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INTRODUÇÃO:  
As lipases (EC  3.1.1.3, triacilglecerol hidrolases) são enzimas que apresentam principalmente 

maior  atividade em ambientes não aquosos e substratos de longas cadeias, como os  triglicerídeos. O 
sítio catalítico delas é composto por uma tríade de aminoácidos (Ser Asp/Glu-His) responsáveis pela 
sua eficiente atividade de catálise (Martín et al., 2019; Le et al., 2020).   

Apesar de serem amplamente empregadas em processos diversificados nas áreas de 
biocombustíveis, fármacos, alimentos, ao serem submetidas a condições extremas de pH, temperatura, 
presença de álcoois entre outros componentes utilizados na indústria (Almeida et al., 2021; Melani et al., 
2020), essas enzimas têm suas propriedades extremamente afetadas. É necessário, então, o emprego 
de processos como a imobilização de lipases. Essa técnica diz respeito ao aprisionamento químico e/ou 
físico da enzima dentro ou na superfície de uma área (suporte), ou ainda, a ligação por meio de um 
agente ligante, entre enzimas. Esses aspectos tornam as lipases insolúveis no meio reacional, facilitando 
a sua recuperação e posterior reuso (Costa Silva et al., 2021).  

Dessa forma, há o aumento da estabilidade química e térmica dessas enzimas, separação 
do biocatalisador (Nematian et al., 2020), viabilizando o emprego de lipases na indústria através da 
reutilização delas, o que contorna empecílios de altos custos no processo.  

A gelificação iônica, um dos processos de imobilização, consiste na passagem de material de 
encapsulamento (normalmente alginato de sódio com a substância de interesse) através de um bico 
ou pequenas aberturas, gerando gotículas que caem em uma solução reticulante (na maioria das vezes, 
solução de cloreto de cálcio quando utilizado o alginato) (Ching et al., 2017).  

Ademais, o alginato (material de parede) produz partículas com poros grandes, possibilitando 
lixiviação da enzima. Assim, propõe-se a substituição do alginato de sódio pelo amido de milho, potencial 
polímero a contornar o problema de lixiviação enzimática (Burgain et al., 2011; Fujiwara et al., 2010). 
Esse tipo de amido apresenta baixo custo em comparação ao alginato, acarretando diminuição dos 
custos relacionados ao material de parede utilizado no processo de imobilização.   

Conforme relatos da literatura, a principal dificuldade em relação às técnicas de aprisionamento 
como a da extrusão está relacionada a problemas de difusão. Sabe-se que poros muito pequenos podem 
impedir a passagem de moléculas de substratos grandes, e poros largos causam a lixiviação da enzima 
(Bezerra et al., 2015). Desse modo, faz-se necessário o estudo da combinação de materiais de parede 
a fim de encontrar uma composição que proporcione a diminuição da lixiviação, mas que mantenha o 
contato enzima-substrato.   

Nesse sentido, o presente trabalho propôs o estudo do efeito da substituição do alginato de sódio 
pelo amido de milho comercial para imobilização de lipases utilizando a técnica de jet cutter.   
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METODOLOGIA: 
 
 Produção de partículas de alginato pela técnica de jet cutter (JC) e dripping  (DP) 

 A imobilização foi realizada utilizando solução de alginato de sódio (2% p/v) e 5% (v/v) da lipase 
comercial eversa transform 2.0. Com o uso de um tubo de silicone (ID 4 mm), transportou-se a solução 
anterior, através de uma bomba peristáltica (MasterFlex®), até um bico atomizador de fluido duplo (ID = 
1mm). Este foi gotejado em uma solução de cloreto de cálcio a 200 mM. Ademais, utilizou-se um 
quociente de vazão de 2,72 ± 0.10 mL/min (dripping) e 52 ± 1.33 mL/min (Jet cutter). A ferramenta de 
corte, no caso da técnica de jet cutter foi ajustada a uma rotação de 1200 RPM. Em seguida, as partículas 
ficaram em maturação durante quinze minutos, sendo filtradas e lavadas com água destilada.  

 Produção de partículas de alginato e amido de milho comercial pela técnica de dripping   
  
 Após verificar a possibilidade de imobilização da eversa transform 2.0 utilizando ambas as técnicas, um 
estudo do aumento do carreamento de proteína nas partículas e substituição do alginato por amido foram realizados 
pela técnica de dripping. Salienta-se ainda que, essa técnica foi utilizada por possibilitar o estudo com menor 
quantidade de solução, e que após o screening da formulação, pode-se direcionar a solução desejada para a técnica 
de jet cutting.   

         Caracterização das partículas  

As partículas foram caracterizadas através de microscopia ótica utilizando um microscópio óptico 
Nikon (AZ100, Tóquio, Japão), com uma maximização de 4x, e resistência mecânica utilizando-se um 
texturometro TA-XT Plus Texture Analyzer (Stable Micro Systems, UK). Para a última, oito partículas 
foram distribuídas uniformemente e comprimidas até 50% do seu tamanho inicial com o auxílio de uma 
probe cilindrica (diâmetro de 36 mm). O tamanho médio das partículas foi realizado por difração a laser 
utilizando o equipamento LV 950-V2 (Horiba, Kyoto, Japan) e o software Imaje J.  

A atividade enzimática da lipase livre e das partículas foi realizada por meio da hidrólise do p-
nitrofenil palmitato em p-nitrofenol (Bresolin et al., 2020). O rendimento de imobilização e atividade 
recuperada foram calculados de acordo com (Boudrant et al., 2020; Sheldon & van Pelt, 2013).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
 
 Produção de partículas de alginato pela técnica de jet cutter e dripping   

O rendimento mássico obtido para ambas as técnicas 76.19% ± 2.03% (dripping) e 52.24% ± 6.46% 
(jet cutter). Apesar de apresentar menor rendimento mássico, produtividade 18.82 vezes maior foi 
encontrada pela técnica de cutter.  O diâmetro médio obtido pelas partículas de JC (803.36 ± 16.93 µm) 
foi três vezes menor do que o obtido pela técnica de DP (2459.98 ± 15.64 µm).  

 É importante destacar que rendimentos de imobilização de 100% foram encontrados para ambas 
as técnicas, uma vez que não foi encontrada proteína no sobrenadante; e uma atividade recuperada de 
236.47± 9.64 (JC) e 256.61 ± 18.85 (DP), o que pode estar associado a capacidade da imobilização em 
atuar como processo de purificação de enzimas, possibilitando a enzima imobilizada uma maior 
expressão de sua atividade.  

 

 

 

 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 3 

Tabela 1- Parâmetros analisados para as partículas de alginato produzidas pelas técnicas de Dripping 
e Cutter  

Parâmetros Jet Cutter Dripping 
Rendimento Mássico (%) 52,24 ± 6,46 76,19 ± 2,03 
Produtividade (g/min) 24,60 ± 3,05 1,66 ± 0,01 
D[4,3] (µm) 803,36 ± 16,93 2459,98 ± 15,64 
Span 0,79 ± 0,04 0,45 ± 0,01 
Rendimento de Imobilização (%)* 100 100 
Atividade Recuperada (%) 236,47 ± 9,64 256,61 ± 18,85 

*Não foi encontrada proteína no sobrenadante.  
 
Produção de partículas de alginato e amido de milho comercial pela técnica de dripping   

  
Após verificar a efetividade da técnica proposta na imobilização da eversa transform 2.0, um estudo para 

substituição do alginato por amido comercial de milho, e aumento do carreamento proteico foi realizado, assim, três 
formulações foram produzidas. Incialmente, verificou-se a influência da adição da enzima na viscosidade da solução 
a ser bombeada, uma vez que, por meio de testes preliminares, percebeu-se que a viscosidade tem um papel 
fundamental na hora do bombeamento da solução e que o extrato enzimático apresentava um grande impacto 
nessa viscosidade final. Assim, na Tabela 2 pode-se verificar os resultados obtidos para a análise de viscosidade 
aparente. Percebeu-se, a partir dos testes realizados, que um máximo de 20% de extrato enzimático comercial 
poderia ser adicionado, uma vez que um percentual maior que 20% torna inviável o bombeamento da solução. 
Verificou-se ainda que, a o amido atuou diminuindo a viscosidade aparente final em ambas as soluções, contendo 
ou não extrato enzimático comercial.  

Tabela 2- Viscosidades aparentes de soluções de alginato, amido, alginato + amido com (E) e sem 
extrato enzimático  

Amostras Viscosidade Aparente (cP) 

Amido 2% 50,0 

Alginato 1% + 1% Amido 183,3 

Alginato 1,5% + 0,5% Amido 358,3 

Alginato 2% 600,0 

Alginato 2% (E) 1483,0 

Alginato 1,5% + 0,5% Amido (E) 866,7 

Alginato 1% + 1% Amido (E) 541,7 
(E) = Soluções contendo 20% de eversa transform 2.0 
 
Na Figura 1, pode-se verificar a microscopia óptica das partículas produzidas com as diferentes 

formulações.  

 
Figura 1- Particulas de alginato e amido contendo 20% de eversa transform 2.0.  
A-  2% de alginato; B- alginato 1,5% + 0,5% de amido de milho; C- alginato 1% + 1% de amido de milho  
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Observa-se, através da Fig. 1, que as partículas B e C apresentam uma maior uniformidade de parede e 
maior esfericidade, sendo observada a formação de calda na partícula A, isso se dá devido à maior concentração 
de amido. Já a partícula A, que possui somente alginato, é aquela que apresenta poros mais largos, indo de encontro 
ao elucidado pela literatura, uma vez que (Chan et al., 2011) relata em seu trabalho que o amido é capaz de reforçar 
a rede de hidrogel e preencher os vazios intersticiais, garantindo maior esfericidade. Vale ressaltar ainda que devido 
ao tamanho das partículas não foi possível utilizar uma maior maximização, pois não era possível regular o foco, 
assim, estudos futuros para comparação das demais partículas devem ser feitos por meio da Microscopia Eletrônica 
de Varredura – MEV.  
 Percebeu-se ainda que, a adição de amido, ocasionou uma diminuição da resistência mecânica das 
partículas (Fig. 2 A) variando de 3,63 N ± 0,23 (alginato 2%) a 1,57 N ± 0,16 (alginato 1% + amido 1%). Entretanto, 
mesmo com o decréscimo na resistência mecânica nas partículas adicionadas de amido, quando deixadas em 
repouso a temperaturas de 50, 60 e 70 °C imersas em água e em uma solução de azeite de oliva: etanol (1:6 molar) 
todas mantiveram sua estrutura após 24hrs. Ressalta-se ainda que, a adição de amido impactou no aumento do 
tamanho de partículas (Fig. 2B). Todavia, apesar de ser significativo estatisticamente, o aumento de tamanho não 
foi expressivo numericamente.  
 

 
Figura 2- Resistência mecânica (A) e tamanho (B) das particulas de alginato e amido contendo 20% de eversa 
transform 2.0.  
A-  2% de alginato; B- alginato 1,5% + 0,5% de amido de milho; C- alginato 1% + 1% de amido de milho  
Médias com a mesma letra não diferem significativamente uma da outra pelo teste de Tukey a 95% de confiança (p<0,05).  
 
CONCLUSÕES: 

Baseado nos resultados apresentados anteriormente, pode-se concluir que é possível realizar a 
imobilização da eversa transform 2.0 pelas técnicas dripping e jet cutter e que a adição de amido, apesar 
de apresentar impacto na resistência mecânica e tamanho das partículas, proporciona uma menor 
viscosidade aparente final da solução possibilitando um aumento do carreamento de proteína e também 
maior uniformidade das partículas.  
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