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O congelamento é um método tradicional de conservação de alimentos, reduzindo significativamente
alterações provocadas por reações químicas e microbiológicas. Por outro lado, o congelamento também
pode provocar alterações sensoriais e tecnológicas negativas, seja pela formação dos cristais de gelo em
si ou pelo crescimento destes durante a cadeia de distribuição. É o que acontece, por exemplo, com
sorvetes, onde o fenômeno de recristalização durante o seu armazenamento pode levar ao aumento do
tamanho dos cristais. As proteínas anticongelantes (PACs) são um grupo de proteínas de baixo peso
molecular, com capacidade de influenciar o crescimento de cristais de gelo por uma via não coligativa.
Diversos estudos relatam o potencial de aplicação das PACs na preservação e qualidade de vegetais,
carnes, massas e lácteos, com concentrações de 300 a 500 vezes menores que outros crioprotetores.

Para isso, novos estudos envolvendo a obtenção e caracterização desses peptídeos a partir de fontes
comerciais e de baixo custo são necessários. Peptídeos obtidos a partir do colágeno possuem sequência
aminoacidica repetida de Gly-Xaa-Xaa e alta flexibilidade conformacional, apresentando atividade
crioprotetora em alguns trabalhos, incluindo pesquisas desse grupo para colágeno de suínos e frangos.
Sendo assim, o objetivo desse projeto foi avaliar diferentes hidrolisados de gelatina em relação a sua
atividade crioprotetora e efeito na qualidade de sorvetes ao longo de 30 dias de armazenamento. Em
função da pandemia pela Covid-19, o projeto teve sua metodologia adaptada para execução. Foram
elaborados três hidrolisados de gelatina diferentes, um a partir da hidrólise com papaína (Pa), outro com
pepsina (Pe) e um terceiro com ambas as enzimas (PaPe), além de um grupo com gelatina sem hidrólise
e um grupo controle. Esses foram incorporados em sorvetes, preparados a partir de uma fórmula
comercial pronta, na concentração de 500 µg/g de sorvete. Após o congelamento, as amostras eram
analisadas em relação a imagem em lupa microscópica e no teste de resistência ao derretimento. As
avaliações foram repetidas após 15 e 30 dias de armazenamento das amostras. Os resultados obtidos
demonstraram uma taxa de derretimento significativamente menor das amostras contendo hidrolisados
quando comparadas ao grupo controle, principalmente para hidrolisados Pe. Esse comportamento foi
ainda mais acentuado ao longo do armazenamento de 15 e 30 dias. Até a sua conclusão, em dezembro
de 2021, novos ensaios estão sendo realizados e projetos futuros do grupo pretendem explorar melhor a
composição de cada um desses hidrolisados, bem como sua ação em diferentes matrizes alimentares.
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