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Hidrogéis são constituídos de redes poliméricas tridimensionais com capacidade de 

absorver e reter quantidades significativas de água e/ou fluídos biológicos devido à 

presença de grupos hidrofílicos em sua estrutura porosa. Eles têm a capacidade de 

intumescer, possibilitando que moléculas se difundam através de sua matriz, permitindo 

seu uso em sistemas de imobilização enzimática. Hidrogéis à base de pectina com 

incorporação de fibra de pinus foram sintetizados por meio de reticulação química e 

caracterizados por ensaios de intumescimento para imobilização de β-D-galactosidase. 

Um hidrogel isento de fibras foi sintetizado como controle. O grau de intumescimento foi 

determinado pela imersão de 100,0 mg de hidrogel à base de pectina (com 5% de fibra 

de pinus e com 10% de fibra de pinus) em 100,0 mL de água destilada, ii) água potável, 

iii) solução tampão fosfato 0,10 mol L-1 em pH 6,8 e iv) solução tampão de acetato 0,10 

mol L-1 em pH 4,0 a 25 e a 37 °C. A imobilização da β-D-galactosidase nos hidrogéis à 

base de pectina foi realizada por imersão de 100,0 mg de hidrogéis secos (com 5% de 

fibra de pinus e com 10% de fibra de pinus) em 10,0 mL de solução tampão fosfato 0,10 

mol L-1 em pH 6,8 ou 0,10 mol L-1 de solução tampão acetato em pH 4,0 e 1,0 mL de β-

D-galactosidase a 25 ± 1,0 °C. Alíquotas das soluções foram coletadas em intervalos de 

tempo pré-definidos para a determinação quantitativa de β-D-galactosidase usando 

espectrofotometria UV-Vis (espectrofotômetro DR 3900, Hach), aplicando o método de 



Bradford para a preparação da amostra. Como resultados, os valores do grau de 

intumescimento em equilíbrio foram maiores em 37,0 ± 1,0 °C, pois, em temperaturas 

mais altas há uma diminuição na viscosidade do meio líquido e um aumento no 

relaxamento macromolecular das redes do polímero, o que ajuda a difusão das soluções 

para os hidrogéis. Além disso, o intumescimento foi maior em pHs mais altos, onde há 

uma maior quantidade de grupos carregados negativamente, o que favorece a repulsão 

eletrostática entre as cadeias de pectina, e a quantidade de água absorvida é maior. O 

maior grau de intumescimento foi obtido em água destilada, devido à ausência de íons e 

minerais encontrados na água potável. A capacidade de imobilização e eficiência foram 

maiores em pH  
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4,0 pois abaixo do ponto isoelétrico da β-D-galactosidase (PI-4.8) a prevalência da forma 

carregada positivamente é maior, o que ocorre atração eletrostática devido a cargas 

negativas presentes nas redes poliméricas do hidrogel, aumentando as capacidades de 

imobilização. Em contraste, em pH acima de 4,8, forças de repulsão eletrostática 

ocorrem, uma vez que a estrutura química da enzima é carregada negativamente, o que 

resulta em menores capacidades de imobilização. Com os resultados obtidos, conclui-se 

que hidrogéis a base de pectina com incorporação de resíduo de madeira apresentou um 

mecanismo de absorção de água não-Fickiana e a β-D-galactosidase foi eficientemente 

imobilizada nestes hidrogéis a pH 4,0.  
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