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RESUMO

O presente trabalho teve como 
objetivo recuperar e purificar proteí-
nas presentes no soro de queijo tipo 
coalho, através da técnica de adsorção 
em leito expandido, utilizando resi-
nas de troca aniônica Streamline® 
DEAE e troca catiônica Streamline® 
SP. Experimentos iniciais permitiram 
avaliar a adsorção das proteínas para 
as resinas usando tanques agitados. 
Nos experimentos em leito expandido, 
foi utilizada uma coluna de 2,6 cm de 
diâmetro por 30 cm de altura, aco-
plada a uma bomba peristáltica. Uma 
amostra de solução de soro (250 mL) 
foi aplicada a uma coluna contendo 
a resina (25 mL) previamente equili-
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brada em tampão Tris/HCl (50 mM, 
pH 7,0), após aplicação da amostra 
e da lavagem, efetuou-se a eluição, à 
temperatura ambiente, adicionando-
-se NaCl (1,0 M) ao tampão Tris/HCl 
(50 mM, pH 7,0). Os resultados dos 
experimentos em tanques agitados 
mostraram que para as três condições 
iniciais de concentração de proteína a 
quantidade adsorvida na fase sólida 
foi de 249,2 mg/mL de adsorvente, 9,4 
mg/mL de adsorvente e 14,4 mg/mL de 
adsorvente e de 291,0 mg/mL de adsor-
vente, 6,3 mg/mL de adsorvente e 3,9 
mg/mL de adsorvente para as resinas 
Streamline® DEAE e Streamline® SP, 
respectivamente, correspondendo aos 
valores de aproximadamente 71,6%, 
6,8% e 21,8% e 83,6%, 4,6% e 5,9% de 

recuperação das proteínas inicialmente 
existentes, para as resinas Streamline® 
DEAE e Streamline® SP, respectiva-
mente. Experimentos usando o leito 
na forma expandida mostraram que é 
possível recuperar aproximadamente 
16% e 23%, respectivamente, para as 
duas resinas.

Palavras-chave: Proteína do 
soro. Adsorção em leito expandido, 
Cromatografia. Soro de leite.

SUMMARY

This work deals with recovery 
and purification of proteins whey 
by expanded bed adsorption using 
anionic resin Streamline® DEAE 
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and cationic Streamline® SP.  Initial 
experiments were carried out in order 
to investigate the adsorption of the 
whey protein to the resins using agi-
tated tanks. Expanded bed adsorption 
used a column of 2.6 cm of diameter 
for 30 cm of height, connected to a 
peristaltic pump was used. A sample 
of whey solution (250 mL) was applied 
to a column containing the resin (25 
mL) previously equilibrated with in 
Tris/HCl (50 mM, pH 7.0) with NaCl 
(1.0 M). After washing step (300 ml 
of Tris/HCl 50 mM, pH 7.0 with NaCl 
(1.0M)) elution was carried out in 
buffer Tris/HCl (50 mM, pH 7.0) at 
room temperature. The results showed 
that to agitated tanks it was possible 
to adsorb proteins to the three initial 
concentration used for both resins. 
The adsorbed quantity of proteins 
to the resin were of 249.2 mg/ml of 
adsorbent, 9.4 mg/ml of adsorbent 
and 14.4 mg/ml of adsorvent as well 
as de 291.0 mg/ml of adsorbent, 6.3 
mg/ml of adsorbent and 3.9 mg/ml 
of adsorbent for Streamline® DEAE 
and Streamline® SP, respectively, that 
is about 71.6%, 6.8% and 21.8% and 
83.6%, 4.6% and 5.9% of recovery of 
initial proteins for both Streamline® 
DEAE and Streamline® SP, respec-
tively. Expanded bed experiments 
showed that is possible to recovery 
about 16% and 23%, respectively, for 
the two resins used using one step.

Keywords: Whey Proteins. Expanded 
bed adsorption. Chromatography. Whey milk.

INTRODUÇÃO

s proteínas remanescentes 
no soro de leite são extra-
ídas durante o processo 
de fabricação de queijo 

(CAVALCANTI, MAGALHÃES & 
SANTOS, 2009). Apresentam exce-
lente composição em aminoácidos, 
alta digestibilidade e biodisponibi-

lidade de aminoácidos essenciais, 
portanto elevado valor nutritivo 
(SGARBIERI, 2005 e HARAGU-
CHI, ABREU & DE PAULA, 2006). 
Estas proteínas também apresentam 
excepcionais propriedades funcionais 
de solubilidade, formação e estabi-
lidade de espuma, emulsibilidade, 
geleificação, formação de filmes e 
cápsulas protetoras (MODLER, 2000; 
WONG, CARMIRAND & PAVLAT, 
1996). Constituem um grupo bastante 
diversificado de proteínas com carac-
terísticas estruturais bem diferentes 
(WONG, CARMIRAND, PAVLAT, 
1996). Devido a esta importância 
biológica e industrial, cada vez mais 
pesquisadores tem tentado buscar 
alternativas para a recuperação e pu-
rificação destas proteínas presentes 
no soro de queijo, já que as mesmas 
encontram-se complexadas com 
outros componentes, aumentando as 
dificuldades operacionais.

A composição média do soro de 
leite bovino consiste de 6,9% de 
sólidos totais, sendo 0,6% de sais 
minerais, 0,3% de gordura, 0,9% de 
proteínas, 5% de lactose e 0,1% de 
ácido lático resultante da fermentação 
da lactose (RICHARDS, 2002).

Proteínas de soro de leite bovino 
são definidas como aquelas que perma-
necem retidas no soro do leite depois 
de coagulação da caseína, a 20°C e pH 
4,6. O soro contém aproximadamente 
20% das proteínas originais do leite. 
As duas principais proteínas são as  
β- lactoglobulinas e a α-lactalbumina, 
que perfazem de 70% a 80% das pro-
teínas totais do soro (SGARBIERI, 
2005). As sub-frações ou peptídeos 
secundários, assim denominados por 
se apresentarem em pequenas concen-
trações no soro de leite, são compostas 
por: glicomacropeptídeo, imunoglobu-
linas, albumina, lactoferrina, lactope-
roxidase, lisozima, lactolina, relaxina, 
lactofano, fatores de crescimento IGF 
– 1 e IGF – 2, proteoses-peptonas e 
aminoácidos livres (HARAGUCHI, 
ABREU & DE PAULA, 2006). 

Dentre as proteínas em maior 
quantidade no soro destacam-se a 
α-lactalbumina e a β-lactoglobulina 
(BURRINGTON, 2002). Veredas 
(2000), estudou as melhores condi-
ções de adsorção da α-lactalbumina 
visando a sua purificação empregan-
do adsorventes de troca iônica e de 
interação hidrofóbica. Neste mesmo 
estudo foram, também, realizados 
ensaios em sistemas de tanque agita-
dos para determinação das isotermas 
e cinéticas de adsorção. Obteve-se a 
α-lactalbumina com uma pureza aci-
ma de 80% e apresentando um fator 
de purificação de 5 vezes, utilizando 
a resina de interação hidrofóbica com 
única etapa de purificação.

A lactoperoxidase e a lactoferrina 
são as proteínas que se encontram 
em menor concentração no lactosoro 
(TSUDA et al, 2000; SERRANO, 
2006). Por suas características físico-
-químicas e, em particular, por seu 
alto ponto isoelétrico, estas proteínas 
apresentam vantagens diante das de-
mais, quando separadas por processos 
de cromatografia de troca iônica usan-
do resinas catiônicas. Dessa forma, o 
conhecimento da estrutura da biomo-
lécula alvo influencia na escolha da 
técnica cromatográfica a ser utilizada. 
Nóbrega et al. (2000), estudaram 
o lactosoro processado em tampão 
fosfato 50 mM, pH 6,5 em colunas 
cromatográficas usando dois diferen-
tes tipos de resinas de troca catiônica: 
SP-Sepharose FF e a SP-Sepharose 
XL. As frações de lactoperoxidase e 
lactoferrina adsorvidas foram eluídas 
pela variação da força iônica com 
adição de NaCl e as frações eluídas 
foram analisadas por eletroforese 
SDS-PAGE e por cromatografia ana-
lítica CLAE (cromatografia Líquida 
de Alta Eficiência). Os resultados 
mostraram que a SP-Sepharose FF 
apresentou bons rendimentos enquan-
to a SP-Sepharose XL maior pureza.

Chagas, Macedo & Santos (2006), 
estudaram as condições de recupe-
ração de algumas frações protéicas 

A
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presentes no soro de coagulação en-
zimática, com pI (ponto isoelétrico) 
abaixo de 7,0, para a resina de troca 
aniônica Streamline® DEAE, além 
de se avaliar a Capacidade Dinâmica 
de Adsorção dessas proteínas para 
a resina. Os resultados mostraram 
que foi possível recuperar as prote-
ínas existentes no soro de queijo de 
coalho. A avaliação da capacidade 
dinâmica do leito mostrou que não 
é interessante operar o leito além da 
condição na qual a concentração de 
saída da coluna seja maior que 10% da 
concentração inicial, ou seja, uma rup-
tura (breaktrough) maior que 10% (C/
Co=0,1), uma vez que se perdeu uma 
grande quantidade de proteína. Nesse 
caso, quando se operou com o leito 
na condição de ruptura (C/Co=0,1) 
recuperou-se 97,6% das proteínas.

No presente trabalho utiliza-se 
a adsorção em leito expandido para 
recuperação das proteínas do soro 
de queijo tipo coalho, utilizando a 
resina de troca aniônica (Streamline® 
DEAE) e de troca catiônica (Strea-
mline® SP).

MATERIAL E MÉTODOS

Foi utilizado soro de coagulação 
enzimática do queijo tipo coalho, 
coletado em pequenas queijarias nas 
redondezas de Natal e transportado, 
devidamente acondicionado, em re-
cipientes plásticos e sob refrigeração, 
para o Laboratório de Engenharia 
Química da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, onde o mesmo 
foi devidamente caracterizado com 
ensaios de rotina realizados nesse labo-
ratório. Para a quantificação da proteína 
foi utilizado o método do biureto, tendo 
como proteína padrão a Lisozima. 

Uma coluna em vidro com 2,60 
cm de diâmetro e 30,00 cm de altura 
com base de teflon foi especialmente 
construída para o desenvolvimento 
deste trabalho. Na base da coluna 
está acoplado um distribuidor con-
feccionado em aço inoxidável com 

uma fração de área livre de 0,8%.  No 
interior da coluna contém um pistão 
de altura ajustável. A alimentação é 
feita na parte inferior e saída na parte 
inferior da coluna. Uma tela de 60 
mesh entre as junções inferiores da 
coluna e na parte inferior do pistão 
para evitar perda de adsorventes. Uma 
régua será usada na lateral da coluna 
para o ajuste da altura do leito.

Adsorvente
Foram utilizadas uma resina de 

troca aniônica Streamline® DEAE e 
outra de troca catiônica Streamline® 
SP (Amersham Biosciences), ambas 
têm como base matriz de agarose com 
inclusão de quartzo cristalino inerte no 
núcleo para obter uma densidade ade-
quada. Estas resinas foram desenvol-
vidas especialmente para serem usadas 
em adsorção em leito expandido.

Ensaio cinético
Para os ensaios cinéticos foram 

utilizados três Erlenmeyers de 50 mL 
com diferentes concentrações de soro: 
(1º) 30 mL de soro; (2º) 15 mL de soro 
e 15 mL de água; (3º) 7,5 mL de soro e 
22,5 mL de água. Mediu-se a concen-
tração de proteína de cada solução de 
soro e, em seguida, adicionou-se 1,0 
mL da respectiva resina (Streamline® 
DEAE ou Streamline® SP) em cada 
Erlenmeyer e sob agitação constante 
foram retiradas amostras no tempo 
de 30 segundos; 1 minuto; 5 minutos; 
10 minutos; 30 minutos e 60 minutos 
para quantificação do conteúdo pro-
téico conforme o método citado. A 
quantidade de proteína adsorvida na 
fase sólida foi calculada de acordo 
com a Equação (1):

ads

o
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CCV

q
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Sendo q* a quantidade adsorvida 

na resina, V o volume de solução de 
protéica, Co a concentração de pro-
teína inicial, C* a concentração de 
proteína no equilíbrio e Vads o volume 
de adsorvente utilizado.

Experimento em leito expandido
Para a realização dos ensaios, ini-

cialmente equilibrou-se a fase estacio-
nária (resina/adsorvente) com altura 
inicial (H

o
) de 5,0 cm, com o tampão 

de equilíbrio Tris-HCl (50 mM, pH 
7.0), em fluxo ascendente e com o leito 
na forma fixa com uma velocidade su-
perficial de 300,0 cm/h; nessa etapa de 
equilíbrio o volume aplicado ao leito 
foi de cinco vezes o volume do leito 
empacotado do adsorvente. Após a 
etapa de equilíbrio, aplicou-se 250 mL 
de soro do queijo tipo coalho com um 
pH 7.0, em fluxo ascendente, a uma ve-
locidade de 300,0 cm/h; dessa forma, 
as proteínas de interesse presentes no 
soro são adsorvidas na resina. A con-
centração na entrada e saída da coluna 
foi monitorada até saturação, ou seja, 
quando a concentração de proteínas 
do efluente na saída da coluna iguala-
-se a concentração inicial da solução 
aplicada (C/Co=1,0) (breakthrough 
curve), devido ao preenchimento dos 
sítios ativos do adsorvente com as 
proteínas. Após a aplicação da amos-
tra, foi realizada a etapa de lavagem 
com Tris-HCl (50 mM, pH 7.0), para 
remoção das proteínas fracamente 
ligadas, também em fluxo ascendente 
e com o leito na forma expandida com 
uma velocidade superficial de 300,0 
cm/h. Logo em seguida,  efetuou-se a 
eluição aplicando-se uma solução de 
Tris-HCl (50 mM, pH 7.0), na qual 
adicionava-se NaCl (1,0 M). Nessa 
etapa recuperaram-se as proteínas 
adsorvidas na resina durante a etapa 
de carga, sendo realizada em fluxo 
descendente e com o leito na forma 
fixa, a uma velocidade de 100cm/h. 

A recuperação da proteína (RP) 
foi obtida através da relação da con-
centração do material recuperado (C) 
com a concentração no material bruto 
(C

0
), dada em porcentagem (SAN-

TOS, 2001), conforme a equação 1:
Recuperação da proteína = 

100*
0C

C
                            (2)
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Avaliação da cinética de adsorção 
das resinas em tanque agitado

Avaliou-se a cinética em tanque-
-agitado para as resinas Streamline® 
DEAE e Streamline® SP, objetivando 
se investigar a capacidade de remo-
ção das proteínas do soro para cada 
resina. Foram utilizadas as resinas de 
Streamline® DEAE e Streamline® SP, 
usando-se o tampão Tris/HCl (50mM, 
pH 7,0). As Figuras 1 e 2 ilustram 
cinética de adsorção para resinas 
Streamline® DEAE e Streamline® SP, 
respectivamente. 

Observa-se nas Figuras 1 e 2 que 
as proteínas do soro são adsorvidas 
na resinas Streamline® DEAE e 
Stremline® SP, respectivamente. É 
interessante observar também nas 
curvas cinéticas, que a concentração 
de proteína em solução no tanque 
agitado diminui rapidamente nos 
primeiros instantes do processo de 
adsorção, e que após 1,0 minuto a 
variação da concentração é muito 
pequena, indicando que o equilíbrio 
das proteínas na fase fluida e na 
fase sólida foi alcançado. O mesmo 
comportamento de adsorção foi 
observado por Veredas (2000), em 

estudos de cinética de adsorção para 
a proteína α-lactalbumina.

Na Tabela 1 estão apresentadas as 
concentrações de proteínas adsorvidas, 
no equilíbrio, para as três condições 
iniciais de concentração de proteína 
para as duas resinas utilizadas.

Observa-se na Tabela 1 que para as 
três condições iniciais de concentração 
de proteína a quantidade adsorvida 
na fase sólida para a resina aumenta 
com o aumento da concentração. 
Espera-se que, para uma maior quan-
tidade de proteína inicial aumente-se 
a probabilidade de ocupação do sítio, 
entretanto, havendo limitação de quan-
tidade adsorvida quando se satura os 
sítios ativos da resina. Para a resina 
Streamline SP foi possível adsorver 
aproximadamente 291 mg de proteínas 
do soro/mL de resina. Esse valor foi 
16,4% maior que a quantidade adsor-
vida para a resina Streamline DEAE. 
Destaca-se que foi utilizado um soro 
in natura, ou com suas diluições, ou 
seja, havia presença de gordura e sais e 
mesmo assim houve uma considerável 
adsorção de proteínas do soro para as 
resinas. Destaca-se, que esse sistema 
trata de um típico sistema de adsorção 
multi-componente. 

Veredas (2000) estudou as me-
lhores condições de adsorção da 
α-lactalbumina, empregando adsor-
ventes de troca iônica e interação 
hidrofóbica; ele observou que a resina 
de interação hidrofóbica adsorvia 
melhor que a proteína de troca iô-
nica. Entranto, destaca-se que nesse 
trabalho Veredas (2000) utilizou um 
Concentrado Protéico do Soro (CPS) 
do soro de leite.

Avaliação da recuperação das proteínas 
em leito expandido
As Figuras 3 e 4 apresentam os 

cromatogramas (curvas de ruptura 
– breakthrough) para recuperar as 
proteínas do soro in natura, usando a 
técnica de adsorção em leito expan-
dido com resina de troca aniônica e 
catiônica, respectivamente.

Figura 1 - Cinética de adsorção de proteínas do soro de leite bovino, em resina 
Streamline® DEAE e solução tampão Tris/HCl 50 mM e pH 7,0.

Figura 2 - Cinética de adsorção de proteínas do soro de leite bovino, em 
resina Streamline® SP e solução tampão Tris/HCl 50 mM e pH 7,0.
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Tabela 1 - Quantidade (mg) de proteínas adsorvidas/mL de resina para as três concentrações iniciais em 30 mL para o sistema formado pelo pH 
7,0, concentração Tris/HCl 50 mM.

Figura 3 - Cromatograma de adsorção das proteínas do soro para a 
resina Streamline DEAE (Ho= 5,0 cm, 50 mM, pH 7,0, U= 300 cm/h).

Figura 4 - Cromatograma de adsorção das proteínas do soro para a 
resina Streamline SP (Ho= 5,0 cm, 50 mM, pH 7,0, U= 300 cm/h).
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A fase passante representa as 
proteínas do soro, na saída da coluna, 
que não foram adsorvidas na resina.

Observa-se na Figura 3, que as 
proteínas eluiram em um único pico 
quando se utilizou a resina Streamline 
DEAE. Na Figura 4, observa-se que 
a eluição das proteínas do soro ao se 
utilizar a resina StremLine SP ocor-
reu formando dois picos de grande 
intensidade.

Nas Tabelas 2 e 3 estão apresen-
tados os dados do balanço de massa 
para as resinas Streamline DEAE e 
Streamline SP e as etapas de passante, 
lavagem e eluição, respectivamente, 
quando se utilizou tampão Tris/HCl 
com pH 7,0 e concentração 50 mM.

Pode ser observado também que, 
ao se aplicar o soro bruto sem tra-
tamento para as duas resinas até a 
saturação (ruptura), embora exista 
adsorção das proteínas para essas 
resinas, perde-se grande parte dessas 
proteínas nas etapas de passante e 
lavagem. Essas perdas somam 84% 
e 77%, para as resinas Streamline 

DEAE e Streamline SP, respectiva-
mente. Entretanto, pode-se recuperar 
16% e 23%, respectivamente, para as 
duas resinas em uma única etapa.

CONCLUSÃO

O estudo realizado com as resinas 
de troca iônica Streamline® DEAE 
e Streamline® SP para recuperação 
inicial de proteínas existente no soro 
de queijo de coagulação enzimática 
tipo coalho, através da cromatografia 
em leito expandido, se mostrou uma 
alternativa viável ao downstream 
processing. Experimentos em tanques 
agitados mostraram que para as três 
condições iniciais de concentração 
de proteína a quantidade adsorvida 
na fase sólida foi de 249,2 mg/mL 
de adsorvente, 9,4 mg/mL de adsor-
vente e 14,4 mg/mL de adsorvente e 
de 291,0 mg/mL de adsorvente, 6,3 
mg/mL de adsorvente e 3,9 mg/mL 
de adsorvente para as resinas Stre-
amline® DEAE e Streamline® SP, 
respectivamente, correspondendo aos 

valores de aproximadamente 71,6%, 
6,8% e 21,8% de recuperação das 
proteínas inicialmente existentes e 
83,6%, 4,6% e 5,9% de recuperação 
das proteínas inicialmente existentes, 
para as resinas Streamline® DEAE 
e Streamline® SP, respectivamente. 
Experimentos usando o leito na forma 
expandido mostraram que é possível 
recuperar aproximadamente 16% e 
23%, respectivamente, para as duas 
resinas em uma única etapa.
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