
Universidade de Lisboa 

Faculdade de Farmácia 

 

 

 

 

Desenvolvimento de novos compostos utilizando 

micropartículas e nanofibras de β-glucosidase com 

aplicação na indústria dos vinhos 

 

Ana Sofia Baptista Castro Pinto 

 

 

 

 

 

 

Mestrado em Controlo da Qualidade e Toxicologia dos Alimentos 

 

2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidade de Lisboa 

Faculdade de Farmácia 

 

 

 

 

Desenvolvimento de novos compostos utilizando 

micropartículas e nanofibras de β-glucosidase com 

aplicação na indústria dos vinhos 

 

Ana Sofia Baptista Castro Pinto 

 

Dissertação para obtenção do grau de Mestre em 

Controlo da Qualidade e Toxicologia dos Alimentos. 

Dissertação orientada pela Prof.ª Doutora Maria 

Henriques Ribeiro e co-orientada pela Prof.ª Doutora 

Maria do Rosário Bronze. 

 

Mestrado em Controlo da Qualidade e Toxicologia dos Alimentos 

 

2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Os resultados obtidos no decorrer deste trabalho experimental foram apresentados nos 

seguintes encontros científicos: 

 

Comunicações orais 

Pinto AS, Bronze MR, Ribeiro MH. Development of new compounds using micro and 

nanoparticles of glucosidase with application in the wine industry. 10th European Symposium 

on Biochemical Engineering Sciences and 6th International Forum on Industrial Bioprocesses in 

collaboration with ACS Lille, 7-10 Setembro 2014, França (Keynote). 

 

Apresentação de posters 

Pinto AS, Bronze MR, Ribeiro MH. Development of novel nutraceuticals as new therapeutic 

strategies for health and wellbeing. iMed Conference® 6.0 Lisbon 2014, 10-12 Outubro 2014, 

Lisboa, Portugal. 

Pinto AS, Bronze MR, Ribeiro MH. Development of new compounds using Electrospun fibers of 

β-glucosidase: application in the wine industry. 6th iMed.ULisboa Postgraduate Students 

Meeting, 2 Julho 2014, Lisboa, Portugal. 

 

Competições científicas 

Pinto AS, Bronze MR, Ribeiro MH. Development of novel nutraceuticals as new therapeutic 

strategies for health and wellbeing. Fundação AstraZeneca Innovate Competition (iMed 

Conference® 6.0 Lisbon 2014), 10-12 Outubro 2014, Lisboa, Portugal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

Agradecimentos 
 

Findada mais uma etapa no meu percurso académico não poderia deixar de agradecer a todos 

aqueles que, de uma forma ou de outra, contribuíram para que tal fosse possível.  

Em primeiro lugar gostaria de agradecer à Professora Doutora Maria Henriques por me ter 

dado a oportunidade de integrar o seu grupo de investigação e ter coordenado este projecto. 

Agradeço todo o apoio e conhecimento transmitido ao longo destes longos meses de trabalho 

que permitiram sem dúvida enriquecer o meu conhecimento como cientista. 

Agradeço também à Professora Doutora Rosário Bronze pela disponibilidade em coorientar 

este projecto, mostrando-se sempre disponível para esclarecer as dúvidas que naturalmente 

me iam surgindo ao longo do trabalho. Ao Doutor João Ferreira pela preciosa ajuda na análise 

e interpretação das amostras de LC-MS e à Andreia por todo o apoio e ajuda na interpretação 

dos dados de HPLC assim como pelas palavras de incentivo para a conclusão deste capítulo. 

Às minhas colegas de laboratório por terem passado mais de um ano nesta aventura comigo, 

por terem partilhado aqueles momentos menos bons e que nos fazem desesperar, por todas 

as palavras de conforto para aguentar esta etapa até ao fim, pela companhia nas longas horas 

passadas no laboratório, pelas conversas e momentos de boa disposição, um muito obrigada! 

À Patricia, que apesar de não ser do mesmo mestrado, também entrou nesta aventura 

conosco, trazendo momentos de loucura e diversão ao laboratório, que soube ouvir e ajudar 

sempre com boa disposição e um sorriso na cara. À Cláudia, cuja amizade já vem dos tempos 

da FCT, um muito obrigada pela paciência em ouvir os meus desabafos, pela ajuda nos 

momentos mais complicados e pelas palavras de conforto e incentivo. 

À Choca e à Cátia, que passaram este último ano também de volta das respectivas teses mas 

que ainda assim estiveram sempre presentes e apoiaram nesta minha viagem nem que fosse à 

distância de um telefone ou de uma viagem de comboio. 

Por último, quero agradecer à minha família que me aturou a mim e às minhas conversas 

sobre enzimas, que passaram a ser conhecidas como “ as minhocas”. Às discussões com o meu 

irmão, o outro cientista da casa, que às vezes me faziam questionar sobre o rumo e o porquê 

das coisas.  

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ix 
 

Resumo 
 

Tendo-se verificado um grande crescimento das indústrias alimentares nos últimos anos, os 

consumidores acompanharam a tendência e tornaram-se mais exigentes relativamente à sua 

alimentação e aos efeitos que esta tem na sua saúde. Deste modo, as indústrias sentiram a 

necessidade de se adaptarem, promovendo assim o desenvolvimento de novas investigações 

no ramo alimentar, de forma a se compreender a influência dos alimentos e seus constituintes 

na saúde do Homem. 

As β-glucosidases são um grupo de enzimas que têm a capacidade de hidrolisar as ligações 

glucosídicas de glucosídeos e oligossacáridos. Na indústria dos vinhos, estas enzimas têm um 

grande potencial uma vez que permitem a libertação dos compostos aromáticos existentes nas 

uvas, mostos e vinhos. No entanto, o seu uso é limitado pela influência das características 

físico-químicas do meio, como o pH, a temperatura e a concentração de etanol e açúcares na 

actividade enzimática. 

Nesse sentido, este trabalho focou-se no desenvolvimento e aplicação de novas técnicas de 

imobilização da enzima β-glucosidase, com possível aplicação na indústria dos vinhos, de 

forma a desenvolver e/ou realçar os percursores aromáticos existentes nos mesmos. Recorreu-

se à imobilização enzimática devido às conhecidas vantagens sobre as preparações de enzima 

solúvel, como por exemplo um melhor controlo das reacções, melhoria da estabilidade, 

possibilidade de reutilização e de um processo contínuo, assim como todas as vantagens 

económicas que daqui advêm.  

Numa primeira fase, o efeito de diferentes parâmetros cinéticos foi investigado. Determinou-

se 45 °C como a temperatura óptima da enzima, com um máximo de actividade de 7,7 

µM/min, e 1 mg/mL como a concentração óptima da enzima. Relativamente à actividade da 

enzima em substratos específicos, investigou-se o pNPαG e o pNPβG, tendo-se verificado uma 

grande afinidade da enzima para o substrato beta, com valores de actividade muito superiores 

(91,3 µM/min). A eficácia da hidrólise de substratos inespecíficos e glucosilados foi averiguada 

por determinação da concentração de açúcares redutores, tendo-se verificado que a estrutura 

complexa destes compostos não favorece o aumento da actividade enzimática. Por fim, 

avaliou-se o efeito da percentagem de etanol na actividade da enzima, observando-se uma 

tendência decrescente da quantidade de produto formado com o aumento de 1% para 20% de 

etanol no meio reaccional. 

Numa segunda fase, a enzima β-glucosidase foi imobilizada em três suportes (microesferas de 

quitosano, e fibras de PVA e de PVA/quitosano produzidas por electrospinning), testada em 

diferentes substratos e em duas matrizes alimentares (vinho Moscatel e vinho do Porto). 

Imobilizada em fibras de PVA, a estabilidade enzimática foi testada a 45 °C, ascendendo o seu 

tempo de utilização a 576h, com perdas de actividade a partir do 8º dia de reutilização. A 

reticulação das fibras com ácido bórico e fenilborónico a 0,5% não conferiu vantagens no 

aumento da actividade enzimática, no entanto o ácido bórico apresentou melhores resultados 

que o ácido fenilborónico. A imobilização em microesferas de quitosano apresentou valores de 

actividade superiores aos obtidos para a enzima na sua forma livre assim como apresentou 



x 
 

maior estabilidade reaccional. De uma forma geral, a imobilização da enzima trouxe vantagens 

tanto no aumento da actividade enzimática como na estabilidade da reacção. 

Por fim, os três suportes de imobilização foram testados nas matrizes alimentares, tendo-se 

analisados por HPLC e LC-MS as amostras reacionais. Observou-se alterações nos 

cromatogramas, havendo formação de novos picos, o que pressupõe a formação de novos 

compostos. Foi possível detectar alguns compostos fenólicos em ambas as amostras e fazer 

uma possível identificação.  

 

Palavras-chave: β-glucosidase, quitosano, PVA, electrospinning, fibras, microesferas, 

compostos fenólicos 
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Abstract 
 

Because of food industries’ growth in recent years, consumers followed the trend and became 

more demanding regarding to the food they eat and the effects it has on their health. 

Accordingly, manufacturers felt the need to adapt, thus promoting the development of new 

research in food industry, in order to understand the influence of food and its constituents on 

human health. 

β-glucosidases are a group of enzymes with the ability to hydrolyze glycosidic bonds of 

oligosaccharides and glycosides. In wine industry, these enzymes have a great potential since 

they allow the release of existing aromatic compounds in grapes, musts and wines. However, 

their use is limited by the influence of physico-chemical characteristics of the environment, 

such as pH, temperature, and ethanol and sugar concentration in enzymatic activity. 

Thus, this work focused on the development and application of new β-glucosidase 

immobilization techniques, with potential application in the wine industry, in order to develop 

and/or enhance the existing aromatic precursors. β-glucosidase was immobilized due to the 

well known advantages over the soluble enzyme form, such as better controll of the reactions, 

improved stability, re-use, the possibility of a continuous process and all the economic 

advantages that arise. 

Initially, the effect of different kinetic parameters was investigated. Optimum temperature 

was determined at 45 °C with a maximum activity of 7.7 µM/min, and optimal concentration 

was assessed at 1 mg/mL. Enzyme activity was also assessed using specific, such as pNPαG and 

pNPβG, with the enzyme revealing greater affinity to the beta form, showing much higher 

values (91.3 µM/min). Assessment of non-specific and glucosylated substrates was also 

determined by the concentration of reducing sugars. It was found that the complex structure 

of these compounds does not favor the increase of enzyme activity. Finally, we evaluated the 

effect of the percentage of ethanol in the enzyme activity by observing a decreasing trend of 

the amount of product formed with an increase from 1% to 20% ethanol in the reaction 

medium. 

In a second step, the β-glucosidase enzyme was immobilized in three carriers (chitosan 

microspheres, PVA and PVA/chitosan fibers produced by electrospinning), tested on different 

substrates and in two food matrices (Muscat wine and Porto wine). Immobilized in PVA fibers, 

enzyme stability was tested at 45 °C, reaching its time of use to 576h, with loss of activity from 

the 8th day of reuse. Crosslinking of the fibers with boric and phenylboronic acid 0.5% did not 

confer advantages in the increase of enzyme activity, however boric acid showed better results 

than the phenylboronic acid. Immobilization in chitosan microspheres showed better activity 

results than those obtained for enzyme free form and greater reaction stability. In general, 

enzyme immobilization brought advantages both in increased enzyme activity and stability. 

Finally, the three polymeric supports were tested in both wines and the reactional samples 

analyzed by HPLC and LC-MS. Changes were observed in the chromatograms with peak 

formation, which suggests the formation of new compounds. It was possible to detect certain 

phenolic compounds in both wines and make guess identifications. 
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Keywords: β-glucosidase, chitosan, PVA, electrospinning, fibers, microbeads, phenolic 

compounds 
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Nos últimos anos observou-se a um crescimento ao nível das indústrias alimentares, tendo-se 

em muitos casos o processo de fabrico tornado um acto de caracter industrializado, no qual os 

aspectos quantitativos do processo se sobrepõem aos qualitativos do produto. No entanto, os 

consumidores mostrando-se atentos a estas alterações, tornaram-se mais exigentes 

relativamente aos géneros alimentícios que adquirem. 

Enquanto antes a exigência se baseava no facto de os alimentos ingeridos não provocarem 

doenças, actualmente este conceito evoluiu para que a alimentação ajude a prevenir certas 

doenças e que se adeqúe às necessidades e/ou restrições nutricionais de cada individuo, 

melhorando assim o equilíbrio nutricional. Nesse sentido, novas técnicas e metodologias têm 

sido aplicadas nas indústrias alimentares de forma a melhorar e aperfeiçoar os produtos, 

aproximando-se assim das novas exigências por parte dos consumidores. 

 

1.1. β-glucosidase e suas aplicações 

As β-glucosidases são enzimas que podem ser encontradas em todos os domínios de 

organismos vivos, desde plantas, fungos, leveduras e bactérias. Este grupo de enzimas tem a 

capacidade de clivar as ligações glucosídicas de glucosídeos e dissacáridos conjugados, assim 

como também é capaz de hidrolisar as antocianinas, principais agentes de coloração presentes 

nos alimentos de origem vegetal (Cairns & Esen, 2010; Chang & Juang, 2007). 

As β-glucosidases constituem um grupo de enzimas muito importantes devido ao seu uso em 

diversos processos biotecnológicos. Estas enzimas pertencem ao complexo enzimático 

celulótico que desempenha um papel importante na degradação da biomassa, prevenindo a 

acumulação de celulose e controlando a taxa de reacção da sua hidrólise. Assim, podem ser 

usadas na degradação de biomassa e na produção de etanol a partir de resíduos agrícolas 

celulósicos. Além disso, podem ser utilizadas na síntese de vários compostos que, em 

formulações adequadas, têm aplicações nas indústrias alimentar, farmacêutica e cosmética, e 

podem ser adicionados a detergentes e produtos de limpeza assim como a produtos de 

química fina (Figueira, Sato, & Fernandes, 2013). 

De entre as diversas aplicações possíveis para as β-glucosidases destaca-se o seu uso na 

indústria alimentar, podendo ser adicionadas antes, durante ou após o processamento de 

forma a melhorar a qualidade dos alimentos. 

Além de realçarem o sabor, os alimentos, rações e bebidas podem ser melhorados 

nutricionalmente pela libertação de vitaminas, antioxidantes e outros compostos benéficos 

dos seus glucósidos. Por exemplo, a vitamina B6 pode ser libertada do seu glucósido por acção 

de enzimas presentes no arroz. Outras vitaminas também são encontradas na forma de 

glucósidos em fontes vegetais, e a libertação das suas agliconas pode melhorar a sua 

disponibilidade nutricional. Também se tem desenvolvido muita investigação para identificar 

β-glucosidases capazes de hidrolisar as isoflavonas glucosiladas da soja cujas agliconas 

possuem propriedades antioxidantes (Cairns & Esen, 2010). 
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Devido à sua capacidade de catalisar reacções de transglucosilação, as β-glucosidases têm sido 

utilizadas no processamento de sumos de frutas, chás e vinhos, de forma a melhorar e realçar 

os aromas naturais destas bebidas (Contesini et al., 2013). 

Existem estudos que mostram a existência de potenciais compostos responsáveis pelo aroma 

na forma de percursores não voláteis em muitas plantas e frutos como o cupuaçu (Boulanger 

& Crouzet, 2000), abricó-do-pará (Morales & Duque, 2002), alperce (Krammer et al., 1991), 

abacaxi (Wu et al., 1991), banana (Pérez et al., 1997), uva (Gunata et al., 1985) e manga (Lalel 

et al., 2003). A libertação dos compostos aromáticos ligados glucosidicamente usando uma 

solução ácida ou com recurso a enzimas, podem melhorar o aroma total dos frutos e produtos 

de frutas processadas.  

Na indústria dos chás, o aroma destes é um dos factores mais importantes na determinação da 

qualidade da bebida. No entanto, a maioria das bebidas de chá vendidas no mercado 

necessitam da adição de óleos essenciais comestíveis para melhorar o aroma. São conhecidos 

mais de 500 tipos de constituintes que contribuírem largamente para o aroma floral do chá, 

como por exemplo, os álcoois monoterpenos (linalol e giraniol) e os álcoois aromáticos (álcool 

benzílico e 2-feniletanol). Estes compostos de aroma encontram-se presentes na forma de 

percussores glucosideos mono ou dissacáridos sem sabor em folhas frescas de plantas de chá. 

O uso da β-glucosidase nesta indústria permite hidrolisar os percussores glucosilados de forma 

a libertar os constituintes do aroma. No entanto, as glucosidases das plantas de chá 

apresentam baixa actividade e são destruídas durante o processo de fabrico pelo que são as 

glucosidases exógenas o grande potencial para melhorar a qualidade do chá (Su et al., 2010).  

Na indústria dos sumos o aroma pode mudar drasticamente durante o processamento 

industrial, principalmente no desarejamento e pasteurização das bebidas, devido a perdas de 

compostos voláteis. Gueguen et al. (1996) descobriram que as β-glucosidases de Candida 

molischiana 35M5N podiam aumentar significativamente os níveis de linalol, álcool benzílico e 

2-feniletanol em sumo de laranja. Fan et al. (2009) investigaram o efeito da fermentação em 

compostos voláteis livres e ligados de sumos de laranja e descobriram que a fermentação tem 

um grande efeito nesses compostos, pelo que a hidrólise dos compostos aromáticos 

glucosilados usando β-glucosidases pode libertar os potenciais aromas dos sumos de laranja. 

Por fim, na indústria dos vinhos o uso das β-glucosidases nesta indústria é muito interessante 

pois estas enzimas têm a capacidade de hidrolisar os glucósidos monoterpenos que 

naturalmente ocorrem nos vinhos e estão relacionados com o melhoramento do aroma. Para 

que esta melhoria ocorra é necessário que as enzimas sejam activas sob certas condições 

típicas, como baixo pH e temperatura, e altas concentrações de etanol e glucose. Nos últimos 

anos, a libertação dos compostos responsáveis pelo aroma era feita usando preparações de β-

glucosidase de origem fúngica, no entanto, tais preparações podem desencadear reacções 

colaterais como a hidrólise de antocianinas. Por esta razão, tem sido dada especial atenção à 

diversidade de leveduras que fazem parte das uvas e dos ecossistemas enológicos, e pesquisar 

por enzimas específicas dessas leveduras nativas a fim de melhorar os atributos sensoriais dos 

vinhos (Baffi et al., 2013).  
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1.2. Indústria do vinho 

O vinho é uma bebida com grande importância histórica e o seu aparecimento em tempos 

remotos tornou-o um produto que acompanhou a evolução económica e sociocultural de 

várias civilizações. Segundo a informação encontrada em Infovini, é possível representar de 

forma cronológica os principais acontecimentos na história do vinho e que de alguma forma 

marcaram a História (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Marcos importantes na história do vinho desde os primórdios do cultivo da vinha até à actualidade  

 

O vinho é uma bebida obtida pela fermentação alcoólica total ou parcial de uvas frescas 

(pisadas ou não) ou do mosto de uvas frescas. A constituição química das uvas permite que 

estas fermentem sem que lhes sejam adicionados açúcares, ácidos, enzimas ou outros 

nutrientes. Apesar de existirem outros frutos, como a maçã, ou algumas bagas que também 

podem ser fermentados, os vinhos resultantes são geralmente designados em função do fruto 

que lhes deu origem e são genericamente conhecidos como vinhos de frutas (ex. vinho de 

maçã). 
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Como se pode verificar na Figura 2, o vinho é uma bebida consumida um pouco por todo o 

mundo, com maior incidência na Europa e no norte do continente americano. Neste ranking 

mundial, Portugal encontra-se em 8º lugar com um consumo de 40,93 L/per capita. 

 

Figura 2 – Consumo de vinho per capita em todo o mundo no ano de 2012 (valores baseados nos dados mais 
recentes do Wine Institute) 

Estes valores não são uma surpresa pois Portugal tem características únicas para a produção 

de vinho, tanto em termos climatéricos como em termos de solos, que permitem uma grande 

diversidade de vinhos num país de pequena dimensão. Deste modo, não é de admirar a 

existência de diversas regiões vitivinícolas um pouco por todo o país, num total de 13, cada 

uma produzindo vinhos muito característicos (Figura 3). 

 

Figura 3 – Regiões vitivinícolas em Portugal continental e ilhas (retirada de Infovini) 
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Das regiões vitivinícolas existentes em Portugal, é possível produzir seis tipos de vinhos 

diferentes, que dependem não só da boa qualidade das uvas como também de factores como 

o transporte e a selecção das uvas, o controlo das cubas onde o mosto fermenta e o tempo 

que o vinho fica em estágio. Com a informação disponível em Infovini é possível descrever os 

diferentes vinhos da seguinte forma: 

 

Vinho tranquilo 

O vinho tranquilo não contém gás e normalmente é tinto ou branco, podendo no entanto 

existir a versão rosé. 

 

Vinho branco 

Os vinhos brancos são produzidos a partir da fermentação de uvas 

sem pele. As castas utilizadas não precisam de ser apenas brancas, 

existem vinhos brancos que utilizam castas tintas. Apresentam um 

aspecto límpido e cor amarela bastante clara. São bastante suaves e 

aromáticos, predominando os odores a flores e frutos. 
 

  

Vinho tinto 

Os vinhos tintos são produzidos a partir da fermentação de uvas 

tintas, podendo apresentar uma cor desde o vermelho rubi até ao 

vermelho mais escuro. Enquanto os vinhos tintos jovens são suaves, 

bastante aromáticos e geralmente têm um sabor delicado, os mais 

envelhecidos têm um aroma muito intenso e na boca apresentam 

uma textura macia (aveludados) e um elevado teor alcoólico 

(encorpados).  
  

Vinho rosé 

Os vinhos rosés são produzidos a partir de castas tintas. O seu 

processo de fermentação é diferente dos restantes vinhos: as peles 

das uvas são retiradas após um curto período de tempo (o 

suficiente para dar uma coloração rosada ao vinho); segue-se um 

processo de fermentação semelhante ao do vinho branco 

(fermentação sem peles). Em Portugal é permitido fazer rosé a 

partir da mistura de vinhos brancos e tintos. Este tipo de vinho pode 

adquirir diferentes tonalidades, desde o rosa pálido ao vermelho 

claro e o seu sabor resulta do equilíbrio entre as características do 

vinho branco (leveza e suavidade) e do vinho tinto (aromas a 

frutos). 
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Vinho generoso 

Os vinhos generosos ou licorosos resultam da adição de álcool 

(álcool puro, aguardente ou brandy) durante o processo de 

fermentação, de forma a interromper o processo de transformação 

dos açúcares em álcool, tornando o vinho mais doce e alcoólico do 

que qualquer vinho de mesa. Nesta categoria de vinhos encontram-

se o Vinho do Porto, Madeira e Moscatel.  
 

 

Vinho espumante 

Os vinhos espumantes têm dióxido de carbono proveniente da 

fermentação secundária, que lhes atribui a típica “bolha” e espuma. 

Nestes vinhos a fase final da fermentação ocorre na própria garrafa. 

Também existe o método contínuo onde a fermentação se efectua 

através da passagem do vinho por diferentes tanques e o método 

charmat onde a fermentação se realiza numa cuba fechada. Os 

vinhos espumantes podem ser do tipo branco, tinto e rosé. 
 

 

Cada um destes seis tipos de vinhos tem um processo industrial associado, sendo semelhantes 

em certos pontos mas diferentes noutros. A ordem pela qual as etapas são realizadas e o 

motivo de cada uma delas são responsáveis pelas diferenças observadas nos vinhos obtidos. 

Na Figura 4 encontra-se esquematizado alguns dos processos de vinificação destes vinhos, 

podendo ser analisados com maior detalhe no site Infovini. 

 

Figura 4 – Fluxograma das etapas num processo de vinificação para os vinhos branco, tinto, rosé, Porto e Madeira  



Introdução|9 
 

1.3. Percursores aromáticos dos vinhos 

O aparecimento do “Paradoxo Francês” nos anos 90 foi o ponto de viragem na importância 

dada ao vinho como factor de prevenção de doenças. Com o trabalho do cientista Serge 

Renaud (1992) surgiu a relação paradoxal entre a dieta dos franceses, rica em gorduras 

saturadas, com a baixa ocorrência de doenças cardiovasculares entre os franceses. A teoria 

proposta por Renaud foi a de que o consumo moderado de vinho podia ter benefícios positivos 

para a saúde. Estudos epidemiológicos indicaram que o consumo de álcool (20-30 g/dia) pode 

reduzir o risco de doença cardíaca coronária (DCC) em 40%, não por prevenção da 

aterosclerose, como se pensava primeiramente, mas sim através de um mecanismo 

hemostático onde a agregação das plaquetas é inibida significativamente pelo álcool (Renaud, 

1992). 

Mais recentemente, com um estudo mais aprofundado do vinho tinto verificou-se que este é 

uma fonte rica em fitoquímicos biologicamente activos, como os ácidos fenólicos e polifenóis, 

cujas acções individuais ou somadas se acredita serem responsáveis por conferir efeitos 

benéficos adicionais à saúde dos indivíduos (Shrikhande, 2000). 

 

De entre os vários factores que contribuem para a apreciação do vinho, o aroma é 

possivelmente o mais importante. O aroma dos vinhos está relacionado com os compostos 

voláteis existentes nas uvas, onde se encontram numa forma livre ou ligada. Para além dos 

compostos aromáticos livres, uma parte significativa de compostos aromáticos importantes 

está acumulada como glucoconjugados não voláteis e sem aroma, conhecidos como 

percussores glucosídicos.  

Os compostos fenólicos são uma classe de compostos químicos que consistem num anel 

benzénico substituído por um ou vários grupos hidroxilo, apresentando assim uma extensa 

variedade de estruturas. Os compostos fenólicos presentes em uvas e vinhos podem ser 

divididos em dois grupos, os não flavonóides (Tabela 1) e os flavonóides (Tabela 2), e 

encontram-se em diferentes concentrações nos vários constituintes dos bagos: compostos não 

flavonóides principalmente na polpa e compostos flavonóides nas peles, grainhas e caules 

(Monagas et al., 2005). 

 

Não flavonóides 

Ácidos hidroxibenzóicos 

Ácidos hidroxicinâmicos 

Estilbenos 

Flavonóides 

Flavonas 

Flavonóis 

Flavanonóis 

Flavan-3-óis 

Antocianinas 

Figura 5 – Composição de um bago de uva 
(adaptado de Teixeira et al., 2013) 
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Tabela 1 – Famílias de compostos não flavonóides detectados em uvas e vinhos (Monagas et al., 2005) 

Compostos não flavonóides 

Á
ci

d
o

s 
b

en
zó

ic
o

s 

 

R1 R2 R3 R4  

H H OH H Ácido p-hidroxibenzóico 

H OH OH H Ácido protocatechuico 

H OCH3 OH H Ácido vanílico 

H OH OH OH Ácido gálhico 

H OCH3 OH OCH3 Ácido siríngico 

OH H H H Ácido salicílico 

OH H H OH Ácido gentísico 

B
en

za
ld

eí
d

o
 

 

OCH3 OH - - Vanilina 

OCH3 OH OCH3 - Siringaldeído 

Ti
ro

so
l 

 

- - - - Tirosol 

Á
ci

d
o

s 
h

id
ro

xi
ci

n
âm

ic
o

s 

 

H OH H - Ácido p-cumárico 

OH OH H - Ácido cafeico 

OCH3 OH H - Ácido ferúlico 

OCH3 OH OCH3 - Ácido sinápico 

D
e

ri
va

d
o

s 
h

id
ro

xi
ci

n
âm

ic
o

s 

 

OH - - - Ácido caftárico 

H - - - Ácido cutárico 

OCH3 - - - Ácido fertárico 

Es
ti

lb
en

o
s 

 

H H H - t-resveratrol 

H Gluca H - t-resveratrol-3-O-glucósido (piceid) 

H H Gluc - t-resveratrol-2-O-glucósido 

OH Gluc H - t-astringina 
a Gluc - Glucose 
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Tabela 2 – Famílias de compostos flavonóides detectados em uvas e vinhos (Monagas et al., 2005) 

Compostos flavonóides 

  R1 R2 R3  

Fl
av

o
n

as
 

 

H H - Apigenina 

gluca H - Apigenina-7-O-glucósido 

H OH - Luteolina 

gluc OH - Luteolina-7-O-glucósido 

Fl
av

o
n

ó
is

 

 

H H H Campferol 

H H gluc Campferol-3-O-glucósido 

H H galb Campferol-3-O-galactósido 

H H glcc Campferol-3-O-glucurónico 

OH H H Quercetina 

OH H gluc Quercetina-3-O-glucósido 

OH H glc Quercetina-3-O-glucurónico 

OH OH H miricetina 

OH OH gluc Miricetina -3-O-glucósido 

OH OH glc Miricetina -3-O-glucurónico 

OCH3 H H Isoramnetina 

OCH3 H gluc Isoramnetina -3-O-glucósido 

Fl
av

an
o

n
ó

is
 

 

H H H 2,3-dihidrocampferol 

H H ramd 2,3-dihidrocampferol-3-O-ramnósido 

H H gluc 2,3-dihidrocampferol-3-O-glucósido 

OH H H 2,3-dihidroquercetina 

OH H ram 2,3-dihidroquercetina-3-O-ramnósido 

OH H gluc 2,3-dihidroquercetina-3-O-glucósido 

Ogluc H H 2,3-dihidroquercetina-3’-O-glucósido 

OH H xile 2,3-dihidroquercetina-3-O-xilósido 

OH OH ram 2,3-miricetina-3-O-ramnósido 

A
n

to
ci

an
in

as
 

 
R3: diferentes açúcares 

OH H - Cianidina 

OH OH - Delfinidina 

OCH3 H - Peonidina 

OCH3 OH - Petunidina 

OCH3 OCH3 - Malvidina 

  R1 C2 C3  

Fl
av

an
-3

-ó
is

 

 

H R S (+)-catequina 

OH R S (+)-galhocatequina 

H R R (-)-epicatequina 

OH R R (-)-epigalhocatequina 
a gluc –glucósido b gal – galactósido c glc – ácido glucurónico 
d ram – ramnósido e xil – xilósido 
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Os ácidos fenólicos são encontrados usualmente em concentrações baixas, representando um 

dos principais compostos nas uvas brancas, influenciando o aroma e o gosto dos vinhos (Tiemi 

et al., 2007). Os ésteres etílicos dos ácidos benzóicos (galhato de etilo) e cinâmicos (cafeato e 

coumarato de etilo) apenas se detectam no vinho e são formados a partir da condensação 

entre o etanol e os ácidos existentes nas uvas. O tirosol forma-se durante a fermentação 

alcoólica a partir do aminoácido tirosina, pelo que a sua presença nos vinhos brancos e tintos 

depende da concentração dos açúcares e da tirosina presentes no mosto. Por seu lado, os 

estilbenos são fitoalexinas sintetizadas pela planta, especialmente na pele, folha e raiz, em 

resposta a infecções provocadas por fungos e à incidência de radiação ultravioleta (Monagas 

et al., 2005).  

Nas uvas tintas as antocianinas constituem a maior percentagem de compostos fenólicos, 

representando um constituinte importante para a produção de vinhos tintos pois contribuem 

para os atributos sensoriais e, principalmente, para a coloração do vinho. As catequinas e 

epicatequinas encontram-se principalmente nas grainhas das uvas e são responsáveis pelo 

sabor adstringente e amargo dos vinhos. O campferol, a quercetina e a miricetina, embora 

presentes em menor quantidade, têm um papel importante no desenvolvimento da coloração 

do vinho, actuando como co-pigmentos das antocianinas. (Tiemi et al., 2007). 

 

Os flavonóides, dependendo do seu conteúdo em glucósidos, isoprenóides e éteres alifáticos, 

podem apresentar polaridades diferentes. Enquanto os glucósidos são solúveis em água e 

solventes orgânicos polares, as agliconas são pouco solúveis em água. A deglicosilação dos 

flavonóides pode melhorar a sua actividade biológica por aumento da biodisponibilidade, 

influenciada pela farmacocinética e farmacodinâmica do composto. Assim, os flavonóides 

monoglucosilados e as suas respectivas agliconas são mais facilmente absorvidos que os 

compostos de origem. 

Apesar de os compostos representados na Figura 6 existirem na natureza, os glucósidos 

prunina e isoquercetina e as agliconas naringenina e quercetina são mais escassos que as 

formas rutinósidas naringina e rutina, tornando o seu isolamento muito dispendioso. Além de 

mais, devido à sua semelhança estrutural e fácil decomposição, os flavonóides tornam-se 

difíceis de separar. Assim, a deglicosilação da naringina e da rutina torna-se um processo 

interessante na produção das formas glucosiladas e respectivas agliconas devido à 

especificidade e às condições moderadas das reacções enzimáticas, evitando-se assim passos 

de purificação adicionais (Vila-Real et al., 2011). 
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Figura 6 – Representação esquemática da produção dos glucósidos e respectivas agliconas a partir dos seus 
precursores rutinósidos por acção enzimática da naringinase 

 

A naringinase é um complexo multienzimático constituído por uma α-L-ramnosidase e uma β-

D-glucosidase, sendo bastante usada na indústria alimentar. A naringinase é utilizada na 

hidrólise da naringina e da rutina em prunina e isoquercetina, respectivamente, através da 

acção da α-L-ramnosidase e consequentemente nas agliconas naringenina e quercetina, 

respectivamente, por acção da β-D-glucosidase (Figura 6). A ramnose é libertada no primeiro 

passo e uma molécula de glucose no segundo. 

Todos estes compostos apresentam propriedades muito interessantes, desde actividade anti-

inflamatóira, antioxidante, eliminação de radicais livres, podem ser utilizados no tratamento 

de asma (isoquercetina) ou em terapia cancerígena como agente antineoplásico (naringina). A 

quercetina e a isoquercetina protegem as lipoproteínas de baixa densidade da oxidação e 

previnem a agregação das plaquetas, mas a maioria dos efeitos benéficos na saúde estão 

relacionados com a absorção, metabolismo e biodisponibilidade no organismo. A prunina tem 

mostrado propriedades antivirais (Vila-Real et al., 2011). 
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Figura 7 – Representação esquemática da produção das agliconas saligenina e diosmetina a partir das suas 
formas glucosiladas salicina e diosmina, respectivamente, por acção enzimática da β-glucosidase 

 

Quanto à salicina e à diosmina, estas podem sofrer hidrólise por parte da β-glucosidase 

originando as agliconas saligenina e diosmetina, respectivamente. A salicina e a saligenina 

apresentam propriedades anti-inflamatórias, sendo usadas como analgésicos e antipiréticos. 

Na indústria farmacêutica são utilizadas na forma de ácido salicílico, agente activo das 

laspirinas. A diosmina é um agente de protecção vascular utilizado no tratamento de 

insuficiência venosa crónica, hemorróidas, linfedema e varizes. Também exibe propriedades 

anti-inflamatórias, antimutagénicas e promove a eliminação de radicais livres, como 

característico dos flavonóides (Campanero et al., 2010).  

 

1.3.1. Efeitos benéficos dos compostos fenólicos na saúde 

Os radicais livres são espécies químicas que possuem um ou mais electrões desemparelhados, 

formados constantemente nas células do corpo humano como subprodutos do metabolismo 

aeróbico (reacções bioquímicas oxidativas) ou devido a factores externos (ex. poluição, tabaco, 

stress, entre outros), geralmente na forma de espécies oxidantes reactivas, como o superóxido 

(O2
•-), o radical hidroxil (OH•), o radical peróxil (RO2

•), o óxido nítrico (•NO) e o peroxinitrito 

(ONOO-). Estes radicais são normalmente removidos ou inactivados in vivo por enzimas 

antioxidantes endógenas. No entanto, se produzidos em excesso, as enzimas endógenas 

podem ser insuficientes para conter a formação dos radicais livres. Devido aos seus ataques 

indiscriminados a lípidos, proteínas, ácidos nucleicos e hidratos de carbono, têm sido 

associados a várias doenças crónicas e degenerativas associadas ao envelhecimento, como 

alguns tipos de cancro, doenças neuronais (Alzheimer e Parkinson), doenças cardiovasculares e 

danos nas células das retinas (Nemzer et al., 2014). 

No entanto, os consumidores dos dias de hoje encontram-se mais despertos e conhecedores 

desta realidade e estão cientes da necessidade e dos benefícios que uma alimentação saudável 
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e equilibrada lhes proporciona. Além de mais, muitos também começam a compreender o 

potencial dos antioxidantes naturais dos alimentos (ex. vitaminas C e E, carotenóides, 

compostos fenólicos, entre outros) na sua saúde e bem-estar, pelo que passam a consumir 

mais alimentos ricos nestes compostos (ex. frutos vermelhos). 

Os compostos fenólicos exercem a sua actividade por acção sequestrante dos radicais livres no 

organismo, pelo que um aumento do seu consumo na dieta alimentar pode desempenhar um 

papel importante na prevenção das doenças crónicas e degenerativas. Muitos desses 

compostos (resveratrol, quercetina, catequina, proantocianidinas) têm sido referidos como 

tendo variadas actividades biológicas, incluindo as propriedades cardioprotectoras, anti-

inflamatórias, anti-cancerígenas, anti-virais e anti-bacterianas, atribuídas principalmente à sua 

actividade antioxidante e anti-radicalar (Lorrain et al., 2013). 

Todos os compostos fenólicos contribuem para aumentar as propriedades benéficas dos 

vinhos. Os vinhos tintos apresentam maior actividade antioxidante do que os vinhos brancos, o 

que está relacionado com a presença de maior quantidade de flavonóides nas peles das uvas 

tintas. No entanto, nem todos os compostos têm a mesma capacidade antioxidante, pelo que 

o seu efeito vai depender do tipo de composto e não da sua quantidade. Situações de sinergias 

entre compostos presentes em diferentes matrizes também têm sido referidas, pelo que é 

difícil, apenas com base na composição química dos vinhos, concluir acerca da sua actividade 

biológica relativa (Bravo, 2008). 

De todos eles, destaca-se o resveratrol pois é aquele que tem sido mais estudado por se 

acreditar ser o principal responsável pelas propriedades benéficas do vinho tinto na saúde do 

Homem. O resveratrol tem efeito antioxidante e anti-aterosclerose, inibe a agregação das 

plaquetas, tem efeitos benéficos no sistema cardiovascular por redução da oxidação das LDL 

(Low Density Lipoproteins), melhoramento da vasodilatação e diminuição da pressão 

sanguínea, e vantagens preventivas da proliferação cancerígena (Sessa et al., 2011). No 

entanto, as aplicações biomédicas com este composto ainda são limitadas devido à curta semi-

vida biológica, às propriedades lábeis e ao rápido metabolismo e eliminação do organismo. Por 

esse motivo, o desenvolvimento de resveratrol como alimento funcional e ingrediente 

nutracêutico só é possível quando encapsulado num sistema de entrega capaz de estabilizar e 

proteger o resveratrol contra a degradação, preservando as suas actividades biológicas e 

melhorando a sua biodisponibilidade (Cho et al., 2014).   

Na classe dos flavonóides destacam-se a catequina, a epicatequina e as proantocianidinas. 

Estes compostos são absorvidos pela corrente sanguínea, inibindo a actividade enzimática 

indesejável. São referidos como potentes agentes antioxidantes e quelantes de metais, inibem 

a peroxidação lipídica e exibem várias acções fisiológicas que incluem efeito anti-inflamatório, 

anti-alérgico, anti-carcinogénico, anti-hipertensivo, anti-hepatóxico, anti-mutagénico, anti-

artrítico, anti-virais e actividade antimicrobiana (Bravo, 2008). 
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1.3.2. Técnicas de análise e quantificação de compostos fenólicos 

Existem duas abordagens gerais para analisar e quantificar o teor de polifenóis em extractos e 

vinhos: (1) determinação de um índice total por detecção espectrofotométrica ou (2) 

separação dos compostos fenólicos e sua subsequente quantificação (Lorrain et al., 2013). 

 

1.3.2.1.   Métodos de determinação dos compostos fenólicos totais 

O método mais fácil para uma estimativa rápida do teor total de compostos fenólicos em 

extractos e vinhos é medir a absorvância a 280 nm, usando uma diluição apropriada da 

amostra. O valor obtido baseia-se na absorção característica dos anéis benzénicos da maioria 

dos fenóis a 280 nm. Apesar de ser um teste rápido e reprodutível, algumas moléculas como 

os ácidos cinâmicos não apresentam máximo de absorvância a este comprimento de onda. No 

entanto, como se encontram em concentrações muito baixas nos vinhos, qualquer erro 

associado será muito pequeno. Por outro lado, outras moléculas não fenólicas podem 

apresentar um anel benzénico e absorver a 280 nm, levando a uma interferência no valor de 

absorvância obtido. 

O teor de compostos fenólicos totais também pode ser determinado pelo método 

espectrofotométrico de Folin-Ciocalteau utilizando ácido gálico como padrão de referência. 

Este método utiliza um reagente que actua sobre os fenóis devido às suas propriedades 

redutoras, originando um complexo de cor azul. No entanto, este método não é específico 

podendo reagir com outras espécies redutoras existentes em solução, como por exemplo, o 

ácido ascórbico.  

 

Nos últimos anos têm sido desenvolvidos métodos electroquímicos para a caracterização e 

quantificação de polifenóis em vinhos, com base na premissa de que praticamente todos os 

compostos polifenólicos são electroquimicamente activos. Com efeito, as propriedades 

antioxidantes destes compostos estão relacionadas com a sua capacidade de doar electrões, 

pelo que é possível detectá-los selectivamente com boa sensibilidade, mesmo em amostras 

muito complexas como é o caso do vinho, e as respostas são independentes do comprimento 

do percurso óptico ou da turbidez das soluções. 

  

1.3.2.2.   Técnicas cromatográficas - separação e quantificação 

Alguns compostos fenólicos encontrados nos vinhos apresentam absorvâncias características 

na região do UV-Vis pelo que podem ser facilmente detectados em HPLC com um detector de 

fotodiodos. Por exemplo, as antocianinas são de cor vermelha e mostram um máximo de 

absorvância a 520 nm; os flavonóis são de cor amarela e exibem um máximo em torno dos 

360nm; os ácidos hidroxicinâmicos por sua vez podem ser detectados especificamente pela 

sua elevada absorvância a 320 nm. Infelizmente, os restantes polifenóis não apresentam 

nenhuma absorção específica e têm um máximo a cerca dos 280 nm. 
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Nesse sentido, as técnicas de HPLC têm sido bastante utilizadas tanto para separar como para 

quantificar os compostos fenólicos. Vários suportes, fases móveis, colunas e detectores podem 

ser usados. Na maioria dos casos, a separação cromatográfica é feita com recurso a colunas de 

fase reversa C18 com sistemas de solventes binários, usando como eluentes água acidificada e 

um solvente orgânico polar como o acetonitrilo ou metanol. 

Vários métodos de detecção têm sido aplicados em conjunto com o HPLC para a determinação 

dos compostos fenólicos. Estes são vulgarmente detectados por UV-Vis, detector de 

fotodiodos, detectores de fluorescência e de massa.  

A utilização de um detector de fluorescência permite reduzir o limite de quantificação das 

flavan-3-óis (compostos com propriedades de fluorescência) e eliminar interferências causadas 

por outros compostos fenólicos. Devido à sua semelhança química os flavan-3-óis são difíceis 

de separar e quantificar, no entanto, a análise por LC permite obter bons resultados e a 

detecção por fluorescência fornece a necessária selectividade e sensibilidade para a 

quantificação. 

Já a utilização de um detector electroquímico conduz à obtenção de cromatogramas ainda 

mais simples, nos quais são detectados os compostos existentes na amostra com a capacidade 

de se oxidarem ou reduzirem, sendo por isso uma ferramenta muito útil na indicação de 

compostos com possível actividade antioxidante. 

Uma ferramenta também importante na identificação de compostos envolve a associação da 

cromatografia líquida com a espectrometria de massa (LC-MS), permitindo a identificação de 

compostos na forma livre, ligado a açúcar ou sob a forma de oligómeros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introdução|18 
 

1.4. Imobilização de enzimas 

A utilização de enzimas na sua forma livre apresenta algumas restrições na sua aplicação, 

nomeadamente baixos rendimentos de recuperação e reutilização, devido à dificuldade de 

separação do restante meio reaccional, e baixa estabilidade (Guan et al., 2013). Por esse 

motivo, um aspecto ao qual se tem dado mais atenção é o aprisionamento de enzimas em 

matrizes poliméricas, o que pode ajudar a ultrapassar algumas destas limitações, expandindo 

assim o campo de aplicação no qual a enzima pode funcionar. 

Entende-se por enzima imobilizada aquela que se encontra física ou quimicamente ligada a um 

suporte ou matriz, inerte e insolúvel, pelo qual o substrato passa, sendo convertido em 

produto. 

A imobilização de biocatalisadores apresenta várias vantagens comparativamente ao seu uso 

na forma livre (Tabela 3). O uso de enzimas imobilizadas permite a reutilização dos 

biocatalisadores uma vez que podem ser facilmente recuperados do meio reaccional, 

permitindo assim uma operação contínua. Além disso, a imobilização pode estabilizar as 

enzimas, embora nem sempre ocorra, caso a imobilização não seja projectada 

adequadamente. Também pode torná-las menos sensíveis às condições ambientais, melhorar 

o controlo da reacção e evitar a contaminação do produto com a enzima (Contesini et al., 

2013; Mateo et al., 2007). O principal objectivo da imobilização de enzimas reside na aplicação 

económica destas em diversos processos industriais e tecnológicos (Nunes et al., 2010). 

No entanto, não existem apenas vantagens no processo de imobilização de biocatalisadores. 

Na Tabela 3 podem ser encontradas algumas desvantagens relativas a esta metodologia, tais 

como as limitações de transferência de massa, que levam a uma diminuição da actividade 

enzimática. O contacto da enzima com o suporte de imobilização pode induzir distorções da 

estrutura da enzima, ficando o centro activo menos disponível ou de difícil acesso ao 

substrato, contribuindo assim para uma diminuição da actividade. Visto os biocatalisadores 

terem como objectivo aplicação na indústria, o custo adicional de suportes e da operação de 

imobilização deve ser tido em conta de forma a não carecer o processo. 

Tabela 3 – Vantagens e desvantagens da aplicação de enzimas na sua forma imobilizada 

Vantagens Desvantagens 

Desenvolvimento de sistemas contínuos 
Custo adicional de suportes, reagentes e da 

operação de imobilização 

Maior estabilidade enzimática Perdas de actividade durante a imobilização 

Uso mais eficiente do catalisador através de 
reutilizações 

Possíveis exigências adicionais de 
purificação do catalisador 

Facilidade de automação e controle 
Restrições difusionais e impedimento 

estereoquímico 

Flexibilidade no projecto de reactores 
Técnica pouco adequada a substratos 
insolúveis ou de alto peso molecular 

Efluentes livres de catalisadores 
Maiores riscos de contaminação na 

operação contínua dos reactores 

Maior versatilidade na etapa de separação  

Menor custo de mão-de-obra  

Possibilidade de utilização de enzimas “in natura”  
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1.4.1. Efeitos da imobilização de enzimas 

Antes de se decidir qual a melhor técnica de imobilização a ser usada é primeiro importante 

compreender as alterações nas propriedades físicas e químicas que as enzimas podem sofrer 

quando imobilizadas.  

 

1.4.1.1. Efeitos estereoquímicos e conformacionais 

Durante o processo de imobilização podem surgir situações em que a actividade enzimática 

perante um substrato de elevada massa molecular é menor comparativamente a um substrato 

de menor massa molecular. Este fenómeno ocorre devido ao impedimento estereoquímico e a 

alterações conformacionais da enzima quando esta se liga ao suporte de imobilização. 

O processo de interacção da enzima com o suporte é quase sempre aleatório pelo que as 

moléculas de enzima podem ficar imobilizadas numa configuração em que o centro activo se 

encontra obstruído. Nestes casos estamos perante um impedimento estereoquímico. Muitas 

vezes a ligação da enzima ao suporte leva a alterações na conformação da enzima, tornando o 

centro activo de menor acesso, o que diminui a actividade da enzima.  

Também as condições de reacção para a imobilização e os reagentes ou produtos envolvidos 

na formação da matriz de aprisionamento podem levar à desnaturação ou inactivação da 

própria enzima. 

 

Figura 8 – (a) enzima imobilizada com o centro activo inalterado e disponível para aceitar a molécula de 
substrato, como evidenciado em (b); (c) enzima ligada de modo não produtivo devido à inacessibilidade ao centro 

activo (impedimento estereoquímico); (d) enzima não activa devido à distorção do centro activo (efeito 
conformacional) 

 

1.4.1.2. Efeitos de microambiente 

Quando a enzima se encontra ligada a um suporte de imobilização fica circundada por um 

ambiente diferente daquele que teria quando na sua forma livre, especialmente se o suporte 

possuir carga.  
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Quando os suportes de imobilização são carregados os efeitos do ambiente circundante são 

particularmente relevantes. Verifica-se um deslocamento do valor de pH óptimo da enzima 

para valores mais elevados no microambiente e valores mais baixos no macroambiente. 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Representação esquemática do meio circundante de uma enzima imobilizada num suporte carregado 
(A) e respectivo desvio do valor de pH óptimo da enzima (B) 

Os efeitos da circunvizinhança, que dependem da natureza física e química do suporte, podem 

acarretar uma distribuição desigual do substrato, produtos e cofactores entre a região vizinha 

ao sistema imobilizado e o resto da solução.  

 

1.4.1.3. Efeitos difusionais 

A imobilização de enzimas pode introduzir um novo problema, ausente quando esta se 

encontra na sua forma livre. Este problema caracteriza-se pela resistência de transferência de 

massa devido ao grande tamanho das partículas de enzima imobilizada ou devido à inclusão 

das enzimas numa matriz polimérica.  

Um caminho hipotético de um substrato a partir do 

meio reaccional para o local de reacção numa enzima 

imobilizada pode ser dividido em três passos: (1) 

transferência do substrato existente no meio 

reaccional para uma camada liquida não misturada à 

superfície da enzima imobilizada; (2) difusão através 

da camada liquida não misturada e (3) difusão da 

superfície da partícula para o centro activo da enzima 

no suporte inerte. 

Os passos 1 e 2 são a resistência à transferência de 

massa externa enquanto o passo 3 é a resistência à 

transferência de massa interna. 

De forma a enzima imobilizada catalisar uma reacção, o substrato deve ser capaz de se 

difundir da solução sobre a superfície do suporte até ao centro activo catalítico da enzima 

através dos poros da matriz, caso esta seja porosa. A força motriz para o processo de difusão 

deve-se aos gradientes de concentração, onde os solutos se movem da zona mais concentrada 

para a menos concentrada. 

Actividade 

pH 
Microambiente Macroambiente 

A B 

Figura 10 – Representação esquemática do 
caminho percorrido pelo substrato até ao 
centro activo de uma enzima imobilizada 
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Num processo de imobilização de enzimas, existem três componentes principais sendo eles a 

própria enzima, a matriz e o modo de ligação que se estabelece entre ambos. Para cada 

aplicação, é necessário estudar e analisar qual a melhor combinação entre todos de forma a 

optimizar o processo e torná-lo mais rentável. 

 

1.4.2. Métodos de imobilização 

A imobilização de enzimas implica a interacção (física ou química) da enzima com o suporte no 

qual irá ser imobilizada. Como já referido anteriormente, a imobilização de enzimas tem 

inúmeras vantagens atractivas e apesar da existência de algumas desvantagens (Tabela 3), têm 

sido reportados um número bastante interessante de novas técnicas de imobilização 

enzimática.  

Apesar do número elevado de técnicas existentes, estas podem ser dívidas em três métodos 

tradicionais de imobilização: (1) ligação da enzima a um suporte sólido; (2) ligação cruzada 

(cross-linking) e (3) aprisionamento da enzima em matrizes ou membranas 

(microencapsulamento) poliméricas. Também pode existir uma combinação de duas das 

técnicas referidas anteriormente (Hwang & Gu, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Visão geral dos diferentes métodos de imobilização de enzimas 

Na Figura 11 encontra-se uma representação dos diferentes métodos de imobilização pelos 

quais se pode proceder à imobilização de enzimas, que serão abordados de forma mais 

detalhada seguidamente. 

 

1.4.2.1. Imobilização por ligação a suporte sólido 

A ligação aos suportes sólidos pode ser feita por ligação física (interacções hidrofóbicas e de 

van der Waals), iónica ou covalente. A ligação física é demasiado fraca para manter a enzima 

fixa ao suporte sob condições industriais, a ligação iónica é geralmente mais forte e a ligação 

covalente é ainda mais forte. 

Adsorção física 

Métodos de imobilização 

Aprisionamento Ligação cruzada Ligação a suporte 

Ligação covalente Ligação iónica Matri
z 

Membrana 
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Ligações fortes evitam a lixiviação da enzima da superfície do suporte. No entanto, isto pode 

ser um grande inconveniente na medida em que se a enzima for irreversivelmente 

desactivada, tanto a enzima como o suporte ficam inutilizáveis (Hwang & Gu, 2013). 

 

a) Adsorção física 

A adsorção física de enzimas a suportes insolúveis é a técnica mais simples a ser usada na 

imobilização de enzimas, na qual as enzimas aderem à superfície do suporte por forças de van 

der Waals ou interacções hidrofóbicas. Esta técnica consiste em colocar em contacto uma 

solução aquosa de enzima e um suporte, em determinadas condições de pH, temperatura, 

força iónica e agitação. 

Esta técnica tem a vantagem de ser um processo relativamente simples e barato, que preserva 

o centro catalítico da enzima. Para além do processo ser reversível também é possível separar 

e purificar a enzima enquanto esta se encontra ligada ao suporte. 

No entanto, devido à natureza da ligação que se estabelece entre a enzima e o suporte pode 

ocorrer desadsorção da enzima durante a sua utilização, uma vez que as ligações são fracas. 

Este fenómeno é influenciado por factores como o pH do meio reaccional, a natureza do 

solvente e do meio de imobilização, a quantidade de enzima que consegue ser adsorvida, o 

tempo de imobilização e a temperatura. Outra desvantagem deste método é a 

inespecificidade da superfície do suporte, que pode incluir outras proteínas e outras 

substâncias presentes na solução que irão competir com a enzima por um espaço na superfície 

do suporte, o que poderá levar a uma diminuição no rendimento da imobilização. 

 

b) Ligação iónica 

Este método de imobilização baseia-se na atracção electroestática que se estabelece entre as 

cargas opostas presentes tanto na superfície do suporte como na enzima. Esta ligação é mais 

forte do que a adsorção física mas inferior quando comparada com outros métodos. 

A ligação iónica é uma técnica simples no entanto também pode ocorrer libertação da enzima 

do suporte de imobilização por variação de factores comos os já referidos anteriormente para 

a adsorção física.  

 

c) Ligação covalente 

A imobilização de enzimas por ligação covalente a um suporte insolúvel é dos métodos mais 

utilizado e investigado. Esta técnica envolve a formação de ligações covalentes entre as 

cadeias laterais dos aminoácidos da enzima e os grupos funcionais presentes no suporte. 

A utilidade dos resíduos encontrados nas enzimas para a formação de ligações covalentes 

depende da sua disponibilidade, reactividade e estabilidade da ligação covalente formada. Os 

resíduos de lisina são considerados os resíduos mais úteis na ligação covalente de enzimas 
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uma vez que se encontram expostos na superfície da enzima, são altamente reactivos e muito 

raramente ocorrem nos centros activos das enzimas. 

Este método permite imobilizar apenas pequenas quantidades de enzima sendo a força de 

ligação entre a enzima e o suporte muito forte, evitando assim perdas de enzima durante o 

uso do imobilizado, como acontece na adsorção física e na ligação iónica. 

Tem como desvantagens o facto de o processo de imobilização ser trabalhoso, caro e por 

vezes levar à inactivação significativa das enzimas se na ligação estiver envolvido o seu centro 

activo.  

 

1.4.2.2. Imobilização por ligação cruzada (cross-linking)  

A imobilização de enzimas também pode ser feita por ligação cruzada, na qual 

as enzimas estão ligadas umas às outras formando uma estrutura 

tridimensional complexa. Se a imobilização for obtida por métodos químicos, as ligações 

estabelecidas entre as enzimas são favorecidas por agentes bi e multifuncionais. O reagente 

mais comum utilizado no cross-linking é o glutaraldeído. 

Uma ligação cruzada entre enzimas é um processo caro e pouco vantajoso, uma vez que parte 

das moléculas de enzimas agem principalmente como suporte, levando assim a uma 

diminuição da actividade. Além disso, as condições reaccionais são relativamente severas, 

podendo alterar a conformação do centro activo da enzima, o que também conduz a uma 

perda significativa de actividade. 

Por norma, a ligação cruzada é utilizada em conjunto com um dos outros métodos de 

imobilização de enzimas, servindo nesses casos apenas para estabilizar e prevenir eventuais 

perdas de enzima. 

 

1.4.2.3. Imobilização por aprisionamento 

A imobilização por aprisionamento baseia-se no aprisionamento da enzima dentro de uma 

rede polimérica tridimensional que permite a passagem do substrato e dos produtos durante a 

reacção mas que retém a enzima. Uma vez que não existem ligações formadas entre a enzima 

e o suporte, a enzima não perde a sua mobilidade e não há perda de actividade por inactivação 

ou impedimento estereoquímico do centro activo. 

Consequentemente, neste tipo de imobilização é preferível o uso de substratos de baixa massa 

molecular, pois é necessário que estes entrem dentro da estrutura polimérica através dos seus 

poros. 

Este método tem ainda como vantagens a sua simplicidade e baixo custo de imobilização, 

elevados rendimentos de retenção enzimática, a possibilidade de aprisionar mais de uma 

enzima e a fácil recuperação dos produtos da reacção. No entanto, o método é limitado pelas 

limitações difusionais de transferência de massa pelas membranas ou géis.  



Introdução|24 
 

a) Aprisionamento em matrizes 

O aprisionamento em matrizes pode ser feito em géis ou em fibras. Enquanto 

nos géis ocorre o aprisionamento da enzima nos espaços intersticiais da rede 

polimérica (enzima confinada no interior de micelas), nas fibras o aprisionamento dá-se nas 

microcavidades. 

Este método tem a grande vantagem de não existirem modificações químicas da enzima, pelo 

que as propriedades intrínsecas não são alteradas. Outras vantagens estão relacionadas com a 

grande área superficial de contacto entre o substrato e a enzima no interior do suporte e a 

baixa perda de actividade enzimática, comparativamente a outros métodos. Além disso, a 

matriz protege as enzimas, impedindo o seu contacto directo com o meio reaccional, 

minimizando assim os efeitos das bolhas de gás e dos solventes hidrofóbicos. 

No entanto, tem como desvantagens a possível inactivação e perda de enzima durante o 

processo de imobilização, os possíveis efeitos de inibição por produtos ou substratos no 

interior da matriz porosa, a elevada concentração de enzima necessária para garantir o 

aprisionamento e ainda a restrição de o substrato ser de baixa massa molecular. 

 

b) Aprisionamento em membranas 

As enzimas podem ser aprisionadas dentro de microcápsulas de membranas 

semipermeáveis, permanecendo livres em solução mas confinadas em espaço. Idealmente 

estas membranas permitem o livre movimento em qualquer direcção dos substratos e 

produtos, mas não permitem a saída das moléculas de enzima. De resto, este método é 

semelhante ao aprisionamento em matrizes no que toca a vantagens e desvantagens. 

 

1.4.3. Materiais utilizados na produção dos suportes de imobilização 

As características da matriz têm uma grande importância na determinação do desempenho do 

sistema no qual se encontre a enzima imobilizada. Apesar de não existir um suporte de 

imobilização universal para todas as enzimas e suas aplicações, a escolha deve ter em conta 

factores como alta afinidade para proteínas, biodisponibilidade, hidrofilicidade, estabilidade 

mecânica e rigidez, inércia química, resistência a ataques microbianos e facilidade de 

preparação e uso. 

Uma vez que estes materiais podem ter aplicações no processamento de alimentos, na 

indústria farmacêutica, na agricultura, entre outros, é importante que sejam biocompatíveis e 

atóxicos tanto para o Homem como para o meio ambientes. Além de mais, como resposta à 

crescente conscientização da população relativamente à sua saúde e ao meio ambiente, estes 

materiais devem ser biodegradáveis e o seu uso economicamente viável (Krajewska, 2004). 

Os materiais utilizados na produção dos suportes de imobilização podem ser classificados pela 

sua composição química (orgânicos e inorgânicos) e/ou pela sua morfologia (porosos e não 

porosos).  
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Tabela 4 – Classificação dos suportes utilizados na produção dos suportes de imobilização (Adaptado de Guisan, 
2006) 

Orgânicos 

Polímeros naturais 

 Polissacáridos: quitosano, celulose, alginato, agarose, amido, pectina, agar 

 Proteínas: colagénio, albumina 
Polímeros sintécticos 

 Poliestireno 

 Outros polímeros: poliacrilato, poliacrilamida, poliamidas, polímeros vinílicos 

Inorgânicos 

Minerais naturais: sílica, zeólitos, cerâmicas 
Materiais processados: vidro, metais, óxidos metálicos 

 

Os suportes não porosos apresentam poucas limitações difusionais, uma vez que as enzimas se 

encontram na superfície externa do suporte, facilitando a interacção do catalisador com o 

suporte, mas têm uma pequena área superficial. Assim, são geralmente preferidos os suportes 

porosos pois a elevada área superficial permite uma maior capacidade de carga de enzima, 

além de a enzima imobilizada se encontrar mais protegida do ambiente envolvente. Os 

suportes porosos devem ter uma distribuição de poros controlada de forma a optimizar as 

propriedades de capacidade de carga e fluxo.  

Apesar das muitas vantagens dos suportes inorgânicos, como a elevada estabilidade face à 

degradação física, química e microbiana, a maior parte das aplicações industriais são realizadas 

com matrizes orgânicas (Guisan, 2006). 

Os polímeros orgânicos sintéticos foram comercializados devido à sua disponibilidade e custo. 

No entanto, devido à sua fraca estabilidade mecânica, foi necessário realizar modificações 

químicas e físicas de forma a melhorar o seu desempenho. Além disso, ainda apresentam 

limitações na indução de transferência de massa e baixa capacidade de carga, resultando 

numa má estabilização (Hwang & Gu, 2013). 

 

Dentro de cada um dos grupos referidos na Tabela 4 existe uma variedade de compostos, cada 

um com características diferentes, pelo que apenas serão abordados de forma mais detalhada 

os que estiveram directamente envolvidos na realização deste trabalho. 
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1.4.3.1. Quitosano 

Dos vários suportes existentes que podem ser considerados e estudados para a imobilização 

de enzimas, o quitosano é o de maior interesse uma vez que apresenta a maioria das 

características que um material para imobilização de enzimas deve possuir. 

O quitosano é um polissacárido obtido pela desacetilação da quitina, um polissacárido 

encontrado nas cascas de crustáceos, no exoesqueleto de insectos e nas paredes celulares de 

fungos e leveduras, através de um processo de alcalinização a altas temperaturas. 

 

 

 

Figura 12 – Estrutura do quitosano 

Os principais parâmetros que influenciam as características do quitosano são o seu peso 

molecular e o grau de desacetilação. Estes parâmetros são determinados pelas condições 

seleccionadas durante a preparação mas podem ser posteriormente modificados numa etapa 

subsequente do processo. 

O quitosano tem recebido grande atenção para aplicações médicas e farmacêuticas devido às 

suas atractivas propriedades intrínsecas. De facto, o quitosano é conhecido pela sua 

biocompatibilidade, permitindo a sua utilização em várias aplicações médicas como por 

exemplo a aplicação ocular tópica (Felt et al., 1999) e na veiculação de fármacos (Mitra et al., 

2001). Também promove a cicatrização de feridas (Ueno et al., 2001) e tem efeito 

bacteriostático e fungicida (Fei Liu et al., 2001). Devido às suas cargas positivas a um pH 

fisiológico, o quitosano é também bioadesivo, o que aumenta a retenção no local de aplicação 

(He et al., 1998). Além disso, uma vez que o quitosano é metabolizado por certas enzimas 

humanas, como a lisozima, pode ser considerado biodegradável (Muzzarelli, 1997). Por último, 

é um composto abundante na natureza, com uma produção de baixo custo e é ecologicamente 

interessante. Na área da biotecnologia o quitosano pode encontrar aplicação como matriz 

cromatográfica, membrana para separações por membranas e especialmente como suporte de 

imobilização de enzimas e células.  

 

Os suportes de imobilização que utilizam quitosano podem ser utilizados na forma de pó, 

flocos e géis de configuração geométrica variada, podendo ser adquiridos comercialmente ou 

produzidos no laboratório. Na forma de pó e flocos, o quitosano apresenta duas grandes 

desvantagens: (1) solubilidade em meio ácido, que dificulta a sua recuperação e (2) baixa área 

superficial, que limita o acesso aos grupos amino não expostos, havendo por isso uma 

diminuição da velocidade e capacidade de adsorção. Estes problemas podem ser contornados 

promovendo a reticulação da cadeia polimérica do quitosano e a modificando a sua estrutura 

para esferas. Quanto à preparação de géis, esta é promovida pelo facto de o quitosano se 

dissolver facilmente em soluções diluídas da maioria dos ácidos orgânicos, incluindo o ácido 

fórmico, acético, tartárico e cítrico, de modo a formar soluções viscosas que precipitam com o 
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aumento do pH e por formação de complexos ionotrópicos insolúveis em água com 

polieletrólitos aniónicos (Krajewska, 2004). Desta forma, géis de quitosano na forma de 

esferas, membranas, cápsulas, entre outros, podem ser produzidos.  

De forma geral, são aplicados a posteriori tratamentos e modificações de forma a melhorar a 

estabilidade e durabilidade do gel. Os métodos de preparação dos géis de quitosano descritos 

na literatura podem ser divididos em quatro grupos: (1) método de evaporação do solvente; 

(2) método de neutralização; (3) método de reticulação (cross-linking) e (4) método de 

gelificação ionotrópica, sendo os utilizados neste trabalho abordados mais à frente (no ponto 

1.5.1). 

 

1.4.3.2. Ácido polivinílico (PVA) 

O ácido polivinílico é um material sintético que emergiu como alternativa na produção de 

hidrogéis devido ao facto de ser um composto barato, inócuo, biocompatível, e mecânica e 

quimicamente robusto (Durieux et al., 2000; Lozinsky & Plieva, 1998). Apesar de ser usado na 

sua maioria para a imobilização de células, tem sido aplicado com sucesso na imobilização de 

compósitos enzima-polímero e agregados de enzima. 

O PVA tem uma estrutura relativamente simples, com um grupo hidroxilo pendente (Figura 

13). É produzido pela polimerização do acetato de vinil com formação de acetato de polivinil, 

sendo este hidrolisado a PVA. Como a reacção de hidrólise não é completa, formam-se 

polímeros com um certo grau de hidrólise que depende da extensão da reacção. O grau de 

hidrólise ou o conteúdo de grupos acetatos no polímero tem efeito na solubilidade e nas 

propriedades químicas do PVA.  

 

 

 

 

 

Figura 13 – Esquema de reacção da formação do álcool polivinílico 

Hidrogéis de PVA têm sido utilizados em várias aplicações biomédicas e farmacêuticas pois 

apresentam certas vantagens que os tornam excelentes candidatos a biomateriais. Algumas 

destas vantagens incluem o facto de não serem tóxicos nem cancerígenos, apresentarem 

características bioadesivas, assim como a sua facilidade de processamento associado. Os 

hidrogéis de PVA também apresentam um elevado grau de turgescência (swelling) em água 

(ou fluidos biológicos) e uma natureza borrachada e elástica. Devido a estas propriedades, o 

PVA é capaz de simular tecido natural (Schmedlen et al., 2002) e pode ser prontamente aceite 

no organismo. Os hidrogéis de PVA têm sido utilizados para lentes de contacto (Peppas & 

Yang, 1980), no revestimento de corações artificiais e na veiculação de fármacos. Também foi 

Acetato de vinil Poliacetato de vinil Álcool polivinílico 
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investigado o uso de hidrogéis de PVA na possível reconstrução de cordas vocais (Peppas et al., 

1979) e como possíveis candidatos em biomembranas para aplicação em rins artificiais (Peppas 

& Merrill, 1977). De salientar ainda a aplicação destes hidrogéis no desenvolvimento de 

cartilagem articular (Oka et al., 1990).  

De forma a ser útil nas aplicações referidas anteriormente, o PVA pode sofrer cross-linking da 

mesma forma que os géis de quitosano. Alguns dos agentes bifuncionais que podem ser 

utilizados na preparação de hidrogéis de PVA são o glutaraldeído, acetaldeído, formaldeído e 

outros monoaldeídos. Combinando um destes agentes com ácido sulfúrico, ácido acético ou 

metanol, formam-se pontes acetal entre os grupos hidroxilo das cadeias de PVA. Por esse 

motivo, o uso de técnicas de imobilização para produzir um novo catalisador com boa 

actividade enzimática e elevada estabilidade operacional e de armazenagem é necessário.  

O método de imobilização mais comum é realizado por mistura do biocatalisador numa 

solução de PVA e a promoção da sua gelificação é conseguida por gotejamento da mistura 

numa superfície permitindo a secagem parcial, ou por gotejamento numa solução de extrusão 

como as de ácido bórico ou sulfato de sódio, de forma a promover a reticulação entre as 

moléculas de PVA (De Queiroz et al., 2006; Long et al., 2004).  
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1.5. Técnicas de imobilização 

Também a técnica pela qual a enzima é imobilizada deve ser tida em conta na formulação do 

procedimento a adoptar. Existem diversas técnicas para o efeito, no entanto apenas serão 

abordadas aquelas que desempenharam um papel fundamental na realização deste trabalho. 

 

1.5.1. Formação de microesferas 

A imobilização da β-glucosidase utilizando quitosano como suporte de imobilização foi 

realizada por dois dos métodos referidos anteriormente, primeiro por precipitação alcalina e 

segundo, após a precipitação alcalina, cross-linking com agentes de reticulação.  

 

 Método de neutralização 

Se uma solução ácida de quitosano for misturada com uma base, dá-se um aumento no valor 

do pH e a consequente precipitação de quitosano sólido. Este método é utilizado na produção 

de precipitados, membranas, fibras, mas acima de tudo de esferas de diferentes tamanhos e 

porosidades. Estas são obtidas pela adição gota a gota de uma solução de quitosano a uma 

solução de NaOH, frequentemente preparada em soluções aquosas de etanol, onde este, 

sendo um não solvente do quitosano, facilita a solidificação das esferas. Após a sua 

preparação, as esferas são normalmente submetidas a uma etapa de cross-linking. A 

imobilização enzimática é conseguida pela ligação à superfície do gel por adsorção, reticulação 

ou ligação covalente, ou por inclusão se a enzima for dissolvida na solução inicial de quitosano 

(Krajewska, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Representação esquemática do método de precipitação alcalina 

 

 Método de reticulação 

Uma solução ácida de quitosano é sujeita a uma reticulação simples por mistura com um 

agente de reticulação, o que resulta na gelificação da solução. A enzima pode ser imobilizada 

nestes géis se for misturada com a solução de quitosano antes do passo de reticulação. Neste 

método, não é necessário activação química uma vez que o agente de reticulação, 
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normalmente um agente bifuncional, desempenha ambas as funções, a de reticulação e a de 

activação. 

De todos os agentes bifuncionais o mais utilizado é o glutaraldeído, devido à sua fiabilidade e 

facilidade de utilização, mas mais importante ainda, devido à disponibilidade dos grupos amina 

que reagem não só com as enzimas, mas também com o quitosano. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Esquema da reacção entre o quitosano, o glutaraldeído e os grupos amina das enzimas, com formação 
de uma estrutura reticulada 

A activação de suportes com glutaraldeído é uma metodologia simples e eficiente e, nalguns 

casos, permite melhorar a estabilidade enzimática devido à formação de ligações 

multipontuais ou de ligações entre as subunidades enzimáticas (Betancor et al., 2006).  

A eficiência do método de reticulação depende da concentração do agente de reticulação, do 

pH do meio reaccional, da temperatura, do tempo de reacção e do grau de desacetilação do 

quitosano (Berger et al., 2004). 

Os hidrogéis formados por reticulação devem ser lavados e purificados de modo a eliminar as 

moléculas do agente de reticulação que não reagiu, uma vez que apresentam elevada 

toxicidade (Berger et al., 2004). 

 

1.5.2. Electrospinning 

O electrospinning é uma tecnologia amplamente utilizada na formação de fibras 
electroestáticas que utiliza forças eléctricas para produzir fibras de polímeros tanto de origem 
natural como sintética (Ahn et al., 2006; Hunley & Long, 2008; Lannutti et al., 2007; Reneker & 
Yarin, 2008). 

Esta técnica ganhou muita atenção na última década não só devido à sua versatilidade em 
formar uma grande variedade de fibras poliméricas, como também devido à sua capacidade de 
produzir, de forma consistente, fibras na gama dos submícron, o que é difícil de obter através 
de outras técnicas (Huang et al., 2003; Ma et al., 2005; Reneker et al., 2000; Schreuder-Gibson 
et al., 2002; Theron et al., 2005). 

O electrospinning é uma técnica simples e robusta, que tem sido largamente investigada nos 
últimos anos para uso em diversas áreas como a nanocatálise, engenharia de tecidos, 

 
 

Quitosano 
(QTS) 

Glutaraldeído Enzima 

E 

NH
2
 

+ + 



Introdução|31 
 

electrónica óptica, biotecnologia, biomédica e engenharia do ambiente, e ainda com 
aplicações em roupas de protecção (Barnes et al., 2007; Liang et al., 2007; Luu et al., 2003; 
Ramakrishna et al., 2006; Subbiah et al., 2005; Welle et al., 2007). 

 

Figura 16 – Exemplos de aplicação de fibras produzidas por electrospinning em diferentes sectores 

Esta é uma técnica muito antiga, observada em 1897 por Rayleight, mas só recentemente (por 

volta de 1994) se conferiu este nome. 

Desde os anos 80 e especialmente nos últimos anos, o processo de electrospinning ganhou 

mais atenção devido a um interesse crescente em nanotecnologia, uma vez que fibras 

ultrafinas ou estruturas fibrosas de vários polímeros com diâmetros na gama micro e nano 

podem ser facilmente fabricadas com este processo (Huang et al., 2003). A popularidade do 

processo de electrospinning pode ser constatada pelo facto de mais de 200 universidade e 

institutos de investigação em todo o mundo estarem a estudar os aspectos do processo de 

electrospinning e da fibra que produz, assim como o aumento do número de patentes com 

aplicações baseadas em electrospinning nos últimos anos.  

 

1.5.2.1. Processo de electrospinning 

O electrospinning é uma abordagem única que usa forças electroestáticas para formar finas 

fibras a partir de soluções poliméricas. Estas fibras apresentam um diâmetro pequeno (de 

nanómetro a micrómetro) e uma área de superfície maior do que aquelas obtidas por 

processos convencionais. 

Actualmente existem dois tipos de montagem de electrospinning, uma vertical e outra 

horizontal. Em qualquer montagem o sistema é composto por três componentes principais: 

uma fonte de alta tensão, uma seringa munida de agulha e um colector ligado à terra 

(normalmente uma tela ou um prato metálico). A fonte de alta tensão, de vários kVs, carrega 
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com uma determinada polaridade a solução polimérica que é então acelerada em direcção ao 

colector de polaridade oposta (Liang et al., 2007; Sill & von Recum, 2008). 

 

No processo de electrospinning, uma solução polimérica mantida pela sua tensão superficial 

no fim do tubo capilar é sujeita a um campo eléctrico, e uma carga eléctrica é induzida na 

superfície do líquido devido a este campo eléctrico. Quando o campo eléctrico aplicado atinge 

um valor crítico, as forças eléctricas de repulsão superam as de tensão superficial. Assim, um 

jacto carregado da solução é ejectado da ponta da agulha, de forma instável e rápida, até ao 

colector, permitindo a evaporação do solvente, ficando apenas um polímero (Adomavičiūtė & 

Milašius, 2007; Taylor, 1969; Yarin et al., 2001). 

 

1.5.2.2. Polímeros utilizados em electrospinning 

Os polímeros utilizados podem ser de origem sintéctica, natural ou uma mistura de ambos, 

incluindo proteínas (Wnek et al., 2003), ácidos nucleicos (Fang & Reneker, 1997) e até 

polissacáridos (Son et al., 2004). 

Nos polímeros naturais podem-se incluir o colagénio, quitosano, gelatina, caseína, acetato de 

celulose, proteína da seda, quitina, fibrinogénio, entre outros. Típicos polímeros sintéticos são 

os poliésteres hidrofóbicos biodegradáveis como por exemplo o ácido poliglicólico (PGA) e o 

ácido poliláctico (PLA). Quando utilizados em aplicações biomédicas, os polímeros naturais 

apresentam melhor biocompatibilidade e baixa imunogenicidade, comparativamente aos 

polímeros sintécticos. 

 

1.5.2.3. Efeito de vários parâmetros no processo 

O processo de electrospinning, e consequentemente as fibras obtidas por esse processo são 

significativamente afectadas por diversos factores. Através de um manuseamento correcto dos 

mesmos podem-se obter fibras de morfologia e diâmetros desejados.  
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1. Parâmetros da solução 

 

 Concentração 

Para que haja formação de fibra é necessário uma concentração mínima da solução 

polimérica. A baixas concentrações obtém-se uma mistura de grânulos e fibras e com o 

aumento da concentração a forma dos grânulos altera-se de esférica para fusiforme e 

finalmente para uniformes. Esta alteração é conseguida, com aumento dos diâmetros, devido 

a uma maior resistência à viscosidade (Deitzel et al., 2001; Haghi & Akbari, 2007; Ki et al., 

2005; Liu & Hsieh, 2002; McKee et al., 2004; Ryu et al., 2003). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17 – Imagens obtidas por SEM de nanofibras de PPC (carbonato de polipropileno) preparadas por 
electrospinning a partir de soluções de diclorometano contento (A) 2wt%, (B) 3wt% e (C) 4wt% PPC (Welle et al., 

2007) 

 Peso molecular 

O peso molecular do polímero tem efeitos significativos nas propriedades reológicas e 

eléctricas, como a viscosidade, a tensão superficial e a condutividade (Haghi & Akbari, 2007). 

Geralmente são usadas soluções poliméricas de maior peso molecular uma vez que fornecem 

a viscosidade desejada para a formação das fibras. Tal como acontece na concentração, 

soluções de menor peso molecular tendem a formar grânulos em vez de fibras mas à medida 

que se aumenta o peso molecular os grânulos começam a dar origem a fibras. 

 Viscosidade 

A viscosidade das soluções está relacionada com o tamanho e morfologia da fibra produzida 

durante o processo de electrospinning. Quando se utilizam soluções de viscosidade muito 

baixa não há uma formação de fibras contínuas e com viscosidade elevada há dificuldades na 

ejecção, pelo que uma viscosidade óptima é essencial no processo. Assim, a viscosidade de 

uma solução polimérica e o peso molecular do polímero estão relacionados um com o outro 

(Deitzel et al., 2001). 

 Tensão superficial 

Reduzindo a tensão superficial de uma solução polimérica podem ser obtidas fibras sem 

grânulos. Regra geral, elevadas tensões superficiais inibem o processo de electrospinning 

devido à instabilidade dos jactos e à formação de gotículas pulverizadas (Hohman et al., 2001). 

 

A B C 
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 Condutividade/densidade de carga superficial 

A condutividade da solução é determinado principalmente pelo tipo de polímero, solvente 

utilizado e pela disponibilidade de sais ionizáveis. Com o aumento da condutividade eléctrica 

da solução há uma redução significativa do diâmetro das fibras enquanto com baixa 

condutividade não ocorre o alongamento necessário do jacto de forma a se produzir fibras 

uniformes, além de se poderem observar grânulos.  

Os iões tendem a aumentar a capacidade de transporte de carga do jacto, submetendo-o 

assim a uma maior tensão com o campo eléctrico aplicado. Com o trabalho de Zong et al. 

(2002) ficou demonstrado o efeito dos iões pela adição de sal iónico na morfologia e diâmetro 

das fibras. Os autores descobriram que com a adição de sais iónicos como KH2PO4, NaH2PO4 e 

NaCl não eram produzidos grânulos nas fibras. Esta abordagem mostra assim que, com o uso 

de sais iónicos, a uniformidade das fibras aumenta e há uma diminuição na formação de 

grânulos. 

 

2. Parâmetros do processo 

 

 Voltagem aplicada 

A formação de fibras só ocorre quando um determinado limiar de voltagem é atingido. 

Investigadores sugerem que aplicando voltagens sucessivamente maiores leva a uma maior 

ejecção da solução polimérica, o que por sua vez facilita a formação de fibras de diâmetros 

maiores (Demir et al., 2002; Zhang et al., 2005). No entanto, outros autores reportaram que o 

aumento da voltagem aplicada aumenta as forças de repulsão electroestáticas no jacto o que 

favorece o estreitamento do diâmetro da fibra. Na maioria dos casos, uma maior voltagem 

provoca um maior alongamento da solução polimérica, devido às forças de Coulomb no jacto, 

assim como um campo eléctrico forte. Estes efeitos conduzem a uma redução no diâmetro das 

fibras e também a uma rápida evaporação do solvente. Com uma elevada voltagem há 

também grande probabilidade de formação de grânulos (Buchko et al., 1999; Deitzel et al., 

2001; Demir et al., 2002; Haghi & Akbari, 2007; Katti et al., 2004; Lee et al., 2004; Megelski et 

al., 2002; Mo et al., 2004; Pawlowski et al., 2004). 

 Fluxo 

O fluxo ao qual a solução polimérica é injectada da agulha é um parâmetro muito importante 

do processo uma vez que influencia a velocidade de saída do jacto assim como a taxa de 

transferência do material. Fluxos de menores valores são os mais desejados uma vez que o 

solvente tem tempo suficiente para evaporar até alcançar o colector (Yuan et al., 2004). 

 Tipos de colectores 

Num processo de electrospinning, o colector funciona como um substrato condutor de onde as 

fibras são recolhidas. Geralmente a folha de alumínio é utilizada como substrato, mas devido à 

dificuldade em transferir as fibras formadas e com a necessidade de fibras alinhadas, outros 
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colectores como papel condutor, tecido condutor, rede de arame, entre outros também têm 

sido utilizados (Wang et al., 2005).  

O alinhamento das fibras é determinado pelo tipo de colector e a sua velocidade de rotação 

(Laurencin et al., 2008). As fibras geradas são depositadas no colector como uma massa 

aleatória devido à instabilidade de flexão do jacto altamente carregado (Reneker et al., 2000; 

Shin et al., 2001).   

 Distância entre a ponta da agulha e o colector 

Verificou-se que a distância entre a agulha e o colector era outro factor possível de ser 

alterado para controlar o diâmetro e morfologia das fibras. É necessário uma distância mínima 

para que as fibras sequem antes de alcançarem o colector, de outra forma, distâncias muito 

próximas ou muito afastadas do colector levam à formação de grânulos (Ki et al., 2005; Lee et 

al., 2004; Geng et al., 2005). 

 

3. Parâmetros ambientais 

Além de parâmetros relativos à solução e ao processo propriamente dito, existem também 

factores ambientais que influenciam as fibras obtidas tais como a humidade e a temperatura. 

Um aumento da temperatura leva a uma diminuição do diâmetro das fibras, sendo esta 

diminuição atribuída à diminuição da viscosidade da solução polimérica (Mit-uppatham et al., 

2004). Para humidades muito baixas, verificou-se que as fibras secam rapidamente devido a 

um aumento da evaporação do solvente, pelo que o processo de electrospinning só pode ser 

realizado por alguns minutos antes de a ponta da agulha entupir (Baumgarten, 1971).  

 

1.5.2.4. Solventes utilizados no processo 

Os solventes utilizados na preparação das soluções poliméricas também têm um papel 

significativo no processo de electrospinning, pois o início do processo é a dissolução do 

polímero num solvente adequado. Os solventes devem ter propriedades como boa 

volatilidade, pressão de vapor, ponto de ebulição e devem manter a integridade da solução 

polimérica. 

Diversos grupos de investigação investigaram o efeito de solventes como clorofórmio, 

dimetilformamida (DMF), mistura de ácido trifluoroacético e diclorometado, e água em 

polietilenoglicol (PEO), poliestireno e politereftalato de etileno (PET), mostrando o efeito das 

propriedades do solvente e da concentração do polímero na morfologia, estrutura e 

propriedades mecânicas e térmicas durante o processo de electrospinning (Son et al., 2004b; 

Veleirinho et al., 2008; Wannatong et al., 2004). 
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1.6. Técnicas cromatográficas 

1.6.1. Cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) 

A cromatografia líquida de alta eficiência é uma técnica bastante poderosa da química 

analítica, pois tem a capacidade de separar, identificar e quantificar compostos presentes em 

amostras (simples ou complexas) que possam ser dissolvidas em líquidos. 

Os componentes de um sistema básico de HPLC encontram-se representados na Figura 18. Um 

reservatório contém a fase móvel, de alto grau de pureza e com capacidade de dissolver a 

amostra sem decompor os seus componentes. A sua desgaseificação é indispensável ao bom 

funcionamento do sistema pois permite uma reprodutibilidade do fluxo assim como 

estabilidade da linha de base. Uma bomba é utilizada para enviar um fluxo constante e 

reprodutível da fase móvel para o sistema, que passa pela válvula de injecção antes de entrar 

na coluna. É na coluna que se encontram as partículas de enchimento (fase estacionária) 

responsáveis pela separação dos compostos presentes nas amostras. Por fim, é necessário a 

existência de um detector que examina continuamente o material eluído, dando origem a um 

sinal quando há passagem de compostos, sendo este visualizado num computador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Representação esquemática de um sistema de HPLC 

A cromatografia líquida de alta eficiência tornou-se o método de eleição na análise de 

compostos fenólicos em peles de uvas e vinhos. Alguns compostos fenólicos presentes nos 

vinhos apresentam absorvâncias características na região do UV-Vis e, por conseguinte, podem 

ser facilmente detectados num HPLC com detector de fotodíodos. Por exemplo, as 

antocianinas são de cor vermelha e mostram uma absorvância máxima a 520 nm, os flavonóis 

são de cor amarela e apresentam uma absorção máxima a 360 nm e por fim os ácidos 
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hidroxicinâmicos podem ser detectados especificamente pela sua elevada absorvância a 320 

nm. Infelizmente, os principais fenóis presentes nos vinhos não apresentam uma absorção 

específica e têm um máximo a 280 nm, como todos os restantes compostos fenólicos. Por 

outro lado, os flavan-3-óis têm propriedades de fluorescência que os outros fenóis não têm, 

pelo que pode ser usado um detector de fluorescência para a sua análise (Gómez-Alonso et al., 

2007). 

A título de exemplo, é possível observar na Figura 19 os perfis obtidos para o vinho do Porto 

nos três comprimentos de onda analisados: 280, 320 e 360 nm, evidenciando-se o aumento de 

alguns picos ao comprimento de onda de 320nm, correspondendo portanto a compostos 

hidroxicinâmicos. 

 

Figura 19 – Perfis cromatográficos do vinho do Porto aos comprimentos de onda de 280, 320 e 360 nm 

 

1.6.2. Cromatografia líquida-Espectrometria de massa (LC-MS) 

O LC-MS é uma técnica analítica que combina o poder de separação da cromatografia liquida 

(LC) com o potente detector da espectrometria de massa (MS). A cromatografia líquida separa 

os componentes da amostra, sendo estes de seguida introduzidos no espectrómetro de massa, 

onde são criados e detectados iões. Mesmo com um equipamento de MS muito sofisticado, a 

cromatografia líquida é bastante útil para remover interferências da amostra que de outra 

forma poderiam afectar a ionização. 

Os espectrómetros de massa (Figura 20) operam por conversão das moléculas do analito para 

um estado ionizado carregado. Sujeitos a um campo eléctrico e/ou magnético, os iões e os 

fragmentos iónicos produzidos no processo de ionização são separados de acordo com a sua 

razão massa/carga (m/z), com posterior detecção. A escolha das unidades básicas deste 
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sistema deve ter em conta diversos factores como por exemplo o tipo de amostra (sólida, 

líquida) e o objectivo principal da análise. 

 

 

 

Figura 20 – Representação esquemática de um sistema de espectrometria de massa 

 

Neste caso, foi utilizado um sistema de ionização à pressão atmosférica (API), considerado 

uma técnica de ionização soft, ou seja, pouca energia é aplicada ao analito e 

consequentemente pouca fragmentação ocorre. Esta técnica é adequada à análise de 

compostos de baixo e elevado peso molecular, polares ou apolares, e pode ser usada para 

confirmar rapidamente a identidade de uma vasta gama de compostos voláteis e não voláteis, 

fornecendo informações de peso molecular e fragmentação precisas e sensíveis. 

Dentro da API foi utilizada uma fonte de ionização de electrospray (ESI). O analito dissolvido 

num solvente polar é bombeado através de um capilar metálico, ao qual é aplicado um 

potencial de 3-4 kV na sua ponta, o que leva à formação de aerossol de gotas com carga. Este 

processo é facilitado pela introdução de um gás nebulizador (azoto) que é introduzido 

exteriormente ao capilar. As gotas carregadas diminuem rapidamente de tamanho devido ao 

contrafluxo de azoto aquecido, que também ajuda a eliminar as partículas sem carga. O forte 

campo electroestático que se forma provoca a libertação de alguns iões que são introduzidos 

no analisador da amostra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Representação esquemática de um sistema de ionização por electrospray (ESI) (Adaptado de Agilent, 
“Basics of HPLC-MS”) 

No analisador de massas os iões são separados de acordo com a respectiva razão massa/carga 

(m/z), tendo sido utilizado um triplo quadrupolo pois este é fácil de usar, tem uma elevada 

gama de massa e boa linearidade, é um componente relativamente pequeno, robusto, e 

barato e ainda permite trabalhar em modo scan (varrimento) e SIM ou SIR (Single Ion 
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Monitoring). Um triplo quadrupolo caracteriza-se por dois quadrupolos separados por uma 

célula de colisão. Apenas os iões com uma determinada razão massa/carga podem passar 

através dos filtros do quadrupolo, e os restantes são varridos como moléculas descarregadas. 

Depois dos iões serem separados no analisador, têm que ser detectados. O detector permite 

gerar uma corrente eléctrica formada pelo choque dos iões no seu interior. Este sinal é 

amplificado e transformado num sinal que será registado ou guardado num computador. 
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2.1.  Objectivo geral 

Este trabalho teve como principal foco o desenvolvimento de micro e nanopartículas de β-

glucosidase em diferentes suportes de imobilização e sob diferentes condições operacionais, 

com o objectivo de se obterem novos compostos para melhoramento das características e 

propriedades nutracêuticas de vinhos e aromas. 

 

2.2.  Objectivos específicos 

Este trabalho teve como primeiro objectivo específico a caracterização da enzima β-

glucosidase na sua forma livre, com avaliação da influência de vários parâmetros cinéticos 

(temperatura, concentração de enzima, e tipo e concentração de substrato) na actividade da 

enzima. 

Um segundo objectivo foi o estudo de dois suportes de imobilização (quitosano e PVA), 

recorrendo a duas técnicas diferentes (formação de microesferas e electrospinning), avaliando 

a sua eficácia na estabilidade e actividade da enzima. 

Por fim, pretendeu-se avaliar a actividade da enzima tanto na forma livre como imobilizada 

utilizando vários substratos (inespecíficos e glucosilados), avaliando a eficácia da imobilização 

na hidrólise da ligação glucosídica. Também foi realizada uma análise dos compostos fenólicos 

presentes nas duas matrizes alimentares em estudo (Vinho do Porto e Vinho Moscatel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Materiais e métodos 
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3.1. Materiais 

3.1.1. Enzima 

A enzima β-glucosidase (EC n.º 232-589-7; CAS n.º 9001-22-3), obtida de amêndoas, foi 

adquirida à Sigma (Espanha) e mantida a -8oC. 

 

3.1.2. Substratos 

a) Específicos 

O 4-nitrofenil-α-D-glucopiranosídeo (≥99%; CAS n.º 3767-28-0) e o 4-nitrofenil-β-D-

glucopiranosídeo (≥99%; CAS n.º 2492-87-7) foram adquiridos à Sigma (Suíça) e mantidos a -

8oC. 

b) Inespecíficos 

A naringina (≥90%; CAS n.º 10236-47-2) foi adquirida à Sigma (Reino Unido), a diosmina (~95%; 

CAS n.º 520-27-4) foi adquirida à Sigma (Espanha) e a D-(-)-Salicina (≥99%; CAS n.º 138-52-3) 

foi adquirida à Sigma (Espanha). O ginsenósido (95%) foi adquirido a uma empresa chinesa. 

 

c) Glucosilados 

A prunina (naringenina-7-O-glucósido), a isoquercetina (2-(3,4-dihidroxifenil)-5,7-dihidroxi-3-

[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxicromen-4-ona) e o ginsenósido 

(doravante denominado ginsenósido*) foram sintetizados no Laboratório de Biotecnologia do 

CBT (Chemical Biology and Toxicology) do iMed-ULisboa (Instituto de Investigação do 

Medicamento).  

A luteolina-7-O-glucósido (≥99%; CAS n.º 491-70-3), a quercetina-4-O-glucósido (≥95%; CAS n.º 

20229-56-5), a isoramnetina-3-O-glucósido (≥95%; CAS n.º 5041-82-7), a malvidina-3,5-di-O-

glucósido (≥95%; CAS n.º 16727-30-3) e a peonidina-3-O-glucósido (≥95%; CAS n.º 6906-39-4) 

foram adquiridos à Extrasynthese (França). 

d) Matriz alimentar 

Vinho Moscatel de produção caseira (2010) e Vinho do Porto (Offley Tawny 10 anos) adquirido 

numa superfície comercial. 

 

3.1.3. Suportes de imobilização 

O álcool polivinílico hidrolisado (PVA; ≥99%; CAS n.º 9002-89-5) foi adquirido à Sigma (EUA) e o 

quitosano de peso molecular médio (CAS n.º 9012-76-4) à Sigma (Islândia). 
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3.1.4. Outros reagentes 

a) Utilizados como padrões 

A D-(+)-Glucose monohidratada (CAS n.º 14431-43-7) foi adquirida à Sigma (França), o p-

nitrofenol cristalino (4-nitrofenol; CAS n.º 100-02-7) foi adquirido à Sigma (EUA) e o o-

nitrofenol (2-nitrofenol; ≥99%; CAS n.º 88-75-5) foi adquirido à Merck (Alemanha). 

b) Utilizados na preparação de tampões 

O acetato de sódio trihidratado (99.5-100.5%; CAS n.º 6131-90-4) foi adquirido à Merck 

(Alemanha) e o ácido acético glacial (99.8%; CAS n.º 64-19-7) foi adquirido à Scharlau 

(Espanha). 

c) Utilizados na preparação do reagente DNS 

O ácido 3,5-dinitrosalicílico (≥98%; CAS n.º 609-99-4) e o hidróxido de sódio (≥99%; CAS n.º 

1310-73-2) foram adquiridos à Merck (Alemanha) e o tartarato duplo de sódio e potássio (sal 

de La Rochelle; 99-102%; CAS n.º 6381-59-5) foi adquirido à Scharlau (Espanha). 

d) Utilizados como agentes de reticulação 

O ácido fenilborónico (≥97%; CAS n.º 98-80-6) foi adquirido à Sigma (China), o ácido bórico 

(≥99,5%; CAS n.º 10043-35-3) foi adquirido à Sigma (Espanha), o glutaraldeído (25% em água; 

CAS n.º 111-30-8) foi adquirido à Merck (Alemanha), o sulfato de sódio (99+%; CAS n.º 7757-

82-6) foi adquirido à Aldrich (Alemanha). 

e) Outros fins 

O reagente de Bradford (Protein Assay Dye Reagent Concentrate #500-0006) foi adquirido à 

Bio-rad. O etanol (≥99.9%; CAS n.º 64-17-5) foi adquirido à Merck (Alemanha). O tripolifosfato 

de sódio (TPP; 85%; CAS n.º 7758-29-4) foi adquirido à Sigma (Alemanha).O dimetilsulfóxido 

(DMSO; ≥99.9%; CAS n.º 67-68-5) foi adquirido ao Group Carlo Erba Reagents (França). O ácido 

láctico (90%; CAS n.º 50-21-5) foi adquirido à Sigma (Alemanha). 
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3.2. Métodos 

3.2.1. Determinação de açúcares redutores 

a) Fundamento teórico 

A concentração de açúcares redutores pode ser determinada através do método do ácido 3,5-

dinitrossalicílico (DNS) (Miller, 1959), adaptado à microescala. O ácido 3,5-dinitrossalicílico (cor 

amarela) é um composto aromático que reage com açúcares redutores, em condições 

alcalinas, formando o ácido 3-amino-5-nitrosalicílico (cor alaranjada) (Figura 22). 

Nesta reacção, os grupos carbonilo do açúcar são oxidados a carboxilo e simultaneamente 

ocorre a substituição do grupo nitro (NO2) do ácido 3,5-dinitrosalicílico por um grupo amina 

(NH2), levando a uma alteração da cor do composto que passa de amarelo a laranja-

avermelhado. 

A intensidade da cor é proporcional à concentração de glucose presente na solução, dentro de 

uma certa gama, (de acordo com a Lei de Lambert Beer). Esta mudança na intensidade da cor é 

medida espectrofotometricamente.  

 

 

 

 

Figura 22 – Reacção do ácido 3,5-dinitrosalicílico com o açúcar redutor, formando o ácido 3-amino-5-
nitrosalicílico 

 

b) Preparação do reagente DNS 

Dissolveu-se à temperatura ambiente 5g de ácido 3,5-dinitrossalicílico em 100 mL de NaOH 2 N 

e 250 mL de água destilada. De seguida, juntou-se 150 g de sal de La Rochelle (tartarato duplo 

de sódio e potássio) e perfez-se o volume a 500 mL com água destilada. O reagente foi 

colocado num frasco de cor âmbar, coberto com papel de alumínio e guardado num local 

escuro. 

O sal de La Rochelle é adicionado para proteger o reagente da acção do oxigénio dissolvido. 

Em certas situações também se pode adicionar fenol para aumentar a cor produzida e 

bissulfito para estabilizar a cor obtida na presença de fenol, no entanto neste caso em 

concreto não houve necessidade. 
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condições alcalinas 

açúcar redutor açúcar oxidado 



Materiais e métodos|50 
 

c) Procedimento prático 

Adicionou-se 85 µL de reagente DNS e 85 µL de amostra em cada poço da microplaca (NuncTM 

Maxi Sorp) de 96 poços, sendo esta fechada e colocada num banho termoestatizado 

(memmert, W200) a 100 °C durante 5 min. Depois de arrefecer até à temperatura ambiente 

leu-se a absorvância a 595 nm (Anthos, Zenyth 3100) ou 545 nm (BMG LABTECH, FLUOstar 

Omega), consoante o leitor de placas automático utilizado. As amostras foram colocadas em 

duplicado nas respectivas microplacas. 

d) Curva de calibração 

Em todas as microplacas foram introduzidos controlos de forma a garantir a qualidade e 

validação dos resultados obtidos. Nesse sentido, foi colocado um branco com água e controlos 

com soluções padrão de glucose com concentrações entre 100 e 900 mg/L, em duplicado. O 

procedimento prático realizado foi o mesmo descrito no ponto anterior. Seguidamente 

apresentam-se duas das várias curvas de calibração realizadas aos comprimentos de onda de 

595 nm e 545 nm, consoante o equipamento utilizado.  

 

Figura 23 – Curva de calibração obtida da glucose utilizando um espectrofluorímetro (Anthos, Zenyth 3100) ao 
comprimento de onda de 595 nm 

 

Figura 24 – Curva de calibração obtida da glucose utilizando um espectrofluorímetro (BMG LABTECH, FLUOstar 
Omega) ao comprimento de onda de 545 nm 
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3.2.2. Determinação de proteínas 

a) Fundamento teórico 

A concentração de proteínas presentes numa solução pode ser determinada pelo método de 

Bradford (Bradford, 1976). Este método baseia-se na observação de que o corante azul 

brilhante de Coomassie existe em duas formas de cor diferente: vermelho e azul. A forma 

vermelha é convertida na forma azul após a ligação do corante às proteínas existentes em 

solução (Figura 25). Esta ligação induz um desvio do máximo de absorvância de 465nm, na 

molécula de corante isolada, para 595 nm quando ligada à proteína. O comprimento de onda 

utilizado para monitorizar a variação da concentração de proteína são os 595 nm. Assim, a 

absorção é proporcional à quantidade de proteína em solução.  

 

 

 

 

 

Figura 25 – Reacção do azul brilhante de Coomassie com uma proteína formando um complexo azul 

 

b) Procedimento prático 

A 150 µL de amostra adicionou-se 650 µL de água destilada e 200 µL de reagente de Bradford. 

Seguidamente agitou-se a mistura no vortex e leu-se em duplicado a absorvância a 595 nm 

num biofotómetro (BioPhotometer, Eppendorf), entre 5 a 7 min após o início da reacção. 

 

c) Curva de calibração 

De forma a garantir a qualidade e validação dos resultados obtidos, foi elaborada uma curva 

de calibração com soluções de β-glucosidase de concentrações compreendidas entre 0,07 e 

0,01 mg/mL, contra um branco de tampão acetato de sódio 0,02 M (pH 4,0). Todas as 

amostras foram lidas em duplicado seguindo o procedimento prático descrito no ponto 

anterior. 
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Figura 26 – Curva de calibração obtida da concentração de proteínas utilizando um biofotómetro (BioPhotometer, 
Eppendorf) ao comprimento de onda de 595 nm 

 

3.2.3. Determinação da actividade hidrolítica da enzima β-glucosidase 

a) Procedimento prático 

A actividade da enzima β-glucosidase foi testada utilizando p-nitrofenil-α-D-glucopiranosido 

(pNPαG) como substrato. A mistura reaccional era constituída por 4,5 mL de uma solução de 

pNPαG dissolvida em tampão acetato de sódio 0,02 M (pH 4,0) e 0,5mL de enzima ou de 

tampão (para o branco).  

A mistura reaccional foi incubada num agitador orbital (Aralab, Agitorb 160E). A tempos de 

recolha definidos, alíquotas de 250 µL da mistura reaccional foram transferidos para um 

eppendorf contendo 750 µL de NaOH 0,5 M. O hidróxido de sódio pára a reacção enzimática 

por aumento do pH do meio e ainda provoca uma alteração na cor da amostra por 

desprotonação do nitrofenol (produto), obtendo-se uma solução de cor amarela. Os ensaios 

foram realizados em duplicado. 

A quantidade de nitrofenol libertada foi determinada com recurso a um espectrofotómetro 

(Hitachi U-2000 Spectrophotometer), sendo a amostra lida de imediato a 400 nm, em 

duplicado.  

 

b) Curvas de calibração 

De forma a determinar a actividade da β-glucosidase realizou-se uma curva de calibração 

utilizando soluções padrão de concentrações de 0,01 a 0,97 mM. 

 Em eppendorfs colocou-se 250 µL de cada solução e adicionou-se 750 µL de NaOH 0,5 M, 

tendo as amostras sido lidas de imediato a 400 nm, em duplicado. 
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Figura 27 – Curva de calibração obtida da concentração de nitrofenol utilizando um espectrofotómetro (Hitachi U-
2000 Spectrophotometer) ao comprimento de onda de 400 nm 

 

c) Efeito do glutaraldeído 

Sabendo da possibilidade de interferência do glutaraldeído em métodos colorimétricos, 

decidiu-se verificar se interferia ou não neste método de quantificação em concreto. 

Para esse efeito, testaram-se duas soluções de glutaraldeído (0,5% e 1%), mais baixas que a 

utilizada na reticulação das fibras uma vez que, após as lavagens das mesmas, a presença 

deste reagente em solução é residual. Ambas as soluções de glutaraldeído foram testadas em 

pNPβG 2,5 mM e 5 mM, e analisadas da mesma forma que as restantes amostras. Verificou-se 

que, com o aumento da concentração de glutaraldeído de 0,5% para 1%, há um aumento 

acentuado do valor de absorvância, comparativamente ao ensaio de controlo, tanto para a 

solução de substrato de 2,5 mM como para a de 5 mM. 

Assim, conclui-se que a presença de glutaraldeído, mesmo em concentrações residuais, 

interfere com o método de quantificação. 

 

3.2.4. Cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) 

As análises foram realizadas com recurso a um sistema de HPLC compreendendo uma bomba, 

um amostrador automático, um detector de fotodíodos (Thermo Finnigan, Surveyor) e um 

detector de fluorescência (SpectraSystem, FL3000). A coluna (Lichrocart® RP-18; 250x4 mm; 5 

µm; Merck) e a pré-coluna (Manu-cart® RP-18; 5 µm; Merck) foram termoestatizadas a 35 °C. 

O volume de injecção foi de 20 µL. 

Para a detecção e quantificação dos compostos, os cromatogramas foram registados usando 

três canais individuais: 280, 320 e 360 nm. A fase móvel era constituída da seguinte forma: 

eluente A – solução de ácido fosfórico p.a. (0,1%) em água Milli-Q® e eluente B – 1 mL ácido 

fosfórico (H3PO4) + 900 mL acetonitrilo (ACN) + 99 mL água Milli-Q®. 
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Na análise das amostras referentes aos ensaios em que se utilizou os substratos inespecíficios 

e glucosilados, e nos ensaios com fibras de PVA utilizou-se o programa de eluentes 

apresentado na Tabela 5, a um fluxo de 0,300 mL/min (método 1). Quanto às amostras 

referentes aos ensaios em que se utilizou fibras de PVA/quitosano e esferas de quitosano 

utilizou-se o programa de eluentes apresentado na Tabela 5, a um fluxo de 0,700 mL/min 

(método 2). 

Tabela 5 – Programa de eluentes utilizado na análise por HPLC das amostras reaccionais 

Método 1 Método 2 

Tempo 
(min) 

Eluente A 
(0,1% H3PO4) 

Eluente B 
(90% ACN + 0,1% H3PO4) 

Tempo 
(min) 

Eluente A 
(0,1% H3PO4) 

Eluente B 
(90% ACN + 0,1% H3PO4) 

0,1 100 0 0,1 100 0 

15 91,1 8,9 15 91,1 8,9 

25 91,1 8,9 25 91,1 8,9 

70 68,9 31,1 70 68,9 31,1 

75 68,9 31,1 75 68,9 31,1 

85 55,6 44,4 85 55,6 44,4 

90 55,6 44,4 95 55,6 44,4 

125 10 90 96 100 0 

130 10 90 110 100 0 

131 100 0 - - - 

145 100 0 - - - 

 

Os diferentes compostos fenólicos analisados foram identificados de acordo com a sua ordem 

de eluição, os tempos de retenção dos compostos puros e as características dos espectros UV-

Vis. 

 

3.2.5. Cromatografia líquida-Espectrometria de massa (LC-MS) 

A separação cromatográfica dos compostos foi realizada num cromatógrafo Waters Alliance 

2695 (Waters®, Irlanda) equipado com uma bomba quaternária, desgasificador, amostrador 

automático e forno de coluna, acoplado a um detector de díodos Waters 996 PDA (Waters®, 

Irlanda). Utilizou-se uma coluna de fase reversa (LiCrospher® 100 RP-18, 250x4 mm; 5 mm; 

Merck®) a 35 °C, com um volume de injecção de 10 mL. 

O detector de díodos detectou as absorvâncias nos comprimentos de onda 210 e 600 nm. A 

fase móvel consistiu numa mistura de água Milli-Q® acidificada com ácido fórmico a 0,5% (v/v) 

(solvente A) e acetonitrilo (solvente B) com um fluxo constante de 0,30 mL/min. 

 

Utilizou-se um espectrómetro de massa tandem (MS/MS) MicroMass Quattromicro® API 

(Waters®, Irlanda), do tipo triplo quadrupolo. A ionização do composto foi efectuada por uma 
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fonte de electrospray em modo positivo (ESI+). Para aquisição e processamento de dados 

utilizou-se o software MassLynx® versão 4.1. 

As condições de ionização foram optimizadas por infusão directa na fonte de ionização de 

electrospray em modo negativo (ESI-). A temperatura da fonte foi mantida a 120 °C. Foi 

aplicado um potencial de capilar de 2,5 kV e um potencial de fonte de 35 V. Os espectros de 

massa foram obtidos em modo “Full Scan” para m/z 60-1500. Em seguida, fragmentou-se o ião 

molecular para determinação dos fragmentos característicos. Foi utilizado árgon como gás de 

colisão na câmara de colisão. 
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3.3. Caracterização da β-glucosidase livre 

Pretendeu-se numa primeira fase proceder à caracterização da enzima na sua forma livre, com 

o objectivo de determinar quais as condições experimentais mais vantajosas para uma maior 

actividade enzimática. Para esse efeito, variou-se factores como a temperatura, a 

concentração de enzima, e a concentração e tipo de substrato utilizado. 

Uma vez que as condições experimentais não foram iguais para todos os ensaios, estas serão 

descritas em pormenor em cada um dos pontos abaixo. 

Os açúcares redutores produzidos no decorrer das reacções foram quantificados pelo método 

do DNS (c.f. 3.2.1), sendo o seu valor determinado com recurso à curva de calibração da 

glucose realizada em todas as microplacas. 

Quanto à actividade enzimática, esta foi determinada segundo o ponto 3.2.3, com recurso à 

curva de calibração do nitrofenol. 

 

3.3.1. Efeito da temperatura 

O efeito da temperatura na actividade da enzima livre foi investigado para as seguintes 

temperaturas: 25, 35, 45, 50, 60, 70, 80 e 90 °C. A mistura reaccional era constituída por 4,5 

mL de uma solução de pNPαG 5 mM dissolvida em tampão acetato de sódio 0,02 M (pH 4,0) e 

0,5 mL de uma solução de enzima 5 mg/mL, ou seja, o substrato foi testado na concentração 

de 4,5mM e a enzima na concentração de 0,5 mg/mL. 

Em todos os ensaios os tempos de recolha das amostras do meio reaccional foram: 0, 5, 10, 15, 

20, 25, 30, 40, 50, 60, 90, 120, 135, 150, 165 e 180 min. No ensaio a 50 °C foram ainda 

recolhidos os tempos 195, 210, 240, 270 e 300 min e no ensaio a 80 °C os tempos 195, 210 e 

240 min. 

 

3.3.2. Tratamento das amostras 

Para compreender de que forma o tratamento das amostras recolhidas influencia a actividade 

da enzima foram testados os seguintes métodos: 

1. Recolher a amostra e adicionar uma solução de NaOH 0,5 M. Ler a amostra de 

imediato a 400 nm. Seguidamente, colocar a amostra em gelo e ler novamente 

ao fim de 3h. 

2. Recolher a amostra e adicionar uma solução de NaOH 0,5 M. Ler a amostra de 

imediato a 400 nm. Seguidamente, congelar as amostras overnight. No dia 

seguinte, descongelá-las e ler novamente a 400 nm. 

3. Recolher a amostra e congelar overnight. No dia seguinte, descongelar as 

amostras e adicionar uma solução de NaOH 0,5 M. Ler de imediato a 400 nm. 
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Os ensaios foram realizados com uma solução de pNPαG 5 mM dissolvida em tampão acetato 

de sódio 0,02 M (pH 4,0) e uma solução de enzima 20 mg/mL, ou seja, o substrato foi testado 

na concentração de 4,5 mM e a enzima na concentração de 2 mg/mL. Os ensaios foram 

realizados a 45 °C e 150 rpm num agitador orbital (Aralab, Agitorb 160E). No primeiro método 

os tempos de recolha das amostras do meio reaccional foram: 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 

60, 90, 120, 150 e 180 min. No segundo método os tempos foram os mesmos que no anterior, 

acrescentando-se os 210 e 240 min. No último método os tempos de recolha foram: 0, 15, 30, 

45, 60, 90 e 120 min. 

Os resultados obtidos pelos métodos testados não são possíveis de analisar através de uma 

representação gráfica da actividade enzimática, uma vez que estes são concordantes entre si. 

Quer a colocação em gelo durante 3h quer a congelação não se verificaram métodos muito 

viáveis pois permitiram um maior desenvolvimento da cor amarela das amostras, 

inflacionando o valor real destas. Além de mais, estes dois métodos aumentavam o tempo 

necessário para a análise completa das amostras. 

No entanto, ficou verificado experimentalmente que o método mais adequado para tratar as 

amostras seria, após a sua recolha, adicionar uma solução de NaOH 0,5 M e ler de imediato a 

400 nm. 

 

3.3.3. Concentração de enzima 

Para determinar a influência da concentração de enzima foram analisadas as seguintes 

concentrações: 4, 2, 1, 0,5, 0,25, 0,1, 0,05 e 0,025 mg/mL. Os ensaios foram realizados 

utilizando uma solução de pNPαG na concentração de 4,5 mM dissolvida em tampão acetato 

de sódio 0,02M (pH 4,0) e uma solução de enzima dissolvida em tampão acetato de sódio 0,02 

M (pH 4,0) na concentração desejada. 

Os ensaios foram realizados a 45 °C e 150 rpm num agitador orbital (Aralab, Agitorb 160E). Em 

todos os ensaios os tempos de recolha das amostras do meio reaccional foram: 0, 5, 10, 15, 20, 

25, 30, 40, 50, 60, 90, 120, 150, 180, 210 e 240 min. No ensaio a 0,25 mg/mL foram ainda 

recolhidos os tempos 270 e 300 min, no ensaio a 0,1 mg/mL os tempos 165, 195, 270, 300, 

330, 360 e 390 min, no ensaio a 0,05 mg/mL os tempos 135, 195 e 300 min e por fim, no 

ensaio a 0,025 mg/mL os tempos 135, 165, 195, 270 e 300 min. 

 

3.3.4. Tipo e concentração de substrato 

A actividade da β-glucosidase também foi estudada variando o tipo e a concentração de 

substrato presente no meio reaccional. Os ensaios foram realizados a 45 °C num agitador 

orbital (Aralab, Agitorb 160E) a 150 rpm, com uma solução de β-glucosidase na concentração 

reaccional de 0,5 mg/mL dissolvida em tampão acetato de sódio 0,02 M (pH 4,0). 

 



Materiais e métodos|58 
 

a) Substratos específicos 

Com o substrato pNPαG foram testadas as seguintes concentrações: 7,2, 4,5, 3,15 e 2,25 mM e 

com o substrato pNPβG as concentrações de: 4,5, 2,25, 0,45, 0,225, 0,09, 0,045, 0,027 e 0,009 

mM. 

Os tempos de recolha das amostras do meio reaccional contendo pNPαG foram: 0, 5, 10, 15, 

20, 25, 30, 40, 50, 60, 90, 120, 150, 180, 210 e 240 min. Nos ensaios a 3,15 mM e 2,25 mM 

foram ainda recolhidos os tempos 135, 165, 195, 270 e 300 min. 

Já para o meio reaccional contendo pNPβG os tempos de recolho das amostras foram: 0, 5, 10, 

15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 90, 120, 150 e 180 min. 

 

b) Inespecíficos e glucosilados 

Os substratos diosmina, naringina, salicina, ginsenósido, prunina, isoquercetina e ginsenósido* 

foram testados na concentração de 0,27 mg/mL. 

O substrato luteolina-7-O-glucósido foi testado na concentração de 0,015 mg/mL, a 

quercetina-4-O-glucósido e a isoramnetina-3-O-glucósido na concentração de 0,0225 mg/mL, e 

a peonidina-3-O-glucósido e a malvidina-3,5-di-O-glucósido na concentração de 0,0375 mg/mL. 

No entanto, para além dos ensaios realizados com uma concentração reaccional da enzima de 

0,5 mg/mL, também foram realizados outros nos quais a concentração foi de 0,75 mg/mL e 2 

mg/mL, mantendo sempre a mesma concentração de substrato. 

Em todos os ensaios os tempos de recolha das amostras do meio reaccional foram: 0, 15, 30, 

45, 60, 90, 120, 150 e 180 min. Nos ensaios realizados com os substratos luteolina-7-O-

glucósido, quercetina-4-O-glucósido, isoramnetina-3-O-glucósido, peonidina-3-O-glucósido e 

malvidina-3,5-di-O-glucósido, e naqueles em que a concentração de enzima foi de 0,75 e 2 

mg/mL as amostras dos tempos 15 e 45 min não foram recolhidas. 

 

3.3.5.  Efeito da percentagem de etanol 

Para determinar a influência da percentagem de etanol presente no meio reaccional na 

actividade enzimática foram realizados ensaios com as seguintes percentagens de etanol: 1, 2, 

3, 5, 10, 15 e 20%. A mistura reaccional era constituída por uma solução de etanol dissolvida 

numa solução de pNPβG na concentração de 0,045 mM de forma a obter a concentração 

desejada e uma solução de β-glucosidase na concentração de 0,5 mg/mL, perfazendo um 

volume total de 5 mL. 

Os ensaios foram realizados a 45 °C e 150 rpm num agitador orbital (Aralab, Agitorb 160E). Os 

tempos de recolha das amostras do meio reaccional foram: 0, 30, 60, 90, 120, 150 e 180 min. 
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3.4. Caracterização da β-glucosidase imobilizada 

Com o estudo relativo à enzima na sua forma livre realizado, seguiu-se a caracterização da 

enzima na sua forma imobilizada. Para esse efeito, foram testados dois suportes de 

imobilização, o PVA e o quitosano, utilizados tanto em separado como combinados, em duas 

técnicas distintas, o electrospinning e a formação de microesferas.  

Nestes ensaios os tempos de recolha das amostras do meio reaccional foram: 0, 15, 30, 60, 90, 

120, 150 e 180 min, excepto em algumas situações pontuais em que foram recolhidas mais 

amostras na primeira hora da reacção.  

Os açúcares redutores produzidos no decorrer das reacções foram quantificados pelo método 

do DNS (c.f. 3.2.1), sendo o seu valor determinado com recurso à curva de calibração da 

glucose realizada em todas as microplacas. 

Quanto à actividade enzimática, esta foi determinada segundo o ponto 3.2.3, com recurso à 

curva de calibração do nitrofenol. 

 

3.4.1. Imobilização em microesferas 

A imobilização da enzima β-glucosidase em microesferas foi testada com recurso a diferentes 

protocolos adaptados da literatura, utilizando dois suportes de imobilização (quitosano e PVA) 

utilizados em separado (quitosano) e em conjunto (quitosano/PVA).  

 

3.4.1.1. Imobilização em esferas de quitosano/PVA 

O uso de esferas de quitosano/PVA tem sido descrito na literatura como uma forma de 

remoção de iões metálicos presentes nas águas (Ngah et al., 2004). A combinação destes dois 

compostos é bastante interessante, uma vez que ambos são biocompatíveis e biodegradáveis, 

podendo ser aplicados em variadas aplicações biomédicas. 

Seja qual for o método utilizado na preparação desta matriz polimérica, a proporção de ambos 

os polímeros influencia o grau de interacção e, consequentemente, a estrutura e as 

propriedades, devido ao efeito perturbador do quitosano na matriz do PVA (Berger et al., 

2004).  

a) Preparação das microesferas 

Na Tabela 6 encontra-se representado um resumo dos diferentes protocolos testados para a 

imobilização da enzima em microesferas de quitosano/PVA.  

Variou-se a percentagem da solução de quitosano e PVA, o volume de enzima adicionado à 

mistura das duas soluções, a solução de precipitação e o tempo de agitação nessa mesma 

solução. 
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Tabela 6 – Resumo dos diferentes protocolos testados na produção de microesferas de quitosano/PVA 

Protocolo 
Solução quitosano 

(% m/v) 
Solvente 

Solução PVA 
(% m/v) 

Solvente 
Solução enzima 

(mg/mL) 
Solução de 

precipitação 
Formação de 
microesferas 

1 2 

Ácido 
acético 2 % 

12,5 

Tampão acetato 
de sódio 0,02 M 

pH 4,0 

- 

NaOH 0,5 M 

S 

4 2 12,5 2,22 N 

5 2 12,5 0,28 S 

6 2 12,5 0,28 S 

8 2 12,5 0,28 
NaOH 0,5 M 

(em banho de gelo) 
N 

2 2 2 
Ácido acético 2 % 

2 

NaOH 0,5 M 

N 

3 4 4 2 N 

7 2.5 10 
Tampão acetato 
de sódio 0,02 M 

pH 4,0 
0,28 S 

9 4 12,5 Água destilada 0,25 
etanol absoluto + 
NaOH 1 M (1:3) 

S 

10 1 
Ácido 

láctico 1 % 
8 

Tampão acetato 
de sódio 0,02 M 

pH 4,0 
0,5 TPP 3 % N 

S: Sim; N: Não 

Juntou-se as soluções de quitosano e PVA, nas respectivas concentrações, depois de 

arrefecerem. À mistura anterior, não se adicionou qualquer solução de enzima (protocolo 1), 

adicionou-se 8 mL (protocolos 2, 3 e 4) ou 1 mL (nos restantes) na concentração de 5 mg/mL. 

Por fim homogeneizou-se a solução.  

Gotejou-se a solução final para 100 mL de uma solução de NaOH 0,5 M (protocolos 

1,4,5,6,8,2,3 e 7), para uma solução contendo 25 mL de etanol absoluto e 75 mL de NaOH 1 M 

(protocolo 9) ou para 20 mL de uma solução de TPP 3 % (protocolo 10), todas com agitação 

lenta, com recurso a uma agulha de 0,80 mm (Braun, Sterican). 

As esferas formadas foram guardadas no frio (protocolo 1) ou deixadas sob agitação lenta na 

solução de precipitação durante 3 h (protocolos 5, 6, 7 e 9). Todas foram lavadas com tampão 

acetato de sódio 0,02 M (pH 4,0) para remover quaisquer vestígios de NaOH. 

 

b) Testes de coesão 

As esferas formadas foram colocadas em diferentes soluções de reticulação como forma de 

aumentar a coesão da sua estrutura, determinando-se assim aquela(s) que melhor 

contribuiu(ram) para esse objectivo. Para esse efeito, apenas foram utilizadas as esferas 

obtidas pelos protocolos 5, 6, 7 e 9 (Tabela 6). As soluções de reticulação testadas foram as 

seguintes: 

1. Solução de ácido bórico 0,5% 

2. Solução de ácido fenilborónico 0,5% 

3. Solução de ácido bórico 2 % + DMSO 60% 

4. Solução de glutaraldeído 0,5% 

5. Solução de glutaraldeído 2% 

6. Solução de sulfato de sódio 0,5%  

7. Solução de sulfato de sódio 2% 
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As esferas obtidas pelos protocolos 5 e 6 foram testadas nas soluções 1, 2 e 4; as esferas 

obtidas pelo protocolo 7 na solução 6; e as esferas obtidas no protocolo 9 nas soluções 3, 5 e 

7. 

O procedimento de reticulação baseou-se em colocar as esferas em 50 mL da respectiva 

solução de reticulação durante 2h (protocolo 5), overnight a 24 °C (protocolo 6), overnight a 25 

°C (protocolo 7) ou overnight a 18 °C (protocolo 9), todas com agitação moderada. De seguida, 

retirou-se a solução de reticulação e lavou-se as esferas com tampão acetato de sódio 0,02 M 

(pH 4,0) antes de serem finalmente utilizadas nos ensaios de bioconversão. 

 

c) Ensaios de bioconversão 

As microesferas reticuladas foram testadas numa solução de pNPβG 5 mM. Os ensaios foram 

realizados a 45 °C e 100 rpm. A quantidade de enzima contida nas microesferas correspondeu 

à concentração de enzima pretendida para a realização dos ensaios. O volume reaccional 

utilizado foi sempre de 5 mL para todos os ensaios.  

 

3.4.1.2. Imobilização em esferas de quitosano 

Relativamente às esferas de quitosano, estas têm sido descritas na literatura como bons 

suportes na veiculação de fármacos (Sonia, T. A., 2011). Quando a enzima β-glucosidase se 

encontra imobilizada neste tipo de matriz pode ter como aplicação a indústria alimentar como 

forma de aumentar a libertação de agliconas da matriz alimentar (Grade et al., 2014).  

a) Preparação das microesferas 

Na imobilização da enzima β-glucosidase em microesferas de quitosano o protocolo utilizado 

foi adaptado de Cho (2014). 

Preparou-se uma solução de quitosano 1% (m/v) em ácido láctico 1% (v/v), de forma a obter 

uma solução final de 100 mL, com agitação vigorosa a 80 ˚C. Depois de arrefecer adicionou-se 

um determinado volume da solução de enzima de forma a obter a concentração final 

desejada. Esta solução foi agitada moderadamente à temperatura ambiente para 

homogeneizar. 

A solução de quitosano-enzima foi gotejada com recurso a 

uma agulha de 0,80 mm (Braun, Sterican) para 200 mL de 

uma solução de tripolifosfato de sódio (TPP) 3%. As 

microesferas foram mantidas num agitador do tipo vaivém 

(Stuart, see-saw rocker, SSL4) a 60 rpm, durante 2h e à 

temperatura ambiente. Por fim, as microesferas obtidas 

foram lavadas com água destilada.  

 
Figura 28 – Precipitação da solução 
quitosano-enzima para uma solução 
de TPP 3% 
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b) Ensaios de bioconversão 

As microesferas de quitosano foram testadas numa solução de pNPβG 0,1 mM e nas duas 

matrizes alimentares. Os ensaios foram realizados a 45 °C e 120 rpm. A quantidade de enzima 

contida nas microesferas correspondeu à concentração de enzima pretendida para a realização 

dos ensaios (5 mg/mL por meio reaccional). O volume reaccional utilizado foi sempre de 5 mL 

para todos os ensaios.  

 

3.4.2. Imobilização em nanofibras 

a) Preparação da solução PVA-enzima 

Foi preparada uma solução de PVA 8% (m/v) em tampão acetato de sódio 0,02 M (pH 4,0), 

com agitação lenta a 100 °C, num Erlenmeyer tapado. Depois de arrefecer adicionou-se um 

dado volume da solução de enzima de forma a obter a concentração final desejada. Esta 

solução foi agitada moderadamente à temperatura ambiente para homogeneizar. 

     

Figura 29 – Preparação da solução de PVA-enzima 

 

b) Preparação da solução PVA/quitosano-enzima 

Foi preparada uma solução de PVA 8% (m/v) em tampão acetato 0,02 M (pH 4,0), com 

agitação lenta a 100 °C, num Erlenmeyer tapado, e uma solução de quitosano 2% (m/v) em 

ácido acético 2% (v/v), com agitação vigorosa a 80 °C. Depois de as soluções arrefecerem 

adicionou-se um dado volume da solução de enzima de forma a obter a concentração final 

desejada. Esta solução foi agitada moderadamente à temperatura ambiente para 

homogeneizar. 

 

c) Produção de nanofibras por electrospinning 

Para a produção das nanofibras com a enzima β-glucosidase imobilizada foi utilizado um 
sistema de electrospinning caseiro e de baixo custo (Figura 30), baseado nos princípios de 
electrospinning e formação de fibras descritos na literatura. 
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Figura 30 – Representação esquemática do sistema de electrospinning: (A) bomba de seringa; (B) seringa; (C) 
solução polimérica; (D) agulha; (E) jacto; (F) colector; (G) fonte de alta tensão 

O sistema de electrospinning encontra-se numa caixa de luvas hermeticamente selada, o que 

permite um ambiente seguro e estável à produção das nanofibras. Este sistema está 

construído de forma a permitir testar diferentes distâncias entre o colector e a ponta da 

seringa, assim como diferentes tipos de colector, o que permite compreender a influência 

destas variáveis na morfologia e estrutura da matriz, e consequentemente na actividade da 

enzima. 

A solução polimérica desejada foi colocada numa seringa munida de uma agulha 0,60 mm sem 

bisel, ligada ao terminar positivo de uma fonte de alta tensão (73030DC, Genvolt, Shropshire) a 

18,6 kV. O fluxo da solução polimérica foi controlado com recurso a uma bomba de seringa 

(New Era, NE-1000) a 4 µL/min, durante 15 min. O colector utilizado consistiu num prato 

circular forrado a folha de alumínio, com rotação a 150 rpm. A distância entre a ponta da 

agulha e o colector foi fixa nos 3 cm. 

 

d) Testes de coesão 

Após a produção das nanofibras estas foram colocadas em diferentes soluções de reticulação 

como forma de aumentar a coesão da estrutura das mesmas. As soluções testadas foram as 

seguintes:  

1. Solução de ácido bórico 0,5% 

2. Solução de ácido fenilborónico 0,5% 

3. Solução de ácido bórico 2% + DMSO 60% 

4. Solução de glutaraldeído 2% 

5. Solução de sulfato de sódio 2% 

As soluções 1 e 2 foram testadas nas fibras de PVA-enzima enquanto as soluções 1 e 3-5 foram 

testadas nas fibras de PVA/quitosano-enzima. 

O procedimento de reticulação baseou-se em colocar as fibras mergulhadas em 2 mL da 

solução de reticulação durante 15 min, à temperatura ambiente. De seguida, retirou-se a 

solução e lavou-se as fibras com 2 mL de tampão acetato de sódio 0,02 M (pH 4,0). 

 

 

Fibra 

V 
A 

B C D 

E F 

G 
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e) Ensaios de bioconversão 

Para as fibras de PVA-enzima foram realizados ensaios com todos os substratos indicados no 

ponto 3.1.2 e ainda utilizando etanol, enquanto as fibras de PVA/quitosano-enzima foram 

apenas utilizadas com o substrato específico pNPβG e as matrizes alimentares. Todos os 

ensaios foram realizados a 45 °C e 150 rpm, excepto os ensaios com etanol e com as fibras de 

PVA/quitosano-enzima que foram realizados a 90 rpm. 

A quantidade de enzima contida nas fibras correspondeu à concentração de enzima 

pretendida para a realização dos ensaios. O volume reaccional utilizado foi sempre de 5 mL 

para todos os ensaios. 
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3.5. Ensaios de bioconversão nas matrizes alimentares 

Visto este trabalho ter em vista a aplicação na indústria dos vinhos, é fundamental o teste das 

diversas formas imobilizadas da enzima nas duas matrizes alimentares em estudo: Vinho 

Moscatel e Vinho do Porto. 

Nestes ensaios pretendeu-se avaliar a hidrólise dos percursores aromáticos existentes nas 

amostras de vinho, utilizando três métodos de imobilização diferentes. A análise dos 

percursores aromáticos foi realizada como descrito nos pontos 3.2.4 e 3.2.5. 

 

3.5.1. Esferas de quitosano 

As esferas de quitosano com enzima imobilizada foram produzidas como descrito 

anteriormente (c.f. 3.4.1.2). Foram testadas duas concentrações de enzima: 1 mg/mL e 5 

mg/mL. 

Os ensaios foram realizados a 45 °C e 120 rpm num agitador orbital (Aralab, Agitorb 160E). Os 

tempos de recolha das amostras do meio reaccional foram: 0, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180 min 

e 24h. As amostras foram recolhidas para eppendorfs devidamente fechados com parafilme e 

colocados em gelo. O volume do meio reaccional foi de 5 mL para ambos os vinhos com as 

esferas presentes na solução. 

 

3.5.2. Fibras de PVA 

Para estes ensaios produziram-se fibras de PVA com enzima imobilizada, como descrito 

anteriormente (c.f. 3.4.2). Adicionou-se 4 mL de uma solução de enzima de 20 mg/mL à 

solução de PVA, obtendo-se assim uma concentração de enzima de 6,6 mg/mL na solução 

polimérica final. 

Os ensaios foram realizados a 45 °C e 90 rpm num agitador orbital (Aralab, Agitorb 160E). Os 

tempos de recolha das amostras do meio reaccional foram: 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180 min e 

24h. As amostras foram recolhidas para eppendorfs devidamente fechados com parafilme e 

colocados em gelo. O volume do meio reaccional foi de 5 mL para ambos os vinhos com uma 

fibra presente na solução. 

Ainda foram realizados ensaios de controlo para ambos os vinhos, onde não foi introduzida 

nenhuma fibra no meio reaccional. Os ensaios foram em tudo semelhantes aos anteriores, 

exceptuando o volume do meio reaccional que foi de 1,5 mL e os tempos de recolha das 

amostras que foram: 0, 60, 120, 180 min e 24h. 
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3.5.3. Fibras de PVA/quitosano 

Para estes ensaios produziram-se fibras de PVA/quitosano com enzima imobilizada, como 

descrito anteriormente. Foram testadas duas concentrações de enzima, 1 mg/mL e 5 mg/mL. 

Os ensaios foram realizados a 45 °C e 90 rpm num agitador orbital (Aralab, Agitorb 160E). Os 

tempos de recolha das amostras do meio reaccional foram: 0, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180 min 

e 24h. As amostras foram recolhidas para eppendorfs devidamente fechados com parafilme e 

colocados em gelo. O volume do meio reaccional foi de 5 mL para ambos os vinhos com uma 

fibra presente na solução. 
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4.1. Caracterização da β-glucosidase livre 

Com excepção de alguns RNAs catalíticos, todas as enzimas conhecidas são proteínas. A 

actividade catalítica das enzimas depende da integridade da sua conformação proteica nativa, 

pelo que, se uma enzima for desnaturada ou dissociada nas suas subunidades, a actividade 

catalítica é normalmente perdida e se for quebrada nos seus componentes básicos, os 

aminoácidos, é sempre destruída.  

Existem vários factores que afectam a conformação e estabilidade das enzimas, como por 

exemplo, a temperatura, o pH, a presença de certos solventes orgânicos como o etanol, a 

acetona, entre outros ou de detergentes. 

Nesse sentido, é importante estudar a influência dos factores mais relevantes para este 

trabalho na actividade da enzima β-glucosidase, de forma a determinar as condições óptimas 

de actividade para depois se proceder à sua utilização nos ensaios de bioconversão utilizando a 

enzima imobilizada. 

 

4.1.1. Efeito da temperatura 

A temperatura desempenha um papel fundamental na actividade das enzimas, pois afecta 

directamente as ligações que se estabelecem na própria enzima, como as ligações fracas de 

hidrogénio. 

De um modo geral, um aumento da temperatura leva a um aumento da actividade enzimática. 

No entanto, para temperaturas elevadas, a estrutura da enzima fica comprometida podendo 

perder a sua actividade catalítica, por desnaturação da conformação. 

O efeito da temperatura na actividade da enzima β-glucosidase foi testado através de ensaios 

de bioconversão às temperaturas de 25, 35, 45, 50, 60, 70, 80 e 90 °C, durante um tempo de 

incubação de 3h.  

Pelos resultados obtidos (Figura 31) verifica-se um máximo de actividade (7,7 µM/min) aos 45 

°C, sendo portanto esta a temperatura óptima da β-glucosidase nas condições ensaiadas. Para 

temperaturas mais baixas e mais elevadas, verifica-se que os valores de actividade são 

significativamente menores e alguns semelhantes entre si. Isto pode ser explicado por dois 

motivos: a temperaturas baixas, não existe energia suficiente para as actividades do centro 

catalítico (número de turnovers) da enzima, sendo estas reduzidas; pelo contrário, a 

temperaturas mais elevadas, as moléculas e as ligações que se estabelecem vibram 

rapidamente acabando por quebrar, o que leva a uma mudança na conformação da enzima, 

acabando esta por desnaturar. 
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Figura 31 – Efeito da temperatura na actividade da β-glucosidase livre (0,5 mg/mL) na hidrólise do substrato 
pNPαG (4,5 mM) em tampão acetato de sódio 0,02 M (pH 4,0), a 150 rpm durante 3h 

 

Na literatura, é normal encontrar valores de temperatura óptima para a β-glucosidase que 

variam entre os 45-70°C (Baffi et al., 2013; Baffi et al., 2011). Isto deve-se ao facto de não 

serem sempre usadas as mesmas condições experimentais assim como a origem da enzima ser 

diferente. Baffi et al. (2013) produziu β-glucosidase a partir da fermentação de uma estirpe de 

Aureobasidium pullulans (Ap-β-gl) utilizando celobiose como única fonte de carbono. Com a 

enzima na sua forma original (Ap-β-gl) mostrou a existência de dois picos distintos de 

temperatura óptima (45°C e 70°C), indicando a possibilidade da presença de duas isoformas no 

extracto enzimático bruto. Para qualquer uma das temperaturas testadas, verificaram uma 

grande estabilidade da enzima ao longo das 3h de ensaio, não havendo diminuição dos valores 

de absorvâncias, mantendo-se estes constantes a partir dos 60 min. 

 

4.1.2. Concentração de enzima 

A concentração de enzima num processo catalítico é um factor que deve ser optimizado. Nesse 

sentido, foram testadas as concentrações de 4, 2, 1, 0,5, 0,25, 0,1 e 0,025 mg/mL, numa 

solução de pNPαG 4,5 mM. 

Observando a Figura 32 verifica-se um máximo de actividade (6,6 µM/min) quando se utiliza 

uma concentração de enzima de 1 mg/mL. Seria de supor que um aumento da concentração 

de enzima influencia-se positivamente a actividade enzimática, no entanto tal não se verificou. 

Para as concentrações de 2 e 4 mg/mL a actividade da β-glucosidase foi reduzida, 

comparativamente às actividades obtidas para as concentrações de 0,5 e 1 mg/mL. Para 

concentrações mais baixas (menores do que 0,5 mg/mL) são observados valores de actividade 

muito baixos. 
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Apesar da concentração de 1 mg/mL ser a que origina uma actividade mais elevada, na 

literatura a maioria dos ensaios são realizados com uma concentração de enzima na ordem 

dos 5 mg/mL. Pelo facto de se ter obtido uma actividade relativamente elevada (4,5 µM/min) 

com essa concentração e por razões de custo, decidiu-se utilizar concentrações mais baixas 

para a realização dos ensaios.   

 

Figura 32 – Efeito da concentração de β-glucosidase livre na hidrólise do substrato pNPαG (4,5mM) em tampão 
acetato de sódio 0,02M (pH 4,0), a 150 rpm e 45 °C, durante 3h 

 

 

4.1.3. Tipo e concentração de substrato 

a) Substratos específicos 

Numa primeira fase, testou-se a influência dos substratos específicos (pNPαG e pNPβG) na 

actividade da enzima β-glucosidase. Apesar de se utilizar uma β-glucosidase decidiu-se testar o 

substrato pNPαG de forma a confirmar o estado de pureza da enzima comercialmente 

adquirida. 

Na Figura 33 encontram-se representados os valores de actividade obtidos nos ensaios de 

bioconversão utilizando o substrato pNPαG. Pode-se verificar que um aumento da 

concentração do substrato para 4,5 mM favorece o aumento da actividade hidrolítica da 

enzima em nove vezes mais (de 0,5 µM/min para 4,5 µM/min). No entanto, a partir deste valor 

de concentração ocorre uma diminuição da actividade (2,2 µM/min), considerando-se assim os 

4,5 mM a concentração óptima do substrato pNPαG na actividade da β-glucosidase, nas 

condições ensaiadas.  
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Figura 33 – Efeito da concentração do substrato pNPαG na actividade da β-glucosidase livre (0,5mg/mL) em 
tampão acetato de sódio 0,02 M (pH 4,0), a 150 rpm e 45 °C 

 

Relativamente ao substrato pNPβG, verifica-se que um aumento da sua concentração leva a 

um rápido aumento da actividade da enzima, passando de 10,1 µM/min para 91,3 µM/min 

(Figura 34). 

 

Figura 34 – Efeito da concentração do substrato pNPβG na actividade da β-glucosidase livre (4,5mg/mL) em 
tampão acetato de sódio 0,02 M (pH 4,0), a 150 rpm e 45 °C 
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Com este substrato, testou-se a actividade enzimática para outras concentrações de enzima e 

substrato de forma a verificar quais as concentrações responsáveis pelo máximo de actividade 

da enzima. Um resumo desses resultados encontra-se na Tabela 7. 

Tabela 7 – Efeito da variação da concentração de enzima e de substrato na actividade enzimática 

[enzima] 
(mg/mL) 

[substrato] 
(mM) 

Actividade 
(µM/min) 

0,5 0,225 91,3 

0,5 0,09 42,5 

0,5 0,045 21,6 

0,5 0,027 13 

0,5 0,009 10,1 

0,25 0,09 33,3 

0,25 0,045 20 

0,25 0,027 0 

0,15 0,09 41,5 

0,15 0,045 0 

 

Na Tabela 7 verifica-se que existem várias combinações de concentração de enzima e 

substrato que levam a uma elevada actividade enzimática. No entanto, tal como já verificado 

anteriormente na Figura 34, o máximo de actividade é atingido quando se utiliza uma solução 

de enzima de 0,5 mg/mL e uma solução de pNPβG de 0,025 mM. Combinações baixas de 

concentração de substrato e enzima originam a ausência de hidrólise do substrato, isto é, 

actividades enzimáticas de zero ou muito próximas de zero. 

Comparando os resultados obtidos para ambos os substratos, pode-se concluir que a enzima 

apresenta maior afinidade para o substrato beta do que para o alfa. Isto não é de admirar uma 

vez que a enzima a ser utilizada é uma β-glucosidase. Além de mais, verificou-se que os ensaios 

realizados com o substrato beta apresentavam maior estabilidade no momento da análise 

espectrofotométrica, sendo os valores de absorvância obtidos, tanto para os duplicados como 

para as réplicas, muito semelhantes entre si, o que não foi observado com o substrato alfa. 

Também de salientar, que utilizando o substrato beta o patamar de estabilização da actividade 

enzimática era alcançado mais cedo (ao fim de 15 min) e de forma mais perceptível, do que 

utilizando o substrato alfa. 

Estes resultados levam-nos a concluir que a enzima não se encontra pura, contudo a actividade 

em β-glucosidase é preponderante, com uma maior formação de produto, utilizando-se 

menores concentrações e num menor tempo de reacção. 

 

b) Substratos inespecíficos e glucosilados 

Os resultados dos ensaios de bioconversão utilizando substratos inespecíficos e glucosilados 

encontram-se representados em termos de perfis de produção de açúcares redutores em 

função do tempo.  
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Inicia-se com os resultados referentes aos substratos diosmina, naringina, salicina e 

ginsenósido, testados na concentração de 0,27 mg/mL com uma solução de enzima de 0,5 

mg/mL. 

 

Figura 35 – Perfil da produção de açúcares redutores por acção hidrolítica da enzima β-glucosidase em diferentes 
substratos inespecíficos, a 45 °C e 150 rpm 

Observando a Figura 35 verifica-se que o substrato salicina levou à produção de uma grande 

quantidade de açúcares redutores, enquanto os restantes substratos originaram valores mais 

baixos e constantes ao longo do tempo.  

Este efeito deve-se ao facto de todos os substratos utilizados, excepto a salicina, apresentarem 

uma estrutura bastante complexa (Figura 6 e Figura 7) o que leva a um impedimento 

estereoquímico. Deste modo a actividade hidrolítica da enzima é baixa pois o substrato não 

consegue alcançar o centro activo da enzima. 

De forma a melhorar os resultados poder-se-ia tentar aumentar a concentração de enzima, de 

forma a existirem mais moléculas disponíveis em solução, aumentando assim a probabilidade 

de os substratos alcançarem o centro activo da enzima; testar substratos aos quais a ramnose 

foi removida ou que apresentem uma estrutura mais simples ao nível do número de açúcares; 

fazer uma combinação dos dois. 

 

Partindo do pressuposto que substratos com uma estrutura química mais simples permitem a 

produção de uma maior quantidade de açúcares redutores, foram igualmente testados 

substratos sintetizados no laboratório aos quais foi removido o grupo ramnose. Nesse sentido, 

testou-se os substratos prunina, isoquercetina e ginsenósido* nas mesmas condições que os 

ensaios anteriores. 

Para os substratos isoquercetina e ginsenósido* verifica-se um aumento da concentração de 

açúcares redutores formados, encontrando-se estes entre os 0,4 e 0,6 mM, comparativamente 
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aos substratos mais complexos. No entanto, para o substrato prunina, apesar de ser possível 

determinar a concentração de açúcares redutores formados, todos os valores de absorvância 

ficaram abaixo do branco, pelo que os resultados não podem ser analisados sem a realização 

de novos ensaios. Todos os substratos mantiveram um perfil positivo, constante e semelhante 

ao longo de todo o ensaio, tal como já tinha acontecido nos substratos testados anteriormente 

(Figura 35).  

 

Figura 36 – Perfil da produção de açúcares redutores por acção hidrolítica da enzima β-glucosidase em diferentes 
substratos aos quais foi removido o grupo ramnose, a 45°C e 150rpm 

 

Sabendo que nos vinhos existem compostos flavonóides na forma glucosilada, testou-se os 

compostos luteolina-7-O-glucósido, peonidina-3-O-glucósido, isoramnetina-3-O-glucósido, 

quercetina-4-O-glucósido e malvidina-3,5-di-O-glucósido (Tabela 2). Estes ensaios também 

foram realizados com enzima na sua forma imobilizada, sendo possível assim discutir o efeito 

que a imobilização da β-glucosidase teve na quebra da ligação glucosídica. 

Houve a necessidade de aumentar a concentração de enzima de 0,5 mg/mL para 0,75 mg/mL e 

2 mg/mL, uma vez que os resultados obtidos a concentrações mais baixas não mostraram 

grande variação no perfil de produção dos açúcares redutores. No entanto, a concentração de 

enzima de 2 mg/mL foi testada nos substratos luteolina-7-O-glucósido e peonidina-3-O-

glucósido uma vez que foram os únicos reagentes ainda disponíveis aquando da realização dos 

ensaios. 

Nos ensaios com luteolina-7-O-glucósido verifica-se que o aumento da concentração de 

enzima de 0,5 para 2 mg/mL levou a um claro aumento da produção de açúcares redutores. 

No entanto, nos restantes ensaios o efeito do aumento da concentração de enzima já não é 

tão claro, havendo mesmo em algumas situações diminuição da produção de açúcares 

redutores. Tal como aconteceu nos ensaios utilizando os substratos diosmina, naringina, 

salicina e ginsenósido (Figura 35), nestes, a produção de açúcares redutores também se 
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encontra influenciada pela complexidade dos substratos que a enzima tem de degradar, 

havendo impedimento estereoquímico. Outra explicação possível é haver inibição por parte do 

produto formado. Xiao et al. (2004) e Sørensen et al. (2013) mostram que a acumulação de 

glucose durante a hidrólise pode diminuir a taxa de hidrólise da celulose por bloqueio do 

centro activo ou impedindo a saída do substrato hidrolisado. Este efeito aumenta 

naturalmente durante o decorrer da reacção, à medida que mais e mais glucose se forma.  

O aumento da concentração de enzima parece ser uma solução para este problema no 

entanto, o que se pretende cada vez mais nos dias de hoje é diminuir as quantidades de 

reagentes a serem utilizados. Por esse motivo, estes mesmos ensaios foram realizados 

utilizando a enzima β-glucosidase imobilizada, pois sabe-se que a imobilização de enzimas 

pode levar a uma maior estabilidade, permitindo assim um aumento da formação de produto. 
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Malvidina-3,5-di-O-glucósido  

 

 

  
Figura 37 – Perfil de produção de açúcares redutores por acção hidrolítica da enzima β-glucosidase nas 

concentrações de 0,5 e 0,75 mg/mL para todos os substratos e de 2 mg/mL para apenas dois deles, a 45 °C e 150 
rpm 

 

4.1.4. Efeito da percentagem de etanol 

Uma vez que o presente trabalho tem por objectivo a aplicação da enzima β-glucosidase na 

indústria dos vinhos, é essencial estudar o seu comportamento quando sujeita a alterações na 

concentração de etanol presente no meio. Nesse sentido, foram realizados ensaios variando a 

percentagem de etanol de 1% até 20%, encontrando-se na Figura 38 os resultados obtidos. 

Um aumento da percentagem de etanol, de 1% para 20%, leva a uma diminuição da 

quantidade de produto formado. Também se pode observar que a reacção é bastante estável 

ao longo de todo o ensaio, uma vez que a partir dos 30 min não existe grande variação na 

formação do produto. 

 

Figura 38 – Efeito da percentagem de etanol na formação de nitrofenol ao longo do tempo quando a enzima se 
encontra na forma solúvel (0,5 mg/mL), a 45 °C e 150 rpm 
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Figura 39 – Efeito da percentagem de etanol na actividade hidrolítica da enzima β-glucosidase na forma solúvel 
(0,5 mg/mL), a 45 °C e 150 rpm 

 

Na literatura é possível encontrar artigos onde um aumento da percentagem de etanol no 

meio reaccional influencia negativamente a actividade da β-glucosidase (Martino et al., 1996; 

Mateo & Stefano, 1997). Noutros artigos é descrito que a enzima se mantem estável num 

intervalo de concentração de etanol (perto das concentrações típicas de álcool em vinhos), 

mantendo mais de 60% da sua actividade inicial (Baffi et al., 2011). Assim, apesar de se 

verificar uma diminuição na produção de nitrofenol, há um aumento da actividade enzimática 

até aos 10% de etanol no meio, valor a partir do qual começa a diminuir. Observando a 

tendência decrescente de actividade a partir dos 10%, pode-se referir que a partir desse valor 

provavelmente começa a exercer-se o efeito de inibição por parte do etanol.  
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4.2. Caracterização da β-glucosidase imobilizada 

Como já referido anteriormente, a imobilização enzimática confere muitas vantagens aos 

processos em que são utilizadas. O uso da enzima β-glucosidase na indústria dos vinhos é 

limitado pela influência das características físico-químicas dos mostos e dos próprios vinhos, 

como o pH, a temperatura e a concentração de etanol e açúcares (Palmeri & Spagna, 2007).  

Por esse motivo, foram desenvolvidas técnicas de imobilização com possível aplicação na 

indústria dos vinhos, como forma de ultrapassar algumas das limitações encontradas usando a 

enzima na sua forma solúvel e desenvolver/realçar outras características dos vinhos, 

nomeadamente ao nível dos percursores aromáticos.  

 

4.2.1. Imobilização em microesferas 

Este estudo iniciou-se com a imobilização da enzima β-glucosidase em esferas de quitosano. O 

quitosano mostrou ser um suporte de imobilização de interesse neste trabalho devido às suas 

propriedades biológicas e físico-químicas únicas, como por exemplo o facto de ser inodoro, 

sem sabor, não tóxico, biodegradável e biocompatível, assim como apresentar propriedades 

antifúngicas e antimicrobianas. Pode ser ainda usado como antioxidante, agente clarificante e 

inibidor enzimático em sumos de fruta. 

Um dos passos fundamentais no processo de fabrico do vinho é a sulfitagem. A sulfitagem 

consiste na adição de sulfitos ao mosto antes de se iniciar a fermentação. Tem como objectivo 

servir de seleccionador do meio, retardador de oxidações, assim como clarificador e 

acidificador do mosto. No entanto, por redução a sulfureto de hidrogénio (H2S) e posterior 

combinação com o álcool presente no meio são produzidos mercaptanos (C2H5HS), compostos 

responsáveis pelos odores desagradáveis (alho, cebola) conferidos aos vinhos. A adição de 

sulfitos também pode causar respostas alérgicas em alguns consumidores. Assim, tem havido 

uma tendência para a diminuição dos níveis de SO2 na indústria dos vinhos, passando a utilizar-

se conservantes naturais no controlo do crescimento microbiano na indústria dos vinhos, 

como o quitosano por exemplo (Elmaci et al., 2014).  

Nesse sentido, a imobilização da enzima em microesferas de quitosano será uma mais-valia ao 

processo pois para além de todas as vantagens que por si só a imobilização confere, o facto de 

o quitosano ter propriedades antifúngicas e antimicrobianas pode permitir que seja um 

seleccionador do meio, evitando-se assim os inconvenientes da adição de sulfitos. Um grupo 

de investigadores da Universidade de Aveiro desenvolveu uma pelicula à base de quitosano 

que, quando colocada em contacto com vinhos branco, os preserva a nível microbiológico e 

mantém as suas características sensoriais sem ser necessário a adição de anidrido sulfuroso ao 

processo.  

No entanto, o facto de a própria matriz de imobilização poder servir como alternativa ao passo 

de sulfitagem é de bastante interesse. E se a esta matriz de imobilização de quitosano com β-

glucosidase imobilizada se introduzir o polímero PVA (conhecido por apresentar boas 
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propriedades mecânicas e química), que torna a matriz mais resistente ao meio reaccional, 

podem-se obter compostos que vão melhorar as características dos vinhos. 

 

4.2.1.1. Imobilização em esferas de quitosano/PVA 

Para a obtenção de esferas de quitosano/PVA diversos protocolos tiveram de ser testados, 

uma vez que não se mostraram reprodutíveis. Essencialmente foram dois os problemas 

ocorridos: (1) o protocolo (Tabela 6) era seguido e não eram obtidas esferas ou (2) o protocolo 

(Tabela 6) era realizado com distinção, mas quando repetido não eram obtidas esferas. Nesse 

sentido, neste capítulo pretende-se mostrar que alterações foram efectuadas e que efeitos 

tiveram na obtenção das esferas de quitosano/PVA. 

 

A realização do protocolo 1 (Tabela 6) serviu para verificar se a formação das esferas era 

possível ou não, pelo que não foi adicionada nenhuma solução de enzima. Após a obtenção 

das esferas, estas foram divididas em duas porções em que uma delas foi guardada no 

frigorifico devidamente tapada (A) e outra deixada à temperatura ambiente (B), ambas 

overnight. 

  

 

 

 

Figura 40 – Esferas de quitosano/PVA obtidas pela junção de uma solução de quitosano 2% em ácido acético 2% 
com uma solução de PVA 12,5% em tampão acetato de sódio 0,02 M (pH 4,0) e precipitadas para 100 mL de uma 

solução de NaOH 0,5 M, guardadas no frigorífico (A) ou deixadas ao ar (B), overnight 

Segundo se pode verificar na figura anterior, as esferas guardadas no frigorífico apresentaram-

se mais transparentes do que as esferas deixadas ao ar, de cor esbranquiçada. Além de mais, 

as esferas guardadas no frigorífico mantiveram a sua estrutura esférica enquanto as outras a 

perderam, ficando espalmadas na zona de contacto com o vidro de relógio. Quanto à textura, 

as primeiras eram gelatinosas enquanto as outras apresentaram-se secas, devido à evaporação 

do solvente do interior das esferas. 

Deste modo, foi possível verificar que a melhor forma de acondicionar as esferas no futuro 

seria no frigorífico, devidamente tapadas de forma a evitar perda de solvente por evaporação, 

pois isso provoca perda da forma esférica. No entanto, tal não significa que as esferas não 

possam apresentar uma actividade da mesma ordem que as de (A). Seria necessário adicionar 

enzima a estas esferas e realizar ensaios de bioconversão para concluir. 

A B 
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A B 

Quando o mesmo protocolo foi repetido, mas desta vez com a adição de uma solução de 

enzima (protocolo 4 da Tabela 6), a formação das esferas não ocorreu. Em vez de esferas, 

obtiveram-se estruturas alongadas e extremamente finas (A). No momento da lavagem, as 

estruturas aglomeraram numa massa polimérica (B), não sendo possível diferenciá-las nem 

separá-las. 

Figura 41 – Estruturas obtidas pela junção de uma solução de quitosano 2% em ácido acético 2% com uma 
solução de PVA 12,5% em tampão acetato de sódio 0,02M (pH 4,0) e posterior adição de 8 mL de uma solução de 
β-glucosidase. A solução de precipitação era constituída por 100 mL de uma solução de NaOH 0,5 M. Estruturas 

obtidas antes do passo de lavagem (A) e depois (B) 

Além de mais, em quase todas essas estruturas é possível observar a existência de bolhas de 

ar. As bolhas de ar no interior da matriz podem ser responsáveis pela sua desintegração, além 

de influenciarem o volume expectável de enzima no seu interior. Também o facto de se ter 

adicionado um volume elevado de enzima (8 mL) pode ter alterado significativamente a força 

das ligações estabelecidas na matriz entre o quitosano e o PVA. 

O aspecto das estruturas para os restantes protocolos da Tabela 6 em que não foram obtidas 

esferas foram semelhantes aos apresentados na Figura 41.  

 

Relativamente aos restantes protocolos (5, 6, 7 e 9 da Tabela 6) a situação foi bastante 

diferente, pois foram obtidas esferas. Devido à sua estrutura mole e pouco resistente, foram 

sujeitas a testes de coesão.  

As esferas obtidas pelo protocolo 5 (Tabela 6) foram separadas em três porções e cada uma 

colocada numa solução de reticulação diferente: (a) solução de ácido fenilborónico 0,5%, (b) 

solução de ácido bórico 0,5% e (c) solução de glutaraldeído 0,5%. 

Na Figura 42A verifica-se que, após o processo de reticulação, as esferas passaram de 

transparentes a uma cor mais esbranquiçada. No entanto, apenas as esferas reticuladas com 

ácido fenilborónico (a) tiveram alteração na textura, ficando mais rijas, enquanto as restantes 

se mantiveram moles. Após o passo de lavagem, as esferas foram guardadas devidamente 

acondicionadas em tampão acetato de sódio 0,02 M (pH 4,0) no frigorífico durante o fim-de-

semana, de forma a serem usadas em ensaios de bioconversão. 

No entanto, tal como se pode verificar na Figura 42B, após esses dois dias, as esferas 

reticuladas com ácido bórico 0,5% (b) dissolveram-se por completo no tampão. As esferas 

reticuladas com ácido fenilborónico 0,5% (a) apesar de não se terem dissolvido totalmente, 

deixaram a solução espessa e esbranquiçada devido à transferência dos suportes de 
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imobilização para o tampão. Quanto às esferas reticuladas com glutaraldeído 0,5% (c), estas 

tornaram-se um pouco mais rijas que as exibidas em A, a sua cor tornou-se amarelada mas 

algumas esferas encontravam-se desfeitas, pelo que nenhum ensaio de bioconversão chegou a 

ser realizado. 

  

 

 

 

 

Figura 42 – Esferas obtidas após o processo de cross-linking (A) e dois dias depois (B), reticuladas com uma 
solução de ácido fenilborónico 0,5% (a), ácido bórico 0,5% (b) e glutaraldeído 0,5% (c) 

Uma vez que as soluções de reticulação têm como objectivo tornar a matriz mais rija, e tendo 

havido dissolução das esferas, pode-se concluir que estas não foram muito eficazes. Uma 

forma de ultrapassar este problema pode passar por aumentar a concentração das soluções de 

reticulação. 

Para finalizar, já se tinha verificado que as esferas deviam ser 

guardadas no frigorífico devidamente tapadas (Figura 40A) de forma a 

manterem a sua estrutura esférica. No entanto, pretendeu-se ir mais 

longe e verificar se as esferas deviam ser guardadas em tampão 

acetato de sódio 0,02 M (pH 4,0) (A) ou sem qualquer solução (B) 

(Figura 43). Verificou-se que, passados dois dias, as esferas mantidas 

em tampão tornaram-se mais pequenas e algumas até se começaram 

a desfazer, enquanto as esferas guardadas sem qualquer solução 

mantiveram a estrutura e a transparência. 

Deste modo, pode-se concluir então que para além de as esferas 

terem de ser guardadas no frigorífico, devem ser acondicionadas sem 

qualquer solução de modo a não haver dissolução das mesmas, pois 

este método de reticulação não é indicado para utilizar em tampão 

acetato. 

 

As esferas obtidas pelos restantes protocolos (6, 7 e 9) resistiram às soluções de reticulação e 

foram utilizadas em ensaios de bioconversão. Na Tabela 8 é possível observar a evolução na 

estrutura das esferas e a influência que as soluções de reticulação tiveram na estabilidade das 

esferas ao longo dos ensaios. 

 

 

A B 

a b c a b c 

A B 

Figura 43 – Esferas 
mantidas numa solução 
tampão de acetato de 
sódio 0,02 M (pH 4,0) (A) 
e sem qualquer solução 
(B) 
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Tabela 8 – Esferas de quitosano/PVA antes e depois dos respectivos ensaios de bioconversão realizados numa 
solução de pNPβG 5 mM, a 45 °C e 90 rpm, durante 3h 

Solução de reticulação Antes da reacção Depois da reacção 

Ácido bórico 0,5% 

  

Ácido fenilborónico 0,5% 

  

Ácido bórico 2% + DMSO 60% 

 

Sem foto 

Glutaraldeído 0,5% 

  

Glutaraldeído 2% 

 

Sem foto 

Sulfato de sódio 0,5% 

 

Esferas desfeitas ao fim 
de 15 min da reacção 

iniciar 

Sulfato de sódio 2% 

 

Sem foto 
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Apesar de terem sido obtidas esferas utilizando os protocolos 6, 7 e 9 (Tabela 6), houve muita 

dificuldade na obtenção de novas esferas em dias diferentes, pelo que o efeito das soluções de 

reticulação na actividade enzimática não será avaliado. Apesar disso, os ensaios foram 

importantes para compreender a estabilidade das esferas nas várias soluções de reticulação ao 

longo do tempo, podendo-se tirar ilações sobre eventuais alterações a serem realizadas no 

futuro. 

As observações que se fizeram relativamente às esferas obtidas pelo protocolo 5 (esferas 

colocadas durante dois dias em tampão acetato 0,02 M (pH 4,0)) são as mesmas que se fazem 

nesta situação, o que sugere que é indiferente o meio onde as esferas são colocadas pois irão 

sempre dissolver-se. Isto sugere que a concentração das soluções de reticulação de ácido 

bórico e ácido fenilborónico é baixa para manter a integridade das esferas ao longo do tempo. 

Relativamente às esferas reticuladas com ácido bórico 2% + DMSO 60%, estas apresentaram-se 

semi-transparentes, muito semelhantes às obtidas pelo protocolo 1 (Figura 40). Ao fim de 15 

min a solução começou a ficar turva, o que sugere que houve dissolução das esferas. 

No caso das esferas reticuladas com glutaraldeído, pode-se observar que um aumento na 

concentração deste composto de 0,5 para 2% torna as esferas mais consistentes e rijas, 

mantendo a sua forma sem qualquer alteração durante toda a reacção. As esferas reticuladas 

com sulfato de sódio também apresentam as mesmas vantagens, ou seja, um aumento da 

concentração promove uma maior consistência das esferas. 

 

4.2.1.2. Imobilização em esferas de quitosano 

Uma vez que houve dificuldade em obter em dias diferentes as esferas de quitosano/PVA com 

enzima imobilizada, seguindo sempre os mesmos protocolos (Tabela 6) decidiu-se testar a 

formação de esferas de quitosano com enzima imobilizada. 

Quando se precipitou a solução de quitosano-enzima para 

a solução de TPP 3%, as esferas formaram-se 

imediatamente, mantendo a sua estrutura ao longo do 

tempo. As esferas apresentavam boa consistência, pelo 

que não houve necessidade de as colocar em soluções de 

reticulação, como aconteceu com as esferas de 

quitosano/PVA. Contrariamente às esferas de 

quitosano/PVA, estas apresentavam uma cor 

esbranquiçada e não transparente. 

Todas estas diferenças, sugerem que as interacções 

electroestáticas estabelecidas entre o quitosano e o TPP 

foram mais eficientes que as estabelecidas na formação 

das esferas de quitosano/PVA. 

 

Figura 44 – Esferas de quitosano 
obtidas pela precipitação de uma 
solução de quitosano-enzima numa 
solução de TPP 3% 
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A concentração de enzima imobilizada nas esferas foi de 5 mg/mL, tendo os ensaios de 

bioconversão sido realizados utilizando uma solução de substrato pNPβG na concentração de 

0,1 mM. Para este valor de concentração, obteve-se uma actividade enzimática de 46,4 

µM/min. Como também se pode verificar, o tipo de comportamento obtido neste ensaio é 

semelhante aos realizados no ponto 4.1.3, onde o patamar de estabilização é alcançado ao fim 

de 15 min.  

 

Figura 45 – Formação de nitrofenol ao longo do tempo (3h), por realização de ensaio de bioconversão com 
enzima imobilizada em esferas de quitosano na concentração de 0,05 mg/mL, numa solução de pNPβG 0,1 mM, a 

45 °C e 90 rpm   

Comparando a actividade enzimática obtida para a enzima imobilizada em esferas de 

quitosano (46,4 µM/min) com a actividade obtida para a enzima na forma livre (42,5 µM/min), 

verifica-se que houve um ligeiro aumento no valor da actividade enzimática. Este facto sugere 

que, a imobilização da enzima β-glucosidase em esferas de quitosano é mais vantajosa, pois 

para além do aumento da actividade enzimática a quantidade de enzima utilizada é menor, o 

que permite reduzir os custos associados à técnica. 

Quando a enzima β-glucosidase se encontra imobilizada permite um melhor controlo da 

reacção, assim como uma melhor estabilidade térmica (Guan et al., 2013). 

 

4.2.2. Imobilização em nanofibras 

Nos últimos anos a técnica de electrospinning ganhou muita atenção, sendo utilizada na 

formação de fibras poliméricas numa escala submicrométrica. Devido a todas as vantagens e à 

vasta gama de aplicação que as fibras produzidas por electrospinning têm (c.f. 1.5.2), foi 

testado um segundo método de imobilização para a enzima β-glucosidase, no qual se 

formaram fibras de PVA e fibras de PVA/quitosano através de um sistema de electrospinning 

desenvolvido in-house.  
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4.2.2.1. Imobilização em fibras de PVA 

a) Estabilidade 

A análise da imobilização da enzima em fibras de PVA iniciou-se com um estudo de 

estabilidade das fibras de PVA ao longo do tempo. Para esse efeito, formaram-se fibras com a 

enzima β-glucosidase imobilizada na concentração de 1,67 mg/mL. Seguidamente, as fibras 

foram colocadas numa solução de pNPβG na concentração de 5 mM. Todos os dias a solução 

de substrato foi renovada. A estabilidade das fibras e da enzima imobilizada foi avaliada de 

forma visual e com recurso à determinação da actividade enzimática. 

Visualmente foi possível verificar que as fibras mantiveram a sua estrutura, não havendo 

quebras ou fragmentações durante os 24 dias de ensaio, o que representa um óptimo 

resultado pois realça a possibilidade de se reutilizar a fibra por um longo período de tempo. 

Na Figura 46 encontra-se representada a actividade residual da enzima imobilizada em fibras 

de PVA em função do número de reutilizações dessas mesmas fibras. Entre o 3º e 8º dia de 

reutilização verifica-se um aumento da actividade da enzima, comparativamente ao primeiro 

dia de reacção. À medida que o tempo vai passando verifica-se uma tendência decrescente, 

sendo os valores obtidos inferiores ao do primeiro dia de reacção. 

 

 

Figura 46 – Actividade residual da enzima imobilizada em fibras de PVA na concentração de 1,67 mg/mL obtida a 
45°C e 150rpm 

Assim, verificando-se uma grande estabilidade das fibras ao longo do tempo, ascendo o seu 

tempo de utilização a 576h, estas podem ser reutilizadas até 8 dias, havendo aumento da 

hidrólise do substrato. A partir das 8 reutilizações há uma diminuição da actividade enzimática 

apesar de as fibras manterem a sua integridade. Consoante o objectivo da aplicação, estes 

factores devem ser tidos em conta para melhor se adaptarem às condições nas quais as fibras 

serão utilizadas. Os resultados obtidos encontram-se de acordo com o descrito na literatura, 
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no sentido em que a imobilização da enzima permite um aumento da estabilidade enzimática 

ao longo do tempo e a possibilidade de reutilizações (Romo-Sánchez et al., 2014). 

 

b) Soluções de reticulação 

Apesar das boas propriedades químicas e mecânicas do PVA estas podem ser melhoradas por 

reticulação. O aumento do grau de reticulação pode levar a uma diminuição da solubilidade ou 

ao aumento da resistência à tracção do polímero resultante (Uslu et al., 2007). De entre as 

diversas técnicas que podem ser usadas na reticulação do PVA, decidiu-se utilizar as soluções 

de ácido bórico e fenilborónico a 0,5%, uma vez que o boro melhora a resistência e 

flexibilidade das fibras. 

O procedimento adoptado foi igual ao realizado para o ensaio da estabilidade. Também nestes 

ensaios as fibras foram avaliadas de forma visual, além de ter sido determinada a actividade 

enzimática.  

Quando as fibras foram retiradas das respectivas soluções de reticulação não se observaram 

alterações na consistência e rigidez. Durante os ensaios, mantiveram a sua estrutura, não 

havendo quebras ou fragmentações durante os 23 dias de ensaio. 

Na Figura 47 pode-se observar a actividade residual da enzima imobilizada em fibras de PVA 

reticuladas com duas soluções de reticulação em função do número de reutilizações dessas 

mesmas fibras. A actividade da enzima imobilizada em fibras reticuladas com ácido 

fenilborónico apresenta valores mais baixos que o do primeiro dia de reutilização e mantem 

esta tendência ao longo dos dias. Por outro lado, quando as fibras são reticuladas com ácido 

bórico, observa-se um aumento da actividade entre o 7º e 10º dia de reutilização, 

comparativamente ao primeiro dia.  

 

Figura 47 – Actividade residual da enzima imobilizada em fibras de PVA na concentração de 1,67 mg/mL, 
reticuladas com ácido bórico e fenilborónico 0,5%, obtida a 45°C e 150rpm 
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Assim se conclui que a reticulação das fibras com ácido fenilborónico não confere vantagem no 

aumento da actividade enzimática. No entanto, quando as fibras são reticuladas com ácido 

bórico há uma menor redução da actividade. 

Como forma de melhorar os resultados obtidos, poder-se-ia testar as mesmas soluções de 

reticulação mas aumentando a sua concentração ou testar outras soluções de reticulação. 

Quando se compara a actividade da enzima imobilizada em fibras de PVA com e sem 

reticulação (Figura 48) observa-se que, de um modo geral, a reticulação quer com ácido bórico 

quer com ácido fenilborónico não confere vantagem no aumento da actividade enzimática. A 

partir do 8º até ao 10º dia de reutilização se verifica um aumento na actividade da enzima na 

ordem dos 130%, no entanto este aumento só é verificado nas fibras reticuladas com ácido 

bórico. 

 

Figura 48 – Actividade residual da enzima imobilizada em fibras de PVA na concentração de 1,67mg/mL 
reticuladas com ácido bórico e fenilborónico 0,5%, e sem reticulação, obtida a 45°C e 150rpm 

 

Isto pode dever-se ao facto da concentração das soluções de reticulação utilizada ser muito 

baixa, não permitindo um elevado grau de reticulação com a matriz polimérica. Nesse sentido, 

seria interessante aumentar a concentração das soluções e investigar novamente a sua 

influência na actividade da enzima. Outra explicação pode ser o facto de os ácidos interferirem 

com a própria enzima, diminuindo a sua capacidade de hidrólise do substrato. 

Uma vez que as fibras sem reticulação mostraram uma elevada resistência durante vários dias, 

os valores de actividade são na sua maioria maiores que os obtidos quando se utilizam as 

fibras reticuladas e para haver aumento da actividade é necessário esperar uma semana, 

pode-se afirmar que o passo de reticulação das fibras para além de encarecer o processo 

também aumenta o tempo despendido em preparações prévias à realização dos ensaios, pelo 

que não há vantagem na sua realização. 
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c) Tipo e concentração de substrato 

Para finalizar o estudo da imobilização da enzima em fibras de PVA, estas foram testadas em 

diferentes substratos inespecíficos e glucosilados (c.f. 3.1.2), encontrando-se os resultados dos 

ensaios representados em termos de perfis de produção de açúcares redutores em função do 

tempo. 

Formaram-se fibras com enzima imobilizada na concentração de 1,67 mg/mL, reticuladas com 

uma solução de ácido bórico 0,5%, sendo seguidamente testadas nas respectivas soluções de 

substratos. Nestes ensaios foram usadas duas concentrações de substratos (0,1 e 0,3 mg/mL) e 

ainda para cada concentração foram feitos um e dois dias de reutilização da fibra, 

respectivamente 

 Na Figura 49 encontram-se representados os perfis de produção de açúcares redutores para 

cada um dos substratos utilizados. Aumentou-se a concentração de substrato de 0,1 para 0,3 

mg/mL para tentar compreender de que forma o substrato influencia a produção de açúcares 

redutores quando a enzima se encontra imobilizada em fibras de PVA.   

Quando se utiliza os substratos na concentração de 0,1 mg/mL verifica-se uma diminuição da 

produção de açúcares redutores da primeira (1º dia) para a segunda (2º dia) utilização, 

excepto quando se utiliza naringina, no entanto a diferença é muito baixa. Este resultado pode 

ter como possível explicação o facto de o produto formado se depositar à superficie da fibra 

não sendo libertado para a solução. 

Quando os substratos são testados na concentração de 0,3 mg/mL observa-se um aumento na 

produção de açúcares redutores no 2º dia de utilização das fibras nos substratos salicina e 

ginsenósido, enquanto nos outros dois (diosmina e naringina) os perfis são muito semelhantes 

com as reutilições. 
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Figura 49 – Perfil da produção de açúcares redutores por acção hidrolítica da enzima β-glucosidase imobilizada 
em fibras de PVA em diferentes substratos nas concentrações de 0,1 e 0,3 mg/mL dissolvidos em tampão acetato 

0,02 M (pH 4,0), a 45°C e 150rpm 
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Assim, pode-se afirmar que o aumento da concentração de substrato de 0,1 para 0,3 mg/mL 

não conferiu vantagens no aumento da produção dos açúcares redutores. Isto pode-se dever 

ao facto de a quantidade de enzima disponível para hidrolizar o substrato ser baixa, 

encontrando-se todos os centros activos ocupados, pelo que um aumento da concentração de 

enzima imobilizada nas fibras pode ser uma forma de melhorar os resultados obtidos. No 

entanto, se tal se continuar a confirmar são resultados bastante interessantes pois com 

menores concentrações de substrato obtêm-se valores mais elevados de açúcares redutores. 

Apesar de a concentração de enzima imobilizada (1,67 mg/mL) utilizada nestes ensaios ser 

superior à dos ensaios com enzima livre (0,5 mg/mL), verificou-se que a imobilização levou ao 

aumento da produção dos açúcares redutores. 

 

 

Como nos ensaios anteriores não se verificou vantagens na reutilização das fibras os ensaios 

subsequentes foram realizados utilizando apenas uma vez cada fibra de PVA. Os substratos 

prunina, isoquercetina e ginsenósido* foram testados na concentração de 0,3 mg/mL. 

Como se pode observar na Figura 50 a acção da enzima imobilizada em fibras de PVA nos 

substratos leva a um aumento da concentração de açúcares redutores logo após 15 min da 

reacção se iniciar, mantendo-se os valores estáveis ao longo do tempo para os substratos 

prunina e isoquercetina. No caso do ginsenósido* o aumento da concentração de açúcares 

redutores é menos acentuado, verificando-se uma diminuição desse valor ao fim de 60 min.  

 

Figura 50 – Perfis de produção de açúcares redutores por acção hidrolítica da enzima β-glucosidase imobilizada 
em fibras de PVA, em diferentes substratos, a 45 °C e 150 rpm, durante 3h 
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Também os substratos glucosilados foram testados utilizando fibras de PVA com o objectivo de 

verificar a produção de açúcares redutores por hidrólise dos substratos luteolina-7-O-

glucósido, isoramnetina-3-O-glucósido, quercetina-4-O-glucósido, malvidina-3,5-di-O-glucósido 

e peonidina-3-O-glucósido. 

Os substratos luteolina-7-O-glucósido e malvidina-3,5-di-O-glucósido são os que apresentam 

menores valores de concentração de açúcares redutores formados, enquanto com a 

isoramnetina-3-O-glucósido os de maior concentração.  

 

Figura 51 – Perfis de produção de açúcares redutores por acção hidrolítica da enzima β-glucosidase imobilizada 
em fibras de PVA, em diferentes substratos glucosilados, a 45 °C e 150 rpm, durante 3h 

 

Uma vez que se trata de substratos complexos e diferentes entre si, é natural existirem 

diferenças nos perfis de açúcares redutores obtidos. No entanto, de forma a confirmar os 

resultados obtidos deveriam ser realizados mais ensaios, nas mesmas condições, ensaios de 

repetibilidade. 

 

 

d) Efeito da percentagem de etanol  

Para finalizar, as fibras foram testadas em ensaios nos quais se variou a percentagem de etanol 

presente no meio reaccional de 1% até 20%, de forma a avaliar a resistência e manutenção da 

estrutura das fibras e o seu impacto na actividade enzimática. 

Formaram-se fibras com enzima imobilizada na concentração de 1,67 mg/mL, testadas numa 

mistura de etanol com uma solução de substrato pNPβG 0,05 mM, de forma a se obter a 

percentagem de etanol desejada. 
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Na Figura 52 verifica-se que apesar de existir um ligeiro aumento da concentração de produto 

nas percentagens de etanol mais baixas, a tendência é esta diminuir à medida que aumenta a 

percentagem de etanol, atingindo valores estáveis durante toda a reacção a partir dos 10% de 

etanol presente no meio. Além de mais, a estrutura das fibras durante estes ensaios manteve-

se inalterada, o que significa que o etanol não afecta a manutenção e integridade das mesmas, 

podendo ser utilizadas na indústria dos vinhos sem que o teor de etanol seja um factor 

limitante. 

 

Figura 52 – Efeito da percentagem de etanol existente no meio reaccional na formação de nitrofenol ao longo do 
tempo, por hidrólise da β-glucosidase imobilizada em fibras de PVA na concentração de 1,67 mg/mL 

Enquanto com a enzima livre se verificou uma diminuição da actividade enzimática com o 

aumento da percentagem de etanol presente no meio, com a enzima imobilizada em fibras de 

PVA a actividade não é tão afectada. Assim, é possível afirmar que a imobilização da enzima 

em fibras de PVA confere vantagens, uma vez que o seu uso na indústria dos vinhos não será 

afectado pelo teor alcoólico dos vinhos fabricados (até 20%), sendo considerada uma melhoria 

no processo. 

 

4.2.2.2. Imobilização em fibras de PVA/quitosano 

As fibras de PVA/quitosano são fibras que exigem maiores cuidados que as fibras de PVA, isto 

porque são mais difíceis de retirar do colector, devido a uma maior aderência à folha de 

alumínio, e são mais afectadas pela humidade do ar e pela gordura presente nos dedos, pois 

facilmente se enrolam ou colam. Também apresentam uma estrutura mais frágil no acto da 

recolha do colector, no entanto quando utilizadas nos ensaios de bioconversão apresentam a 

mesma resistência que as fibras de PVA. 

Estas fibras foram testadas a uma menor velocidade de agitação (90 rpm), pois verificou-se 

que a velocidades elevadas (150 rpm) as fibras se encarquilhavam, reduzindo assim a área de 

contacto com o meio reaccional. Estas fibras foram formadas com enzima imobilizada na 
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concentração de 1 mg/mL e testadas numa solução de pNPβG 5 mM, após colocadas nas 

respectivas soluções de reticulação (c.f. 3.4.2 d). 

Pretendeu-se com este ensaio, determinar a influência das soluções de reticulação na 

manutenção da estrutura das fibras assim como na actividade enzimática. 

 

Durante o ensaio, as fibras mantiveram sempre a sua estrutura com pouco encarquilhamento. 

Ao fim das 3h de ensaio, todas as fibras apresentavam o mesmo aspecto excepto a fibra 

reticulada com glutaraldeído que apresentava uma cor amarelada, semelhante à obtida nas 

esferas reticuladas com o mesmo reagente. 

Quanto à influência das quatro soluções de reticulação na actividade enzimática, pode-se 

verificar que a fibra reticulada com glutaraldeído 2% apresentou um resultado muito superior 

ao das restantes fibras (Figura 53). No entanto, tal resultado já seria de esperar uma vez que se 

verificou que a presença de glutaraldeído, mesmo em concentrações residuais, interfere com o 

método de quantificação, sendo os valores obtidos por excesso. 

 

Figura 53 – Relação da solução de reticulação utilizada no cross-linking das fibras de PVA/quitosano com a 
actividade enzimática 

No entanto, relativamente às restantes três soluções de reticulação verifica-se que a fibra 

reticulada com ácido bórico 2% + DMSO 60% apresentou maior actividade (12,4 µM/min), 

seguindo-se a fibra reticulada com sulfato de sódio 2% (7,9 µM/min) e por fim a fibra 

reticulada com ácido bórico 0,5% (4,8 µM/min). A adição de DMSO à solução de ácido bórico 

revelou-se um bom melhoramento, pois para além de o dissolver mais facilmente, permitiu 

um aumento da actividade enzimática. 

No entanto, as actividades obtidas para as fibras que sofreram reticulação foram bastante 

inferiores ao controlo (fibra não reticulada) (86,4 µM/min). Isto pode-se dever ao facto de os 

agentes de reticulação ao se ligarem à matriz de suporte criarem uma barreira de entrada ao 

substrato, o que leva a uma diminuição da actividade enzimática. 
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Assim, pode-se concluir que a reticulação das fibras não confere vantagem no aumento da 

actividade enzimática, além de encarecer e tornar mais demorado todo o processo. 

 

Uma vez que a concentração de enzima variou nos vários métodos de imobilização, e de forma 

a poder comparar os resultados obtidos, determinou-se a actividade específica da enzima, 

encontrando-se os resultados obtidos na Tabela 9. 

Tabela 9 – Valores de actividade específica da β-glucosidase para os três métodos de imobilização testados nas 
respectivas soluções de reticulação 

Solução reticulação 
Actividade específica (µM/mg.min) 

Fibras PVA Fibras PVA/quitosano Esferas quitosano 

sem reticulação 0,66 86,4 9,3 

Ác. bórico 0,5% 0,68 4,8 - 

Ác. fenilborónico 0,5% 1,36 - - 

Ác. bórico 2% + DMSO 60% - 12,4 - 

Glutaraldeído 2% - 57,7 - 

Sulfato de sódio 2% - 7,9 - 

 

Comparando os valores obtidos (Tabela 9) verifica-se que nas fibras de PVA a reticulação com 

ácido fenilborónico 0,5% foi o que apresentou melhores resultados (1,36 µM/mg.min), 

enquanto a actividade específica da fibra reticulada com ácido bórico 0,5% foi muito 

semelhante à fibra sem qualquer reticulação. Já nas fibras de PVA/quitosano o melhor 

resultado obteve-se na fibra que não sofreu reticulação (86,4 µM/mg.min). 

De um modo geral, pode-se verificar que as fibras de PVA/quitosano que não sofreram 

reticulação são as que apresentam os resultados mais promissores, comparativamente às 

fibras de PVA e às esferas de quitosano. As fibras de PVA foram aquelas que, mesmo sofrendo 

reticulação, apresentaram menor actividade específica.  

No entanto, de forma a poder fazer uma análise mais precisa seria necessário testar tanto as 

fibras como as esferas nas mesmas soluções de reticulação em falta na Tabela 9. 
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4.3. Eficiência da imobilização na hidrólise dos substratos inespecíficos e 

glucosilados 

De forma a avaliar a eficiência dos diferentes métodos de imobilização da enzima β-

glucosidase na hidrólise dos substratos inespecíficos e glucosilados (c.f. 3.1.2), foram 

realizados ensaios em paralelo, usando a enzima tanto na sua forma livre como imobilizada. 

Para esse efeito, recorreu-se à análise dos açúcares redutores formados e a uma análise por 

LC-MS pois sendo uma técnica mais sensível e com melhor resolução permite detectar 

quantidades muito pequenas.  

A análise dos resultados é feita substrato a substrato de forma a se comparar os resultados 

obtidos em cada método e a influência que a imobilização da enzima teve na hidrólise da 

ligação glucosídica. Alguns dos substratos não foram analisados por LC-MS (diosmina, 

naringina, salicina e ginsenósido) ou por já não haver reagente disponível (ginsenósido*, 

quercetina-4-O-glucósido, malvidina-3,5-di-O-glucósido e peonidina-3-O-glucósido). 

Os resultados referentes aos açúcares redutores correspondem à análise de amostras retiradas 

a tempos definidos do meio reaccional durante 3h (c.f. 3.2.1), enquanto os resultados de LC-

MS correspondem apenas à amostra reaccional das 24h de ensaio.  

 

4.3.1. Diosmina, naringina, salicina e ginsenósido 

Analisando a Figura 54 verifica-se que para as concentrações de substrato de 0,27 mg/mL e 

0,30 mg/mL (valores muito próximos), os perfis de açúcares redutores são muito semelhantes 

entre si durante todo o ensaio. No entanto, os melhores resultados obtiveram-se com a 

enzima imobilizada em fibras de PVA colocadas numa solução de substrato de menor 

concentração (0,10 mg/mL). A única excepção é no caso da salicina em que o uso de enzima 

livre levou a uma elevada produção de açúcares redutores, possivelmente explicado por ser o 

substrato com a estrutura química mais simples (Figura 7).  
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Figura 54 – Perfis de produção de açúcares redutores por acção hidrolítica da enzima β-glucosidase na sua forma 
livre (0,5 mg/mL) e imobilizada em fibras de PVA (1,67 mg/mL), em diferentes substratos nas concentrações de 
0,27 mg/mL, e 0,1 e 0,3 mg/mL, respectivamente, dissolvidos em tampão acetato 0,02 M (pH 4,0), a 45 °C e 150 

rpm 

Apesar de se utilizar uma concentração de enzima mais elevada quando esta se encontra 

imobilizada, foi possível obter valores mais elevados de açúcares redutores, com recurso a 

uma menor quantidade de substrato, pelo que se pode afirmar que a imobilização da enzima 

em fibras de PVA conferiu vantagens na produção de açúcares redutores.  

 

4.3.2. Prunina 

Relativamente à produção de açúcares redutores utilizando a prunina como substrato, 

verificou-se que na sua forma livre a enzima não levou à formação de açúcares redutores mas 

quando imobilizada observou-se um ligeiro aumento ao fim de 15 min, mantendo-se os 

valores constantes ao longo das 3h de reacção.  

Pelos resultados obtidos por LC-MS (Figura 56) verifica-se que surge apenas um pico (1) ao 

tempo de retenção (tr) 17,58 min quando se utiliza a enzima na sua forma livre, mas quando 

imobilizada observam-se dois (2 e 3), um aos 8,55 min e outro aos 15,24 min. 

Como forma de interpretar os picos obtidos recorreu-se aos valores de m/z para os identificar. 

Tanto para o pico 1 como para o pico 2 foi possível detectar o valor de m/z de 270,8, 

correspondendo assim à agliconas da prunina, a naringenina. Já o pico 3 apresentou um m/z 

de 432,8 correspondendo por isso à prunina.  
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Prunina Naringenina 

MM 434 g/mol MM 272 g/mol 

Figura 55 – Estrutura química dos compostos prunina e naringenina, e respectivas massas moleculares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56 – Cromatogramas e respectivos espectros de massa das amostras reaccionais utilizando enzima 
imobilizada em fibras de PVA (A) e livre (B) numa solução de tampão acetato 0,02 M (pH 4,0) e prunina (0,27 

mg/mL) como substrato 

Desta forma é possível afirmar que, utilizando a enzima na forma livre, a reacção de 

bioconversão é completa e bastante eficiente, onde toda a prunina existente em solução 

sofreu quebra da ligação glucosidica, originando a naringenina (daí se observar apenas um pico 

no cromatogramas B). No entanto, o mesmo já não aconteceu com a enzima imobilizada. 

Apesar de se verificar que existe alguma conversão de prunina em naringenina, a reacção não 

é tão eficiente. 

 

Apesar de não se ter verificado a formação de açúcares redutores pelo método de DNS, mas 

sabendo que a técnica de LC-MS é mais sensível, pode-se afirmar que a imobilização da enzima 

não conferiu uma grande melhoria à formação dos açúcares redutores. É verdade que existe 

alguma conversão de prunina em naringenina mas essa não é completa, como acontece 

quando a enzima se encontra livre. 
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4.3.3. Isoquercetina 

Utilizando com substrato uma solução de isoquercetina, verifica-se que a produção de 

açúcares redutores quando se utiliza a enzima na forma livre mantem-se constante ao longo 

de todo o ensaio. Já na sua forma imobilizada observa-se um ligeiro aumento ao fim de 15 

min, mantendo-se os valores constante até ao fim do ensaio (Figura 57). 

 

Figura 57 – Perfis de produção de açúcares redutores por acção hidrolítica da enzima β-glucosidase na sua forma 
livre (0,5 mg/mL) e imobilizada em fibras de PVA (1,67 mg/mL), numa solução de isoquercetina nas 

concentrações de 0,27 mg/mL e 0,3 mg/mL, respectivamente, dissolvida em tampão acetato 0,02 M (pH 4,0), a 45 
°C e 150 rpm 

Relativamente aos resultados de LC-MS (Figura 58) verifica-se que utilizando a enzima na 

forma livre surgem dois picos (2 e 3) com tr de 6,91 e 10,85 min, enquanto com enzima 

imobilizada apenas um pico (1) é observado aos 6,85 min. 

Enquanto os picos 1 e 3 correspondem ao mesmo composto, pois o valor de m/z é de 462,8 

para ambos, já o pico 2 corresponde a um outro composto pois o m/z determinado foi de 

300,8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58 – Cromatogramas e respectivos espectros de massa das amostras reaccionais utilizando enzima 
imobilizada em fibras de PVA (A) e livre (B) numa solução de tampão acetato 0,02M (pH 4,0) e isoquercetina (0,27 

mg/mL) como substrato 
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Sabendo que a isoquercetina é um composto de massa molecular de 464 g/mol e a quercetina 

de 302 g/mol (Figura 59), pode-se afirmar que os picos 1 e 3 correspondem à isoquercetina 

enquanto o pico 2 corresponde à quercetina. 

  
Isoquercetina Quercetina 

MM 464 g/mol MM 302 g/mol 

Figura 59 – Estrutura química dos compostos isoquercetina e quercetina, e respectivas massas moleculares 

A imobilização da β-glucosidase em fibras de PVA não foi eficiente e não conferiu vantagens ao 

processo de bioconversão, pois não houve detecção de quercetina em solução. Pelo contrário, 

o facto de se usar a enzima na sua forma livre, permitiu a quebra da ligação glucosídica da 

isoquercetina, observando-se assim a formação de quercetina, apesar de a intensidade do pico 

não ser muito elevada. Isto pode justificar o facto de através do método do DNS a produção de 

açúcares redutores ser constante ao longo do tempo. 

 

4.3.4. Ginsenósido* 

Quando se utiliza ginsenósido* como substrato observa-se um aumento da concentração de 

açúcares redutores formados quando a enzima está imobilizada. No entanto, ao fim de 90 min 

começa a haver uma diminuição, sendo o último valor (referente às 3h de ensaio) igual ao da 

amostra dos 15 min de reacção. Utilizando a enzima na sua forma livre não se observa uma 

grande variação na produção de açúcares redutores, podendo este facto ser explicado pela 

complexidade do substrato. 

 

Figura 60 – Perfis de produção de açúcares redutores por acção hidrolítica da enzima β-glucosidase na sua forma 
livre (0,50 mg/mL) e imobilizada em fibras de PVA (1,67 mg/mL), numa solução de ginsenósido* nas 

concentrações de 0,27 mg/mL e 0,30 mg/mL, respectivamente, dissolvida em tampão acetato 0,02 M (pH 4,0), a 
45 °C e 150 rpm 
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4.3.5. Quercetina-4-O-glucósido, malvidina-3,5-di-O-glucósido e peonidina-3-O-

glucósido  

Analisando a Figura 61 verifica-se que a imobilização da enzima conferiu vantagem na 

produção de açúcares redutores. No caso da quercetina-4-O-glucósido há um aumento 

acentuado nos primeiros 45 min, decrescendo após esse tempo. Utilizando peonidina-3-O-

glucósido também há um aumento acentuado ao fim de 45 min mas após esse tempo os 

valores mantêm-se constante até ao fim da reacção. Para finalizar, quando a malvidina-3,5-di-

O-glucósido é utilizada como substrato existe efectivamente um aumento da produção e 

açúcares redutores quando a enzima se encontra imobilizada, mantendo-se esta tendência até 

ao fim da reacção. Na sua forma livre, os valores mantém-se entre os 0,2 e os 0,3 mM. 

 

Quercetina-4-O-glucósido Malvidina-3,5-di-O-glucósido 

  
  

Peonidina-3-O-glucósido  

 

 

Figura 61 – Perfis de produção de açúcares redutores por acção hidrolítica da enzima β-glucosidase na sua forma 
livre (0,5 mg/mL) e imobilizada em fibras de PVA (1,67 mg/mL), em diferentes substratos dissolvidos em tampão 

acetato 0,02 M (pH 4,0), a 45 °C e 150 rpm 
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Tendo apenas por base os resultados obtidos pelo método do DNS, pode-se afirmar que a 

imobilização da enzima em fibras de PVA conferiu vantagens na produção de açúcares 

redutores comparativamente ao seu uso na forma livre. No entanto, seria necessário 

confirmar os resultados por LC-MS, como foi feito para outros substratos. 

Além de mais, encontrando-se alguns destes substratos glucosilados presentes naturalmente 

nos vinhos, pode ser um indício de que testando este método de imobilização nas matrizes 

alimentares, os mesmos resultados sejam observados. 

 

4.3.6. Luteolina-7-O-glucósido  

Também nesta situação se observa que a imobilização da enzima levou a um aumento da 

concentração de açúcares redutores, enquanto quando utilizada na sua forma livre os valores 

se mantêm constantes ao longo do tempo (Figura 62). 

 

Figura 62 – Perfis de produção de açúcares redutores por acção hidrolítica da enzima β-glucosidase na sua forma 
livre (0,5 mg/mL) e imobilizada em fibras de PVA (1,67 mg/mL), numa solução de luteolina-7-O-glucósido 

dissolvida em tampão acetato 0,02 M (pH 4,0), a 45 °C e 150 rpm 

Analisando os dados obtidos por LC-MS (Figura 63), verifica-se a existência de apenas um pico 

em cada cromatograma, com tempos de retenção diferentes, 6,78 min (1) e 10,92 min (2), 

respectivamente para o ensaio em que se utilizou a enzima na forma imobilizada e na forma 

livre.  
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Figura 63 – Cromatogramas e respectivos espectros de massa das amostras reaccionais utilizando enzima 
imobilizada em fibras de PVA (A) e livre (B) numa solução de luteolina-7-O-glucósido 

Sabendo que a luteolina na forma glucosilada apresenta uma massa molecular de 448 g/mol e 

que na forma não glucosilada uma massa molecular de 286 g/mol, é fácil identificar os picos: 

pico 1 corresponde à luteolina glucosilada e o pico 2 à luteolina não glucosilada. 

Assim, pode-se afirmar que quando se utiliza a enzima na forma livre, a hidrólise da ligação 

glucosidica é completa pois o valor de m/z correspondente ao pico é de 284.8, mas quanto se 

utiliza a enzima na forma imobilizada não houve qualquer hidrólise da ligação pois o único 

valor de m/z obtido foi de 446.7, referente à luteolina na forma glucosilada. 

 

  
Luteolina-7-O-glucósido Luteolina 

MM 448g/mol MM 286g/mol 

Figura 64 – Estrutura química dos compostos luteolina-7-O-glucósido e luteolina, e respectivas massas 
moleculares 
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4.3.7. Isoramnetina-3-O-glucósido  

Por fim, testou-se como substrato a isoramnetina-3-O-glucósido tendo-se verificado que 

enquanto a imobilização levou a um aumento da concentração de açúcares redutores, a 

enzima na sua forma livre não teve capacidade de hidrólise, sendo os valores obtidos 

decrescentes ao longo do tempo. 

 

Figura 65 – Perfis de produção de açúcares redutores por acção hidrolítica da enzima β-glucosidase na sua forma 
livre (0,5 mg/mL) e imobilizada em fibras de PVA (1,67 mg/mL), numa solução de isoramnetina-3-O-glucósido 

dissolvida em tampão acetato 0,02 M (pH 4,0), a 45 °C e 150 rpm 

Observando os cromatogramas obtidos verifica-se a existência de apenas um pico por volta 

dos 7 min, em ambas as amostras, apresentando um m/z de 476,8 (Figura 66). Sabendo que a 

isoramnetina-3-O-glucósido tem uma massa molecular de 478 g/mol e que a isoramnetina 

uma massa molecular de 316 g/mol (Figura 67), significa que, em ambos os casos, se está na 

presença de apenas da isoramnetina na sua forma glucosilada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66 – Cromatogramas e respectivos espectros de massa das amostras reaccionais utilizando enzima 
imobilizada em fibras de PVA (A) e livre (B) numa solução de isoramnetina-3-O-glucósido 
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Isoramnetina-3-O-glucósido Isoramnetina 

MM 478 g/mol MM 316 g/mol 

Figura 67 – Estrutura química dos compostos isoramnetina-7-O-glucósido e isoramnetina, e respectivas massas 
moleculares 
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4.4. Aplicação nas matrizes alimentares 

Uma vez que o presente trabalho tem como objectivo a possível aplicação na indústria dos 

vinhos, procedeu-se à realização de alguns ensaios utilizando como matrizes um vinho 

Moscatel (produção caseira) e um vinho do Porto. 

Foram realizados ensaios com a enzima β-glucosidase imobilizada em fibras de PVA, fibras de 

PVA/quitosano e esferas de quitosano, nos dois vinhos em estudo. As amostras recolhidas de 

cada ensaio foram analisadas por HPLC, tendo como principal objectivo a avaliação dos 

compostos fenólicos. Os dois métodos usados na análise por HPLC já estavam optimizados. 

 

Na Tabela 10 resumem-se as condições em que as amostras foram ensaiadas: a enzima foi 

imobilizada em três suportes (esferas de quitosano, fibras de PVA e de PVA/quitosano), em 

concentrações diferentes (1, 5 e 6,6 mg/mL) e testada em duas matrizes alimentares (vinho 

Moscatel e vinho do Porto). 

Foram analisadas amostras referentes a vários tempos reaccionais (c.f. 3.5) mas apresentam-

se somente os cromatogramas mais relevantes para a discussão do trabalho. 

Tabela 10 – Representação dos ensaios reaccionais utilizados para análise por HPLC 

 Esferas quitosano Fibras de PVA Fibras de PVA/quitosano 

Vinho Moscatel 

   

Vinho do Porto 

   

[enzima] 
1 mg/mL 

6,6 mg/mL 
1 mg/mL 

5 mg/mL 5 mg/mL 

 

4.4.1. Comparação dos perfis cromatográficos das amostras 

Numa primeira fase pretendeu-se verificar quais as alterações que se observavam nos 

cromatogramas, relacionando-as com os diferentes métodos de imobilização utilizados e as 

diferentes concentrações de enzima. 

De forma a facilitar a análise dos resultados, começou por se comparar os cromatogramas 

obtidos das amostras referentes às 24h de ensaio reaccional de cada vinho. No caso de haver 
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alterações nos resultados, então averiguou-se a evolução ao longo do tempo, recorrendo à 

comparação das restantes amostras. 

Na Figura 68 apresentam-se os cromatogramas da amostra de vinho Moscatel e Porto com 

detecção a 280 nm, comprimento de onda característico dos compostos fenólicos, bem como 

o cromatograma resultante da análise de uma mistura de padrões (Tabela 11). 

 

Figura 68 – Perfis cromatográficos do vinho Moscatel, vinho do Porto, mistura A, mistura B e do solvente (H2O), 
ao comprimento de onda de 280 nm 

 

Tabela 11 – Composição das misturas de padrões utilizadas para identificação dos compostos presentes nos 
vinhos Moscatel e do Porto com respectivos tempos de retenção e número de identificação 

Nº 
identificação 

Mistura A 
Nº 

identificação 
Mistura B 

  tr (min)   tr (min) 

1 ácido gálhico 12 2 5-HMF 15 

3 ácido protocatechuico 17 4 ácido p-hidroxibenzóico 22.8 

5 catequina 27 6 Ácido cafeico 31.5 

7 vanilina 38 8 ácido p-cumárico 42.5 

9 ácido ferúlico 48 11 luteolina glucósido 55 

10 quercetina-3-O-glucósido 54.5 13 t-resveratrol 63.5 

12 isoramnetina glucósido 61.6 16 luteolina 72 

15 quercetina 72 17 campferol 85 

18 isoramnetina 84.3    

      

 Galhato de etilo * 14 contaminação  
*Uma vez que não era conhecido o valor do tempo de retenção deste composto foi feita uma solução individual, não representada 

na Figura 68. 
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A confirmação da presença destes compostos nas amostras em estudo foi efectuada na análise 

por LC-MS com pesquisa dos respectivos iões moleculares. Foi possível confirmar nas 

condições ensaiadas no espectrometro de massa os picos correspondentes ao ácido gálhico e 

vanilina Da análise por espectrometria de massa foi ainda possível identificar os ácidos 

caftárico, coutárico e fertárico, compostos já descritos na literatura, bem como o galhato de 

etilo e cafeato de etilo. A identificação foi feita preferencialmente na amostra de vinho do 

Porto que, tal como se pode observar na Figura 68 apresenta picos com áreas superiores. 

O início do cromatograma é caracterizado pela detecção de iões correpondentes a ácidos 

orgânicos característicos dos vinhos, como o ácido tartárico, os quais só são detectados por 

espectrometria de massa. 

Em anexo apresenta-se a listagem dos compostos que foram detectados nos cromatogramas 

das duas amostras de vinho, os respectivos iões moleculares, resultados de fragmentação do 

ião molecular e uma possível identificação para alguns dos compostos.  

A pesquisa bibliográfica efectuada mostra que os compostos identificados neste trabalho para 

o vinho Moscatel e vinho do Porto, já foram referidos por outros autores (Ho et al., 1999, 

Bravo et al., 2006). 

 

Imobilização em esferas de quitosano 

Observou-se que para ambos os vinhos, os perfis obtidos para a amostra reaccional das 24h 

diferiam do perfil do respectivo vinho.  

Na Figura 69 e Figura 70 comparam-se os perfis obtidos e as respectivas amostras às 24 horas 

de ensaio reaccional. As alterações observadas nas duas amostras são semelhantes. Assim é 

possível observar a formação de novos picos aos tempos de retenção aproximados de 8,6 e 9,1 

min, inexistentes nos vinhos iniciais. Enquanto o pico formado aos 8,6 min surgiu nos dois 

ensaios (concentração de enzima imobilizada de 1 e 5 mg/mL), o pico formado aos 9,1 min 

apenas surgiu com o aumento da concentração de enzima, ou seja, quando esta foi de 5 

mg/mL e na amostra reaccional referente às 24h de ensaio. 

Na zona entre os 5 e 6,5 min também é possível verificar uma alteração nos perfis 

cromatográficos. O desaparecimento do pico aos 5,5 min aproximadamente terá permitido 

uma melhor resolução entre os compostos que eluiam imediatamente antes e depois deste 

composto 

Por fim, aos 11 min, observa-se uma diminuição acentuada do pico para as amostras 

reaccionais referentes à enzima imobilizada. No entanto dado que se trata do pico identificado 

como ácido gálhico, esta alteração poderá resultar da degradação deste composto durante o 

processo. 

De um modo geral, verifica-se que os perfis referentes às amostras nas quais a enzima se 

encontra imobilizada apresentam uma menor área do que os picos presentes no 

cromatograma referente ao vinho. 
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Nesta zona do cromatograma eluem compostos com maior polaridade e que por isso podem 

ser moléculas ligadas a açúcares, que estão habituaemnte presentes neste tipo de amostras. A 

acção da enzima conduziria a um aumento da área de picos com tempos de retenção superior. 

Dada a complexidade das amostras nesta zona do cromatograma foi difícil concluir acerca da 

identificação dos compostos que parecem ter sofrido alguma alteração. Ensaios futuros com 

optimização da separação desta zona do cromatograma vão permitir certamente concluir 

sobre a identificação. No entanto na análise por espectrometria de massa não de um pico, mas 

de conjuntos de picos, foi possivel detectar valores de m/z que podem corresponder a 

glucósidos, como exemplo a presença dos m/z 439 e 277, cuja diferença corresponde a 162, 

característica da presença de uma glucose.  

 

 

Figura 69 – Perfis cromatográficos do vinho Moscatel e respectivas amostras referentes às 24h de ensaio 
reaccional, com enzima imobilizada em esferas de quitosano na concentração de 1 mg/mL e 5 mg/mL, ao 

comprimento de onda de 280 nm 
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Figura 70 – Perfis cromatográficos do vinho do Porto e respectivas amostras referentes às 24h de ensaio 
reaccional, com enzima imobilizada em esferas de quitosano na concentração de 1 mg/mL e 5 mg/mL, ao 

comprimento de onda de 280 nm 

 

Imobilização em fibras de PVA 

Também na imobilização em fibras de PVA se observaram alterações nos perfis 

cromatográficos dos vinhos.  

 No vinho Moscatel quando se comparam os perfis cromatográficos ao longo do tempo (Figura 

71), verifica-se uma diminuição das áreas e do número de picos existentes, ou seja, a amostra 

referente às 24h de ensaio apresenta um número de picos muito inferior ao da amostra, com 

excepção para a amostra dos 30 min de ensaio reaccional que apresenta áreas de picos 

superiores aos da própria amostra do vinho. No entanto estas variações parecem ser comuns a 

todos os picos, o que poderá indiciar uma alteração a nível da amostra e não uma alteração 

provocada pelo processo, já que o mesmo efeito não foi observado nos ensaios realizados com 

o vinho do Porto. 

Na realidade, no vinho do Porto os perfis cromatográficos foram muito semelhantes ao longo 

do tempo, destacando-se o aparecimento de um pico com o tempo de retenção aproximado 

de 11 min no ensaio às 24h (Figura 72A) e outros dois aos 17,0 e 17,3 min (Figura 72B) ao fim 

de 180 min, mantendo-se nas 24h de ensaio. 

Neste tipo de amostras é usual a linha de base do cromatograma mostrar um pico largo sobre 

o qual são detectados outros picos e que é devido à presença de moléculas de maior peso 

molecular e que não é possível separar (Figura 73). 
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Figura 71 – Perfis cromatográficos do vinho Moscatel e respectivas amostras reaccionais referentes aos 30 min, 
180 min e 24h, com enzima imobilizada em fibras de PVA, ao comprimento de onda de 280 nm 
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Figura 72 – Perfis cromatográficos do vinho do Porto e respectivas amostras reaccionais referentes aos 30 min, 
180 min e 24h, com enzima imobilizada em fibras de PVA, ao comprimento de onda de 280 nm 

 

 

Figura 73 – Perfis cromatográficos do vinho do Porto e respectivas amostras reaccionais referentes aos 30 min, 
180 min e 24h, com enzima imobilizada em fibras de PVA, ao comprimento de onda de 280 nm 
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Imobilização em fibras de PVA/quitosano 

Tal como se verificou nos ensaios com esferas de quitosano, também neste ensaio houve 

alterações nos perfis cromatográficos aos tempos de retenção aproximados de 8,6 e 8,8 min 

(Figura 74A), notando-se este efeito ao fim de 30 min e permanecendo até às 24h de ensaio. 

Foi também observado o aparecimento de um composto com tempo de retenção aproximado 

de 20,1 min, apenas na amostra reaccional referente às 24h e que não foi detectado nos 

ensaios com esferas de quitosano. Apesar do pico ter surgido em ambos os ensaios 

(concentração de enzima imobilizada de 1 e 5mg/mL), a sua detecção foi muito mais 

perceptível na concentração mais baixa (Figura 74B).  

Para a amostra de vinho do Porto as alterações não foram tão evidentes comparativamente 

aos ensaios com esferas de quitosano, embora fosse possível detectar o aparecimento dos 

compostos aos 8, 8,5 min e 10,5 min (Figura 75). 

 Estes picos surgiram logo ao fim de 30 min e a sua área aumentou progressivamente até às 

24h de ensaio reaccional. Em ambas as concentrações, o pico que surge aos 9 min apresenta 

uma área superior à do pico na amostra do vinho. Mais uma vez se salienta a necessidade de 

em ensaios futuros tentar altera as condições analíticas de modo a favorecer a separação 

nesta zona do cromatograma.  

O composto com tempo de retenção de 10,5 min já tinha sido detectado nos ensaios 

realizados com esferas de quitosano. 

A tempos de retenção maiores também se verificaram algumas alterações (Figura 76), mas 

apenas na amostra referente às 24h de ensaio reaccional.  

O aumento da concentração de enzima imobilizada de 1 para 5 mg/mL não conferiu grandes 

vantagens ao processo, uma vez que os novos picos formados surgem em ambas as 

concentrações, as áreas são semelhantes entre si e as pequenas variações observadas podem 

ser devidas à complexidade da análise das amostras nesta zona do cromatograma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74 – Perfis cromatográficos do vinho Moscatel e respectivas amostras referentes às 24h de ensaio 
reaccional, com enzima imobilizada em fibras de PVA/quitosano na concentração de 1 mg/mL e 5 mg/mL, ao 

comprimento de onda de 280 nm 
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Figura 75 – Perfis cromatográficos do vinho do Porto e respectivas amostras referentes às 24h de ensaio 
reaccional, com enzima imobilizada em fibras de PVA/quitosano na concentração de 1 mg/mL e 5 mg/mL, ao 

comprimento de onda de 280 nm 

 

Figura 76 – Perfis cromatográficos do vinho do Porto e respectivas amostras referentes às 24h de ensaio 
reaccional, com enzima imobilizada em fibras de PVA/quitosano na concentração de 1 mg/mL e 5 mg/mL, ao 

comprimento de onda de 280 nm
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Conclusões finais  

As β-glucosidases constituem um grupo de enzimas muito importantes devido ao seu uso em 

diversos processos biotecnológicos. Este grupo de enzimas tem a capacidade de clivar as 

ligações glucosídicas de glucosídeos e dissacáridos conjugados. De entre as várias aplicações 

possíveis, as β-glucosidases são utilizadas na indústria alimentar como forma de melhorar a 

qualidade dos alimentos, quer por realce do sabor como por melhoramento nutricional 

através da libertação de vitaminas, antioxidantes e outros compostos benéficos dos seus 

glucósidos. 

Determinou-se como condições óptimas de funcionamento da enzima a temperatura de 45 °C 

e a concentração de 1 mg/mL. Também foi possível verificar que a enzima apresenta maior 

afinidade para o substrato específicio na forma beta (pNPβG) do que para a forma alfa 

(pNPαG), obtendo-se valores de actividade muito superiores com valores de concentração 

mais baixos do que os usados com o substrato alfa. Desta forma, o uso do substrato pNPβG 

mostrou-se mais vantajoso, devendo por isso ser o substrato de eleição para ensaios futuros. 

Também foi possível verificar que o aumento da complexidade dos substratos não contribuiu 

para o aumento da actividade enzimática, devido a um impedimento estereoquimico, sendo 

deste modo difícil o substrato alcançar o centro activo da enzima. Utilizando substratos menos 

complexos, como a isoquercetina e o ginsenósido*, foi possível verificar melhorias na 

produção de açúcares redutores. No entanto, já para os substratos glucosilados foi necessário 

aumentar a concentração de enzima de 5 para 20 mg/mL de forma a se obterem resultados 

mais interessantes. A presença de etanol no meio reaccional também é um factor que afecta a 

actividade enzimática. Verificou-se que a partir dos 10% existe uma diminuição da actividade, 

possivelmente devido ao efeito de inibição por parte do etanol.  

Estando descrito na literatura as vantagens da imobilização na actividade das enzimas, foram 

testados três métodos de imobilização e duas matrizes poliméricas no Vinho Moscatel e do 

Porto, com o objectivo de ultrapassar algumas das limitações encontradas quando se utiliza a 

enzima na forma solúvel e verificar o desenvolvimento/melhoramento de outras 

características das matrizes alimentares, nomeadamente ao nível dos percursores aromáticos. 

De uma forma geral, as imobilizações testadas conferiram alguma vantagem ao processo. A 

imobilização em microesferas de quitosano/PVA revelou a necessidade de optimizar as 

condições experimentais, pois factores como a temperatura, fluidez e rácio das soluções 

poliméricas, e volume de enzima adicionado afectam a consolidação da matriz final. No 

entanto, esta pode ser melhorada através de soluções de reticulação de glutaraldeído e sulfato 

de sódio a 2%, contudo é necessário avaliar o impacto da reticulação na actividade da enzima 

de forma a verificar se a adição deste passo no processo conferia alguma vantagem. As 

restantes imobilizações permitiram um ligeiro aumento no valor da actividade enzimática 

(esferas de quitosano) comparativamente à sua forma livre, e mostraram uma grande 

estabilidade ao longo do tempo (fibras de PVA), não se verificando vantagens na actividade 

enzimática com a reticulação das matrizes.  

A eficiência da imobilização também foi avaliada em substratos mais complexos, com recurso 

ao método do DNS e à técnica LC-MS, tendo-se verificado que em algumas situações a 
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imobilização não conferiu vantagens na quebra da ligação glucosidica. No entanto, noutras 

situações é possível observar vantagens na produção de açúcares redutores. Uma vez que se 

tratam de concentrações muito baixas, estes ensaios devem ser repetidos de forma a se ter 

valores estatisticamente representativos e só depois se poderá tirar conclusões mais acertivas 

dos resultados obtidos.   

 

De um modo geral as conclusões a retirar dos ensaios preliminares realizados nas matrizes 

alimentares são as seguintes: 

- Relativamente aos métodos de imobilização utilizados pode-se afirmar que todos eles 

conferiram alterações ao processo reaccional. Apesar do aparecimento de poucos picos e 

destes apresentarem uma área pequena, é indiscutível que a utilização da enzima β-

glucosidase imobilizada permitiu o desenvolvimento de novos compostos em ambas as 

matrizes. O que significa que de alguma forma estes compostos estavam presentes nas 

amostras na forma ligada e pela acção da enzima terão sido libertadas as aglíconas 

correspondentes. Em trabalhos futuros será de avaliar se esta alteração poderá conferir às 

amostras vantagens do ponto de vista organoléptico ou da disponibilização de compostos com 

actividade biológica importante, e presentes numa forma que poderá ser mais facilmente 

absorvida pelo organismo humano. 

- Neste estudo seria de esperar o desaparecimento de picos a menores tempos de retenção 

com o aparecimento de outros a tempos de retenção maiores, uma vez que, tratando-se de 

uma glucosidase, a quebra da ligação glucosidica dos compostos presentes nos vinhos torna-os 

mais apolares. No entanto, tal não foi possível de observar, o que não significa 

necessariamente que a utilização da β-glucosidase imobilizada não foi eficaz. Uma das 

explicações para estes resultados é o facto de, quando a enzima é imobilizada tanto em 

esferas como em fibras, haver limitações difusionais que não existem quando esta se encontra 

livre em solução. Ou seja, os substratos necessitam de atravessar uma barreira física até 

alcançarem o centro activo da enzima, o que pode tornar o processo mais lento e impedir a 

entrada de substratos de grandes dimensões.   

- Tendo-se verificado que o aumento da concentração de enzima imobilizada de 1 para 5 

mg/mL permitia o aparecimento de novos compostos ou aumentava a sua concentração, uma 

forma de tirar mais conclusões relativamente a estes ensaios será testar concentrações de 

enzima imobilizada mais elevadas e verificar os efeitos produzidos. 

- Relativamente ao método analítico será vantajoso tentar optimizá-lo para conseguir uma 

melhor separação dos compostos. Eventualmente poderá ser necessário passar por técnicas 

de fraccionamento da amostra, como por exemplo a utilização de extracção em fase sólida.  

- Para futuras experiências deverá optar-se pela amostra de vinho do Porto por ser mais rica 

em compostos e por isso facilitar a fase da identificação, nomeadamente por espectrometria 

de massa.  
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Prespectivas futuras 

Ao nível da imobilização muita coisa pode ser melhorada, nomeadamente as condições de 

electrospinning utilizadas na formação das fibras de PVA e PVA/quitosano. Uma vez que a 

optimização destas condições é algo demorado, no qual é necessário avaliar diversas variáveis, 

não foi possível ser feito. No entanto, uma vez que se verificou durante o decorrer do trabalho 

que tanto oscilações na voltagem aplicada como a humidade influenciavam a formação e 

consistência das fibras, é de bastante importância averiguar quais são realmente as condições 

que melhor favorecem a formação de cada tipo de fibra aliado a valores de actividade 

enzimática de interesse. 

Tendo como vista a aplicação das matrizes poliméricas abordadas neste trabalho na indústria 

dos vinhos, seria uma grande vantagem elaborar um protocolo viável na formação de 

microesferas de quitosano/PVA, pois para além de a combinação de ambos ser interessante 

devido às suas propriedades biocompatíveis e biodegradáveis, pode ainda servir de substituto 

ao passo de sulfitagem que hoje se aplica no processo de formação dos vinhos. 

As propriedades antioxidante dos vinhos têm despertado interesse na sua análise, de forma a 

se verificar quais as condições que melhoram (por aumento) a sua presença em uvas, mostos e 

nos próprios vinhos. Desta forma, seria também interessante despender algum tempo no 

futuro na identificação de possíveis compostos formados nos vinhos por acção da enzima β-

glucosidase e verificar se a imobilização da enzima confere vantagens na intensificação do 

aroma dos vinhos.  
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Cromatogramas referentes à análise da amostra de vinho Moscatel e do Porto por LC-

MS/MS 

 

 

 

Figura 77 – Cromatogramas da amostra de vinho Moscatel (A) e do Porto (B) a 280, 320 e 360 nm 

A 

B 
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Figura 78 – Cromatogramas obtdios na detecção por espectrometria de massa das amostras de vinho Moscatel 
(A) e vinho do Porto (B). Detecção efectuada em modo SCAN 

 

Tabela 12 – Possíveis compostos detectados no cromatograma do vinho Moscatel 

tr 
(min) 

[M-H]- Fragmentação Identificação Possível 

7.0 195 87/79/75  

8.1 
195 129/99/85/75  

149 87/73 Ácido tartárico 

15.1 177 159/115/103/87/73  

18.2 315 153/152/109/108 Ácido protocatechuíco glucósido 

18.7 161 143/99/89/71  

20.7 153 109/115/103/87/73 Ácido protocatechuíco 

24.0 443 309/119/101/89  

25.3 
293 131/89  

175 115/113/85  

27.3 295 175/163/149/119 Ácido c-coutárico 

30.2 295 147 Ácido t-coutárico 

31.5 241 197/141/82  

32.6 261 201/187/73  

36.7 229 185/142/116/100  

37.5 345 168/119/101/89  

40.2 229 185/142/116/100  

46.9 363 300/271/179/151  
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Tabela 13 – Possíveis compostos detectados no cromatograma do vinho do Porto 

tr 
(min) 

[M-H]- Fragmentação Identificação Possível 

7.0 195 97/79  

7.6 149 87/73 Ácido tartárico 

9.0 191 111/87/85/67 Ácido cítrico 

9.3 
221 71  

147 101/87/85/71  

11.4 147 87/85  

14.1 339 169/125/89 Dímero ácido gálhico 

15.0 177 159/113/103/87/85/73  

18.1 153 153/123/95 Ácido protocatechuíco 

18.5 183 183/129/111/89  

19.0 161 143/99/73/71  

20.6 153 109/91  

21.5 219 157/111/87  

22.8 
311 179/149/135/87 Ácido caftárico 

623 179/149  

24.0 443 443/119/113/101/89  

24.7 129 101/85  

25.3 175 115/113/85/71  

27.6 295 163/149/119 Ácido coutárico 

28.7 325 265/205/193/163/145/119/89 Ácido fertárico 

29.8 179 135 Ácido cafeíco 

30.8 295 163/149/119 Ácido coutárico 

31.2 287 287/259/207/179/135  

32.3 
597 341  

121 121/92  

34.9 
197 197/169/124 Galhato de etilo 

395 197  

36.8 
247 183/111/87  

157 111/83  

37.9 
247 139/129/111/87  

157 111/83  

43.9 339 177/161/159/131/103  

44.6 203 115/85  

45.2 323 145  

47.5 353 145  

51.3 
323 177/131/103  

181 108/109  

53.5 323 177/163/159/119/115/103  

66.7 207 161/135/133 Cafeato de etilo 

79.2 191 145/119/117  

 

 

 



 
 

 

 


