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Introdução  

 

O soro de queijo é o subproduto obtido a partir da coagulação da caseína do leite e 

da dessora do queijo (GUIMARÃES et al., 2010). Por ser rico em nutrientes, o soro é utilizado 

como meio de cultivo para a produção de produtos biotecnológicos, como a enzima β-

galactosidase (RECH; AYUB, 2007; PANESAR et al., 2008).  

A enzima β-galactosidase, tem como função hidrolisar a lactose em dois 

monossacarídeos, a glicose e a galactose, e sua aplicação possibilita o desenvolvimento de 

produtos isento ou com teor reduzido de lactose, importante para indivíduos portadores de 

intolerância a lactose (JURADO et al., 2002; LONGO, 2006). A β-galactosidase pode ser 

produzida por diversos microrganismos (HUSAIN et al., 2010), desde que sejam reconhecidas 

como seguras (Generally Recognized As Safe – GRAS) para o consumo humano. A β-

galactosidase produzida por leveduras é intracelular, portanto, após a fermentação e sua 

produção é necessário que haja o rompimento das células para a obtenção da enzima.  

Dessa forma, o objetivo do trabalho foi otimizar o método de extração da enzima β-

galactosidase produzida pela levedura Saccharomyces fragilis IZ 275, utilizando o soro de 

queijo como meio de cultivo, visando a utilização na hidrólise da lactose para fins industriais. 

 

Material e Métodos  

 

O soro de queijo em pó integral (Confepar®) foi solubilizado em água destilada na 

concentração de 5% (p/v) e a fração protéica foi precipitada com a adição de ácido lático 
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85% até atingir pH 4,6, seguida de aquecimento a 90ºC por 30 minutos. O precipitado foi 

removido por filtração com papel filtro Whatman nº1, seguido de filtração em Membrana 

Polimérica Tangencial (Millipore™ Membrane Filter 0,22µm). O pH do meio foi ajustado para 

5,0 com KOH 50% e, em seguida pasteurizado a 65°C durante 30 minutos.  

O inóculo foi preparado em meio estéril constituído de extrato de malte (20 g/L) e 

extrato de levedura (0,5 g/L) em pH 5,0. O inóculo foi levado em agitador orbital (TECNAL®, 

TE-420, Brasil) a 150 rpm, a 35º C por 24 horas.  

Nos experimentos, foram utilizados concentração de inóculo com densidade óptica 

(D.O.) de 0,7.  O cultivo foi realizado em frascos Erlenmeyer de 500 mL contendo 200 mL de 

soro de queijo desproteinizado. Após pasteurização, foram adicionados 10% (v/v) de inóculo 

e incubados em agitador orbital (TECNAL®, TE-420, Brasil) a 150 rpm, 35°C durante 24 horas.  

Para a determinação das condições de extração da β-galactosidase de S. fragilis, 

foram retiradas, alíquotas de 40 mL do fermentado que foram centrifugadas a 5000 rpm, a 

4ºC por 10 minutos. Em seguida, foram adicionados 20 mL de tampão KH2PO4 0,1M pH 6,8, 

homogeneizados e novamente centrifugados nas mesmas condições. O sobrenadante foi 

descartado e a biomassa foi ressuspensa em 10 mL de tampão KH2PO4 0,1M pH 6,8 e 

transferida para Erlenmeyers de 125 mL para o processo de extração enzimática. Para o 

estudo foi utilizado um delineamento experimental Box & Behnken (Tabela 1) tendo como 

variáveis independentes: concentração de clorofórmio (X1), temperatura (X2), tempo de 

reação (X3). A variável dependente foi a porcentagem (%) de hidrólise da lactose.  

 

Resultados 

 

Os resultados obtidos foram avaliados de acordo com a Metodologia de Superfície 

de Resposta.  

Para a hidrólise da lactose, 1% (v/v) do extrato enzimático foi adicionado em 10 mL 

de solução de lactose P.A. (Synth, Diadema, Brasil) 5% (p/v), preparada em tampão fosfato 

de potássio 0,1 M pH 6,8. A reação de hidrólise ocorreu durante 10 horas a 37°C. Para 

interromper a reação de hidrólise, as amostras foram levadas em banho de água fervente 

durante 10 minutos.  
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Tabela 1 - Variáveis independentes e seus níveis de variação no Delineamento Box &  
Behnken 

 Níveis de Variação 

Variáveis independentes -1 0 +1 

Concentração de clorofórmio (%) X1 1 2 3 

Temperatura (ºC) X2 30 37 44 

Tempo de reação (min.) X3 2 6 10 

 

A glicose foi determinada pelo método da glicose-oxidase, utilizando-se Kit Glicose 

(Bioliquid®). As amostras foram feitas em triplicatas. A atividade enzimática é expressa pela 

porcentagem de hidrólise da lactose, determinada através da equação 1: 

 

Os dados obtidos a partir dos ensaios experimentais foram tratados no software 

“Stastística 10.0” para verificação dos efeitos das variáveis independentes sobre a variável 

resposta, hidrólise da lactose. 

 

Resultados e Discussão  

 

De acordo com os resultados obtidos nas análises, a maior atividade da β-

galactosidase extraída das células de S. fragilis IZ 275 foi de 36,3% de hidrólise da lactose nas 

condições de 3% (v/v) clorofórmio, por 10 horas a 37ºC. Já o valor predito foi de 35%, 

demonstrando uma boa correlação (R2=0,91) com o valor experimental. Essa concentração 

de clorofórmio e de temperatura também foram os ideais para a extração da β-galactosidase 

das células de Kluyveromyces lactis (FLORES et al., 1994). 

Na figura 1a, observa-se que na interação Tempo e Temperatura, as maiores 

atividades da β-galactosidase ocorreram entre 36 a 38ºC e 6 a 8 horas de extração. O efeito 

da interação Concentração de clorofórmio e Tempo na atividade enzimática (Figura 1b) foi 

maior com 2 a 3% (v/v) de clorofórmio e entre 37ºC a 38ºC. O uso de temperaturas menores 

que 30ºC e maiores que 44ºC proporcionaram uma redução na atividade enzimática. 
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Figura 1 - Superfície de Resposta para a hidrólise da lactose em função do Tempo x 
Temperatura (1a), Clorofórmio x Tempo (1b) e Clorofórmio x Temperatura (1c). 

 

 
 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Na interação Concentração de Clorofórmio e Temperatura a maior atividade 

enzimática ocorreu com 2 a 3% (v/v) de clorofórmio e 6 a 8 horas de extração (Figura 1c). 

Essa quantidade de solvente, tempo e temperatura foram menores do que utilizada por 

Viana et al. (2018), para a extração da β-galactosidase de Aspergillus oryzae CCT 0977 com 

5% de solvente, “overnight” a 45ºC, respectivamente. 

 

Conclusão  

 

A levedura Saccharomyces fragilis IZ 275 é capaz de produzir a enzima β-

galactosidase em soro de queijo. A extração da enzima intracelular é eficiente e pode ser 

utilizada para fins industriais e farmacêuticos.  
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