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O trabalho que será desenvolvido tem como objetivo, estudar como o grau de hidrólise pode interferir nas propriedades de solubilidade, capacidade de emulsificação e de formação de espuma, capacidade de retenção de água e de óleo, das proteínas de pescado. A hidrólise enzimática das proteínas de pescado tem sido usada principalmente como uma alternativa para converter biomassa subutilizada, normalmente usada para produzir ração animal ou fertilizantes, em produtos protéicos de consumo humano. Além da qualidade nutricional, estes derivados apresentam interessantes propriedades funcionais tornando-os adequados para o uso como aditivos ou bases para elaborar diversos produtos protéicos ou ainda para enriquecer produtos como pães, sopas, substitutos lácteos e principalmente como veículos de aminoácidos essenciais. O processo de hidrólise enzimática das proteínas de pescado depende da natureza da enzima, principalmente. Pretende-se realizar reações enzimáticas cujas condições de trabalho de pH, temperatura, [E], [E/S] serão fixados com base na literatura científica, e o grau de hidrólise será controlado pelo tempo de hidrólise. Será utilizada como matéria-prima, polpa de pescado obtida de diferentes espécies. O grau de hidrólise, ou taxa de conversão, pode ser controlado através da velocidade da reação, relação E/S e tempo de hidrólise principalmente. Serão testadas enzimas proteolíticas específicas para obtenção de hidrolisados de pescado. O grau de hidrólise será medido pela quantidade de proteínas solubilizadas com relação às proteínas totais iniciais, através do método de Lowry. Será realizado um planejamento experimental fatorial onde as variáveis independentes serão a espécie de pescado e as enzimas e, as variáveis dependentes serão as propriedades de solubilidade, capacidade de retenção de água e de óleo, determinadas pelo método de Okezie e Bello (988), emulsificação, através do método descrito por Yasumatsu et al.(1992), e capacidade de formação de espuma de acordo com Coffmann e Garcia (1977).



