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    As enzimas pectinases são enzimas que quebram a pectina, um polissacarídeo encontrado na parede
celular  de  plantas.  Essas  enzimas  são  amplamente  utilizadas  em  diversos  processos  industriais,
principalmente na indústria de sucos e vinhos, alimentos, papel e tecidos. Devido sua vasta aplicação, se
faz necessário a imobilização da enzima em esferas de alginato de sódio, reticuladas em solução há 0,3
molar  de  cloreto  de  cálcio  di-hidratado  com  99%  de  pureza,  a  qual  proporcionará  um  maior  ciclo  de
operação  para  aplicação  nos  processos  industriais.  As  pectinases  formam  um  grupo  de  enzimas  que
degradam substâncias pécticas,  hidrolisando ligações glicosídicas ao longo da cadeia carbônica.  Podem
ser despolimerizantes ou desesterificantes e são produzidas por plantas, fungos filamentosos, bactérias e
leveduras.  O  foco  deste  trabalho  visa  à  redução  de  viscosidade  em  sucos  de  maças  e  tratamento
preliminar do suco de uva para indústrias vinícolas. Testes realizados em laboratório demonstraram uma
significativa redução da viciosidade de uma solução de pectina com 5,91 cp, considerando a enzima no
estado concentrado,  obtivemos 76% de redução da viscosidade,  para um tempo de reação igual  há 30
minutos.  Posteriormente  realizou-se  outro  experimento  e  verificou-se  que  o  tempo  não  influencia  na
redução  da  viscosidade,  comprovado  em experimento  anterior,  com  tempo  de  reação  de  60  minutos.
Nestes ensaios a concentração de enzimas pectinases imobilizadas com alginato de sódio não influenciou
na  redução  da  viscosidade  da  solução  de  pectina.  Os  experimentos  iniciais  foram  conduzidos  com  a
enzima pectinase concentrada, para fins de comparação com diluição do caldo inicial em 50% de enzimas
e  complemento  com  50%  de  água  destilada.  Os  resultados  foram  satisfatórios  e  quase  não  ocorreu
alterações  no  poder  de  redução  da  viscosidade.  Os  testes  proporcionaram analise  da  forma  de  uso  da
enzima pectinase imobilizados com alginato de sódio, verificando-se que é possível a utilização de esferas
de  alginato  de  sódio  reticuladas  com CaCl2,  obtendo  bons  resultados  na  diminuição  da  viscosidade  de
soluções que contenham pectina, como por exemplo, na indústria de suco de maçã.
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