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RESUMO

O presente trabalho teve por ob-
jetivo estudar a adsorção das proteí-
nas do soro de queijo tipo “coalho”
para a resina de interação hidrofóbi-
ca Streamline™ Phenyl usando o lei-
to na forma expandida. Foi utilizada
uma coluna de 2,6 cm de diâmetro
por 30 cm de altura, acoplada a uma
bomba peristáltica. Uma amostra de
solução de soro (250 mL) foi aplica-
da a uma coluna contendo a resina
Streamline™ Phenyl (25 mL) previ-
amente equilibrada em tampão Tris/
HCl (50 mM, pH 7,0) com NaCl (1,0
M), após lavagem a eluição  foi con-
duzida a temperatura ambiente em
tampão Tris/HCl (50 mM, pH 7,0) e
altura de leito fixo de 5,0 cm. Os re-
sultados mostraram que foi possível
recuperar 37% das proteínas inicial-
mente contidas no soro em uma úni-
ca etapa.
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SUMMARY

The present work deals with of
cheese serum type “curdle” protein
adsorption on the resin of hydropho-
bic interaction Streamline™ Phenyl
specially manufactured for expan-
ded bed applications. A column of
2.6 cm of diameter for 30 cm of hei-
ght, connected to a peristaltic pump
was used. A sample of serum soluti-
on (250 mL) was applied to a colu-
mn containing the resin Streamline™
Phenyl (25 mL) previously equilibra-
ted 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 carri-
ed out in buffer Tris/HCl (50 mM, pH
7.0) at room temperature with a fi-
xed bed height of 5.0 cm. The results

showed that it was possible to re-
cover 37% of proteins initially con-
tained in the serum just using one
stage.
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INTRODUÇÃO

soro de queijo é obtido
a partir da coagulação
das caseínas presente no

leite. Este soro apresenta proteínas
com alto valor biológico, de interes-
se para a nutrição humana e animal,
excelentes propriedades funcionais,
como solubilidade, boa capacidade
de geleificação, emulsificação e es-
puma, que podem ser utilizadas para
a indústria farmacêutica e de alimen-
tos, além de propriedades fisiológi-
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cas. Para se obter essas proteínas iso-
ladas ou em concentrados protéicos
de soro, com alto teor de pureza e
preservando suas qualidades, faz-se
necessário traçar estratégias e esco-
lher processos para separá-la e puri-
ficá-la. Estes processos, em geral,
encarecem a produção destas prote-
ínas que, dependendo da finalidade
de aplicação, torna-se inviável. Des-
sa forma estudos são realizados para
reduzir etapas no processo de purifi-
cação reduzindo seus custos e tor-
nando-os mais eficientes.

O soro de leite bovino é um pro-
duto resultante da precipitação de
gorduras e caseínas do leite durante
a fabricação de queijos. Este produ-
to representa de 85 a 90% do volu-
me de leite e retém 55% de seus nu-
trientes, dentre eles a lactose (4 a 5%)
e proteínas (0,6 a 0,7%). O soro de
queijo pode representar um impor-
tante problema ambiental, com uma
demanda bioquímica de oxigênio de
30.000 a 50.000 mg/L, caso seja des-
tinado diretamente em rios ou esgo-
tos públicos, o que atualmente não é
permitido. A alta porcentagem de
água presente no soro de queijo in-
viabiliza economicamente sua desi-
dratação, e o fato de ser perecível
agrava o problema, impossibilitando
seu armazenamento prolongado, di-
recionando as pesquisas para seu
aproveitamento na produção de bio-
gás, etanol e proteínas concentradas.
Estudos realizados também sugerem
o aproveitamento de soro de queijo
para a produção de fermento de pa-
nificação e antibióticos (ALMEIDA,
et al., 2001; HOSSEINI, SHOJAO-
SADATI & TOWFIGHI, 2003).

A composição média do soro de
leite bovino consiste de 6,9% de só-
lidos totais, sendo 0,6% de sais mi-
nerais, 0,3% de gordura, 0,9% de
proteínas, 5% de lactose e 0,1% de
ácido lático resultante da fermenta-
ção da Lactose (Richards, 2002).

Proteínas de soro de leite bovino
são definidas como aquelas que per-

manecem retidas no soro do leite
depois de coagulação da caseína, a
20ºC e pH 4,6. O soro contém apro-
ximadamente 20% das proteínas ori-
ginais do leite. As duas principais
proteínas são as    a- lactoglobulinas
e a á- lactalbumina, que perfazem de
70% a 80% das proteínas totais do
soro (SGARBIERI, 2005). As sub-
frações ou peptídeos secundários,
assim denominados por se apresen-
tarem em pequenas concentrações no
soro de leite, são compostas por: gli-
comacropeptídeo, imunoglobulinas,
albumina, lactoferrina, lactoperoxi-
dase, lisozima, lactolina, relaxina,
lactofano, fatores de crescimento IGF
– 1 e IGF – 2, proteoses-peptonas e
aminoácidos livres (HARAGUCHI,
ABREU & DE PAULA, 2006).

Devido ao seu conteúdo em ami-
noácidos essenciais, o valor biológi-
co das proteínas do soro é alto se
comparado ao de outras proteínas,
além disso, as proteínas do soro con-
tem uma alta concentração de ami-
noácidos de cadeia ramificada (leu-
cina, isoleucina e valina). Segundo
Há & Zemel (2003), a abundância
de leucina no soro é de particular in-
teresse, uma vez que este aminoáci-
do tem sido identificado como inicia-
dor da síntese protéica muscular. Em
razão do seu relativo excesso em
aminoácidos essenciais (lisina, treo-
nina, metionina, isoleucina) as pro-
teínas do soro são suplementos efe-
tivos para proteínas vegetais que são
deficientes nestes aminoácidos quan-
do da utilização na alimentação ani-
mal (WALZEN et al., 2002; HÁ &
ZEMEL, 2003). As proteínas do soro
contêm várias sequências de amino-
ácidos com propriedades bioativas,
ou seja, sua hidrólise pode liberar
peptídeos capazes de modular res-
postas fisiológicas no organismo ani-
mal. Muitos já foram isolados e ca-
racterizados, tendo sido observadas
atividades imunomoduladora, anti-
microbiana e antiviral, antitumoral,
antiúlcera, antihipertensiva, anticoa-

gulante, opióide, ergogênica, antico-
lesterôlemica e fatores de crescimento
celular (GAUTHIER & POULIOT,
2003; SGARBIERI, 2005; PACHE-
CO et al., 2005).

As proteínas do soro de leite são
muito conhecidas pela versatilidade
de suas propriedades funcionais, sen-
do utilizados na fabricação de bebi-
das lácteas, na produção de ricota e
como coadjuvante tecnológico e/ou
ingrediente nas indústrias de produ-
tos cárneos, panificação e confeita-
ria (WIT, 1998; USDEC, 2002). Tam-
bém têm destaque suas qualidades
nutricionais e fisiológicas.

No presente trabalho utilizou-se
a técnica de cromatografia com inte-
ração hidrofóbica para recuperar as
proteínas do soro de queijo do tipo
“coalho” utilizando-se o leito na for-
ma expandida.

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 mes-
mo foi devidamente caracterizado
com ensaios de rotina realizados nes-
se laboratório. 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 especialmen-
te construída para o desenvolvimen-
to desse 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
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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 lei-
to.

O adsorvente utilizado foi a Stre-
amline™ Phenyl obtida da Amer-
sham Biosciences. Segundo o fabri-
cante, é uma resina hidrofóbica den-
sa, adequada para operação em leito
expandido, que apresente uma ma-
triz com estrutura rígida constituída
de agarose e 6% de quartzo e com
agrupamento fenil ligados fortemen-
te. Apresenta alta hidrofobicidade
com o mínimo de propriedades iôni-
cas e estabilidade em pH na faixa de
3 a 13, podendo ser regenerada em
até 300 ciclos de adsorção.

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 concentração de proteína de cada
solução de soro e, em seguida, adi-

cionou-se 1,0 ml de da resina Strea-
mline™ Phenyl  em cada Erlenmeyer
e sob agitação constante foram reti-
radas amostras no tempo de 30 se-
gundos; 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

V

CCV
q

)( *
* −

= (1)

Sendo q* a quantidade adsorvi-
da na resina Streamline™ Phenyl ,
V o volume de solução de protéica,
Co a concentração de proteína inici-
al, C* a concentração de proteína no
equilíbrio e Vads o volume de ad-
sorvente utilizado.

EXPERIMENTO EM LEITO EXPANDIDO

Para a realização dos ensaios ini-
cialmente equilibrou-se a fase esta-
cionária (resina/ adsorvente) com al-
tura inicial (Ho) de 5,0 cm, com o
tampão de equilíbrio Tris-HCl (50
mM, pH 7.0) com NaCl (1M), 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 velocidade de
300,0 cm/h, dessa forma, as proteí-
nas de interesse presentes no soro são
adsorvidas na resina por interação
hidrofóbica. A concentração na en-
trada e saída da coluna foi monitora-
da até saturação, ou seja, quando a
concentração de proteínas do eflu-
ente na saída da coluna iguala-se a
concentração inicial da solução apli-
cada (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) com
NaCl (1M)), para remoção das pro-
teínas fracamente ligadas, também
em fluxo ascendente e com o leito
na forma expandida com uma velo-
cidade superficial de 300,0 cm/h.
Logo em seguida,  efetuou-se a elui-
ção aplicando-se uma solução de

Figura 1. Cinética de adsorção para as proteínas do soro usando a resina Streamline™ Phenyl.
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Tris-HCl (50 mM, pH 7.0). Nessa
etapa recupera-se as proteínas adsor-
vidas na resina durante a etapa de
carga, sendo realizada em fluxo des-
cendente e com o leito na forma fixa,
a uma velocidade de 100cm/h.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No presente trabalho avaliou-se
a adsorção das proteínas do soro de
queijo para a resina de interação hi-
drofóbica Streamline™ Phenyl usan-
do o leito na forma expandida. Inici-
almente, fez-se um estudo cinético
em tanque-agitado a fim de se avali-
ar a capacidade de remoção das pro-
teínas do soro para a resina. A Figu-
ra 1 ilustra a cinética de adsorção das
proteínas do soro durante sessenta
minutos.

Observa-se na Figura 1 que as
proteínas do soro são adsorvidas na
resina Streamline™ Phenyl. Para as
três condições iniciais de concentra-
ção de proteína a quantidade adsor-
vida na fase sólida foi de 210,0 mg/
mL de adsorvente, 60,0 mg/mL de
adsorvente e 18,0 mg/mL de adsor-
vente, respectivamente. Esses valo-
res correspondem a aproximadamen-
te 60,3%, 42% e 27% de recupera-

ção das proteínas inicialmente exis-
tentes. Observa-se, também, na Fi-
gura 1 que os valores da concentra-
ção de proteína na fase líquida osci-
lam durante os sessenta minutos,
principalmente, nos dez primeiro
minutos. Uma possível explicação
para esse comportamento baseia-se
no fato que a solução inicial consis-
tia de soro bruto, ou seja, sem ne-
nhum tratamento prévio. Sabe-se,
porém, que no soro existe uma fra-
ção de gordura. Dessa forma, pode
estar havendo uma competição pe-
los grupos fenil da resina da gordura
com a proteína.

A Figura 2 apresenta a curva de
ruptura para o soro de queijo usan-
do a resina Streamline™ Phenyl.

Observa-se na Figura 2 que ao se
aplicar o soro bruto diretamente à
resina de interação hidrofóbica Stre-
amline™ Phenyl, considerando a
aplicação até a saturação da resina,
apenas 37,4% da concentração ini-
cial de proteína é adsorvida a resina.
Dessa forma, trabalhos futuros per-
mitirão avaliar a possibilidade de se
aumentar essa percentagem bem
como se avaliará as proteínas que es-
tão sendo adsorvidas (a partir do acom-
panhamento usando eletroforese).

CONCLUSÕES

O estudo realizado com a resina
de interação hidrofóbica Streamli-
ne™ Phenyl, para recuperação ini-
cial de proteínas existente no soro de
queijo de coagulação enzimática tipo
coalho, através da cromatografia em
leito expandido, se mostrou uma al-
ternativa viável ao downstream pro-
cessing. Experimentos em tanques
agitados mostraram que para as três
condições iniciais de concentração de
proteína a quantidade adsorvida na
fase sólida foi de 210,0 mg/mL de
adsorvente, 60,0 mg/mL de adsor-
vente e 18,0 mg/mL de adsorvente,
respectivamente, correspondendo
aos valores de aproximadamente
60,3%, 42% e 27% de recuperação
das proteínas inicialmente existentes.
Experimentos usando o leito na for-
ma mostraram que é possível recu-
perar aproximadamente 37% das pro-
teínas originalmente existentes no
soro bruto, em uma única etapa.
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