
Introdução e Objetivos 
 
  

     A principal utilização de pectinases na indústria é na produção 

de sucos, vinhos e alimentos processados. O processo de extração 

de sucos inicia com a prensagem das frutas, o que acarreta em 

aumento da viscosidade e de partículas em suspensão, dificultando 

a extração e a filtração, principalmente em frutos ricos em pectina. 

Nesse caso, as pectinases são adicionadas para diminuir a 

viscosidade e turbidez, aumentando a extração, a pigmentação e a 

clarificação do suco, podendo reduzir em até 50% o tempo de 

filtração do produto final (KASHYAP et al., 2001; SOUZA et al., 

2003; SAXENA et al., 2008; KHAN et al., 2013) [1]. A imobilização 

da enzima pectinase como alginato de sódio proporciona um ganho 

econômico significativo, uma vez que aumenta o ciclo de utilização 

da mesma.  
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Materiais e Métodos  
 
 

 A imobilização  da enzima pectinase com alginato de sódio  foi 

conduzida como descrito na Figura 1. 
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Figura 3 – Esferas de alginato de sódio com a enzima pectinase 

imobilizada     
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 Figura 2 – Reticulação da solução de alginato de sódio com 

enzima pectinase 
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Figura 1 – Descrição do layout de trabalho 

     Para a preparação do suporte para a enzima pectinase, 

dissolveu-se 8 g de alginato de sódio em 180 ml de água 

destilada , deixando-se em agitação constante por 24 horas, 

após adicionou-se água novamente para corrigir o volume para 

200 ml de solução. Foi utilizada  para posterior imobilização 200 

ml de enzima pectinase concentrada, totalizando ao final 400 ml  

de solução.  Em sequencia  o volume de 400 ml foi bombeado 

através de uma bomba peristáltica e gotejado em uma solução 

de cloreto de cálcio di-hidratado com concentração igual a  0,3 

molar. A Figura 2 mostra a reticularão da solução de alginato de 

sódio e a enzima pectinase,  tornando a mesma imobilizada.   

Após a imobilização as esferas foram lavadas com água destilada 

e secas com papel tolha  e acondicionadas  em papeis filtro para 

remoção da umidade,  como foto na figura 3. 

       As esferas de alginato de sódio com as pectinases foram 

testadas para verificação da redução da viscosidade, em uma 

solução de pectina 0,63 %, possuindo uma viscosidade de 5,91 cP. A 

tabela 01 apresenta os valores obtidos experimentalmente. 

Tabela 01 – Redução da viscosidade solução de pectina  

    Verificamos que a redução da viscosidade da solução de pectina 

foi significativa, para cada ensaio analisado.  A massa de esferas , 

bem como o tempo de reação não influenciaram na redução da 

viscosidade . Percebeu-se uma reutilização das esferas imobilizadas 

de cerca de três ciclos consecutivos nas quais manteve-se o mesmo 

teor de redução.  

    A  imobilização da enzima pectinase com alginato de sódio como 

suporte, mostrou-se uma  interessante  aplicação industrial, fatores 

como  a reutilização da enzima pectinase por ciclos consecutivos e  

fatores econômicos de mostram um diferencial.  A realização de 

ensaios com a enzima pectinase em diferentes concentrações pode 

trazer resultados ainda mais satisfatórios. 
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