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RESUMO 

 

O soro de queijo é a porção aquosa liberada do coágulo das caseínas do leite durante a 
fabricação de queijos. O seu reaproveitamento em processos fermentativos permite 
produzir metabólitos como a enzima β-galactosidase. Esta enzima é responsável pela 
hidrólise da lactose do leite e seus derivados, liberando molécula de glicose e 
galactose, possibilitando o consumo desses produtos por indivíduos com intolerância à 
lactose. A β-galactosidase pode ser produzida pela levedura Saccharomyces fragilis, 
cuja principal característica é a capacidade de metabolizar a lactose. A enzima 
produzida pela levedura é intracelular, sendo necessário sua extração para uso 
comercial. Diante disso, o objetivo do trabalho foi estudar a produção e a extração da β-

galactosidase produzida por S. fragilis IZ 275 cultivada em soro de queijo. O soro de 
queijo desproteinizado e pasteurizado, foi utilizado no cultivo nas seguintes condições: 
35ºC, 150 rpm por 24 horas. Para o processo de extração foi utilizado o delineamento 
experimental Box & Behnken com 15 experimentos, onde as variáveis concentração de 
clorofórmio, temperatura e tempo de extração foram avaliadas através de Metodologia 
de Superfície de Resposta. Para a caracterização da enzima β-galactosidase utilizou-se 

diferentes temperaturas, concentração da enzima e pH. A cinética enzimática foi 
realizada com 2, 7 e 12% (v/v) de extrato enzimático durante 6 horas de hidrólise da 
lactose. A enzima foi concentrada em membrana de ultrafiltração e desidratada por 
liofilização. Em todas as etapas do processo a atividade da enzima β-galactosidase foi 
quantificada pelo método de hidrólise da lactose. Com a enzima extraída a hidrólise da 
lactose foi de 35%, obtida com 2% de clorofórmio, 37ºC e 6 horas de reação. Na 
caracterização enzimática, obteve-se 81% de hidrólise da lactose utilizando 12,04% de 
enzima extraída em pH 6,0 a 37ºC. Quando avaliado a cinética enzimática, observou-se 
que utilizando 12% de enzima extraída em 5 horas de reação obteve-se 100% de 
hidrólise da lactose. A atividade da enzima extraída, concentrada e liofilizada após 5 
horas foram de 100%, 60% e 45,3%, respectivamente. Conclui-se que mesmo havendo 
redução na atividade, a extração foi considerada eficiente para obtenção da enzima β-
galactosidase. 
 

Palavras-chave: Biotecnologia. Clorofórmio. Extração. Hidrólise da Lactose. Lactase. 
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ABSTRACT 

 
 

Cheese whey is the aqueous portion released from the clot of milk caseins during 
cheese production. Its reuse in fermentative processes allows the production of 
metabolites such as the β-galactosidase enzyme. This enzyme is responsible for the 
hydrolysis of lactose from milk and its derivatives, releasing glucose molecule and 
galactose, allowing the consumption of these products by individuals with lactose 
intolerance. β-galactosidase can be produced by yeast Saccharomyces fragilis, whose 

main feature is the ability to metabolize lactose. The enzyme produced by the yeast is 
intracellular, requiring its extraction for commercial use. Therefore, the objective of this 
work was to study the production and extraction of β-galactosidase produced by S. 
fragilis IZ 275 cultured in cheese whey. The deproteinized and pasteurized cheese whey 
was used as a culture under the following conditions: 35ºC, 150 rpm for 24 hours. For 
the extraction process, a Box & Behnken experimental design was used with 15 
experiments, where the variables chloroform concentration, temperature and extraction 
time were evaluated through Response Surface Methodology. Different temperatures, 
enzyme concentration and pH were used for the characterization of the β-galactosidase 
enzyme. Enzymatic kinetics were performed with 2, 7 and 12% (v/v) enzyme extract for 
6 hours of lactose hydrolysis. The enzyme was concentrated on the ultrafiltration 
membrane and dehydrated by lyophilization. At all stages of the process, the activity of 
the β-galactosidase enzyme was quantified by the lactose hydrolysis method. With the 
enzyme extracted the hydrolysis of lactose was 35%, obtained with 2% of chloroform, 
37ºC and 6 hours of reaction. In the enzymatic characterization, 81% of lactose 
hydrolysis was obtained using 12.04% of enzyme extracted at pH 6.0 at 37ºC. When the 
enzymatic kinetics were evaluated, it was observed that using 12% of enzyme extracted 
in 5 hours of reaction, 100% of lactose hydrolysis was obtained. The activity of the 
enzyme extracted, concentrated and lyophilized after 5 hours were 100%, 60% and 
45.3%, respectively. It was concluded that even though there was a reduction in the 
enzymatic activity, the extraction was considered efficient to obtain the β-galactosidase 
enzyme. 

 
 
 

Key words: Biotechnology. Chloroform. Extraction. Hydrolysis of Lactose. Lactase. 
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1. 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). O soro é fonte de nutrientes 

como proteínas, sais minerais e principalmente lactose. E é utilizado como matéria- 

para a obtenção de produtos com maior valor agregado, como a enzima β-

galactosidase (GUIMARÃES et al., 2010; FLORÊNCIO et al., 2013). 

A enzima β-galactosidase, também conhecida como lactase, tem como função 

hidrolisar a lactose em dois monossacarídeos, a glicose e a galactose, e sua aplicação 

é um processo promissor para a indústria de alimentos, pois 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 intolerância à lactose é a incapacidade do organismo em hidrolisar a lactose 

presente no leite e derivados, devido a diminuição parcial ou total da β-galactosidase 

produzida pelo organismo, ocasionando problemas gastrointestinais (MATTAR et al., 

2010). 

A β-galactosidase é produzida por diversos microrganismos como bactérias, 

leveduras e fungos filamentosos (HUSAIN et al., 2010). Algumas espécies, como 

Saccharomyces fragilis, Kluyveromyces marxianus, Kluyveromyces lactis e Aspergillus 

oryzae são mais utilizadas para produção da enzima comercial, visto que são 

reconhecidas como seguras (Generally Recognized As Safe – GRAS) para o consumo 

humano.  

A β-galactosidase produzidas por leveduras são intracelulares, dessa forma, a 

pós o processo de fermentação e produção enzimática, é necessário que haja o 

rompimento da levedura para que assim a enzima seja obtida. Diferentes métodos 

podem ser empregados para a extração das enzimas, como a extração mecânica, física 

e química (PADIT, 2005). Para avaliar o potencial de uma enzima, é importante a 

realização da sua caracterização, e assim conhecer suas propriedades ótimas de 

atuação e sua ação em diferentes pHs e temperaturas, isso pode ser alcançado pela 

otimização dos processos de produção (SHAH; MADAMWAR, 2005). 
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O sistema de separação de fluídos por membrana através da filtração em fluxo 

tangencial é amplamente empregado na indústria de alimentos, sendo que os mais 

utilizados são: microfiltração (MF), ultrafiltração (UF); nanofiltração (NF) e osmose 

reversa (OR) (SAKSENA & ZYDNEY, 1994; SAXENA et al. 2009). A ultrafiltração é uma 

técnica que pode ser aplicada tanto para a concentração, quanto para a separação de 

moléculas (SAXENA et al., 2009). Após a concentração, pode-se realizar finalmente, 

operações para o acondicionamento final do produto, como a liofilização (PESSOA; 

KILIKIAN, 2005). A liofilização é um processo que ocorre em condições especiais de 

pressão e temperatura, possibilitando que a água previamente congelada passe 

diretamente para o estado gasoso, ou seja, a mudança de estado físico ocorre por 

sublimação (GARCIA, 2009). Assim, considerando que cada enzima requer um método 

específico de extração e caracterização, há a necessidade de estudos visando a sua 

otimização.  Devido a importância da enzima β-galactosidase na indústria de alimentos 

e indústria láctea, o objetivo do trabalho foi otimizar o método de extração da enzima β-

galactosidase obtida da Saccharomyces fragilis IZ 275, visando a sua utilização na 

hidrólise da lactose para fins industriais. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Soro de queijo 

 

O soro é um subproduto lácteo resultante da dessora da coagulação das 

proteínas do leite no processo de produção de queijos. É caracterizado como um 

líquido amarelo-esverdeado. Pode gerar dois diferentes tipos de soro de acordo com a 

coagulação: o soro ácido e o soro doce (ABREU, 2005; BRASIL, 2013). O soro ácido se 

caracteriza por possuir o pH dentre 4,5 a 4,8 e o soro doce pH entre 5,8 a 6,5 

(PONSANO e CASTRO-GOMEZ, 1995). 

A composição nutricional do soro consiste em aproximadamente 94% (v/v) de 

água, 5,0% (p/v) de lactose, 0,7% a 0,9% de proteínas e 0,6% a 1,0% de sais minerais 

(OLIVEIRA et al., 2012). A fração protéica do soro contém aproximadamente 50% de β-

lactoglobulina, 25% de α-lactoalbumina e 25% de outras proteínas, incluindo 

imunoglobulinas (FITZSIMONS et al., 2006). 
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O soro de queijo é utilizado como matéria-prima em aplicações industriais, 

tendo como característica ser realçadores de sabor de molhos, ser emulsificante e 

também é utilizado na panificação, em chocolates, cereais, sorvetes, sobremesas 

lácteas, aperitivos e bebidas. Também é empregado como fertilizante, na alimentação 

animal, geração de energia e bicombustíveis (LIN et al., 2014; NUNES et al., 2018; 

MIRANDA, 2018). 

Em razão do seu elevado valor nutricional, o soro de queijo pode ser usado em 

processos fermentativos para obtenção de produtos, como biomassa, enzimas, ácido 

láctico, etanol, proteínas entre outros (FLORENCIO, 2013). 

Estima-se que cerca de 40% do soro de queijo produzido no Brasil é 

descartado de forma inadequada, tornando-se um rejeito industrial prejudicial ao meio 

ambiente, causando grande impacto ambiental a fauna e a flora, pois sua Demanda 

Bioquímica de Oxigênio (BDO) é 100 vezes maior que a de esgoto doméstico (NUNES 

et al, 2018), dessa forma são necessárias inovações tecnológicas para o seu 

aproveitamento e descarte de forma adequada, que não cause impactos ao meio 

ambiente (SERPA, 2005). 

2.2 Lactose 

 

A lactose é o carboidrato mais importante do leite conhecido popularmente 

como o “açúcar do leite” (LADERO et al., 2000). É um dissacarídeo (Figura 1) 

constituído por um radical D-glicose e outro D-galactose, unidos por uma ligação 

glicosídica β-1→4 (CAMPBELL, 2000).  

Figura 1- Estrutura molecular básica da lactose. 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: CAMPBELL, 2000. 
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A lactose é classificada como um açúcar redutor e possui um grupo aldeído 

livre que reage com aminas de proteínas, peptídeos e aminoácidos dos produtos 

lácteos ocasionando a Reação de Maillard (reação de escurecimento não enzimático), 

responsável pela formação de compostos escuros denominados melanoidinas (SILVA; 

VENUTO, 1995; ORDÓÑEZ, 2005). 

Quando comparado com outros açúcares, a lactose tem baixa solubilidade e 

doçura, proporcionando aos alimentos maior viscosidade e textura (PORTO, 2001).  

A β-galactosidase pode ser empregada na hidrólise da lactose a fim de evitar a 

textura arenosa devido à sua cristalização em produtos (SANTIAGO et al., 2004). 

Existem dois principais métodos de hidrólise da lactose: o ácido e o enzimático. 

O método ácido requer o uso de altas temperaturas, podendo variar de 90ºC a 150ºC e 

alta acidez (pH de aproximadamente 1,5), controlada pela adição de concentrações de 

ácidos fortes, como o ácido clorídrico ou sulfúrico (GOURSAUD, 1985; LIMA, 2012). Já 

a hidrólise enzimática, ocorre em uma temperatura mais brandas, que pode variar de 4 

a 40ºC, dependendo da sua origem uma temperatura ótima de 30ºC a 40ºC, permitindo 

uma maior economia energética, além de não haver formação de produtos indesejáveis 

(LADERO et al., 2000; VITOLO, 2001). Assim, a hidrólise da lactose melhora o 

processo da indústria, pois possibilita o desenvolvimento de produtos com baixo teor de 

lactose, que pode ser obtido pela hidrólise enzimática utilizando a β-galactosidase, no 

qual converte a lactose em glicose e galactose (Figura 2), que são açúcares mais 

solúveis e de rápida absorção (MARIOTTI et al., 2008), permitindo que pessoas 

intolerantes à lactose possam consumir leite e seus derivados (LONGO, 2006; 

GUIMARÃES et al, 2010). 

Figura 2 – Reação de hidrólise enzimática da lactose através do uso de β-

galactosidase. 

 

Fonte: NATH et al. (2013). 
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2.3 Intolerância à Lactose 

 

A intolerância à lactose é uma síndrome caracterizada pela diminuição ou 

ausência da capacidade de produção da enzima β-galactosidase pelo organismo 

(PONTE et al., 2016).  De acordo com Lule et al. 2016, cerca de 70% da população 

mundial adulta apresenta algum grau de intolerância à lactose, nesses indivíduos a 

lactose passa pelo cólon e é fermentada pelas bactérias intestinais, transformando-se 

em ácidos graxos de cadeia curta, podendo ocasionar problemas gastrointestinais e 

desconfortos, como: náusea, cólica, dores abdominais, flatulência, diarreia e inchaços 

abdominais (KRAWCZYK et al., 2008; MATTAR et al., 2010). 

Os consumidores intolerantes à lactose necessitam de uma reeducação 

alimentar com restrição total ou parcial da ingestão de leite e derivados, outra opção é 

hidrolisar a lactose utilizando a enzima β-galactosidase para que assim tenham uma 

alternativa para o consumo de lácteos (RAMALHO, GANECO, 2016). 

Assim, o interesse pelo desenvolvimento de novas tecnologias utilizando a 

enzima β-galactosidase em escala industrial para hidrolisar a lactose presente em leite 

e seus derivados tem aumentado, entretanto, o uso de enzimas em processos da 

indústria alimentícia eleva os custos de produção, sendo necessários estudos para 

aprimorar os métodos para a sua utilização (BON, 2008). O aprimoramento de 

tecnologias de fermentação também deve ser estudadas tendo o soro de queijo como 

matéria-prima na produção da enzima β-galactosidase (PORTO, 2001; BARBOSA, 

2010). 

2.4 Fonte da enzima β-galactosidase 

 

A enzima β-galactosidase (E.C.3.2.1.2.3) é classificada como hidrolases, 

catalisa a hidrólise da lactose dando origem a uma mistura isomolecular de glicose e 

galactose (Galβ1-4Glc) (GEKAS; LOPES-LEIVA, 1985; SANTIAGO et al., 2004). 

A β-galactosidase pode ser obtida de diversas fontes, como frutas (pêssego, 

amêndoa, damasco, maçã), órgãos de animais (intestino, cérebro e tecido da pele) e 

também pode ser produzida por uma grande quantidade de microrganismos como, 
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bactérias (Escherichia coli, Lactobacillus bulgaricus, Bacillus ssp), leveduras 

(Kluyveromyces (Saccharomyces) lactis ou fragilis) e fungos filamentosos (Aspergillus 

oryzae, Aspergillus Niger) entre outros (GEKAS; LOPES-LEIVA, 1985; RUBIO-

TEIXEIRA, 2006). 

A legislação brasileira estabelece por meio da Resolução RDC nº 26/2009, que 

a enzima β-galactosidase para fins alimentícios, deve ser de origem microbiana, 

proveniente de: Kluyveromyces lactis, Aspergillus niger, Aspergillus oryzae, Candida 

pseudotropicalis, Kluyveromyces fragilis, Kluyveromyces marxianus e Saccharomyces 

spp. (BRASIL, 2009). A FDA U.S. (Food and Drug Administration) também estabelece 

os microrganismos considerados GRAS (Generally Recognized As Safe) produtores de 

β-galactosidase: A. niger, A. oryzae, K. lactis e K. fragilis. 

Os fungos filamentosos e leveduras são as principais fontes comerciais de β-

galactosidase no qual são produzidos industrialmente por meio de processos 

biotecnológicos. São capazes de se multiplicar em diferentes fontes de carbono com 

um tempo relativamente curto e bom rendimento celular (SILVA, 2010).  

Segundo Reguly (2000), a escolha do microrganismo adequado para a 

produção da enzima deve levar em consideração alguns fatores, entre eles: cultivo em 

substrato simples e econômico; características genéticas de produção da enzima; 

exigências nutritivas; facilidade de recuperação da enzima a partir do meio, pelos 

métodos de extração, concentração e purificação; isenção de formação de produtos 

tóxicos; aprovação pelas autoridades sanitárias, para aplicações alimentícias e altas 

taxas de multiplicação. 

O gênero Saccharomyces é um dos grupos mais estudados pela comunidade 

científica, pois possui uma ampla aplicação na indústria de biotecnologia (ANDRIETTA 

et al., 2006). A espécie Saccharomyces fragilis é produtora da β-galactosidase e tem 

como principal característica a capacidade de assimilar a lactose e utilizá-la como fonte 

de carbono no seu metabolismo (MARCEL; PASSOS, 2011). 

 

 



 
 
 

17 
 

2.5 Obtenção da enzima β-galactosidase 

 

As leveduras em geral apresentam uma parede celular rígida, constituída 

principalmente de dois polissacarídeos: manana e glucana, além de proteínas e lipídios 

(SANTIN, 1996). 

Além de exercer funções para manutenção da integridade celular, a parede 

celular de leveduras está envolvida no transporte de nutrientes para o citoplasma 

destinado ao metabolismo e crescimento (MACWILLIAM, 1970), oferece proteção 

contra stress físico e mecânico e permeabilidade contra agentes externos (KLIS et al., 

2006). 

A enzima β-galactosidase obtida por levedura é produzida intracelularmente, 

com isso, existe a necessidade do rompimento celular ou de permeabilização da 

membrana celular, sem causar a desnaturação enzimática (SANTIAGO et al., 2004). A 

parede celular pode ser totalmente ou parcialmente rompida, para assim permitir que a 

enzima seja liberada para o meio extracelular (PESSOA; KILIKIAN, 2005). 

Os métodos para obtenção de compostos intracelulares podem ser 

classificados como: mecânicos (homogeneizador de alta pressão, moinho de bolas, 

ultra-som) ou não mecânicos (rompimento físico, enzimático, extração química 

(detergentes, solventes orgânicos) (PESSOA; KIKILIAN, 2005; GECIOVA, 2002). Sendo 

o uso de solventes para a permeabilização celular e para a extração enzimática a 

metodologia mais comumente relatada na literatura (PANESAR et al., 2007). 

O método de extração e o uso de solventes variam dependendo da força física 

da parede celular dos microrganismos e da localização intracelular (PANDIT et al., 

2005; PINHEIRO et al., 2003). A extração consiste no tratamento de uma suspensão 

celular com agentes químicos, como os solventes orgânicos, os quais são capazes de 

romper a parede da célula e ao mesmo tempo não causar inativação das enzimas 

(FLORES et al., 1994; OZBECK; ULGEN, 2000). 
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2.6 Métodos de separação, concentração e liofilização enzimática 

 

O sistema de separação por membrana é largamente empregada na indústria 

de alimentos. No qual o fluído contendo dois ou mais componentes são submetidos a 

uma membrana que permite a passagem seletiva de seus componentes (SAXENA et al. 

2009). Os processos de separação por membrana mais utilizados são a microfiltração, 

ultrafiltração, nanofiltração e a osmose reversa (SAXENA et al. 2009).  

As estruturas das membranas como o tamanho dos poros afetam diretamente a 

separação dos fluídos (SAXENA et al., 2009). Na técnica de ultrafiltração (UF) o 

tamanho do poro pode variar entre 0,001 a 0,02 µm, com membranas de 1 a 80 kDa. A 

microfiltração (MF) apresenta as membranas com tamanho de poro maior (ZUNIGA, 

2003). Em equipamento de ultrafiltração (fluxo tangencial), a solução circula sob 

pressão em contato com uma membrana finamente porosa (OLIVEIRA, 2000). Sendo 

uma técnica efetiva quando se deseja um permeado cristalino, livre de qualquer 

partícula em suspensão (PETRUS, 1997). 

Após o processo de concentração, é necessário que se faça a secagem do 

produto de interesse, nessa etapa a liofilização pode ser utilizada (INMETRO, 2017). A 

liofilização é um método de secagem no qual a água do produto passa pelo processo 

de congelamento inicial e em seguida retirado por sublimação, ou seja, a água 

previamente congelada passe diretamente para o estado gasoso (sem passar pelo 

estado líquido). A retirada da água ocorre através do emprego de baixas pressões e 

temperaturas (GAVA; SILVA; FRIAS, 2009; GARCIA, 2009). 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar a produção e a extração da enzima β-galactosidase produzida por 

Saccharomyces fragilis IZ 275 cultivada em soro de queijo. 
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3.2 Objetivos Específicos 

 

 Produzir a enzima β-galactosidase pela levedura Saccharomyces fragilis IZ 275, 

utilizando soro de queijo como meio de cultivo; 

 Determinar as condições de extração da enzima β-galactosidase avaliando o 

efeito da temperatura, tempo de reação e concentração de clorofórmio; 

 Analisar o efeito da concentração da enzima, temperatura e pH na atividade da 

enzima β-galactosidase extraída; 

 Estudar a cinética enzimática; 
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RESUMO 

 
A enzima β-galactosidase hidrolisa a lactose em dois monossacarídeos: glicose e 

galactose. A enzima obtida de levedura é localizada intracelularmente, portanto é 
necessário um método para sua extração. O objetivo do trabalho foi estudar a produção 
e a extração da enzima β-galactosidase de Saccharomyces. fragilis IZ 275 cultivada em 
soro de queijo. O soro de queijo foi desproteinizado e pasteurizado. A fermentação foi 
realizada a 35ºC, 150 rpm por 24 horas. Para ao processo de extração um 
delineamento Box & Behnken com 15 experimentos foram realizados. As variáveis 
concentração de clorofórmio, temperatura e tempo de reação foram estudadas e a 
Metodologia de Superfície de Resposta foi utilizada. Para a caracterização da enzima 
extraída diferentes temperaturas, concentração da enzima e pH foram estudados. A 
cinética enzimática foi realizada utilizando diferentes concentrações da enzima. A 
enzima foi concentrada em membrana de ultrafiltração e liofilizada. Para todas as 
etapas a atividade enzimática foi quantificada pelo método de hidrólise da lactose.  As 
condições de otimização da enzima extraída foram: 2% de clorofórmio, 37ºC e 6 horas 
de reação. Nessas condições e utilizando 1% (v/v) de enzima durante 10 horas de 
reação obteve-se 35% de hidrólise da lactose. Para a caracterização enzimática, 
obteve-se 81% de hidrólise da lactose utilizando 12% de enzima em pH 6,0 a 37ºC. 
Quando avaliado a cinética enzimática, utilizando 12% de enzima extraída, em 5 horas 
de reação obteve-se 100% de hidrólise da lactose. A atividade da enzima extraída, 
concentrada e liofilizada foram de 100%, 60% e 45,3% de hidrólise da lactose, 
respectivamente, após 5 horas de reação a 37ºC pH 6,0. Conclui-se que mesmo com a 
redução da atividade, a extração foi considerada eficiente para obtenção da β-
galactosidase. 

 

Palavras-chave: Hidrólise da Lactose. Clorofórmio. Lactase. Liofilização. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O soro de queijo, rico em nutrientes 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 principal aplicação da enzima β-galactosidase é na 

hidrólise da lactose de leite e derivados, possibilitando assim o consumo desses 

alimentos por pessoas intolerantes a esse carboidrato (LADERO et al., 2001; 

PANESAR, 2008). 

A β-galactosidase é produzida por diversas espécies de microrganismos, sendo 

que as leveduras e os fungos filamentosos são os mais utilizados, entre eles se 

destacam a Saccharomyces fragilis, Kluyveromyces marxianus, Kluyveromyces lactis e 

Aspergillus oryzae, por serem reconhecidas como seguras (Generally Recognized As 

Safe – GRAS) para o consumo humano.  

A β-galactosidase produzida por leveduras são intracelulares, portanto, após a 

fermentação e sua produção é necessário que haja o rompimento das células para a 

obtenção da enzima. Diferentes técnicas de extração podem ser utilizadas para a 

obtenção das enzimas, como o método mecânico, físico e químico (PADIT, 2005). 

Assim, considerando que cada tipo de microrganismos requer um método específico 

para a extração da enzima, torna-se necessário, o estudo de técnicas para a sua 

otimização. 

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

enzima β-galactosidase produzidas pela levedura Saccharomyces fragilis IZ 275, 

utilizando o soro de queijo como meio de cultivo, sua caracterização e cinética 

enzimática.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

2.1 Soro de Queijo  

 

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 
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lático 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 doi ajustado para 5,0 com KOH 50% e, em seguida pasteurizado a 65°C durante 

30 minutos. 

A levedura Saccharomyces fragilis IZ 275 obtida da Fundação Tropical de 

Pesquisa e Tecnologia André Tosello, Campinas – SP, foi mantida a 4ºC em PDA 

(Potato Dextrose Ágar, Acumedia®, Brasil). 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 uma 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. 

2.2 Determinação das condições de extração da β-galactosidase de S. fragilis  

 

Decorrido o tempo de cultivo, alíquotas de 40 mL do fermentado foram 

centrifugadas a 5000 rpm, a 4ºC por 10 minutos. Em seguida foi adicionado 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. O processo de extração foi realizado através do 

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. Para a avaliação 

dos resultados obtidos foi utilizada a Metodologia de Superfície de Resposta. 
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Em seguida, os conteúdos dos frascos foram centrifugados em 5000 rpm 

durante 10 minutos. O sobrenadante foi utilizado para determinar a atividade enzimática 

pelo método de hidrólise da lactose (item 2.5.1). 

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. Na sequência a glicose liberada foi quantificada pelo 

método de glicose-oxidase (item 2.5.1). 

 

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 

 

2.3 Caracterização da enzima β-galactosidase de S. fragilis  

 

A caracterização enzimática foi realizada com a enzima β-galactosidase 

extraída conforme as condições otimizadas no item 2.1.  

Para estudar a caracterização enzimática um Delineamento Central Composto 

Rotacional (DCCR) 23 foi utilizado. As variáveis independentes estudadas foram: 

temperatura (X1), concentração de enzima (X2) e pH (X3), conforme tabela 2. A variável 

dependente foi à hidrólise da lactose (%), determinada pelo método de glicose-oxidase 

(item 2.5.1). 
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Tabela 2. Variáveis independentes e seus níveis de variação no Delineamento Central 

Composto Rotacional 23. 

   Níveis de variação   

Variáveis independentes  -1,68         -1               0 +1   +1,68 

Temperatura (ºC) X1 30,27        33              37 41   43,73 

Concentração de enzima (%) X2  1,96          4                7 10   12,04 

pH X3  1,32          5                6 7     7,68 

 

Para a caracterização da enzima, uma alíquota do extrato enzimático foi 

transferida para uma solução de lactose P.A. 5% (p/v) preparado em tampão KH2PO4 

0,1M e HCl 0,1M. As soluções com diferentes concentrações de enzima foram 

incubadas em diferentes pHs e temperaturas durante 4 horas conforme DCCR. Em 

seguida foram adicionadas em banho de água fervente por 10 minutos para paralisar a 

reação de hidrólise. Na sequência foi quantificada a glicose liberada, pelo método de 

glicose-oxidase (item 2.5.1). 

 

2.4 Cinética da atividade da β-galactosidase extraída de S. fragilis  

 

A enzima extraída de S. fragilis descrita no item 2.1 foi utilizada para o estudo 

da cinética.  

Foram adicionadas 2, 7 e 12% (v/v) da enzima extraída em 35 mL de solução 

de lactose P.A. 5% (Synth, Diadema, Brasil) pH 6 (tampão KH2PO4 0,1M. As amostras 

foram incubadas a 37ºC durante 6 horas, e a cada 1 hora alíquotas de 5 mL foram 

retiradas e colocadas em banho de água fervente por 10 minutos.  

Na sequência a hidrólise da lactose (%) foi quantificada através da glicose 

liberada pela análise de glicose-oxidase (item 2.5.1). 

2.5 Efeito da liofilização na atividade enzimática da β-galactosidase extraída de S. 

fragilis  

 

A β-galactosidase extraída de S. fragilis, conforme descrita no item 2.1, foi 

concentrada por ultrafiltração e desidratada por liofilização: 
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Fase I – Concentração: 100 mL da enzima extraída foi mantida em banho de 

gelo e concentrada em membrana de ultrafiltração Modelo Vivaflow 200 de 10 kDa 

(Sartorius Lab Instruments, Goettingen, Germany), obtendo ao final do processo 40 mL 

de concentrado enzimático. 

Fase II – Liofilização: em 40 mL de concentrado enzimático adicionou-se 2 

gramas de maltodextrina, a mistura foi congelada em placas de Petri, por 48h a -18ºC e 

em seguida transferida para o liofilizador (L101 – Liobras, São Carlos, Brasil), durante 

18 horas até alcançar peso constante. A enzima liofilizada foi triturada em almofariz de 

porcelana e armazenada em frasco âmbar em temperatura ambiente. 

A atividade enzimática foi quantificada na enzima extraída, concentrada e  

liofilizada. A quantificação foi realizada com 12% (v/v) da enzima extraída e 

concentrada e 12% (p/v) na enzima liofilizada. Foram transferidas para uma solução de 

5% de lactose P.A. (Synth, Diadema, Brasil) pH 6 (tampão KH2PO4 0,1M), totalizando 

20 mL. Foram incubados a 37ºC por 5 horas e a cada 1 hora foram retiradas alíquotas 

de 4 mL, colocadas em banho de água fervente por 10 minutos. Na sequência foi 

quantificada a glicose liberada, pelo método de glicose-oxidase (item 2.5.1) e calculada 

a cinética de hidrólise. 

2.6 Determinações Analíticas  

2.6.1 Determinação da glicose pelo método glicose-oxidase  

 

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

Glicose (Bioliquid®). As amostras foram feitas em triplicatas. 

Para o cálculo da concentração de glicose (C) foi utilizado o Fator de 

Calibração (FC) através da Equação 1. 

 

A atividade enzimática é expressa pela porcentagem de hidrólise da lactose, 

determinada através da equação 2: 
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2.7 Análise estatística  

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. 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

3.1 Determinação das condições de extração das células de S. fragilis IZ 275 

 

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). 

 

Tabela 3. Efeito da temperatura, tempo e concentração de clorofórmio na atividade da 

enzima beta-galactosidase de células extraídas de Saccharomyces fragilis IZ 275. 

  Variáveis         

codificadas 

               Respostas  

Corridas X1 X2     X3       % de hidrólise 

da lactose 

 

          Experimental    Preditiva 

1 -1 -1 0 2,5   9 

2 1 -1 0 15,3 17 

3 -1 1 0 22,8 21 

4 1 1 0 20,9 14 

5 
-1 0 -1 

2,2   0 
Continua 
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  Variáveis         

codificadas 

               Respostas  

Corridas X1 X2     X3       % de hidrólise 

da lactose 

 

          Experimental    Preditiva 

6 1 0 -1 1,9   6 

7 -1 0 1 30,3 27 

8 1 0 1 19,1 21 

9 0 -1 -1 20,9 16 

10 0 1 -1 3,2   7 

11 0 -1 1 26,5 23 

12 0 1 1 36,3 41 

13 0 0 0 35,9 35 

14 0 0 0 34,7 35 

15 0 0 0 35,3 35 

 

 

Dessa forma foi realizada a construção das Superfícies de Respostas (figura 1), 

permitindo a visualização da hidrólise da lactose, expressa em seus valores máximos 

em função das variáveis. 

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

atividades da β-galactosidase ocorreu 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 proporcionam uma redução na 

atividade enzimática. 

 

 

Tabela 3. Efeito da temperatura, tempo e concentração de clorofórmio na atividade 
da enzima beta-galactosidase de células extraídas de Saccharomyces fragilis IZ 
275. 

               continuação 
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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). 

 

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 e colaboradores (2018), para a extração da β-galactosidase de Aspergillus 

oryzae CCT 0977 com 5% de solvente, “overnight” a 45ºC, respectivamente 

3.2 Caracterização da β-galactosidase extraída de S. fragilis  

 

A atividade da β-galactosidase extraída de S. fragilis foi estudada em diferentes 

temperaturas, concentrações de enzima e pH. Verificou-se que a maior porcentagem de 

hidrólise da lactose foi de 81,44%, obtida a 37ºC, 12,04% (v/v) de enzima e pH 6,0 

(tabela 4). 

b) 

- 
a)- a) 

c) 

- 
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O coeficiente de determinação (R2) foi de 0,83 mostrando que o modelo 

experimental foi adequado.  

 

Tabela 4. Efeito da temperatura, concentração da enzima e tempo na caracterização da 

enzima beta-galactosidase de células extraídas de Saccharomyces fragilis IZ 275 

   Variáveis         

codificadas 

               Respostas  

Corridas  X1 X2     X3       % de hidrólise 

da lactose 

 

           Experimental    Preditiva 

1  -1 -1 -1 0,32 7 

2  -1 -1 1 19,75 15 

3  -1 1 -1 3 17 

4  -1 1 1 44,21 50 

5  1 -1 -1 0,36 9 

6  1 -1 1 27 28,45 

7  1 1 -1 0,36 20 

8  1 1 1 55 63 

9  -1,68 0 0 44,7 38,53 

10  1,68 0 0 67,58 51,81 

11  0 -1,68 0 22,22 21,79 

12  0 1,68 0 81,44 59,87 

13  0 0 -1,68 0,33 -21 

14  0 0 1,68 22 22,12 

15  0 0 0 64,45 64,16 

16  0 0 0 62,16 64,16 

17  0 0 0 62,04 64,16 

 

A construção das Superfícies de Respostas (figura 2) foram realizadas 

permitindo a visualização da hidrólise da lactose, expressa em seus valores máximos 

em função das variáveis. 

Na Figura 1a observa-se que na interação Concentração da enzima e 

Temperatura, a maior atividade da β-galactosidase ocorreu entre 7 a 12% (v/v) de 
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a) b) 

enzima e entre 36 a 38ºC. Quanto ao efeito da interação pH e Temperatura a maior 

atividade da β-galactosidase (Figura 1b) foi obtida entre pH 6,0 a 7,0 em 37 a 38ºC. 

Essas condições estão próximas a obtida por Carminatti (2001), cuja maior atividade da 

enzima comercial de K. lactis ocorreu em pH 6,0 a 40ºC. Já na temperatura de 45ºC 

houve redução de 30% da hidrólise da lactose. 

Na interação pH e Concentração da enzima a maior atividade enzimática 

ocorreu com 7 a 12% (v/v) e na faixa de pH entre 6,0 a 7,0 (Figura 1c). 

  

Figura 2. Superfície de Resposta para a hidrólise da lactose em função da 

concentração da enzima x temperatura (2ª), pH x temperatura (2b) e concentração da 
enzima x pH (2c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 
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3.3 Cinética da atividade da β-galactosidase extraída de S. fragilis  

 

A curva de hidrólise da lactose obtida com 12% (v/v) de β-galactosidase 

extraída de S. fragilis (Figura 3) mostra hidrólise de 100% em 5 horas de reação. Na 

primeira hora a velocidade de hidrólise foi de 53,1%/h e entre 2 e 5 horas a velocidade 

foi de 11,66%/h (y = 11,66x + 21,76 R2 0,846). Campos et al. (2009), conseguiram 90% 

de hidrólise da lactose do leite também com 5 horas de reação com 0,24g da enzima 

comercial concentrada de K. lactis (Maxilact® – L500). 

Quando foi adicionado 7% de enzima, a hidrólise da lactose foi de 80% após 6 

horas de reação. A velocidade de hidrólise foi de 13,27%/h, estimado pela regressão 

linear y = 13,27x + 6,025 R2 0,975. Utilizando 2% de enzima, a hidrólise da lactose foi 

de apenas 27,1% após 6 horas de reação e a velocidade foi de 4,71%/h (y = 4,712x + 

0,698 R2 0,981). 

 

Figura 3. Efeito das diferentes concentrações da β-galactosidase de S. fragilis na 

atividade enzimática. 
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3.4 Atividade da β-galactosidase de S. fragilis extraída, concentrada e liofilizada. 

 

As atividades da β-galactosidase, determinadas após 5 horas de reação em 

solução de lactose foram de 100% na enzima extraída, 60% na concentrada e 45,3% 

na liofilizada. 

A maior velocidade de hidrólise da lactose foi com a enzima extraída, 18,54%/h 

(y = 18,54x + 22,14 R2 0,821) alcançando hidrólise total da lactose com 5 horas de 

reação. Na enzima concentrada a velocidade foi de 10,4%/h (y = 10,4x – 1,333 R2 

0,905), estimando-se a hidrólise total da lactose com 9,74 horas. 

 A menor velocidade foi observada na enzima liofilizada com apenas 8,547%/h 

(y = 8,547x + 2,190 R2 0,987), estimando-se a hidrólise total da lactose com 11,95 horas 

de reação. Mena (2015) observou que à alta pressão empregada durante a liofilização 

causou danos à enzima, quando comparada à enzima congelada. Entretanto Sgarbieri 

(1996) demonstrou que o congelamento é uma das etapas mais críticas do processo de 

liofilização, e mostrou que a diminuição da atividade enzimática está relacionada com o 

congelamento, no qual ocorre a desnaturação de proteínas em baixas temperaturas 

(SGARBIERI, 1996). 

Contudo neste trabalho tanto a enzima concentrada quanto a liofilizada 

apresentaram atividade enzimática expressivamente menor do que na enzima extraída. 

Uma possível explicação dessa redução se deve a exposição do conteúdo intracelular 

após o rompimento da membrana. Nesse processo ocorre uma autodigestão, onde as 

enzimas hidrolíticas ficam livres para atacar o próprio material celular (TAPPEL, 1966). 

  Outro fator agravante é a possível formação de camada de gel na superfície da 

membrana. As baixas recuperações da enzima podem estar relacionadas as perdas 

devido à formação de camada gel na superfície da membrana (SILVA, 2009). Segundo 

BRANS et al. (2004) durante a ultrafiltração ocorrem fenômenos responsáveis pelo 

declínio do fluxo de permeado. Este declínio geralmente é decorrente de fenômenos 

resistivos. Um destes fenômenos é conhecido por fouling, que é geralmente 

caracterizado pela associação dos fenômenos da camada gel (adsorção de partículas 

na superfície da membrana) e da colmatagem, que é o bloqueamento dos poros. 
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Figura 4. Atividade da β-galactosidase de S. fragilis extraída, concentrada e liofilizada.  

 

4. CONCLUSÃO  

 

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

galactosidase tendo soro de queijo como substrato. A extração da enzima intracelular 

se mostrou eficiente e pode ser utilizada para fins industriais e farmacêuticos. Os 

resultados nos mostram que há uma redução na atividade da enzima quando a mesma 

é liofilizada, contudo esse processo se justifica, pois facilita a sua utilização, 

armazenamento e transporte.  
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