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INTRODUÇÃO  

 

Embora o sabor umami seja conhecido já há algum tempo, os receptores 

químicos do umami foram claramente identificados apenas recentemente. Umami é 

uma palavra derivada de umai, adjetivo que em japonês significa delicioso. O sabor 

umami foi considerado pela comunidade científica como o quinto sabor primário. 

Assim como as cores primárias dos gostos primários derivam todos os outros 

sabores. 

A habilidade em detectar esses cinco sabores tem sido a chave para 

nossa sobrevivência através de tempos imemoriais, mantendo-nos longe dos 

venenos em potencial e nos direcionando aos alimentos vitais. Muitas toxinas têm 

sabor amargo. Então, o amargo é como um aviso “afaste-se, veneno”. Alimentos 

deteriorados têm na maioria das vezes gosto azedo, então azedo neurologicamente 

quer dizer “Atenção, cuidado”. 

O sabor umami é descrito como corpulento e salgado, sendo difícil ser 

identificado sozinho. O abor umami foi descoberto pelo cientista japonês Kikunae 

Ikeda em 1908. É o sabor dos glutamatos, sais de um aminoácido, o ácido 

glutâmico. Alguns nucletoídeos, também conferem o sabor umami, são moléculas de 

inosilato e de guanilato. 

A presença do glutamato pode ser detectada em diversos alimentos 

naturais e diversas preparações culinárias. O glutamato monossódico é o sal sódico 

do ácido glutâmico, um aminoácido presente em todas as proteínas. Tanto o 

glutamato encontrado naturalmente nos alimentos como o glutamato monossódico 

industrializado são idênticos. Eles são digeridos e absorvidos no intestino, da mesma 

forma. Feita a digestão o organismo não diferencia entre o glutamato monossódico 

industrializado daquele encontrado naturalmente nos alimentos. Os mais conhecidos 
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são algas marinhas, tomates, chá verde, ervilhas, milho verde, cogumelos. Entre os 

produtos de origem animal destacam-se o leite materno, o queijos parmesão, carnes 

vermelhas e pescados, tais como, atum, sardinha, bacalhau, camarões, entre outros. 

Seu efeito sinérgico junto com outros alimentos de sabor umami é 

bastante conhecido. Diversos eventos científicos no mundo têm discutido os limites e 

novas aplicações do glutamato. O objetivo deste artigo é debater aspectos 

científicos e apresentar algumas de suas aplicações tecnológicas.  

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

O sabor umami pode ser detectado numa região mediana da língua, onde 

existe certo número de receptores gustativos têm sido propostos para subjacentes 

umami, o sabor de L-glutamato, em certos aminoácidos e nucleótidos. No entanto, 

os perfis de resposta desses receptores clonados não foram validados. As respostas 

registradas a partir de células receptoras gustativas que são os detectores de 

nativos de gosto umami ainda precisam ser melhor estudadas. Muitos desses 

estudos são conduzidos com ratos. E os resultados ainda precisam ser confirmados 

em humanos (OXFORD JORNAL, 2012). 

 

Figura 1 -  Localização dos botões gustativos dos cinco gostos primários. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presença do glutamato está associada a agradabilidade de diversos 

alimentos e preparações culinárias. O sabor umami é um ingrediente comum na 

culinária japonesa, somente foi introduzido nos Estados Unidos a partir de 1917. 

Eficaz em pequenas quantidades tem sido utilizado amplamente há anos devido a 
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sua capacidade de melhorar alguns gostos primários. Assim, combinado com 

açúcar, este parece mais doce. E adicionado junto com o sal, parece aumentar a 

sensação de salgado (Oxford Journal, 2010).  

Parte do glutamato é produzido pelo corpo, outra parte tem que ser 

ingerida na dieta. No leite humano o glutamato é em encontrado em concentrações 

em torno de 15 mg\100 g. O leite de cabra, apresenta em torno de 4 mg/100 g. E o 

leite de vaca possui em torno de 1,5 mg\100 g. Quando o sódio é um componente 

do MSG, o MSG contém apenas cerca de um terço da quantidade de sódio 

encontrado no sal de mesa, comparando-se volume a volume. Pesquisadores 

realizaram um estudo para avaliar a resposta das pessoas para diferentes versões 

de sopas, na presença e ausência de umami. Os resultados demonstraram como as 

crianças desnutridas, dado sopas feitas a partir de ações simples ou de estoque 

enriquecido com aminoácidos, geralmente preferiam o estoque enriquecido com 

aminoácidos sobre a variante simples mesmo quando este foi utilizado em sopas 

saborosas, de alto teor calórico. 

O glutamato entre as diversas aplicações pode melhorar a saúde de 

hipertensos, reduzindo a necessidade de sal na dieta. Outras pesquisas estão sendo 

feitas para esclarecer as relações entre a percepção do gosto salgado, 

comportamento alimentar, regulação do apetite, peso corporal. Existem evidências 

que a evidência de que os receptores gustativos orais nos guiem para os nutrientes 

que nosso corpo precisa. Além disso, há descobertas de que muitos receptores 

gustativos presentes na língua, também existem em todo o sistema digestivo sugere 

que estes receptores podem desempenhar um papel na regulação do apetite e 

saciedade (GLUTAMATE.ORG, 2013). 

À medida que envelhecemos a nossa capacidade de saborear a comida 

diminui. Heston Blumenthal disse que, "perder o seu sentido de gosto significa 

perder o seu sentido de prazer". Significa que, se a comida não tem gosto bom, não 

temos nenhum desejo de comê-lo. Isso pode levar a subnutrição em pessoas idosas.  

Umami gosto para melhorar a alimentação para os idosos. Algumas universidades 

estão lançando programas para melhorar a comida de pacientes idosos em hospitais 

( AJINOMOTO, 2012 ). 
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Figura 2 - Gestante apreciando alimentos umami. 
 

 

 

 

 

 

 

Outra pesquisadora, Dra Mennella do Monell Chemchal Senses Center 

afirma que as mães podem não perceber que os gostos e sabores que saboreiam 

durante a gravidez pode influenciar o paladar dos bebes após o nascimento. As 

crianças nascem com uma preferência evolutiva para sabores doces e evitar o 

amargo. Os sentidos do paladar e do olfato função no útero. Após 21 semanas após 

a concepção os bebes podem sentir o sabor de algumas bebidas que a mãe ingeriu 

há poucas horas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O desenvolvimento dos gostos básicos foi um dos processos decisivos na 

história evolutiva da humanidade. As descobertas do sabor umami são relativamente 

recentes. As pesquisas sobre aspectos comportamentais, o papel dos receptores 

químicos na regulação do apetite e saciedade estão apenas começando. 

Sabe-se que o modo como o organismo humano metaboliza o glutamato 

monossódico é importante para o funcionamento normal do sistema digestivo 

Até agora, aplicações importantes dieta de idosos e descobertas 

científicas sobre a interação mãe e bebe na vida uterina parecem indicar que o 

universo sensorial esta apenas começando. 

Na área da genética, novas pesquisas e descobertas científicas sobre 

pseudogenes permitirão elucidar hipóteses sobre a mudança da percepção dos 

sabores ao longo do desenvolvimento humano e também permitirão compreender 

um pouco mais sobre nossa história evolutiva. 

 

  

 



Mostra Nacional de Iniciação Científica e Tecnológi ca Interdisciplinar – VI MICTI 
     Instituto Federal Catarinense – Câmpus Cambori ú 
                            30 a 31 de outubro de 2 013 

REFERÊNCIAS 

 

AJINOMOTO Disponível em: www.ajinomoto.com.br   Acesso em: 8 ago.2013 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6022: informação e 
documentação: artigo em publicação periódica científica impressa: apresentação. 
Rio de Janeiro, 2003. 5 p. 
 
DERMIKI, M.Methven,L.Use of natural ingredients to enhance the taste of food for 
older people.Reading University. Departamento of food and nutritional 
sciences.Disponível em: http://www.seaweedforhealth.org Acesso em:1 ago.2013 

 
GLUTAMATE.ORG Umami taste to improve food for the elderly. Disponível em: 
http://glutamate.org Acesso em: 8 ago.2013 

 SATO, K.“Umami” becomes Essential Historical Material for Science and 
Technology.Disponível em: http://www.s.u-tokyo.ac.jp/en/topics/2009/07.html                         
Acesso em: 15. Ago.2013. 

LINDEMAN, The Fifth Taste: Discovering Umami. OXFORD JOURNAL. September 
2010. chemse.oxfordjournals.org/content/27/9/843.full. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


