de ligações a-1,4, nas seqüên-
cias lineares, e a a-1,6, nas junções das 
ramificações.

O entendimento das ligações 
destes polímeros de glucose explica 
a ação da alfa-amilase: ela só tem 
capacidade de catálise da hidrólise 
das ligações a-1,4.

Na maltose a ação da alfa-ami-
lase se caracteriza pela produção 
e rápida e aleatória de dextrinas e 
lenta conversão destas em maltose, 
maltotriose e glucose; na amilopec-
tina ocorre liberação de moléculas 

ramificadas e glucose.
Em suma, amilose e amilopecti-

na são agrupamentos de moléculas 
de glucose, com ligações químicas 
específicas entre si e a alfa-amilase 
tem o poder de catalisar a ruptura 
de apenas certo tipo destas ligações.

As farinhas de trigo contêm natu-
ralmente alfa-amilase e beta-amilase 
produzidas pelo próprio vegetal. Esta 
quantidade varia em função da varie-
dade do trigo, da sua fase colheita, 
em função de condições climáticas e 
especialmente é acrescida durante 
o processo de germinação do grão. 
Observa-se maior crescimento da 
atividade da alfa-amilase, certamente 
porque esta potencializa o efeito da 
beta-amilase que é uma enzima de 
ação mais limitada.

A beta-amilase atua sempre a par-
tir das extremidades não redutoras da 
amilose, amilopectina e das dextrinas, 
liberando moléculas do dissacarídeo 
maltose.

Não apenas as enzimas amilolí-
ticas têm atividade acrescida com a 
germinação. Diversas enzimas são 
ativadas para a transformação dos 
constituintes do trigo em nutrientes 
de fácil absorção pela nova planta. 
Assim, induzir a germinação poderia, 

muito certamente, conferir alterações 
indesejáveis no trigo e em suas fa- 
rinhas, impossibilitando seu melhor 
uso na produção de seus alimentos 
derivados.

A atividade de alfa-amilase pode 
ser acrescida pela adição de alfa-
amilase exógena. Normalmente são 
aplicadas a alfa-amilases microbia-
nas, que se diferenciam pela faixa de 
pH e ou temperatura ótima de ação 
e ou temperatura de inativação. Este 
ajuste é dado nos tratamentos de 
farinhas ou nas formulações dos ali-
mentos que requerem fermentação, 
ou cuja maciez e a coloração dada pela 
caramelização e reações de Maillard 
são requisitos de qualidade. 

Amiloglucosidase
Também conhecida com glucoami-

lase, esta enzima catalisa preferen-
cialmente hidrólise sobre as dextrinas 
produzindo moléculas de glucose, o 
que se traduz na aceleração da fer-
mentação e no acréscimo da sensação 
de doçura no sabor dos pães.

Outro efeito observado com o uso 
da amiloglucosidase é a otimização da 
ação da glucose-oxidase enzima que 
catalisa a oxidação da glucose.

Segundo Linko (1987), a glucoa-
milase foi introduzida inicialmente na 
década de 1950 “para total conversão 
do amido em xaropes de elevada do-
çura a capacidade de fermentação, 
com significante redução de custos 
para produção de dextrose crista-
lina”.

Assim como a beta-amilase, a 
glucoamilase complementa a ação 
da alfa-amilase na sacarificação do 
amido, a partir das extremidades não 
redutoras, produzindo de açúcares 
livres. No seu caso a decomposição 
do polissacarídeo é ainda mais aguda, 
pois se a beta-amilase libera molécu-
las de dissacarídeos, a glucoamilase 
catalisa a produção de moléculas 
livres de glucose.

O resultado da liberação de gluco-
se é a disponibilização de maior quan-
tidade de alimento para as leveduras 
nos processos fermentativos e de 

FIGURA 2 - MICRO-FOTOGRAFIA DO AMIDO DO TRIGO  
E ESTRUTURA DA AMILOSE E AMILOPECTINA
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açúcares para as reações de Maillard 
e caramelização.

Glucoseoxidase
A glucoseoxidase na presença de 

oxigênio catalisa a oxidação de molé-
culas de glucose, tendo como produtos 
o ácido glucônico e o peróxido de 
hidrogênio (água oxigenada). O ácido 
glucônico é formado lentamente por 
uma reação não enzimática.

O peróxido de hidrogênio é capaz 
de alterar a reologia da massa for-
mada pela farinha de trigo por oxidar 
os grupamentos tiol das proteínas 
sulfuradas propiciando maior número 
de ligações do tipo ponte de dissulfeto 
intermoleculares. Em suma, a massa 
torna-se mais elástica.

Além da ação sobre o glúten, o 
peróxido de hidrogênio formado 
também pode formar géis com as 
frações solúveis das hemiceluloses. A 
criação destes géis elásticos aumenta 
a capacidade de retenção de água da 
pentosana, permitindo incremento da 
absorção d’água e redução da pegajo-
sidade da massa.

Notadamente, a glucoseoxidase, 
em virtude do exposto neste item, 
tem plena aplicabilidade na produção 
de massas alimentícias (pastas) e 
pães. Para biscoitos seu efeito seria 
danoso, pois para estes se pretende 
elaborar massas menos elásticas que 
extensíveis.

Hemicelulases
As hemiceluloses são polissaca-

rídeos não-amiláceos que se carac-

terizam pela presença de pentoses 
em suas cadeias, em polímeros de 
xilose ou galactose com ramificações 
de arabinoses. Podem ser solúveis ou 
insolúveis.

As hemiceluloses têm elevada ca-
pacidade de absorção d’água. A ação 
sobre este grupamento pode alterar 
a reologia da massa, sendo prejudicial 
para determinados produtos e bené-
fica para outros.

Hidrolisar as hemiceluloses signi- 
fica sacarificar o polissacarídeo e 
reduzir sua capacidade de absorção 
d’água. Para a produção de pastas a 
redução da absorção poderia ser be-
néfica, entretanto durante o processo 
teríamos a produção de açúcares que 
sofreriam reações que escureceriam o 
“macarrão” durante a secagem, além 
de, certamente, aumentar a quanti-
dade de sólidos perdidos durante o 
cozimento.

As hemicelulases são aplicá-
veis em pães e biscoitos. Os tipos 
de hemicelulases adequadas para 
cada segmento serão determinadas  
segundo a especificidade do pH, 
temperatura e reação catalisada. 
Quanto mais agressiva a hidrólise 
melhor para a produção de biscoitos. 
Reações mais brandas são indicadas 
para a panificação.

Quanto menor a capacidade de  
absorção d’água de uma farinha, 
menor a quantidade de água que de-

verá ser eliminada no forneamento. 
A hidrólise abrupta dos polímeros 
de pentoses é uma oportunidade de 
melhoria para os biscoitos. E quanto 
mais no início do processo ocorra, 
melhor a transformação da massa.

Já para a panificação aplicam-se 
enzimas de catálises mais moderadas, 
pois não se deseja reduzir a absorção 
d’água: quanto maior capacidade 
de absorção da fórmula, mais pães 
resultarão da mesma quantidade de 
farinha. Deseja-se apenas potenciali-
zar a reologia do glúten e disponibi-
lizar mais facilmente vapor de água 
durante o forneamento.

Uma sutil hidrólise das hemice-
luloses minimiza o tempo necessário 
para o desenvolvimento da massa por 
desvencilhar o glúten, preservando-o 
e possibilitando que este atinja seu 
potencial reológico máximo, o que 
pode se traduzir em melhor maquina-
bilidade da massa e melhor tolerância 
à fermentação.

A hidrólise inicia-se no amasse, 
mas continua a ocorrer durante a 
fermentação. Enzimas com maior 
afinidade com o meio ácido têm ain-
da melhor ação ao final do processo 
fermentativo em função da queda 
do pH com o tempo. Com a hidrólise 
ao longo do tempo o polissacarídeo 
libera água que será mais facilmente 
vaporizada no forno. Como o glúten 
foi desvencilhado das hemiceluloses 

Os estudos da atuação das enzimas na produção 
de alimentos derivados do trigo enfatizam a 

importância de um extenso e crescente grupo 
de proteínas catalíticas, que é periodicamente 
ampliado através do desenvolvimento de novos 

produtos ou ampliação de sua aplicação.

FIGURA 3 – HIDRÓLISE PROTÉICA POR VIA ENZIMÁTICA

PROTEASE PROTEASEPROTEÍNA PEPTÍDEO      AMIDO ÁCIDO+ + +
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e poupado de maior esforço mecâni-
co, conseguirá reter mais do vapor 
produzido, resultando em pães com 
maiores volumes específicos.

Utilizando moléculas de hemice-
lulases adequadamente escolhidas 
para a panificação podemos  obser-
var vários benefícios: manutenção 
da absorção d’água; aceleração do 
desenvolvimento da massa; melhora 
da maquinabilidade; preservação do 
glúten; aumento da tolerância à fer-
mentação; facilitação da vaporização 
da água; maior volume dos pães.

Lipases
Dentre as estearases existem 

as lipases, enzimas que catalisam 
reações de hidrólise, ou alcoólise, 
ou glicerólise, ou transesterificação 
(interesterificação), ou acidólise sobre 
lipídeos. A farinha de trigo apresenta 
de 1% a 3% de lipídeos e apenas os 
que não estão ligados aos grânulos 
de amidos são passíveis da ação das 
lipases.

As principais reações promovidas 
pelas lipases são as que ocorrem 
sobre os triglicerídeos, diglicerídeos, 
glicolipídios e fosfolipídeos.

Sobre os derivados do glicerol, as 
lipases catalisam a hidrólise transfor-
mando triglicerídeos e diglicerídeos 
em monoglicerídeos, que têm alto 
poder de estabilização das emulsões, 
da espuma e, principalmente para 
os derivados do trigo, apresentam 
intensa interação com a amilose, com 
a qual forma um complexo em forma 
de helicóide, equilibrando a relação 
do polissacarídeo com a água.

Certas lipases podem hidrolisar 
os glicolipídios e fosfolipídeos (como 
a lecitina), que são lipídeos polares 
e naturalmente emulsificantes, au-
mentando a polaridade de sua região 
hidrófila, originando moléculas (como 
a lisa-lecitina) com maior poder emul-
sificante, ao liberarem um dos ácidos 
graxos ligantes.

Em suma, as lipases potencializam 
o poder emulsificante dos lipídeos 
polares e apolares naturalmente 
encontrados no trigo, ou adicionados 

nas formulações dos alimentos deri-
vados, interagindo com carboidratos, 
lipídeos e proteínas.

Segundo Drost-Lustenberger 
(2002), o efeito das lipases pode ter 
ação direta sobre a performance do 
glúten e isto poderia ser explicado as-
sumindo, como proposto por Hoseney 
(1970) e Buchuk (1984), que glicolipí-
dios formam ligações entre gliadina 
e glutenina através de pontes de 
hidrogênio e interações hidrofóbicas.

As ações das lipases aludem à pos-
sibilidade de sua aplicação em todos 
os derivados do trigo: nos pães e bis-
coitos fermentados por emulsionarem 
e estabilizarem a massa, equilibrando 
a relação entre os diversos componen-
tes e com isto prolongando a tolerân-
cia à fermentação; ainda nos pães, a 
produção de monoglicerídeos poderia 
resultar em produtos mais macios; 
nas pastas por potencializarem o po-
der emulsionante de lipídeos polares e 
formarem monoglicerídeos, poderiam 
estabilizar o sistema, de forma possi-
bilitar redução no tempo de secagem, 
minimizar perda de sólidos e elevar 
a tolerância ao sobre-cozimento; nos 
bolos poderiam promover incremento 
de maciez.

Em todos os casos, vislumbra-se 
a possibilidade de substituição, ao 
menos que parcial, dos emulsificantes 
habitualmente utilizados.

Proteases
As proteases são enzimas que 

catalisam a hidrólise das proteínas, 
resultando num conjunto de polipeptí- 
deos, peptídeos e aminoácidos, que 
em parte são transformados durante 
a fermentação biológica, resultando 
em ácido acético e ácido lático que 
conferem melhorias na consistência 
da massa e no sabor e aroma dos 
biscoitos. A Figura 3 apresenta de 
forma simples a reação catalisada 
pelas proteases.

Os complexos proteolíticos co-
merciais são geralmente obtidos de 
cepas selecionadas de Aspergillus 
oryzae e Bacillus subtillis, que di-
ferem entre si principalmente pelo 

pH de ação máxima e pela hidrólise 
catalisada: enquanto a bacteriana (de 
Bacillus) age em meio próximo ao do 
pH neutro, sobre a ligação de qual-
quer par de aminoácidos, a fúngica 
(de Aspergillus) atua melhor em pH 
ácido e tem ação apenas sobre o par 
arginina-lisina.

Além destas enzimas microbianas, 
não foi rara a aplicação de proteases 
vegetais na produção de alimentos 
derivados do trigo, especialmente na 
manufatura de biscoitos. O próprio 
trigo apresenta certo teor de pro-
tease, cuja atividade é maior com o 
avançar da germinação dos grãos. 

As proteases ainda podem ser 
diferenciadas pela capacidade de 
catálise com relação à região protéica 
sobre a qual atuam: se na região ex-
terna da molécula, são chamadas de 
exoproteases; se atuam no interior da 
cadeia, são endoproteases.

As proteases rompem, por assim 
dizer, a ligação entre os aminoácidos 
formadores das proteínas, minimi-
zando o tamanho da rede protéica, 
mudando sua conformação especial 
e sua reologia.

Sua aplicação é indicada para a 
produção de biscoitos, produtos que 
requerem massas menos fortes que 
a panificação e produção de pastas. 
Para bolos seu uso também deve ser 
evitado, pois a albumina, proteína 
da clara do ovo, sofrendo hidrólise 
comprometeria a qualidade final do 
produto, diminuindo seu volume e 
tornando-o mais denso.

Na produção dos biscoitos sua 
dosagem varia conforme a reologia 
dada pela farinha de trigo, e diver-
sos benefícios são relatados, tais 
como: redução do tempo de mistura 
e fermentação; melhor maquinabi-
lidade da massa, especialmente na 
laminação; inibição de retração da 
massa; menor percentual de quebra 
dos biscoitos; maior uniformidade 
de textura e dimensões; melhor cor, 
aroma e sabor.
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Introdução

O principal ingrediente dos produ-
tos de panificação e confeitaria, a fa-
rinha de trigo, varia em qualidade, de 
acordo com vários fatores, tais como:
•	 região onde foi plantado o trigo;
•	 tipo de processo utilizado;
•	 coleta;
•	 moagem;
•	 condições de armazenamento.

Em função dessas variações, mui-
tas vezes as farinhas de diferentes 
regiões têm que ser corrigidas pelos 
moinhos para determinados tipos de 
processos e aplicações. As enzimas 
têm sido utilizadas há muito tempo 
como uma forma natural de padroni-
zar as farinhas.

Na indústria de panificação e 
confeitaria há também uma grande 
variedade de processos de produ-
ção. Além disso, novas tecnologias, 
como produtos congelados, pron-
tos para consumo, pré-cozidos, ou 

uSo dE  
EnZIMAS nA 

IndúStrIA dE 
pAnIfICAção E 

BISCoItoS
GRÁFICO 1 – PRINCIPAIS COMPONENTES DA FARINHA DE TRIGO
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ainda, para fermentar, assim como 
novas tecnologias para o cozimento, 
ganham mais popularidade. Além 
disso, a demanda dos consumidores 
por variedade, produtos saudáveis e 
conveniência, aliados a qualidade, é 
cada vez maior.

O uso de enzimas permite a indús-
tria desenvolver processos rápidos e 
eficientes, produzindo grande varie-
dade de produtos, com qualidade con-
sistente e que atendam as exigências 
dos consumidores.

prInCIpAIS EnZIMAS 
utIlIZAdAS nA IndúStrIA dE 
pAnIfICAção E ConfEItArIA

As enzimas utilizadas na padro-
nização das farinhas, assim como na 
indústria de panificação e confeitaria, 
atuam nos diferentes componentes 
da farinha de trigo. O Gráfico 1 apre-
senta os principais componentes da 
farinha de trigo

Amilases
A farinha de trigo contém ativida-

de tanto de alfa como de beta amilase, 
as quais estão intimamente relaciona-
das com a quantidade disponível de 
amido danificado produzido durante 
a moagem do trigo.

A quantidade de enzima beta-
amilase é suficiente na farinha, mas 
a quantidade de alfa-amilase freqüen-
temente tem que ser ajustada.

As amilases atuam durante a 
etapa de produção da massa e na 
fermentação, no amido danificado, e 
nos primeiros minutos do cozimento, 
nos grãos intactos que começam a 
modificar-se. O resultado de sua ação 
é a ruptura do amido em maltose 
e glucose, resultando em distintos 
efeitos, conforme mostra a Figura 1:

Hemicelulases
A farinha de trigo também contém 

traços de parede celular, que estão 
formadas de polímeros celulósicos 
e que tem uma grande influencia no 
processo de panificação de um modo 
geral e na qualidade do produto final.

Arabinoxilanoses são os tipos mais 
importantes destes polímeros e po-
dem ser divididas em frações solúveis, 

as pentosanas, e frações insolúveis, as 
hemiceluloses.

As enzimas como as hemicelulases 
atuam transformando as hemicelulo-
ses e pentosanas em oligossacarídeos 
de baixo peso molecular. A Figura 2 
mostra a ação das hemiceluloses.

De um modo geral, as pentosanas 
e oligossacarídeos, através de vários 
mecanismos diferentes, alguns deles 
não totalmente explicados, têm diver-
sos efeitos positivos nos produtos de 
panificação, tais como:
•	 Aumento da absorção de água 

na massa: as pentosanas podem 
absorver de 10 a 20 vezes seu 
peso em água. Além disso, podem 
formar soluções viscosas ou géis, 
através de reações de oxidação, 
produzindo ligações covalentes 
cruzadas. Depois dessa reação 
de oxidação, a capacidade de 
retenção de água das pentosanas 
aumenta grandemente, podendo 
chegar a absorver até 100 vezes 
seu peso em água.

•	 Redução da absorção de água na 
massa, mantendo a viscosidade 
da mesma, quando se hidrolisa 
o amido até oligossacarídeos, 
facilitando a etapa de baking e au-
mentando a vida útil dos biscoitos.

•	 Melhora o manuseio da massa, 
devido à interação dos oligossa-
carídeos com a matriz de glúten.

•	 Aumento da estabilidade na fer-
mentação.

FIGURA 2 – AÇÃO DAS HEMICELULOSES
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•	 Aumento do volume final.
•	 Substituição parcial do glúten.

Proteases
A fração protéica é relativamente 

pequena comparada com a fração 
amilácea da farinha de trigo (veja 
Gráfico 1), assim as proteínas de 
glúten são as responsáveis pelas 
características viscoelásticas, de ex-
tensibilidade e elasticidade da massa 
dos produtos panificados.

Como a extensibilidade está re-
lacionada a quanto a massa pode 
ser estendida sem que se rompa e a 
elasticidade, a tendência da massa de 
voltar a seu estado inicial logo após 
ser estendida, o glúten passa, então, 
a ser o principal responsável pelo 
comportamento da massa na mistura 
e nos processos que envolvam etapas 
de laminação, sendo assim forte can-
didato a ação das proteases.

A grande maioria das proteases 
utilizadas em produtos de panificação 
é de origem microbiológica. As pro-
teases de uma maneira geral, podem 
estar divididas em endoproteases e 
exoproteases, sendo as endoproteases 
as mais efetivas nas modificações das 
propriedades viscoelásticas da massa.

A escolha da melhor enzima ou 
sistema de enzimas proteases está 
intimamente relacionada com a 
formulação e, principalmente, com 
o processo em questão e requer 
algumas provas até determinar a 
melhor solução específica para essas 
condições.

Os principais efeitos da ação das pro-
teases em produtos de panificação são:
•	 Redução do tempo de mistura, 

através da redução da resistência 
da massa a mistura.

•	 Melhora as características de 
fluxo de massa, facilitando o en-
chimento de moldes em alguns 
tipos de produtos e processos 
industriais.

•	 Melhora a maquinabilidade nos 
processos modernos de alta velo-
cidade, onde as massas têm que 
possuir uma boa extensibilidade 
e baixa elasticidade.

•	 Aumento da retenção de gás e, con-
seqüentemente, maiores volumes.

Lipases
Nos produtos de panificação tam-

bém são utilizados emulsionantes, 
como monoglicerídeos, ésteres de 
ácido diacetil tartárico e monoglicerí-
deos (Datem) e estearoil lactil lactato 
de sódio e cálcio (SSL e CaSL).

As lipases têm sido utilizadas para 
substituir o uso de Datem em pães. A 
substituição pode ser total ou parcial, 
dependendo da qualidade da farinha.

Os principais benefícios da utiliza-
ção de Datem em pães são:
•	 Aumento do volume.
•	 Estabilidade do formato.
•	 Estrutura fina e homogênea da 

migalha.
•	 Aumento da tolerância a fermen-

tação.
As lipases atuam sobre os lipídios, 

polares e não polares, naturalmente 
presentes na farinha de trigo, trans-
formando-os em lipídios mais funcio-
nais e melhorando sua ação sobre:
•	 “Lubrificação” dos componentes 

da farinha durante a mistura.
•	 Estabilização das membranas das 

células de ar.
•	 Formação da interfase das lâmi-

nas de proteínas.
Isso resulta em benefícios seme-

lhantes aos benefícios obtidos pela 
utilização de Datem.

A substituição de Datem pode 
ser feita ou quando se busca uma 
rotulação de “natural” (substituição 
100%) e/ou para redução de custos 
de formulação (substituição parcial).

Outras enzimas
Existem vários estudos para iden-

tificar uma enzima ou desenvolver 
uma solução para substituir a utili-
zação de oxidantes químicos, como 
o bromato. Na maioria dos países 
da América do Sul não é permitida a 
utilização do bromato em produtos de 
panificação, apesar de seus efeitos de 
aumento da tolerância a fermentação, 
permitindo a extensão do tempo de 
fermentação e, conseqüentemente, 

aumento do volume, ser amplamente 
conhecidos. Até o momento não foi 
descoberta nenhuma enzima que 
possa substituir os efeitos do broma-
to. Contudo, soluções envolvendo a 
utilização conjunta de várias enzimas, 
como oxidases, peroxidases, amilases 
e hemicelulases têm demonstrado ex-
celentes resultados na reposição das 
funcionalidades do bromato.

SoluçõES KErry EM 
EnZIMAS pArA oS MoInHoS 
E AS IndúStrIAS dE 
pAnIfICAção E BISCoItoS

A Kerry produz e oferece enzimas 
e soluções para todos os tipos de ne-
cessidades encontradas em produtos 
de panificação, biscoitos e moinhos.

A linha de enzimas Kerry para 
produtos de panificação e biscoitos 
é conhecida globalmente como Bio-
bake®. As enzimas da linha Biobake® 
se apresentam na forma microgranu-
lar, reduzindo muito a dispersão de pó 
no ambiente.

A linha Biobake® oferece:
•	 Alfa-amilases;
•	 Hemicelulases;
•	 Proteases;
•	 Lipases;
•	 Gluco-oxidases e peroxidases;
•	 Sistemas de enzimas para uso em 

produtos e processos específicos;
•	 Sistemas Taylor made.

No momento do desenvolvimento 
de seu produto, procure conhecer me-
lhor as funcionalidades das enzimas 
e o portfólio que a Kerry possui para 
ser aplicado neste mercado – além de 
bio-ingredientes, a empresa também 
oferece suporte técnico para encon-
trar a melhor solução para a aplicação 
que deseja. 

Kerry do Brasil Ltda.
www.kerry.com.br
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Substância presente na civilização 
desde 4.000 anos a.C. e utilizada na 
produção de pão, vinho e cerveja, a 
enzima ainda tinha seu papel funda-
mental desconhecido. Foi somente 
por volta de 1.800 d.C. que, através 
da técnica de fermentação, surgiram 
suspeitas de que as transformações 
ocorridas durante o processo eram 
devidas à presença de microrganis-
mos, a levedura. Finalmente, em 
1887, um experimento com açúcar de 
cana e levedura provou que o poder 
de inverter o açúcar não dependia da 
levedura, mas de alguma substân-
cia contida nela. O que poderia ser 
mágica virou ciência. Surgiu então o 
termo enzima, que em grego significa  
“en” = na e “zima” = levedura.

A produção industrial de enzimas 
começou na virada do século XIX e foi 
potencializada por conta da Segunda 
Guerra Mundial. A grande demanda 
por antibióticos para o tratamento de 
feridos impulsionou a criação de uma 
técnica de fermentação submersa que 
possibilitasse a produção de enzimas 
em larga escala e a custos mais favo-
ráveis. A partir daí as pesquisas não 
pararam mais. Mas afinal, por que as 
enzimas são tão importantes assim? 
Por serem naturais e não alterarem 
as propriedades dos alimentos, as 
enzimas são produtos biológicos se-
guros que substituem, com inúmeras 
vantagens, os ingredientes químicos, 
proporcionando maior competitivida-
de às indústrias de alimentos e maior 
segurança e saúde aos consumidores 
finais dos seus produtos. 

dEfInIndo AS EnZIMAS

Enzimas são proteínas - polímeros 
de cadeia longa com aminoácidos su-
cessivamente ligados uns aos outros 
através de ligações peptídicas em 
uma sequência determinada geneti-
camente - que apresentam atividade 
catalítica.

Catalisadoras das reações bioquí-
micas, as enzimas atuam tornando 
possível uma nova reação com energia 
de ativação menor. Isso significa que 
simplesmente com a sua presença e 
sem serem consumidas durante o pro-
cesso, as enzimas conseguem acelerar 
os processos bioquímicos. 

A versatilidade da enzima permite 
que ela seja aplicada em uma grande 
variedade de segmentos como: indús-
tria de panificação, moinho, laticínios, 
cervejaria, rações, em processos de 
fabricação de gelatina, na modificação 
de amidos, fabricação de xaropes,  
álcool, sucos, vinhos e até em empre-
sas de papel, colas, couro, tratamento 
de efluentes, área têxtil, entre outros. 
E o futuro da aplicação de enzimas é 
promissor. A enzimologia, que está 
dentro da Biotecnologia, já pesquisa 
a produção de energia através de 
matérias-primas biológicas e reno-
váveis, o desenvolvimento de novas 
drogas para tratamento de câncer e 
AIDS e de materiais biodegradáveis.

EStruturA E 
CArACtEríStICAS  
dAS EnZIMAS

As enzimas sendo proteínas globu-

lares de diversos tamanhos têm sua 
estrutura definida pelas estruturas 
primária, secundária, terciária e 
quaternária. 

Existe também uma série de ca-
racterísticas que diferenciam as enzi-
mas de outras substâncias. Algumas 
delas são: especificidade, atividade 
enzimática, cinética da reação, tem-
peratura, pH, ativação enzimática, 
inativação e inibidores.

Especificidade 
As enzimas são específicas, isto é, 

hidrolisam e sintetizam um composto 
em particular. Em alguns casos sua 
ação está limitada a ligações espe-
cíficas dentro dos compostos com os 
quais exercem reação.

Atividade enzimática
A atividade de uma enzima ou 

preparação enzimática é expressa 
por peso ou em bases de volume  
e/ou ainda em unidade, que é o mais 
comum. Uma unidade de atividade é 
a quantidade de enzima que catalisa 
a transformação de 1 micromol de 
substrato ou a formação de 1 micro-
mol de produto por minuto. Em geral, 
condições propícias para uma ótima 
atividade enzimática, tais como pH 
ótimo, concentração de substrato, 
co-fatores e inibidores, temperatura, 
tempo ou duração da análise, ativi-
dade de água, são utilizadas para se 
determinar a unidade de atividade 
da enzima. 

Cinética da Reação (Michaelis -  

AS EnZIMAS  
EM  

AlIMEntoS
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Menten)
A enzima E reage com o substrato 

S formando um composto intermediá-
rio conhecido como complexo ativado 
instável enzima-substrato ES, o qual 
se decompõe em enzima E o produto 
de reação P.

E  +  S    ES    E  +  P
A quantidade de enzima exigida 

no processo é pequena e não influi 
na variação energética da reação. A 
cinética da reação é influenciada pela 
concentração do substrato e da enzi-
ma. A velocidade da reação aumenta 
com o aumento de concentração de 
enzima para uma mesma concentra-
ção de substrato. 

Temperatura
A velocidade das reações enzi-

máticas aumenta com o aumento da 
temperatura de modo semelhante 
ao das reações químicas, isto é, a 
velocidade da reação duplica com 
o aumento de 10°C na temperatura 
da reação. Nas reações enzimáti-
cas, porém, a velocidade aumenta 
com a temperatura até atingir 
uma velocidade máxima, a partir 
da qual começa a decrescer, pois 
começa a perder estabilidade. Em 
geral, as enzimas reagem muito 
lentamente nas temperaturas de 
subcongelamento e sua atividade 
aumenta com aumento da tem-
peratura, até atingir a atividade 
ótima onde a enzima atua a 100% 
de sua capacidade. À medida que a 
temperatura continua a aumentar, 
essa atividade cai levando à sua 
inativação. 

pH
A ação catalítica de uma reação 

enzimática é alcançada dentro 
de limites muito estreitos de pH. 
Cada reação tem um pH ótimo, 
que para a maioria das enzimas 
se situa entre 4,5 e 8,0 e no qual 
a enzima apresenta sua atividade 
máxima. O valor do pH ótimo varia 
de acordo com as várias enzimas e 
os diferentes substratos sobre os 
quais elas atuam.

Valores baixos ou altos de pH 
podem causar desnaturação protéica 
considerável e consequente inativa-
ção enzimática. Por isso, é muito útil 
saber em que faixa de pH a enzima é 
mais estável, já que o pH de máxima 
estabilidade nem sempre coincide 
com o de máxima atividade.

Ativação enzimática
Além da enzima e do substra-

to, outras substâncias podem ser 
necessárias para a completa ativi-
dade da enzima. Estas substâncias 
são denominadas co-fatores e 
catalisam a reação de catálise da 
enzima. São classificadas em dois 
grupos: as coenzimas específicas - 
compostos orgânicos de baixo peso 
molecular e estrutura complexa, 
que se acham livres em solução -  
e os ativadores - em geral íons 
inorgânicos que levam à formação 
do complexo ativado sem partici-
parem da reação. 

Inativação
As enzimas podem ser inativadas, 

isto é, desnaturadas por diversos fato-

res, tais como calor, ponto isoelétrico, 
seqüestro de sais de cálcio, e agitação 
mecânica.

Inibição
Os inibidores são substâncias 

que reduzem a velocidade de reação 
enzimática podendo ser reversíveis 
ou irreversíveis. Dentre os rever-
síveis, temos os inibidores compe-
titivos e os não competitivos. Os 
competitivos atuam na ligação da 
enzima competindo ou combinando 
com o substrato reversivelmente. Os 
inibidores não competitivos causam 
inibição que não depende da con-
centração do substrato e, portanto 
quando adicionado ao processo 
reduz a velocidade enzimática no 
momento em que o grau de con-
versão do substrato tenha atingido 
determinado valor.

prInCIpAIS EnZIMAS 
EnvolvIdAS no 
proCESSAMEnto dE 
AlIMEntoS

Oxidoredutases
São enzimas relacionadas com as 

reações de óxido-redução em siste-
mas biológicos e, portanto, com os 
processos de respiração e fermenta-
ção. Dentro desta classe de enzimas 
pode-se destacar a glucoseoxidase, 
catalase e lipoxigenase.

Glucose oxidase/ catalase
A glucose oxidase atua na molécu-

la de glicose na presença de oxigênio e 
forma ácido glucônico e H2O2. A água 

Em geral, as enzimas reagem muito 
lentamente  nas temperaturas de  

subcongelamento e sua atividade aumenta com
aumento da temperatura, até atingir
a atividade ótima onde a enzima atua

a 100% de sua capacidade.
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oxigenada atua como oxidante de fa-
rinhas de trigo. Para esta aplicação, 
a glucose oxidase deve ser livre de 
catalase. A Glucose oxidase pode ser 
usada também como antioxidante, 
em processos que se deseja retirar o 
oxigênio livre.

A catalase é uma enzima que 
catalisa a dismutação de peróxido de 
hidrogênio em água e oxigênio.

A catalase geralmente vem asso-
ciada à glucose oxidase para a retira-
da de açúcar (glicose) do processo de 
ovo em pó antes do spray dryer para 
evitar a reação de Maillard. 

Catalase sem glucose oxidase 
associada pode ser usada também em 
processo em que se deseja a elimina-
ção do peróxido de hidrogênio.

Lipoxigenase
As lipoxigenases usam o oxigê-

nio livre para a oxidação de ácidos 
graxos poliinsaturados e formam 
hidroperóxidos. A mais utilizada é a 
lipoxigenase de soja. Em panificação, 
é usada para branquear a farinha e 
melhorar as características da massa 
e estrutura do pão.

Hidrolases
Dentro dessa classe destacam-se 

as proteases, as carboidrases (alfa e 
beta amilase, glucoamilase, isoamila-
se ou pululanase, alfa-D-galactosida-
se, beta-D-galactosidase ou lactase, 
invertase, enzimas pectinolíticas, 
celulases, hemicelulases, dextranase), 
lípase e fosfolipases, entre outras.

Protease
As proteases hidrolisam as liga-

ções peptídicas das proteínas levando 
à formação de grupos amina (NH2) 
e carboxila (COOH), originando po-
lipeptídeos de menor peso molecular 
e/ou aminoácidos livres. As proteases 
são específicas, ou seja, não hidroli-
sam moléculas de proteína em qual-
quer ligação peptídica, mas apenas 
em ligações entre certos aminoácidos 
específicos. Por outro lado, existem 
proteases que não são específicas 
quanto à composição dos aminoácidos 

e podem, portanto, hidrolisar a pro-
teína em vários fragmentos menores.

Do ponto de vista tecnológico 
considera-se satisfatório classificar 
proteases em exopeptidases e endo-
peptidases, sendo que as endopepti-
dases são as mais utilizadas nos pro-
cessamentos de alimentos, e em alguns 
casos suas ação é complementada com 
exopeptidases. Principais aplicações: 

Biscoitaria: como possível substi-
tuinte de agentes redutores.

Panificação: usada em farinhas 
rígidas, com alto teor de proteína de 
glúten

Laticínios: hidrólise da caseína 
para a fabricação de queijos, pro-
dução de queijos enzimaticamente 
modificados (sabores).

Cervejaria: hidrólise da proteína 
do malte (complementação e/ou subs-
tituição do malte de cevada), solubili-
zação das proteínas para a levedura, 
prevenção da turbidez da cerveja.

Carnes e rações: amaciamento da 
carne e digestivo em ração.

Carboidrases

Alfa Amilase
A alfa amilase é uma endoen-

zima, que hidrolisa ligações α-1,4-
glicosídicas de moléculas de amido, 
glicogênio e outros α-1,4-glucanos, 
liberando primeiramente oligossaca-
rídeos de 6-7 unidades de glicose, e 
posteriormente açúcares redutores 
(principalmente, maltose).

A viscosidade de uma solução de 
amido diminui rapidamente quando 
ocorre a hidrólise pela alfa amilase - 
liquefação do amido. A atividade da 
enzima decresce rapidamente com 
o menor grau de polimerização do 
substrato. O processo de catálise é 
acelerado quando se tem amido gela-
tinizado. Principais aplicações: 

Produção de xaropes de amido e 
açúcares;

Panificação: complementação da 
atividade amilolítica da farinha; alfa 
amilase fúngica quando combinada 
com amiloglucosidase assegura a 
quantidade suficiente de açúcares 

fermentáveis para a levedura, auxi-
liando dessa maneira na produção 
de massas refrigeradas e congeladas; 
alfa amilase bacteriana ou ainda, uma 
alfa amilase com estabilidade térmica 
intermediária promove retardamento 
do processso de envelhecimento dos 
pães e produtos similares.

Cervejaria: substituição e/ou com-
plementação das enzimas do malte, 
auxilia na liquefação dos adjuntos.

Produção de sucos de frutas com 
alto teor de amido: por exemplo, 
maçã, maracujá.

Glucoamilase ou Exo-α-1,4-D-
Glucosidase

É uma exoenzima que hidrolisa 
ligações α-1,4-glicosídicas e também, 
embora mais lentamente, ligações 
α-1,6-glicosídicas de moléculas de 
amido, liberando unidades de  β-
D-glucose, uma a uma, a partir da 
extremidade não redutora. 

Principais aplicações: 
Panificação: assegura a produção 

de açúcares fermentáveis em quan-
tidades suficientes para a levedura. 

Produção de xaropes de alta glu-
cose: Sacarificação do amido. 

Produção de cervejas light: pro-
dução de açúcares fermentáveis para 
a levedura e liquefação do amido.

β-D-Galactosidase ou lactase
A lactase hidrolisa moléculas de 

lactose formando glicose e galactose, 
que são dois monossacarídeos mais 
doces, mais digestivos e mais solúveis 
que a lactose. Fundamental para a 
produção de leite delactosado.

Lactases comerciais são usadas 
na indústria no desenvolvimento de 
novos produtos derivados de leite. 
Quando adicionadas em iogurte, coa-
lhadas e manteiga de leite, as lactases 
melhoram o sabor sem aumentar o 
conteúdo calórico.

Também são usadas para reduzir 
a cristalização da lactose em produtos 
de leite. Na fabricação de iogurte, a 
adição de lactase acelera o aumen-
to da acidez, aumenta a doçura, a 
viscosidade e a vida de prateleira. 
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O tratamento enzimático promove 
maior firmeza e maior elasticidade 
no requeijão e reduz o seu tempo de 
ajuste. No caso de queijos maturados, 
a suplementação com lactase envolve 
a redução do tempo de maturação e 
conseqüente redução dos custos.

Invertase
A invertase converte a sacarose em 

frutose e glicose. Principais aplicações:
Fabricação de xaropes, sobre-

mesas e mel artificial. Na produção 
industrial, a invertase é importante 
para a produção de fondants, cober-
tura de chocolate e balas cobertas de 
chocolate com o centro macio.

Fabricação de açúcar invertido.

Enzimas pectinolíticas
As enzimas pectinolíticas, mais 

frequentemente chamadas de pecti-
nases, correspondem a uma mistura 
de enzimas que atuam nas substân-
cias pécticas (polissacarídeos vegetais 
que mantém a integridade da parede 
celular ou lamela média). 

Principais aplicações:
Misturas de pectinases fúngicas 

são usadas para remover as substân-
cias péticas, ajudando desta forma no 
processo de extração de suco de frutas 
e clarificação.

Celulase e hemicelulases
Estas enzimas são responsáveis 

pela decomposição dos polissacarí-
deos não amido - compostos fibrosos 
insolúveis, como celulose e hemice-

Prozyn Indústria  
e Comércio Ltda.

www.prozyn.com.br

luloses. As celulases fúngicas são 
usadas sozinhas ou em conjunto com 
pectinase, beta glucanase e enzimas 
que degradam amido na cervejaria, 
processamento de suco de frutas, 
fermentação de alimentos, produção 
de vinho e fermentação de álcool. 

As hemicelulases fúngicas (gluca-
nase, pentosanase, xilanase, galacta-
nase e manase) são as mais utilizadas 
em processamento de alimentos em 
geral; enquanto as bacterianas são 
empregadas para reduzir o nível de 
glucanos na cevada, composto inde-
sejável no processamento da cerveja 
(possibilita melhor filtração, além de 
complementar e/ou substituir o malte 
de cevada).

Em panificação, há uma pequena 
porcentagem de pentosanas nas fari-
nhas de trigo e centeio. As pentosanas 
impedem o desenvolvimento do glúten, 
que é de importância vital na formação 
da estrutura do pão. Hidrolisando as 
pentosanas, através de uma pentosa-
nase, a massa fica mais fácil de manu-
sear e o pão fica mais volumoso, com 
melhor estrutura de miolo.

Em biscoitaria também são utili-
zadas para deixar a massa mais male-
ável e mais fluida no caso de produção 
de wafers, melhorando o processo, 
proporcionando melhor crocância e 
evitando quebra.

Dextranase
Enzima responsável pela hidrólise 

da dextrana presente no caldo de cana-
de-açúcar. Utilizada no processo de 

obtenção de açúcar, diminui a viscosi-
dade do caldo, facilita o aquecimento, 
melhora a cristalização do açúcar, di-
minui a turbidez e melhora a filtração 
no processo de açúcar refinado. 

Lípases e fosfolipases

São enzimas lipolíticas que hidroli-
sam a ligação éster de um triglicerídio 
e formam ácidos graxos e/ou mono e 
diglicerídeo e glicerol.

Podem ser usadas em panificação, 
como substitutos de emulsificantes e 
agente de aumento de vida útil, na in-
dústria láctea na hidrólise de gordura 
de leites para fabricação de aromas 
e queijos enzimaticamente modifi-
cados, como auxiliares digestivos na 
indústria farmacêutica, na indústria 
de detergente, entre outros. 

As fosfolipases atuam nos fosfolipí-
deos e formam lisofosfolipídeos, os quais 
são melhores agentes emulsificantes. 
Podem ser usadas na indústria de ovo, 
para melhorar o poder emulsificante e 
em panificação para substituir emulsi-
ficantes utilizados para estrutura dos 
pães, como datem, sal e polisorbato.

A versatilidade da enzima permite que ela seja aplicada 
em uma grande variedade de segmentos como: indústria 

de panificação, moinho, laticínios, cervejaria, rações, 
em processos de fabricação de gelatina, na modificação 
de amidos, fabricação de xaropes, álcool, sucos, vinhos 
e até em empresas de papel, colas, couro, tratamento de 

efluentes, área têxtil, entre outros.


