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A indústria de detergentes é uma das principais utilizadores dessas enzimas 
como aditivos aplicando-as na remoção de manchas. Estudos comprovam que 
Hoplias malabaricus, popularmente conhecida como traíra, é uma fonte rica em 
proteases, o que se tornou objeto do nosso estudo, suas vísceras são ricas em 
enzimas, havendo um grande potencial para a utilização em determinados 
processos biotecnológicos. Estudos mostram que essas enzimas adicionadas 
em detergentes podem apresentar instabilidade, por conta de alguns 
ingredientes dos detergentes comerciais inibindo a sua atividade. Essa 
incompatibilidade não descarta o uso dessas proteases como aditivos na 
indústria de detergentes, mas sugere a possível necessidade de um 
encapsulamento para esse uso. Extratos brutos, obtidos das vísceras de 
Hoplias malabaricus, foram fracionados com sulfato de amônio em diferentes 
saturações obtendo-se uma fração proteolítica 60-90 (FP).Para proteger a 
fração proteolítica e controlar sua liberação após adicionada em detergentes, 
realizou-se o seu encapsulamento utilizando três polímeros diferentes: alginato, 
goma xantanae i-carrageenan. O encapsulamento usando a goma xantana foi 
feito a partir de uma mistura polimérica, usando a goma e o alginato, para 
aumentar sua estabilidade. O alginato sozinho, apresentou uma baixa 
eficiência de encapsulamento proteico (21<31%). Os encapsulamentos 
proteicos utilizando a goma xantana com alginato e o i-carrageenan mostram 
uma maior eficiência (≥ 60%). Entretanto após os processos de 
encapsulamento e durante o teste de liberação a atividade proteolítica não foi 
detectada.  Apesar de ter sido desenvolvido um processo de encapsulamento 
de proteínas para liberação rápida, as proteases das vísceras de Hoplias 
malabaricus não são compatíveis com encapsulamento utilizando os polímeros 
apresentados neste trabalho. Como perspectiva, sugere-se o uso da fração 
proteolítica na forma liofilizada como aditivo em detergentes em pó. 
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