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RESUMO 

A lipase do tipo B de Candida antarctica recombinante expressa em Pichia pastoris 

pela inserção de um DNA externo (LIPB) foi imobilizada em sílica mesoporosa 

nanoestruturada (SBA-15) pelo método da adsorção (SBA-15-LIPB) e ligação covalente 

(SBA-15-APTES-GA-LIPB e SBA-15-APTES-DVS-LIPB). A influência do tempo de 

contato enzima-suporte e do pH do meio foram avaliados para a produção dos 

biocatalisadores. A estabilidade térmica das enzimas imobilizadas foi avaliada e os 

resultados mostraram que o SBA-15-APTES-GA-LIPB possui maior estabilidade 

térmica com um t1/2 = 36,91 min enquanto o derivado SBA-15-APTES-DVS-LIPB teve 

t1/2= 11,83 min e o SBA-15-LIPB teve t1/2=  8,5 min, a 50 ºC. No entanto, o SBA-15-

LIPB possui maior estabilidade em solventes orgânicos do que os biocatalisadores 

produzidos por ligação covalente. Assim, o biocatalisador SBA-15-LIPB (Condições 

otimizadas: 100 % de atividade recuperada em um tempo de contato de 1 hora, pH 7) 

foi aplicado em uma reação modelo de esterificação, que é a síntese de ésteres de cadeia 

curta, o butirato de metila e etila. Os resultados mostraram que, em condições 

otimizadas de esterificação (temperatura: 37 ᵒC, tipo de solvente: hexano para o butirato 

de metila e iso-octano para a síntese do butirato de etila, a concentração de substrato: 

0,2 M, proporção molar de substratos de 1: 1, tempo de reação: 12 h), as conversões 

foram: 79,25% para a síntese de butirato de metila e 86,52% para a síntese de butirato 

de etila. O biocatalisador SBA-15-LIPB exibiu elevada atividade e estabilidade 

operacional na síntese do butirato de metila e butirato de etila, por esterificação, depois 

de cinco e seis ciclos sucessivos de 12 horas cada, respectivamente. Os biocatalisadores 

SBA-15-APTES-GA-LIPB e SBA-15-APTES-DVS-LIPB foram aplicados em uma 

reação modelo de hidrólise, que é a resolução cinética do acetato de feniletila. Os dados 

experimentais mostraram que foram obtidos resultados positivos para ambos os 

biocatalisadores, mas o biocatalisador SBA-15-APTES-GA-LIPB foi mais eficiente, 

produzindo excessos enantioméricos de 99 %, conversão de 50 % e razão enantiomérica 

de 1057. 

Palavras-chave: Lipase. Imobilização. SBA-15. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

A recombinant Candida antarctica lipase B expressed in Pichia pastoris by insertion of 

an external DNA (LIPB) was immobilized in nanostructured mesoporous silicas of 

SBA-15 type by physical adsorption (SBA-15-LIPB) and covalent attachment (SBA-15-

APTES-GA-LIPB e SBA-15-APTES-DVS-LIPB). Influence of contact time enzyme-

support and the medium pH were evaluated to the production of biocatalysts. The 

thermal stability of immobilized enzymes were evaluated and the results showed that 

the SBA-15-APTES-GA-LIPB has the best thermal stability with t1/2 = 36,91 min while 

the SBA-15-APTES-DVS-LIPB has t1/2= 11,83 min and the SBA-15-LIPB has t1/2=  8,5 

min, at 50 ºC. However, the SBA-15-LIPB has high stability in organic solvents than 

the biocatalysts produced by covalent attachment. Therefore, the biocatalyst SBA-15-

LIPB (Optimized conditions: 100 % of the recovery activity an 1 hour of contact time, 

pH 7) was applied in a model esterification reaction in the short chain esters synthesis, 

the methyl and ethyl butyrate. The results showed that in optimized conditions of 

esterification (temperature: 37 ᵒC, solvent type: hexane for the methyl butyrate and 

isooctane for ethyl butyrate synthesis, substrate concentration: 0,2 mol/L, molar ratio of 

substrates 1:1, time of reaction: 12 h) the conversions were: 79.25 % for the methyl 

butyrate synthesis and 86.52 % for ethyl butyrate synthesis. The biocatalyst SBA-15-

LIPB exhibited high activity and operational stability on the methyl and ethyl butyrate 

synthesis by esterification after five and six successive cycles of 12 h each, respectively. 

The biocatalysts SBA-15-APTES-GA-LIPB and SBA-15-APTES-DVS-LIPB were 

applied in a model hydrolysis reaction in the kinetic resolution of the phenylethyl 

acetate. The experimental data showed that were obtained positive results for both 

biocatalysts, but the biocatalyst SBA-15-APTES-GA-LIPB was more efficient, 

producing enantiomeric excess 99 %, conversion 50 % and enantiomeric ratio 1057. 

Keywords: Lipase. Immobilization. SBA-15. 
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1. INTRODUÇÃO 

A crescente preocupação com o meio ambiente fez-se aumentar o 

desenvolvimento de processos ambientalmente corretos, desencadeando estudos em 

processos enzimáticos, visando a substituição dos processos químicos, já bem 

implementados na literatura (CANILHO et al., 2013; FERREIRA-DIAS et al., 2013; 

JIN et al., 2013; BAI et al., 2014; XIAO et al., 2015).  O processo enzimático é 

considerado um processo ―verde‖, pois as enzimas são específicas, reduzindo a 

formação de produtos indesejáveis no processo e produzindo produtos finais mais puros 

do que as sínteses químicas tradicionais (ZHONG et al., 2013).   

As lipases são enzimas da classe das hidrolases que podem catalisar a 

hidrólise de triacilgliceróis (triacilglicerol éster hidrolases EC.3.1.1.3) (SHARMA et al., 

2011). Assim, elas são muito utilizadas em sínteses orgânicas, pois catalisam a hidrólise 

de ésteres de ácidos carboxílicos em meio aquoso ou a reação inversa na presença de 

solventes orgânicos (REETZ, M.T. 2002). Estas enzimas são biotecnologicamente 

relevantes, pois apresentam aplicações na indústria de alimentos, detergentes, produtos 

farmacêuticos, cosméticos, em síntese de biosurfactantes, na resolução de produtos 

químicos quirais, entre outros (SHARMA et al., 2011; SILVA et al., 2012; ANSORGE-

SCHUMACHER, M.B.; THUM, O. (2013); FERNANDES et al., 2014; 

GŁADKOWSKI et al., 2015). Dentre as lipases existentes, destaca-se a lipase de 

Candida antarctica do tipo B que vêm sendo muito estudada para aplicações 

biotecnológicas (GOTOR-FERNÁNDEZ et al., 2006; CANTONE et al., 2013; BAI et 

al., 2014).  

Para aumentar estabilidade da forma solúvel da enzima e diminuir o custo 

do processo reacional, a estratégia de imobilização de enzimas é amplamente utilizada 

(SILVA et al., 2012). A estratégia de imobilização de enzimas pode melhorar a 

estabilidade operacional da enzima, promover a redução inibidores, permitir a 

reutilização do biocatalisador (MATEO et al., 2007), torna possível a implementação do 

processo contínuo e a separação fácil da lipase no meio de reação (RODRIGUES et al., 

2011). As operações de reutilização muitas vezes fazem com que o processo se torne 

economicamente viável (MATEO et al., 2007). 

Os ésteres de aroma são componentes importantes de fragrâncias e são 

amplamente utilizados em indústrias de alimentos, farmacêutica e bebidas (XU et al., 
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2002; JIN et al., 2012). As fontes naturais de ésteres de aromas têm um baixo 

rendimento de produção, induzindo o alto custo do processo de reação (FRIEDRICH et 

al., 2013). Assim, o processo enzimático tem sido utilizado nesta síntese, devido a alta 

especificidade das enzimas, que pode permitir o aumento do rendimento da reação 

(FRIEDRICH et al., 2013). Então, neste trabalho, os biocatalisadores produzidos foram 

testados na esterificação do ácido butírico para a formação dos ésteres de cadeia curta 

(butirato de metila e butirato de etila). 

A produção de compostos enantiomericamente puros vêm sendo muito 

estudada na literatura devido a alta demanda desses bioprodutos, que podem ser 

utilizados como intermediários para fármacos ou utilizados na química fina (PATEL et 

al., 2003; LIANG et al., 2015). A rota enzimática pode ser mais vantajosa do que a rota 

química, pois as enzimas tem maiores enantiosseletividade (HABULIN, M.; KNEZ, Z. 

(2009); LIANG et al., 2015) e, além disso, não produzem resíduos danosos ao meio 

ambiente, o que geralmente ocorre na rota síntese química catalisada por compostos 

organometálicos (NOYORI, R.; KITAMURA, M. 1991). Assim, neste trabalho, os 

biocatalisadores produzidos foram testados na resolução cinética do acetato de feniletila 

para a produção do (R)-1- feniletanol, que é um bioproduto utilizado para a produção de 

diversos fármacos. 

Neste contexto, este trabalho vem a contribuir com o estudo de diferentes 

condições de imobilização da lipase do tipo B de Candida antarctica expressa em 

Pichia pastoris (LIPB) em mesosporo silicato do tipo SBA-15, visando a aplicação em 

reações de elevado interesse industrial. As reações modelo estudadas neste trabalho são: 

a síntese de ésteres de cadeia curta (reação modelo - esterificação) e a resolução cinética 

do acetato de feniletila (reação modelo – hidrólise), produzindo bioprodutos de alto 

valor agregado.  
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2. OBJETIVO 

O principal objetivo deste trabalho foi estudar a imobilização da lipase do 

tipo B de Candida antarctica expressa em Pichia pastoris (LIPB) no silicato 

mesoporoso do tipo Santa Barbara Amorphous-15 (SBA-15), bem como a sua aplicação 

em reações modelo (esterificação e hidrólise) de elevado interesse industrial. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Imobilizar a enzima LIPB no suporte Santa Barbara Amorphous-15 (SBA-

15) pelo método de adsorção física, estudando as condições do processo 

(tempo de contato, pH de imobilização, carga enzimática); 

 Estudar a estabilidade térmica, frente à diferentes pH's, estabilidade em 

solventes orgânicos e estabilidade operacional do biocatalisador produzido, 

por adsorção (SBA-15-LIPB); 

 Otimização da síntese butirato de metila e butirato de etila (reação modelo – 

esterificação), através do biocatalisador SBA-15-LIPB, por adsorção (efeito 

do solvente orgânico como meio reacional, efeito da temperatura de reação, 

efeito da razão molar álcool/ácido butírico, efeito da concentração do 

substrato); 

 Avaliar a estabilidade operacional do biocatalisador produzido por adsorção 

física através da síntese butirato de metila e butirato de etila; 

 Imobilizar a enzima LIPB no SBA-15 pelo método de ligação covalente, 

através de dois agentes ativantes, que são: Glutaraldeído (GA) e 

Divinilsulfona (DVS); 

 Estudar as condições de imobilização por ligação covalente da enzima LIPB 

bem como avaliar a estabilidade térmica e frente à diferentes pH's dos 

biocatalisadores produzidos (SBA-15-APTES-GA-LIPB e SBA-15-APTES-

DVS-LIPB); 

 Aplicação dos biocatalisadores produzidos por ligação covalente da enzima 

LIPB (SBA-15-APTS-GLU-LIPB e SBA-15-APTS-DVS-LIPB) na 

resolução cinética do acetato de feniletila (reação modelo – hidrólise). 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Lipases 

As lipases são triacilglicerol éster hidrolases (EC 3.1.1.3) que podem 

catalisar tanto reações de hidrólise como reações de síntese (SALIHU, A.; ALAM, M.Z. 

2015). Deste modo, estas enzimas podem realizar diversos tipos de reações, como: 

esterificação, transesterificação, interesterificação, acidólise, aminólise, alcoólise, entre 

outras (GANDHI, N. 1997; SALIHU, A.; ALAM, M.Z. 2015). Estas enzimas possuem 

relevância biotecnológica por apresentarem aplicações na indústria de alimentos, 

detergentes, farmacêuticas, na síntese de biossurfactantes e biocombustíveis, 

cosméticos, perfumaria, entre outras (SILVA et al., 2012; ANSORGE-

SCHUMACHER, M.B.; THUM, O. (2013); FERNANDES et al., 2014; SALIHU, A.; 

ALAM, M.Z. 2015).  

Seu amplo potencial de síntese é, em grande parte, devido ao fato de as 

lipases reagirem com uma grande variedade de substratos, em contraste com a maioria 

das outras enzimas (SCHMID, R.D.; VERGER, R. 1998). As lipases são muito 

utilizadas devido a alguns fatores, a saber: alta disponibilidade, pois podem ser 

produzidas com altos rendimentos por alguns microorganismos; não requerem cofatores 

e nem catalisam reações paralelas; possuem quimiosseletividade, regiosseletividade e 

estereosseletividade; algumas possuem uma estrutura cristalina bem estudada, o que 

facilita o estudo dos processos reacionais com a mesma (SCHMID, R.D.; VERGER, R. 

1998; JAEGER, K.; EGGERT, T. 2002; REETZ, M.T. 2002).  

As lipases contêm uma aba ou tampa que isola o centro ativo do meio em 

que a mesma está imersa. Quando há uma interação desta tampa com a interface 

hidrofóbica do substrato, a mesma movimenta-se expondo o seu centro ativo para o 

substrato, possibilitando a catálise (Ativação Interfacial) (REETZ, M.T. 2002; 

FERNANDEZ-LAFUENTE, R. 2010).  

Devido a esta flexibilidade do centro ativo, as propriedades catalíticas das 

lipases podem ser facilmente modificadas apenas com pequenas mudanças nas 

condições de reação (FERNANDEZ-LAFUENTE, R. 2010). Assim, as propriedades 

das lipases podem ser alteradas apenas com modificações na sua composição química 

ou por mudanças no protocolo de imobilização (FERNANDEZ-LAFUENTE, R. 2010). 
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3.2. Lipase comercial do tipo B de Candida antarctica (CALB): 

A lipase comercial do tipo B de C. antarctica  é uma triacilglicerol hidrolase 

bem como uma carboxilesterase eficaz, possuindo peso molecular em torno de 33 KDa  

(BRÍGIDA et al., 2008) e ponto isoelétrico teórico (pI) em torno de 6  (BRÍGIDA et al., 

2008; TRODLER et al., 2008). A estrutura cristalina da CALB foi elucidada em 1994 

(UPPENBERG et al., 1994). A CALB possui em torno de 317 aminoácidos e sua tríade 

catalítica é formada pela sequência Asp187-His224-Ser105 orientada da esquerda para a 

direita, contendo, também, uma porção hidrofóbica localizada acima da tríade catalítica 

(GOTOR-FERNÁNDEZ et al., 2006).  

A CALB é uma enzima muito utilizada em sínteses orgânicas (JIN et al., 

2012; FRIEDRICH et al., 2013), pois possui alta estabilidade frente a solventes 

orgânicos bem como elevada estabilidade térmica, possibilitando, assim, a ocorrência de 

reações em temperatura elevadas (YAO et al., 2011). Devido a sua acentuada 

estereosseletividade, a lipase do tipo B de C. antarctica  é um catalisador eficaz na 

resolução cinética de compostos racêmicos, produzindo bioprodutos 

enantiomericamente puros, de alto valor agregado (HABULIN, M.; KNEZ, Z. 2009; IM 

et al., 2013), tornando o processo relativamente simples e viável (GOTOR-

FERNÁNDEZ et al., 2006).  

3.3. Lipase do tipo B de Candida antarctica expressa em Pichia pastoris (LIPB) 

A lipase do tipo B de Candida antarctica estudada neste trabalho foi 

produzida pelos laboratórios de Biologia Molecular (CEL-UnB) e Laboratório de 

Biotecnologia Microbiana (IQ-UFRJ), que são coordenados pelos professores Fernando 

Araripe Torres e Denise Maria Guimarães Freire. Eles clonaram, expressaram e 

produziram com sucesso o gene LIPB, referente a lipase do tipo B de Candida 

antarctica em Pichia pastoris (CASTRO et al., 2009).  

A enzima é expressa em Pichia pastoris, através da inserção de um DNA 

externo (LIPB), possibilitando a produção da lipase B de Candida antarctica pela 

levedura P. pastoris com elevados rendimentos (GUTARRA et al., 2011)a. Esta enzima 

possui uma N-glicosilação no aminoácido Asparagina (Asn) na sequencia 74 

(GUTARRA et al., 2011)a. 
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A levedura metilotrófica Pichia pastoris é um vetor de expressão eficaz para 

a produção de proteínas devido a diversos fatores, a saber: a levedura pode produzir 

diversas proteínas com altos rendimentos; podem ser utilizadas técnicas simples para a 

manipulação genética de P. pastoris; este vetor de expressão apresenta similaridades 

com o da Saccharomyces cerevisiae, um dos sistemas experimentais mais bem 

caracterizados na biologia moderna (CEREGHINO, J.L.; CREGG, J.M. 2000). 

Como esta lipase é um produto produzido de alto custo, acredita-se que ela 

deve ser empregada na catálise de bioprodutos de grande valor agregado através de 

reações de elevado interesse industrial, para que se obtenha uma boa relação de 

custo/benefício. Assim, neste trabalho, alguns biocatalisadores produzidos serão 

aplicados na resolução cinética do acetato de feniletila para a produção do (R)-1- 

feniletanol, que é um intermediário para a produção de diversos fármacos. 

3.4. Suporte Santa Barbara Amorphous -15 (SBA-15) 

O Santa Barbara Amorphous – 15 (SBA-15) é um material mesoporoso com 

diâmetro de poro entre 2 e 50 nm (RAHMAT et al., 2010) e a sua fonte precursora é a 

sílica. Durante as primeiras sínteses de materiais mesoporosos, variou-se algumas 

propriedades como, pH, temperatura, tempo de síntese e os agentes direcionadores de 

estrutura e, assim, obteve-se materiais mesoporosos com estruturas diferentes, a saber: a 

forma hexagonal (MCM-41), cúbica (MCM-48) e lamelar (MCM-50) (ARAÚJO, N.F. 

2013). A Figura 3.1, abaixo, mostra uma representação de tais estruturas. 

Figura 3.1 – Representação da estrutura dos materiais mesoporosos. A- forma 

hexagonal; B- forma cúbica; C- forma lamelar. 

 

 

 

 

 

Fonte: ARAÚJO, N.F. 2013. 

Zhao e seus colaboradores, em 1998, descobriram outro tipo de material 

mesoporoso, o Santa Barbara Amorphous-15 (SBA-15), que ganhou grande visibilidade 

devido a sua estrutura hexagonal. O SBA-15 contém mesosporos com arranjos 

hexagonais uniformes e paredes espessas de sílica (VAN DER VOORT et al., 2002), 
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que proporcionam uma maior estabilidade térmica e hidrotérmica que a sílica 

mesoporosa convencional MCM-41 (ARAÚJO, N.F. 2013). O copolímero tribloco, 

Plurônico P123 (PEO20PPO70PEO20), é o agente direcionador de estrutura utilizado para 

a síntese da SBA-15. Ele é relativamente mais barato, não tóxico e biodegradável, 

quando comparados aos usados na preparação da MCM-41 (ZHAO et al., 1998). 

As sílicas mesoporosas do tipo SBA-15 possuem elevada área superficial e 

grande volume de poros, estrutura inerte, não são tóxicas e possuem elevada 

biocompatibilidade (ZHAO et al., 2005) tendo aplicações diversas tais como: separação 

em fase líquida e remoção de poluentes (ROCKMANN, R.; KALIES, G. 2007).  

O suporte SBA-15 tem poros paralelos e arranjo hexagonal altamente 

ordenado (SANTOS et al., 2013). O SBA-15 é um material que possui 

os benefícios da combinação de micro e mesoporosidade e paredes relativamente 

espessas de sílica (VAN DER VOORT et al., 2002; SANTOS et al., 2013). 

O mecanismo de formação do SBA-15 será descrito a seguir e ilustrado na 

Figura 3.2. Os silicatos mesoporosos são formados utilizando surfactantes em solução, 

que atuam como agentes orientadores de estrutura. O agente formador de estrutura deste 

material é o copolímero tribloco Plurônico P123 (PEO20PPO70PEO20). O P123 forma 

cristais líquidos acima da sua concentração micelar crítica e sob condições adequadas de 

temperatura. A adição de um silano (Tetraetilortosilicato - TEOS) resulta em 

polimerização da sílica em torno das estruturas de micelas do surfactante, formando um 

gel. Esta estrutura serve como molde para a formação do material mesoporoso, através 

de um tratamento com aquecimento. Assim, uma estrutura mesoporosa permanece após 

a remoção do surfactante, por calcinação (MAGNER, E. 2013). 

Figura 3.2 – Representação esquemática da formação dos silicatos mesoporosos 

 

Fonte: Modificado de MAGNER, E. (2013). 

O tamanho e a conectividade dos poros podem ser relacionados ao método 

de síntese e pelo tipo de surfactante utilizado, permitindo, assim, que os diâmetros de 
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poro possam medir entre 3 e 30 nm  (MAGNER, E. 2013). Para este trabalho, 

sintetizou-se um SBA-15 modificado, pois adicionou-se, na primeira etapa da síntese, o 

fluoreto de amônio (NH4F), que limita o crescimento dos mesocanais (VILARRASA-

GARCIA et al., 2014)b. Essa modificação faz-se necessária na imobilização de enzimas 

para a diminuição dos efeitos difusionais de entrada do substrato no biocatalisador de 

saída do produto. Além disso, outro efeito da adição do fluoreto de amônio na síntese é 

um leve aumento do diâmetro dos poros do material. No entanto, é importante salientar 

que o fluoreto de amônio não funciona como um expansor de poro, como o 1,3,5-

trimetilbenzeno (TMB). Este efeito de aumento do diâmetro do poro é apenas uma 

consequência da diminuição do tamanho dos mesocanais. 

Devido as vantagens já mencionadas, como, elevada área supercifial, grande 

volume de poros, estrutura inerte, entre outras, atualmente, este material vem sendo 

muito utilizado como suporte para a imobilização de enzimas (CANILHO et al., 2013; 

LI et al., 2014; LI et al., 2015), possibilitando a formação de um biocatalisador 

reutilizável. 

3.5. Imobilização de enzimas 

Por um longo período, pensou-se que as enzimas poderiam ser utilizadas 

apenas em processos de hidrólise sob condições amenas de reação (temperatura e 

pressão em torno da ambiente), dificultando a sua aplicação industrial. No entanto, 

descobriu-se que as enzimas solúveis poderiam também ser utilizadas em reações 

industriais (sob temperaturas mais altas e na presença de solventes orgânicos) 

(CANTONE et al., 2007). No entanto, as enzimas solúveis possuem estabilidade 

moderada e podem ser inibidas pelo substrato ou, até mesmo, pelo produto 

(LERESCHE, J.E.; MEYER, H.P. 2006). Em consequência disso, surgiu a necessidade 

da imobilização de enzimas em suportes sólidos, visando aumentar a estabilidade 

enzimática (RODRIGUES et al., 2011). 

A estratégia de imobilização de enzimas, se bem implementada, pode 

melhorar a estabilidade operacional da enzima e promover a redução de inibidores 

(MATEO et al., 2007). Além disso, a imobilização de enzimas pode possibilitar o reuso 

do biocatalisador (MATEO et al., 2007), a aplicação do processo contínuo, 

possibilitando o maior controle de reações (BUCHHOLZ et al., 2005) e a fácil 

separação da lipase do meio reacional (RODRIGUES et al., 2011). Operações de 
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recuperação e reuso do biocatalisador torna este, muitas vezes, economicamente viável 

(BUCHHOLZ et al., 2005;  MATEO et al., 2007). 

É importante salientar que a imobilização de enzimas também pode ter 

desvantagens, uma vez que, podem surgir interações no contato da enzima com o 

suporte que ocasionam mudanças conformacionais na estrutura da enzima, levando a 

desativação da mesma (BUCHHOLZ et al., 2005). Isso geralmente ocorre se a estrutura 

da enzima, do suporte e do meio reacional do processo não forem bem estudados.  

Além disso, podem ocorrer limitações difusionais no mecanismo 

enzima/suporte, que geralmente diminuem a eficiência enzimática (BUCHHOLZ et al., 

2005) e a adição de custos ao processo (GUISAN, J.M., 2006). Em consequência disso, 

o protocolo de imobilização deve ser bem analisado em cada situação, visando aumentar 

a estabilidade operacional da enzima e reduzir os custos do processo para possibilitar a 

aplicação industrial do biocatalisador. A Figura 3.3, a seguir, mostra os diferentes 

métodos de imobilização de enzimas. 

Figura 3.3 - Representação esquemática das estratégias de imobilização de enzimas.  

 

Fonte: Modificado de BEZERRA et al., 2015. 

Os métodos de imobilização mais utilizados fazem o uso de ligações de 

enzimas a um material insolúvel e facilmente recuperável, estes são o método da 

adsorção e ligação covalente (Ver Figura 3.3). Pode ser utilizada também a estratégia de 

ligações cruzadas ou agregados de enzimas (CLEAs), em que as enzimas são ligadas 

uma às outras por meio de reagentes reticulantes, como o glutaraldeído (GUISAN, J.M., 
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2006). Além disso, há o encapsulamento em membrana polimérica ou em micelas 

reversas (Ver Figura 3.3). 

Neste trabalho, serão abordados dois protocolos de imobilização, que são: a 

adsorção física da lipase no suporte e a estratégia de ligação covalente. O primeiro a ser 

abordado é a adsorção física da lipase do tipo B de C. antarctica expressa em P. 

pastoris no suporte SBA-15. Neste método, a ligação enzima-suporte é de natureza 

fraca ou não covalente, como forças de Van der Waals, pontes de hidrogênio, interações 

hidrofóbicas, entre outras (GUISAN, J.M., 2006).  Este método de imobilização foi 

escolhido porque apresenta os menores efeitos deletérios na atividade da enzima e é de 

baixo custo (CUNHA et al., 2008). No entanto, há algumas desvantagens, pois a lipase 

pode se desprender da matriz através de alterações de pH, temperatura e polaridade do 

solvente, devido às fracas interações enzima-suporte, já mencionadas (GUISAN, J.M., 

2006).  

Para este processo de imobilização, o suporte SBA-15 não necessita ser 

modificado, uma vez que, a interação enzima-suporte possivelmente será devido a 

interação dos grupos silanol do suporte com a enzima. Os resultados da adsorção da 

enzima no suporte para a formação do biocatalisador SBA-15-LIPB serão apresentados 

na seção 5.2, deste trabalho. 

A estratégia de imobilização por ligação covalente também será estudada. 

Neste método, as interações enzima-suporte são de natureza forte por meio de ligações 

covalentes. Neste protocolo, a lixiviação da enzima é minimizada devido às interações 

de natureza forte (CANTONE et al., 2013) e espera-se que o biocatalisador tenha maior 

estabilidade frente a diversas alterações de condições ambientais.  

Para uma interação mais forte da enzima com o suporte, este necessita ser 

modificado através da funcionalização com APTES e ativação do mesmo com 

glutaraldeído (GA) e divinilsulfona (DVS). Assim, neste trabalho serão produzidos dois 

biocatalisadores (SBA-15-APTES-GA-LIPB e SBA-15-APTES-DVS-LIPB) com uma 

interação mais forte entre a enzima e o suporte, através da modificação deste último. O 

processo de modificação do suporte SBA-15 e imobilização da enzima LIPB serão 

mostrados nas Figuras 3.4 e 3.5, a seguir e os resultados de imobilização para a 

formação dos biocatalisadores SBA-15-APTES-GA-LIPB e SBA-15-APTES-DVS-

LIPB serão apresentados na seção 5.3, neste trabalho. 
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Figura 3.4 – Representação esquemática da funcionalização do suporte SBA-15 com 

APTES e ativação com GA para a formação do biocatalisador SBA-15-APTES-GA-

LIPB. 

 

Fonte: Próprio autor. 

Figura 3.5 – Representação esquemática da funcionalização do suporte SBA-15 com 

APTES e ativação com DVS para a formação do biocatalisador SBA-15-APTES-DVS-

LIPB. 

 

Fonte: Próprio autor. 

3.6. Aplicação do biocatalisador na produção de ésteres de cadeia curta 

A produção de ésteres de cadeia curta tem um elevado interesse industrial 

devido as diversas aplicações dos produtos formados na indústria de alimentos e de 

bebidas; para a produção de fragrâncias, na indústria de cosméticos, entre outras (XU et 



32 
 

al., 2002; JIN et al., 2012). Os ésteres de aromas podem ser produzidos por catálise 

química, no entanto, esta produção necessita de altas temperaturas de síntese, em torno 

de 200 – 250 ºC (MARTINS et al., 2014), e também tem baixos rendimentos, gerando 

altos custos para o processo (FRIEDRICH et al., 2013).  

Assim, devido à elevada especificidade das enzimas, a catálise enzimática 

vem sendo muito utilizada para a produção desses ésteres (GUILLÉN et al., 2012; 

FRIEDRICH et al., 2013; MARTINS et al., 2014). O processo enzimático pode gerar 

ésteres enantiomericamente puros a temperaturas brandas de síntese, pH em torno da 

neutralidade e pressões em torno da pressão ambiente, gerando produtos de melhor 

qualidade e, portanto sendo rotulados de processos naturais pela indústria (KISS et al., 

2004).  

Os ésteres de cadeia curta que serão produzidos neste trabalho são: o 

butirato de metila e o butirato de etila, que são os ésteres de aromas muito utilizados na 

industria na produção das fragrâncias de maçã (butirato de metila) e abacaxi (butirato de 

etila). Nesta síntese, o biocatalisador irá catalisar a esterificação do ácido butírico com 

os álcoois (metanol e etanol), gerando o butirato de metila e o butirato de etila (Ver 

Figura 3.6). 

Figura 3.6 - Reações de síntese do butirato de metila e butirato de etila. 

 
Fonte: Próprio autor. 

3.7. Aplicação do biocatalisador na resolução cinética do acetato de feniletila 

A preparação de compostos enantiomericamente puros é muito importante, 

pois produz substâncias que podem ser utilizadas como intermediários na indústria de 

fármacos, alimentos, cosméticos e química fina (PATEL et al., 2003; HABULIN, M.; 

KNEZ, Z. (2009); WANG et al., 2012). A resolução cinética de racematos consiste na 
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produção de um único enantiômero na síntese industrial e pode ser mais 

economicamente viável do que a síntese assimétrica (CHUA, L.S.; SARMIDI, M.R. 

2004). O sucesso da resolução cinética de racematos é dependente do fato de que dois 

enantiômeros reagem em velocidades diferentes na presença de um catalisador quiral 

(HABULIN, M.; KNEZ, Z. 2009). A síntese química é catalisada por compostos 

organometálicos não seletivos que podem produzir resíduos danosos ao meio ambiente 

(NOYORI, R.; KITAMURA, M. 1991). 

Devido à elevada demanda de compostos enantiomericamente puros, 

buscou-se um meio de produção mais eficiente. Assim, surgiu a resolução cinética de 

racematos catalisada por enzimas. Estes biocatalisadores possuem regio e 

enantiosseletividade, possibilitando a formação de compostos puros e sem a produção 

de resíduos (HABULIN, M.; KNEZ, Z. (2009); LIANG et al., 2015). Os álcoois 

secundários oticamente puros representados pelo (R,S)-1-feniletanol são importantes 

intermediários para medicamentos valiosos e para a química fina (MA et al., 2011; 

LIANG et al., 2015). Assim, ambos os enantiômeros do 1-feniletanol são amplamente 

usados industrialmente. 

Neste trabalho, a resolução cinética do acetato de feniletila catalisada pela 

enzima LIPB imobilizada produz o enantiômero (R)-1-feniletanol (Ver Figura 3.7). Este 

composto pode ser utilizado na produção de fragrâncias, devido ao seu odor floral, 

como também pode diminuir o nível de colesterol através da inibição da adsorção do 

colesterol pelo organismo (CHUA, L.S.; SARMIDI, M.R. 2004).  

Figura 3.7 - Resolução cinética do acetato de feniletila catalisada por enzima LIPB 

imobilizada. 

 

Fonte: Próprio autor 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Materiais 

O extrato não comercial da lipase de C. antarctica do tipo B expressa em 

Pichia pastoris (LIPB) foi cedido pelo grupo do Laboratório de Biotecnologia 

Microbiana (LABIM) do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, UFRJ. A lipase comercial do tipo B de Candida antarctica (CALB) 

referenciada como Lipozyme CALB L® foi obtida da Codexis (Redwood, USA). Os 

demais reagentes foram obtidos em grau analítico. 

4.2. Métodos 

4.2.1. Preparação do extrato da lipase do tipo B de Candida antarctica expressa em 

Pichia pastoris (LIPB) 

A lipase do tipo B de Candida antarctica expressa em Pichia pastoris 

(LIPB) liofilizada foi dissolvida em tampão fosfato de sódio, pH = 7, com força iônica 

de 5 mM (solução 10 % (m/v)), atividade específica: 4,15 U/mg de proteína. 

4.2.2. Purificação do extrato da lipase do tipo B de Candida antarctica expressa em 

Pichia pastoris (LIPB) 

A técnica de purificação da enzima LIPB foi realizada utilizando o 

mecanismo de adsorção da enzima em octil-agarose por interação hidrofóbica e 

posterior dessorção da enzima em uma solução de Triton X-100 1% v/v em tampão 

fosfato de sódio 5 mM, pH 7. Essa metodologia está de acordo como reportado por 

GUTARRA et al. (2011)a.  

Durante a etapa de dessorção,  alíquotas foram retiradas a fim de estabelecer 

em quanto tempo a enzima é dessorvida do suporte, os tempos medidos foram: 5, 15, 

30, 45 e 60 minutos. Para análise das amostras, foram realizados ensaios de eletroforese 

SDS-PAGE, mediu-se a atividade hidrolítica da enzima no substrato p-nitrofenil 

butirato (pNPB) e quantificação de proteínas pelo método BRADFORD (1976).  
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4.2.3. Preparação do Suporte Santa Barbara Amorphous-15 (SBA-15) 

O SBA-15 foi sintetizado por via hidrotérmica. A síntese hidrotérmica foi 

realizada de acordo com a metodologia apresentada por SANTOS et al. (2013), com 

modificações. A Figura 4.1 explica a síntese do SBA-15 realizada neste trabalho. 

Figura 4.1. Metodologia de síntese do SBA-15. 

 

4.2.4. Funcionalização do SBA-15 com (3-Aminopropil)trietoxisilano (APTES) 

Para o processo de imobilização por ligação covalente, houve a 

funcionalização do SBA-15 com APTES. Essa modificação na estrutura do material foi 

realizada pelo método pós-síntese. No procedimento, adicionou-se 3 mL 3-

(Aminopropil)trietoxisilano (APTES) por grama de suporte na presença de 40 mL de 

toluol e 20 mL etanol absoluto PA sob agitação em ultrassom de ponteira 3 vezes 

durante 5 minutos, a temperatura ambiente. Posteriormente, o material foi lavado com 

metanol (1 vez) e etanol até a retirada do excesso de APTS, formando o SBA-15 

funcionalizado (SBA-15-APTES). É importante salientar que para o processo de 
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imobilização por adsorção da enzima no suporte, o SBA-15 foi utilizado puro, ou seja, 

sem o processo de funcionalização. 

4.2.5. Ativação do SBA-15 funcionalizado 

Depois do recobrimento do SBA-15 com APTES, há a necessidade de 

ativação dos grupos para o posterior processo de imobilização por ligação covalente. 

Para isso, os grupos do material foram ativados por dois agentes, o glutaraldeído ou 

divinilsulfona. O procedimento de ativação é apresentado a seguir.  

4.2.5.1. Ativação do SBA-15-APTES com Glutaraldeído (GA) 

A metodologia de ativação do SBA-15-APTES com glutaraldeído foi 

utilizada de acordo com BARBOSA et al. (2012), com pequenas modificações. No 

procedimento, 1 g de suporte recoberto com APTES foi colocado em contato com 10 

mL de solução de glutaraldeído 15 % (v/v) em tampão fosfato de sódio, 200 mM, pH=7. 

Tal mistura foi mantida em contato por 15 horas, sob agitação, e a temperatura 

ambiente. Após isso, o suporte foi lavado 5 vezes com tampão fostato de sódio, pH 7, 5 

mM, para a retirada do excesso de glutaraldeído.  

4.2.5.2. Ativação do SBA-15-APTES com Divinilsulfona (DVS) 

Para a ativação do SBA-15-APTES com os grupos divinilsulfona, 1 g de 

SBA-15-APTES foi colocado em contato com 10 mL de soluções de divinilsulfona 

previamente preparadas durante 35 minutos. Variou-se o pH (7, 10, 12,5) dessas 

soluções de ativação no processo de imobilização e, posteriormente, a porcentagem (5, 

10, 15, 20 e 25 %, v/v) das soluções de ativação foi estudada. Em seguida, o suporte foi 

lavado excessivamente com água destilada e armazenado a 4 ºC.  

4.2.6. Caracterização do suporte Santa Barbara Amorphou-15 (SBA-15) 

O material antes e após o processo de imobilização foi caracterizado através 

das seguintes análises: Espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier 

(FTIR), Difração de Raio X (DRX) e propriedades textuais do material. 
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4.2.6.1. Espectroscopia na Região do infravermelho por Transformada de Fourier 

(FTIR) 

Os espectros de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) foram 

realizados pelo Departamento de Química Inorgânica y Cristalografia da Universidade 

de Málaga, Espanha. As análises foram realizadas em um espectrofotômetro FT-IR 

3100, no intervalo de 4000-400 cm
-1

. Os experimentos consistiram em 200 leituras com 

uma resolução de 2 cm
-1

.  

4.2.6.2.  Difração de Raio X (DRX) 

Os padrões de difração de Raio X também foram realizados pelo 

Departamento de Química Inorgânica y Cristalografia da Universidade de Málaga, 

Espanha. As análises foram realizadas em um difratômetro D8 ADVANCE DaVinci 

(Bruker AXS , Alemanha) com 188,5 milímetros de diâmetro equipado com um 

monocromador Johansson primário, o que dá uma radiação estritamente monocromática 

(λ = 0,7093 Å). As amostras foram medidas a partir do ângulo entre 0.3-4.6º 2θ com um 

tamanho de passo de 0.010º e com um tempo de medição total de 1 hora e 20 minutos. 

No alto ângulo das amostras foram medidas entre 4.6-31º 2θ com um tamanho de passo 

de 0.006º e com um tempo de medição total de 2 horas. 

4.2.7. Determinação das propriedades textuais do SBA-15 

Para a determinação das propriedades textuais do material, as amostras de 

SBA-15 foram analisadas em um equipamento chamado Autosorb-1 MP 

(Quantachrome, EUA). Esse equipamento mede a capacidade de adsorção e posterior 

dessorção de nitrogênio a 77 K do material, formando isotermas de adsorção e 

dessorção.  

4.2.7.1. Determinação da Área Superficial Específica 

Através do método Brunauer, Emmet e Teller (BET) (BRUNAUER et al., 

1938), foi determinada a área superficial específica. A área superficial específica pode 

ser calculada através da equação 4.1 (BASTOS-NETO, M. 2005; ROUQUEROL et al., 

1999), a seguir. 

                                                     (4.1) 
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Em que, NM é o número de moles adsorvidos em uma monocamada 

completa, L representa o número de Avogadro (6,02 x 10
23

 mol
-1
) e σ, a área média 

ocupada por cada molécula adsorvida na monocamada formada que, para o caso do 

nitrogênio a 77 K, usualmente é assumida com o valor de 0,162 nm
2 

(ROUQUEROL et 

al., 1999). Para encontrar o valor de NM utilizou-se a equação 4.2 proposta pelo método 

Brunauer, Emmet e Teller (BET) (BRUNAUER et al., 1938), que em um gráfico 

P/(Nm.(Po-P)) versus P/Po permite o cálculo do número de mols em uma monocamada 

completa (NM). 

 

   (    )
 

 

    
 

(   )  

       
                              (4.2) 

Onde P é a pressão do adsorbato, P0 é a pressão de saturação na temperatura 

do experimento, Nm é o número de mols adsorvido e C é uma constante empírica da 

equação relacionada aos calores de adsorção. Assim, observando o coeficiente linear do 

gráfico, é possível encontrar o valor de NM. 

4.2.7.2. Determinação do Volume Total de poros 

O volume total de poros (   ) expressa a quantidade de vazios específica na 

estrutura do sólido. Assim, este é calculado pela determinação do volume adsorvido na 

maior pressão relativa atingida num experimento com Nitrogênio, em que P/P0 ≈ 1 (equação 

4.3) (BASTOS-NETO, M. 2005).  

      
  

   
                                  (4.3) 

Em que, n é o número de moles adsorvido na pressão relativa P/P0 ≈ 1, MM é a 

massa molar do N
2 
(28,09 g.mol

-1

) e ρN2 é a densidade do nitrogênio líquido (0,809 g.cm
-3

). 

4.2.7.3. Determinação do Diâmetro médio dos poros 

O diâmetro médio de poros é um parâmetro importante para determinar se o 

diâmetro de poro do material é sintonizável com o tamanho da enzima.  Assim, o diâmetro 

médio de poros é dado pela equação 4.4, a seguir. 

     
   

    
                                  (4.4) 
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Em que, o VTP é o volume total de poros que é determinado pela equação 

4.3 e aBET é a área superficial especifica do material, que é determinada pela equação 

4.1.  

4.2.8. Imobilização enzimática 

O processo de imobilização se deu por dois métodos: adsorção física da 

enzima no SBA-15 e ligação covalente da enzima no suporte SBA-15 funcionalizado 

com APTES e ativado com glutaraldeído (GA) ou divinilsulfona (DVS). Os processos 

de imobilização ocorreram à temperatura ambiente, sob agitação, e foi oferecida uma 

carga de 10 U/g nos ensaios realizados. Em que 1 Unidade (U) é a quantidade de 

enzima capaz de hidrolisar 1 µmol de substrato por minuto, nas condições do ensaio. O 

procedimento de produção desses biocatalisadores será apresentado a seguir. 

4.2.8.1. Imobilização enzimática pelo método da adsorção física 

A adsorção física das enzimas no SBA-15 ocorreu pelo contato dos mesmos 

na presença de tampão fosfato de sódio, 25 mM.  Assim, 0,1 g de suporte foi colocado 

em contato com 2 mL de solução tampão fosfato de sódio, 25 mM, contendo a enzima 

LIPB ou CALB. O tempo de contato enzima-suporte e o pH de imobilização foram 

analisados.   

4.2.8.2. Imobilização enzimática por ligação covalente em suporte ativado com 

glutaraldeído (GA) 

A imobilização da enzima LIPB no suporte ativado com GA ocorreu na 

presença de tampão fosfato de sódio, 5 mM, e Triton X-100 0,1 % ou NaCl 1 M. O 

tempo de contato enzima-suporte (0,5, 1,5, 3, 5, 15 e 24 horas) e o pH de imobilização 

foram analisados (pH: 5, 7 e 10). 

4.2.8.3. Imobilização enzimática por ligação covalente em suporte ativado com 

Divinilsulfona (DVS) 

A ligação covalente da enzima LIPB no suporte ativado com DVS ocorreu 

na presença de tampão fosfato de sódio, 5 mM, e Triton X-100 0,1 %. O tempo de 

contato enzima-suporte (0,5, 1,5, 3, 5, 15 e 24 horas) e o pH de imobilização foram 

analisados (pH: 5, 7 e 10). Após a imobilização, os derivados com DVS foram 
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incubados com solução de EDA 1M, pH 10 a 25 ºC por 24 horas (SANTOS et al., 

2015c). Isto é necessário para bloquear alguns agentes reativos que podem interagir com 

a enzima, causando alterações conformacionais.  

4.2.9. Determinação da atividade enzimática 

A atividade da enzima livre e imobilizada foi determinada através da 

hidrólise do p-nitrofenil butirato (pNPB), liberando o p-nitrofenol como produto. A 

metodologia de determinação de atividade enzimática utilizada foi de acordo com 

GARCIA-GALAN et al. (2014), com algumas modificações. No procedimento, uma 

solução de pNPB 50 mM, em acetonitrila, foi preparada e utilizada como substrato nas 

reações. O produto desta reação, o p-nitrofenol, é liberado durante a hidrólise do pNPB 

e quantificado  por um espectrofotômetro (λ= 400 nm). Neste trabalho, uma unidade (U) 

é a quantidade de enzima capaz de hidrolisar 1 µmol de  pNPB por minuto a pH 7 e 25 

°C. 

Para a determinação da atividade da enzima, utilizaram-se 2,5 mL de 

tampão fosfato de sódio, 25 mM, pH 7, 50 µL do substrato (pNPB  50 mM) e 50 µL de 

solução de enzima ou de suspensão e monitorou-se a quantidade de p-nitrofenol 

liberado por 90 segundos a 25 °C.   

4.2.10. Determinação da concentração de proteínas 

A concentração de proteínas foi determinada durante todo o processo de 

imobilização, utilizando a metodologia desenvolvida por BRADFORD (1976) e a 

proteína albumina de soro bovino foi utilizada como referência na curva de calibração. 

4.2.11. Parâmetros de imobilização 

A fim de avaliar a eficiência do biocatalisador produzido, os parâmetros de 

imobilização foram calculados como descrito por SILVA et al. (2012). O rendimento de 

imobilização (R) é calculado de acordo com a equação 4.5, a seguir. 

R (%) = Ati – Atf     x 100     (4.5) 

         Atf 

A atividade inicial (Ati) é atividade da enzima no início do processo e a 

atividade final (Atf) é a atividade enzimática do sobrenadante, a qual é calculada após a 

imobilização. A atividade teórica (AtT) , que é a atividade da enzima teoricamente 
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imobilizada no suporte, é calculada utilizando-se a quantidade de enzima oferecida por 

grama de suporte (Atof) e o rendimento de imobilização (R) (SILVA et al., 2012), 

equação 4.6: 

AtT (U/g) = R. Atof    (4.6) 

A atividade recuperada (   ) é definida pela razão entre a atividade da 

enzima imobilizada (AtD) e a atividade teórica (AtT) (SILVA et al., 2012), equação 4.7: 

AtR (%) = AtD . 100     (4.7) 

                                                                  AtT 

 

A quantidade de proteínas adsorvidas (Pads) (mg/gsuporte) foi calculada de 

acordo com o procedimento reportado por BRÍGIDA et al. (2008). A equação 4.8, a 

seguir, mostra o cálculo realizado nos ensaios. 

Pads =(P0 – Psob) * V    (4.8) 

msuporte 

Na equação 4.8, P0 é a concentração de proteínas antes do processo de 

imobilização, Psob é a concentração de proteínas que após o processo de adsorção, V é o 

volume de imobilização e msuporte é a massa de suporte utilizado no processo. 

4.2.12. Eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS PAGE) 

Os ensaios de eletroforese em gel de SDS-poliacrilamida foram realizados 

de acordo com LAEMMLI, U.K. (1970). Os géis de separação de 12 % de 

poliacrilamida foram preparados e submetidos a uma voltagem constante de 150 V em 

uma tetra-célula Miniprotean (Biorad). O tampão de ruptura foi preparado e utilizado de 

acordo com a metodologia apresentada por GARCIA-GALAN et al. (2014). O 

marcador BenchMark™ Protein Ladder foi utilizado como padrão. Após a corrida, os 

géis foram corados com nitrato de prata e azul de cromassie.  

4.2.13. Inativação da enzima imobilizada 

A fim de observar a estabilidade das enzimas imobilizadas, submeteu-se à 

condições extremas de temperatura e pH. Assim, 50 mg de enzima imobilizada foi 

suspendida em 1 mL dos tampões: acetato de sódio pH 5 (25 mM), fosfato de sódio pH 

7 (25 mM) e carbonato de sódio pH 9 (25 mM) a diferentes temperaturas (40 - 65 °C). 

Além disso, a estabilidade dos derivados na presença de solventes orgânicos também foi 
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estudada. A enzima imobilizada foi incubada em soluções de solventes orgânicos. Os 

solventes orgânicos utilizados foram o 1,4-dioxano (30 e 70 %) e acetonitrila (30 %) em 

tampão Tris-HCl 100 mM, pH 7.  

A atividade enzimática no instante zero através da hidrólise do p-nitrofenil 

butirato (pNPB) foi definida como sendo 100 %. Periodicamente, amostras foram 

retiradas, a atividade hidrolítica da enzima imobilizada foi medida e expressa em 

percentagem da atividade inicial. A vida-média do biocatalisador produzido por 

adsorção física foi calculado observando os perfis de inativação da enzima. Os tempos 

de meia-vida das preparações covalentes foram calculados segundo a equação reportada 

por HENLEY, J.P.; SADANA, A. (1985). 

4.2.14. Estabilidade operacional dos biocatalisadores produzidos 

A estabilidade operacional dos biocatalisadores produzidos foi realizada 

através da hidrólise do p-nitrofenil butirato (pNPB) em repetidos ciclos de reação nas 

mesmas condições. Na reação, utilizaram-se 25,5 mL de tampão fosfato de sódio, 25 

mM, pH 7, 0,5 mL de pNPB foram colocados em contato com 50 mg do biocatalisador. 

O sistema foi mantido sob agitação por 12 minutos a 25 ºC.  

4.2.15. Produção de ésteres de aromas de cadeia curta 

Na síntese de ésteres por reações de esterificação foram utilizados ácido 

butírico, os álcoois (metanol e etanol) e solvente orgânico como meio reacional (1 mL). 

Assim, 10 mg de enzima LIPB imobilizada por adsorção física (SBA-15-LIPB) foram 

adicionadas no início da reação e a mistura reacional foi agitada a 150 rpm.  

Para otimizar a síntese do butirato de metila e etila, variou-se alguns 

parâmetros e condições reacionais, a saber: solventes como meio reacional (hexano, 

heptano, iso-octano, 1,4-dioxano e acetonitrila),  temperatura de reação (15 – 40 °C), 

razão molar álcool/ácido butírico (1:1 – 4:1) e concentração do ácido butírico (0,1 – 1 

mol/L).   

As melhores condições encontradas para o biocatalisador SBA-15-LIPB 

foram comparadas com a lipase do tipo B de C. antarctica comercial imobilizada no 

suporte SBA-15 por adsorção física (SBA-15-CALB). O índice de acidez foi medido 
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pelo método Ca 5-40 AOCS (MOSSOBA et al., 2003) e as conversões (C) foram 

calculadas de acordo com a equação 4.9, a seguir.  

C (%) = IAB – IAf     x 100     (4.9) 

         IAf 

Na equação 4.9 o IAB é o índice de acidez do branco, que é a mistura 

reacional sem o biocatalisador. O IAf  é o índice de acidez ao final da reação. 

4.2.16. Resolução cinética do acetato de feniletila 

A reação de resolução cinética do acetato de feniletila através da hidrólise 

direta do substrato foi realizada pelo Laboratório de Biotecnologia e Síntese Orgânica 

(LABS) no Departamento de Química Orgânica e Inorgânica da Universidade Federal 

do Ceará (UFC). No procedimento, foram dissolvidos 20 mg do éster racêmico em 1,21 

mL de tampão fosfato, pH 7, 0,1 M e 40 mg da enzima LIPB imobilizada foram 

adicionados a mistura. A reação foi conduzida a 30 ºC, 250 rpm por 24 horas. 

Subsequentemente, a extração do produto foi realizada utilizando acetato de etila (3x10 

mL) e a fase orgânica foi tratada com sulfato de sódio anidro. O acetato de etila foi 

evaporado sob pressão reduzida. Então, o produto foi purificado através de coluna 

cromatográfica contendo sílica gel na fase estacionária e clorofórmio 100 % na fase 

móvel.  

Esta reação foi monitorada utilizando um CG Shimadzu modelo 2010 com 

um detector FID com auto-injetor modelo Shimadzu AOC-20i. Foram utilizados como 

fase móvel o gás nitrogênio a 0,5 bar e uma coluna quiral tipo CP-Chirasil-DEX CB 

para a fase estacionária.  Essa coluna tem diâmetro interno de 0,25 mm e diâmetro 

externo de 0,39 mm e uma espessura de filme de 0,25 µm para a separação de 

enantiômeros. Para avaliar a eficiência da catálise da reação alguns parâmetros foram 

calculados, que são: excesso enantiomérico (e.e.), conversão (C) e razão enantiomérica 

(E). Os cálculos desses parâmetros são apresentados nas equações 4.10, 4.11 e 4.12, a 

seguir. 

O cálculo dos excessos enantioméricos do substrato remanescente (e.e.s) e 

do produto (e.e.p) é baseado nas áreas dos picos dados pela análise no CG. (Equação 

4.10). 

e.e.(%) = área do enantiômero (maioria) - área do enantiômero (minoria) X 100% (4.10) 
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                área do enantiômero (maioria) - área do enantiômero (minoria)   

A conversão da reação de hidrólise direta do substrato é dada pela equação 

4.11. 

 

c (%) =  e.e.s x 100          (4.11) 

                                                           e.e.s + e.e.p 

A razão enantiomérica (E) é obtida através dos parâmetros de excesso 

enantiomérico do substrato (e.e.s) e do produto (e.e.p) e da conversão da reação c 

(Equação 4.12). 

E = ln[1-c(1+e.e.p)]            (4.12) 

                                                    ln[1-c(1-e.e.p)] 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Ensaios preliminares LIPB 

5.1.1. Purificação do extrato da lipase do tipo B de C. antarctica expressa em Pichia 

pastoris (LIPB) 

A purificação da enzima LIPB foi realizada segundo exposto na 

metodologia (Veja item 4.2.2). Durante a etapa de dessorção, alíquotas foram retiradas a 

fim de estabelecer em quanto tempo a enzima é dessorvida do octil-agarose, os tempos 

medidos foram: 5, 15, 30, 45 e 60 minutos. Para análise das amostras, foram realizados 

ensaios de eletroforese SDS-PAGE, medida da atividade hidrolítica da enzima no 

substrato p-nitrofenil butirato (pNPB) e quantificação de proteínas pelo método de 

BRADFORD (1976). Os resultados são mostrados na Figura 5.1, abaixo. 

Figura 5.1 - Eletroforese SDS PAGE do ensaio de purificação da enzima LIPB. Poço 1: 

Marcador de peso molecular; Poço 2: Extrato enzimático antes do processo de 

purificação; Poço 3: Sobrenadante do processo de adsorção da LIPB em octil agarose; 

Poço 4: Dessorção com Triton X-100 (5 minutos); Poço 5: Dessorção com Triton X-100 

(15 minutos); Poço 6: Dessorção com Triton X-100 (1%) (30 minutos); Poço 7: 

Dessorção com Triton X-100 (45 minutos); Poço 8: Dessorção com Triton X-100 (60 

minutos); Poço 9: Enzima imobilizada em octil-agarose. 
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Analisando a eletroforese da Figura 5.1, verificou-se que a octil-agarose 

adsorveu preferencialmente a proteína de interesse (Veja os poços 2 e 9, extrato LIPB 

antes da adsorção e proteínas adsorvidas pelo octil-agarose, respectivamente), 

adsorvendo quase totalmente a mesma (Veja os poços 2 e 3, extrato LIPB antes e após a 

adsorção, respectivamente).  

Observando a Figura 5.1, pode-se afirmar qualitativamente que a enzima 

LIPB foi devidamente purificada pelo método de adsorção em octil-agarose e dessorção 

em Triton X-100 1% (v/v), uma vez que, após o processo, apenas a banda da proteína 

apareceu na eletroforese. Além disso, verifica-se que há a dessorção da proteína do 

octil-agarose com apenas 5 minutos de contato com o Triton X-100 1% (v/v). Logo, 

verifica-se, qualitativamente, que esta purificação é eficiente.  

Outra análise que foi realizada durante a purificação foi a medida da 

atividade hidrolítica e a concentração de proteínas do extrato de LIPB antes e após a 

etapa de purificação. Esse procedimento foi realizado a fim de verificar se a enzima 

permaneceu ativa durante a etapa de purificação. Os resultados são mostrados na Tabela 

5.1, abaixo. 

Tabela 5.1 – Dados de Atividade hidrolítica (At), Concentração de proteínas (Cp) e 

atividade específica (Atesp) do extrato da LIPB antes e após a etapa de purificação. 

Concentração de proteínas oferecida: 1 mg/g. 

 
At (U/mL) Cp (mg/mL) Atesp (U/mg) 

LIPB – Antes da purificação 6,87 ± 0 0,731 ± 0,208 9,80 ± 2,79 

LIPB– Depois da purificação 1,08 ± 0,04 0,354 ± 0,01 3,06 ± 0,02 

Na Tabela 5.1, pode-se observar que a atividade hidrolítica caiu cerca de 

84,3 % da sua atividade inicial e a concentração de proteínas do extrato diminuiu  51,5 

%, resultando em uma atividade específica da enzima purificada 68,8 % menor. A 

diminuição da concentração de proteínas e a visualização da eletroforese (Figura 5.1) 

indicam que houve a retirada das outras proteínas presentes no extrato.  

No entanto, a lipase não permaneceu ativa durante a sua purificação, uma 

vez que, a atividade de hidrólise da enzima diminuiu muito durante o processo. Este 

efeito negativo na atividade de hidrólise da enzima pode ser justificado pela presença do 
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triton X-100 no extrato da LIPB após essa etapa de purificação. É relatado na literatura 

que algumas enzimas podem diminuir a atividade na presença de detergentes, como o 

triton X-100 (FERNANDEZ-LORENTE et al., 2007). Geralmente, a atividade das 

lipases com detergentes aumenta com uma determinada concentração de detergente, 

chegando a um máximo de hiperativação, e, aumentando-se ainda mais tal 

concentração, a atividade pode diminuir até valores abaixo que o inicial 

(FERNANDEZ-LORENTE et al., 2007). Logo, a concentração de 1 % de triton X-100 

pode ter ocasionado a desativação da enzima LIPB. Assim, optou-se por trabalhar com 

o extrato bruto da enzima LIPB nos ensaios posteriores. 

5.1.2. Espectroscopia na Região do infravermelho por Transformada de Fourier 

(FTIR) do extrato enzimático da lipase do tipo B de C. antarctica expressa em P. 

pastoris (LIPB) 

Para verificar os grupamentos do extrato enzimático da lipase do tipo B de 

C. antarctica expressa em P. pastoris (LIPB), realizou-se uma Espectroscopia na 

Região do infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) da enzima nativa. O 

nome desta análise (Espectroscopia na Região do infravermelho por Transformada de 

Fourier (FTIR)) origina-se do fato de que o sinal do detector dos espectrômetros esteja 

ligado por uma Transformação de Fourier para o espectro medido (BARTH, A. 2007). 

Os espectros de FTIR de proteínas geralmente são interpretados pelas bandas de amida 

(Amida I, II, III e A), que são típicas de proteínas e são baseadas na molécula modelo, 

que é a N-metil-acetamida.  

A partir de espectros de FTIR, pode-se obter uma série de informações 

importantes acerca da estrutura da proteína e do ambiente das cadeias laterais de 

aminoácidos ligados a sua estrutura (BARTH, A.; ZSCHERP, C. 2002). Isto faz da 

espectroscopia uma ferramenta valiosa para avaliar a estrutura de proteínas (VOGEL, 

R.; SIEBERT, F. (2000); ZSCHERP, C.; BARTH, A. (2001); BARTH, A.; ZSCHERP, 

C. (2002); BARTH, A. (2007)). Assim, o espectro de FTIR da LIPB é mostrado nas 

Figuras 5.2, 5.3 e 5.4. É importante ressaltar que foi utilizado como referência o 

espectro de FTIR da lipase comercial do tipo B de C. antarctica (CALB) apresentado 

no artigo de FORESTI e seus colaboradores (2010). 
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Figura 5.2 – Espectro de FTIR da enzima LIPB nativa (número de onda: 4000 – 400 

cm
-1

).  

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 5.2 apresenta o espectro de FTIR geral da enzima LIPB liofilizada. 

Pode-se perceber que a região de amida I está em um pico centrado em 1600 cm
-1

, já a 

região de amida II está em um pico centrado em torno de 1400 cm
-1

, a região de amida 

III representa vários picos entre 1350 – 900 cm
-1

 e a região de amida A é representada 

pelo largo pico centrado em torno de 3200 cm
-1

. Assim, a enzima LIPB apresenta todas 

as regiões fundamentais de proteínas (amida I, II, III e A). A seguir será analisado cada 

região e comparado com a CALB. 

Analisando apenas a região de amida I da LIPB, pode-se afirmar que esta 

apresenta sinais similares aos da enzima CALB (Veja a Figura 5.3). Segundo FORESTI 

et al. (2010), a lipase comercial do tipo B de C. antarctica (CALB) em meio sólido 

apresenta sinais em 1617, 1636, 1647, 1653 e 1662 – 1669 cm
-1

, que podem ser 

atribuídos a estrutura de β-agregados, β-folha, não-ordenada, α-helicoidal e voltas 

estruturais, respectivamente, que são características do grupo Amida I. A vibração 

amida I decorre principalmente das vibrações de alongamento C == O (BARTH, A.; 

ZSCHERP, C. 2002). 
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Figura 5.3 – Região de Amida I ampliada da enzima LIPB. Número de onda: 1700 – 

1600 cm
-1

. 
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Figura 5.4. – Região de Amida II ampliada da enzima LIPB. Número de onda: 1600 – 

1350 cm
-1

. 
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A enzima LIPB nativa apresenta pequenos picos na região de amida II em 

1576, 1560 e 1540 cm
-1 

(Veja Figura 5.4) Esses picos são bem próximos à região de 

amida II da CALB, que é no intervalo de 1576-1540 cm
-1

(FORESTI et al., 2010). A 
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região de amida II representa principalmente a combinação fora-de-fase das ligações N-

H no plano de curvatura e das vibrações de alongamento das ligações C-N (BARTH, 

A.; ZSCHERP, C. 2002). É relatado na literatura que a vibração da região amida II é 

severamente afetada por vibrações de cadeia lateral, mas a correlação entre a estrutura 

secundária e frequência é menos afetada na vibração da região amida I (BARTH, A.; 

ZSCHERP, C. 2002). 

Assim, devido aos resultados apresentados, acredita-se que a enzima LIPB 

tenha uma estrutura similar a enzima CALB, pois nas regiões fundamentais apresentam 

sinais em números de onda similares, principalmente no que se refere a região de amida 

I (sinais dos β-agregados, β-folha, não-ordenada, α-helicoidal). No entanto, houve um 

afastamento do sinal da região de amida A, uma vez que, a região de amida A da 

enzima LIPB está no pico largo de 3200 cm
-1

 (Veja a Figura 5.2). Para a CALB 

comercial esta região está em torno de 3400 cm
-1

, (FORESTI et al., 2010). A região de 

amida A representa o alongamento das vibrações das ligações N-H. Esse afastamento do 

sinal da região de amida A pode ser devido a presença da N-glicosilação no aminoácido 

Asparagina (Asn) na enzima LIPB que pode ter influenciado na frequência das 

vibrações das ligações N-H (GUTARRA et al., 2011b). 

5.2. Processo de adsorção da enzima LIPB no suporte SBA-15 

Neste trabalho, o estudo de adsorção da enzima LIPB no SBA-15 está 

dividido em três partes, que são: a caracterização do SBA-15 antes e após a adsorção, o 

estudo das condições de imobilização com o estudo da estabilidade do biocatalisador 

produzido e aplicação do biocatalisador na síntese de ésteres de cadeia curta.    

5.2.1. Caracterização do SBA-15 antes e após o processo de adsorção 

Realizou-se a caracterização do suporte antes e após a imobilização a fim de 

verificar mudanças de grupamentos estruturais ou, até mesmo, de propriedades textuais 

ao longo do processo de produção do biocatalisador.  As caracterizações do material 

realizadas foram: FTIR, Difração de Raio X (DRX) e determinação das propriedades 

textuais do material. 
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5.2.1.1. Espectroscopia na Região do infravermelho por Transformada de Fourier 

(FTIR) do SBA-15 antes e após o processo de adsorção 

Para estudar os grupamentos responsáveis pela interação enzima-suporte no 

processo de adsorção, realizaram-se experimentos de FTIR do silicato mesoporoso 

utilizado para imobilizar a enzima LIPB (SBA-15) e, posteriormente, fez-se FTIR dos 

biocatalisadores produzidos (SBA-15-LIPB). Os resultados são mostrados na Figura 

5.5.  

É relatado na literatura que a banda em 3740 cm
-1

 nos silicatos mesoporosos 

(Figura 5.5) representa a força de vibração presentes nos grupos OH do silanol (Si- OH) 

(VILARRASA-GARCÍA et al., 2014a). Após o processo de imobilização, pode-se 

verificar na Figura 5.5, que esta banda desaparece no biocatalisador formado, indicando 

uma provável interação da enzima com os grupos silanol do silicato mesoporoso.  

Figura 5.5 – FTIR do silicato mesoporoso SBA-15 (); FTIR do biocatalisador 

produzido SBA-15-LIPB (). 
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No espectro de FTIR do silicato mesoporoso as bandas em 3400 cm
-1

 

representa as interações por ligações de hidrogênio entre os grupos silanol do material e 

as interações desses grupos com as moléculas de água absorvidas (VILARRASA-

GARCIA et al., 2014a; VILARRASA-GARCÍA et al.,2014b). Após a adsorção da 

enzima LIPB, não há mudanças significativas nesta banda. Este resultado indica que a 

imobilização da enzima não promove mudança na estrutura principal do silicato 
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estudado. Assim, a enzima pode ser dessorvida do suporte e, após isso, os materiais 

podem ser reutilizados para outras aplicações. Outro caso que prova que a imobilização 

não promove mudanças na estrutura principal do suporte é que não há mudanças 

significativas na banda em 1631 cm
-1

, a qual indica as vibrações das ligações H-O-H 

presentes na estrutura do silicato (VILARRASA-GARCIA et al., 2014b).  

As bandas em torno de 1080 e 890 cm
-1

 referem-se a assimetria e simetria 

dos alongamentos das ligações Si-O-Si, respectivamente (VILARRASA-GARCÍA et 

al., 2014a) e estão presentes no espectro do material estudado (Veja Figura 5.5).  

5.2.1.2. Difração de Raio X (DRX) do SBA-15 antes e após o processo de adsorção 

Como o SBA-15 com fluoreto de amônio foi o escolhido para seguir com os 

experimentos deste trabalho, fez-se a Difração de Raio X (DRX) apenas deste material 

puro (SBA-15) e imobilizado com a enzima LIPB (SBA-15-LIPB) e CALB (SBA-15-

CALB). Os resultados são apresentados na Figura 5.6. 

Os padrões de DRX de baixo ângulo (Figura 5.6 – à esquerda) indicam uma 

alta diminuição da intensidade da reflexão (100) se for comparado com o SBA-15 

convencional, que é sintetizado sem fluoreto de amônio. Portanto, no SBA-15 

sintetizado com alta concentração de fluoreto, as linhas de difração de baixo ângulo não 

são perceptíveis  (VILARRASA-GARCIA et al., 2014b). Essa intensidade de reflexão 

(100) representa a simetria hexagonal do SBA-15, indicando que sínteses do material 

com fluoreto de amônio podem perder o seu ordenamento estrutural. 

Comparando os biocatalisadores produzidos com o mesmo suporte (SBA-

15-LIPB e SBA-15-CALB) e o material sem enzima (SBA-15 sílica pura), não há 

diferenças significativas nos padrões de DRX (ver Figura 5.6). Este resultado prova que 

a imobilização de enzimas, por adsorção física, não altera a estrutura do material. 
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Figura 5.6 – À esquerda: padrões DRX de baixo-ângulo de amostras de sílica porosa. À 

direita: padrões de DRX de alto ângulo de amostras de sílica porosa. Biocatalisadores: 

SBA-15-LIPB (-), SBA-15-CALB (-); SBA-15 sílica pura (-). 

 

5.2.1.3. Propriedades textuais do SBA-15  

Para determinar as propriedades textuais do material estudado, realizou-se a 

medidas de adsorção e dessorção de nitrogênio a temperatura ambiente (77 °K). As 

isotermas mostram dados de quantidade de volume de gás adsorvido por grama de 

material, medidos como uma função da pressão relativa de equilíbrio de adsorção, a 

temperatura constante. Estes dados podem indicar a área superficial do material de 

acordo com o método Brunauer, Emmet e Teller (BET). A partir dos dados da isoterma 

de adsorção, pode-se encontrar o volume total de poros do material e o diâmetro médio 

de poros.  Assim, as isotermas de adsorção e dessorção são mostradas na Figura 5.7. 

Os dados de isoterma mostram que o material adsorveu um grande volume 

de gás, principalmente a pressões relativas mais altas (acima de 0,6). Assim, pode-se 

afirmar que esta isoterma pode ser classificada como isoterma do tipo II, a qual é 

característica do material SBA-15 sintetizado com fluoreto de amônio. (ROUQUEROL 

et al., 1999). 
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Figura 5.7 – Isoterma de adsorção (■) e dessorção (■) de nitrogênio do SBA-15 

sintetizado com fluoreto de amônio. 
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Pelos dados da isoterma de adsorção, calculou-se a área superficial 

específica do material, o volume total de poros e o diâmetro médio dos poros. Tais 

resultados são mostrados na Tabela 5.2. 

Tabela 5.2 – Propriedades textuais do SBA-15 sintetizado com fluoreto de amônio e 

comparação com os dados da literatura. 

Material Área superficial 

específica (m²/g) 

Volume total de 

poros (cm³/g) 

Diâmetro médio 

dos poros (nm) 

SBA-15 sintetizado com 

NH4F (deste trabalho) 

526 1,84 13,95 

SBA-15 sintetizado com 

NH4F (VILARRASA-

GARCIA et al., 2014b). 

542 1,71 13,5 

SBA-15 sem NH4F 

(HUANG et al., 2011) 

659 0,83 5,27 

 A Tabela 5.2 mostra os dados das propriedades textuais obtidos do material 

que é utilizado neste trabalho e compara-os com os dados disponíveis na literatura. 
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Assim, pode-se afirmar que o SBA-15 produzido neste trabalho tem propriedades 

textuais semelhantes ao SBA-15 produzido por VILARRASA-GARCIA e seus 

colaborabores em 2014, na presença de NH4F. Além disso, são encontradas diferenças 

significativas das propriedades textuais do material que é sintetizado por HUANG e 

seus colaboradores em 2011, na ausência de fluoreto de amônio. O material sintetizado 

na ausência de fluoreto de amônio possui área superficial maior do que o SBA-15 

sintetizado neste trabalho. Este resultado já é esperado, pois sínteses sem NH4F podem 

aumentar o comprimento dos canais de poro do material, aumentando, assim, a área 

superficial específica do mesmo.  

O volume total de poros e o diâmetro médio dos poros são maiores no SBA-

15 produzido neste trabalho, se for comparado com o material produzido por HUANG e 

seus colaboradores em 2011. Isso indica que os materiais produzidos na presença de 

fluoreto de amônio são mais porosos e possuem poros maiores do que materiais 

sintetizados sem NH4F. Isso é um ótimo resultado, pois a enzima pode se ligar dentro 

dos poros do SBA-15 produzido neste trabalho, uma vez que, o diâmetro do poro do 

material é maior do que o maior diâmetro da estrutura 3D da enzima LIPB, que é 9,21 

nm (dados obtidos no Protein Data Bank – PDB).  

Assim, acredita-se que a enzima LIPB adsorve-se apenas na superfície do 

SBA-15 sintetizado sem fluoreto. Para que a adsorção ocorra dentro dos poros deste 

tipo de material, deve-se sintetizá-lo com um expansor de poro (1-3-5-trimetilbenzeno – 

TMB) e/ou com fluoreto de amônio, uma vez que, este último gera materiais com um 

diâmetro de poro significativo (Veja Tabela 5.2). É importante salientar que a adsorção 

física dentro dos poros de um material é válida, pois pode proteger a enzima de 

variações de condições do ambiente, tornando o biocatalisador mais estável 

(RODRIGUES et al., 2011). 

5.2.2. Estudo de adsorção da enzima LIPB no suporte SBA-15 

Após os ensaios preliminares e a caracterização do material antes e após o 

processo de adsorção, variou-se algumas condições importantes no processo de 

adsorção a fim de estudar a eficiência e a estabilidade do biocatalisador produzido.  O 

presente estudo será apresentado nas seções a seguir. 
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5.2.2.1. Adsorção física da enzima LIPB antes e após da calcinação do SBA-15 

Silicatos mesoporosos são sintetizados utilizando moléculas de agente 

tensoativo, tal como, P123 (PEO20PPO70PEO20) que é utilizado na síntese de SBA-15. 

Este agente tensoativo é utilizado como agente formador de estrutura, formando um 

material com estrutura definida. No último passo da síntese, este surfactante é removido 

por calcinação, produzindo, assim, materiais com estruturas de poros bem definidas e 

ordenadas (MAGNER, E. 2013). Para provar esta premissa, determinaram-se as 

propriedades textuais antes e após o processo de calcinação. Assim, o material calcinado 

apresentou área superficial de 526 m²/g e diâmetro médio de poros de 13,95 nm (Ver 

seção 5.2.1.3), já o mesmo material não calcinado apresentou área superficial de 388,94 

m²/g e diâmetro médio de poros de 1,04 nm. Esse resultado mostra que apenas após o 

processo de calcinação há a formação efetiva de poros de tamanho significativo para o 

processo, aumentando, em consequência, a área superficial do material.  

Logo, a fim de verificar se processo de adsorção da enzima LIPB no SBA-

15 ocorre apenas na superfície do material e/ou dentro dos poros do mesmo, a enzima 

foi imobilizada no suporte SBA-15 não calcinado (sem poros de tamanho significativo) 

e calcinado (material poroso). Os resultados são mostrados na Tabela 5.3, a seguir. 

Tabela 5.3 - Parâmetros de imobilização da enzima LIPB em SBA-15 calcinado e não 

calcinado, por adsorção física.  

Parâmetros de imobilização SBA-15 calcinado SBA-15 não calcinado 

Rendimento de imobilização (%) 100 ± 0         84,03 ± 0,82 

Atividade teórica (U/g) 10 ± 0          8,40 ± 0,08 

Quantidade de proteínas 

adsorvidas (mg/gsuporte) 
0,37 ± 0,02          0,12 ± 0,07 

O rendimento de imobilização e a quantidade de proteína adsorvida no SBA-15 

calcinado são maiores do que esses mesmos parâmetros no SBA-15 não calcinado. Este 

resultado indica que uma grande quantidade de lipase é adsorvida dentro dos poros do 

SBA-15 (no material calcinado). Este é um ótimo resultado, pois a adsorção da lipase 

dentro dos poros do suporte pode proteger a enzima de condições ambientais externas 

(RODRIGUES et al., 2011). A adsorção de uma maior quantidade de proteínas dentro 

de um suporte é uma excepcional vantagem para a síntese de biocatalisadores para o uso 
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industrial, devido ao efeito Zulù. É relatado na literatura que biocatalisadores com maior 

carga enzimática são mais estáveis para o uso em reações químicas, pois o 

envolvimento de enzimas mais profundamente ligadas ao suporte na reação compensa a 

inativação natural das mesmas ligadas ao suporte superficialmente (PORTACCIO et al., 

2003). 

No entanto, é importante ressaltar que a imobilização dentro dos poros do 

material provoca resistências à transferência de massa, que pode ser do transporte do 

substrato para dentro do poro e/ou transporte de produto formado para fora do poro do 

material. Esses problemas de resistência à transferência de massa podem ser 

compensados pela alta capacidade de adsorção de proteínas do suporte calcinado, uma 

vez que, através desse suporte, podem ser produzidos biocatalisadores com maior 

estabilidade operacional, devido ao efeito Zulù. Além disso, acredita-se que os 

problemas de difusão já foram minimizados com o uso do suporte sintetizado fluoreto 

de amônio, a qual diminui o comprimento dos canais de poros (VILARRASA-GARCÍA 

et al., 2014; ZHANG et al., 2004). É relatado na literatura que este tipo de suporte não 

usual (SBA-15 sintetizado com fluoreto de amônio) é geralmente utilizado na adsorção 

de enzimas, visando a diminuição dos problemas difusionais (ZHANG et al., 2004). 

5.2.2.2. Efeito do tempo de contato enzima-suporte 

O efeito do tempo de contato da enzima LIPB com o suporte SBA-15 

durante a adsorção foi investigado. Para isso, mediu-se a atividade relativa, que é a 

atividade do sobrenadante da adsorção dividido pela atividade da solução de enzima no 

início do processo, e a atividade do biocatalisador formado em cada tempo de contato 

específico. Os resultados são apresentados na Figura 5.8. 

Analisando os resultados da Figura 5.8, pode-se afirmar que, na primeira 

hora da adsorção, a atividade relativa diminuiu até valores em torno de 1 %, no tempo 

de contato de 1 hora.  Isso indica que a lipase foi quase totalmente adsorvida pelo 

suporte SBA-15 na primeira hora do processo. BRÍGIDA et al. (2008) estudou o 

processo de adsorção da lipase B de C. antarctica em fibra de coco verde e foi 

verificado que o processo de adsorção é favorecido em pequenos tempos de contato. 

Além disso, ŽIVKOVIĆ et al. (2015), mostrou que o processo de adsorção da lipase de 

Candida rugosa em sílica meso/macroporosa e zircônia ocorrem em rápidos tempos de 

contato enzima-suporte. Comportamentos similares ocorreram nos ensaios realizados 
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neste trabalho, indicando que os resultados da figura abaixo estão de acordo com os 

dados apresentados na literatura. 

Figura 5.8 – Efeito do tempo de contato no processo de adsorção. Atividade relativa em 

relação ao sobrenadante do processo de adsorção (■) e atividade do biocatalisador (■). 

Condições de imobilização: Atividade oferecida: 10 U/g; Temperatura: 25 °C; pH: 7; 

força iônica: 25 mM. As linhas representam a tendência dos dados experimentais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 5.8, a atividade da enzima imobilizada diminui com o tempo de 

contato. Isso ocorre devido ao aumento de lipase adsorvida no suporte em longos 

tempos de incubação, que causam a formação de agregados enzimáticos que podem 

diminuir a atividade do biocatalisador (LI et al., 2009). Isso também pode ser melhor 

mostrado através da atividade recuperada (veja na Figura 5.9). 

Os resultados da Figura 5.9 mostram uma queda gradual da atividade 

recuperada com o aumento do tempo de contato. SUN et al. (2010) mostrou que em 

longos tempos de contato enzima-suporte na adsorção pode ocorrer o efeito da 

desnaturação da enzima imobilizada com o tempo, gerando atividades recuperadas em 

torno de 110 %. O melhor tempo de contato enzima-suporte foi de 1 hora, pois, neste 

tempo, altas quantidades de proteínas foram adsorvidas, devido à diminuição da 

atividade relativa em relação ao sobrenadante do processo, e obtiveram-se altos valores 

de atividade do biocatalisador. É importante ressaltar que atividades recuperadas em 

torno de 100 % ou maiores indicam que a enzima está em um microambiente favorável 

e seu sítio ativo está totalmente disponível para a catálise. Isso gera altas atividades do 
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biocatalisador que podem ser, até mesmo, iguais ou maiores do que a atividade da 

enzima livre, obtendo tais atividades recuperadas iguais ou maiores do que 100 %. 

Figura 5.9 – Dados de atividade recuperada durante o ensaio de tempo de contato 

enzima-suporte. Condições de imobilização: Atividade oferecida: 10 U/g; Temperatura: 

25 °C; pH: 7; força iônica: 25 mM. As linhas representam a tendência dos dados 

experimentais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar da obtenção de atividades recuperadas acima de 100 %, pode-se 

afirmar que não há uma hiperativação da enzima nessas condições. Isso indica, apenas, 

que a enzima solúvel utilizada para a imobilização poderia estar na forma de agregados 

enzimáticos, pois até mesmo soluções enzimáticas de baixa concentração de proteínas 

exibem uma tendência de formar agregados biomoleculares na ausência de detergentes 

no meio (PALOMO et al., 2003). Estas interações enzima-enzima podem diminuir a 

atividade de hidrólise da solução enzimática inicial e, com a imobilização eficiente da 

mesma, não há a formação desses agregados de enzimas e a lipase permanece em um 

microambiente adequado para a catálise. 

5.2.2.3. Efeito do pH do meio no processo de adsorção 

Durante a imobilização da LIPB em SBA-15 por adsorção física, as 

principais forças entre a enzima e o suporte são de natureza não covalente. Um dos 

fatores para promover um processo de adsorção em um suporte sólido eficiente é o 

conhecimento do ponto isoelétrico da enzima, do suporte e o pH do meio de adsorção 

(YU et al., 2013).  
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De acordo com MAGNER, E. (2013), o processo de adsorção é mais 

eficiente quando este ocorre em um valor de pH entre o ponto isoelétrico da enzima e do 

suporte. Então, a enzima pode ficar positivamente carregada em um pH do meio abaixo 

do seu ponto isoelétrico e o suporte pode estar negativamente carregado em um pH do 

meio acima do ponto isoelétrico da enzima. Essas cargas opostas do suporte e da enzima 

podem permitir uma atração maior entre eles, facilitando o processo de adsorção e o 

aumento da quantidade de proteínas adsorvidas no suporte. É importante salientar que 

este comportamento só ocorre se as principais forças de interação entre a enzima e o 

suporte são as interações iônicas. Assim, a fim de verificar se as interações iônicas são 

as principais forças que governam o processo de adsorção, o efeito do pH do meio de 

imobilização foi investigado e os pontos isoelétricos da enzima LIPB e do suporte SBA-

15 foram considerados. Os resultados são apresentados na Figura 5.10, a seguir. 

Na Figura 5.10 pode-se observar que o rendimento de imobilização 

praticamente não se altera com a mudança de pH do meio. Isso indica que as interações 

hidrofóbicas são as principais forças do processo de adsorção da lipase no SBA-15 e 

que dominam o mesmo, pois, de acordo com RODRIGUES et al. (2008), as interações 

hidrofóbicas dominam processos de adsorção quando não há mudanças significativas na 

quantidade de proteínas adsorvidas com a variação do pH do meio de imobilização. Os 

resultados também indicam que a enzima permanece ativa após o processo de 

imobilização em todos os valores de pH’s estudados (4 – 10), apresentando valores de 

atividade na ordem de 8 U/g.  

Para verificar se a enzima solúvel não desnaturou com as mudanças 

drásticas de pH do meio, fez-se um controle de imobilização que foi medido antes e 

após o processo. A atividade residual da enzima livre foi calculada e os resultados 

mostraram que enzima solúvel permanece ativa durante a imobilização, pois foram 

obtidas atividades residuais maiores do que 80 % em todos os pH’s estudados (Dados 

não mostrados). Além disso, é possível produzir um biocatalisador ativo por adsorção 

física, obtendo atividades recuperadas acima de 70 % em todos os pH’s testados (Dados 

não mostrados). A Figura 5.11 mostra a eletroforese (SDS PAGE) da enzima LIPB 

antes e após o processo de adsorção nos intervalos de pH (4 – 10). 
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Figura 5.10 - Efeito do pH do meio no processo de adsorção. Rendimento de 

imobilização (■) atividade do biocatalisador formado (■). Condições de imobilização: 

Atividade oferecida: 10 U/g; Temperatura: 25 °C; força iônica: 25 mM. As linhas 

representam a tendência dos dados experimentais. 

4 5 6 7 8 9 10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

 

pH

R
e
n
d
im

e
n
to

 d
e
 i
m

o
b
il
iz

a
ç
ão

 (
%

)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24 A
tiv

id
a
d
e
 d

o
 b

io
c
a
ta

lis
a
d
o
r (U

/g
)

 

A análise de eletroforese do extrato mostrou a presença de uma banda, que 

corresponde a um peso molecular em torno de 40 kDa. Esta faixa representa a lipase de 

C. antarctica expressa em Pichia pastoris do tipo B (LIPB) que foi anteriormente 

relatado por GUTARRA et al. (2011)a. O ensaio de eletroforese mostrou que a lipase 

foi imobilizada no suporte em todos os pH estudados, de acordo com a Figura 5.11. 

Além disso, os resultados mostraram que as proteínas de baixo peso molecular (< 30 

kDa) apresentadas no extrato da LIPB também foram adsorvidas. No entanto, as 

proteínas de elevado peso molecular não foram adsorvidas no suporte (ver Figura 5.11).  

Tem sido relatado na literatura que o processo de dessorção da lipase 

imobilizada em suportes hidrofóbicos por adsorção física é facilitado na presença de 

detergentes, tais como: o Triton X-100, CTAB e SDS (CABRERA et al., 2009;  

FERNÁNDEZ-LORENTE et al., 2005; GUTARRA et al., 2011). Assim, o processo de 

imobilização estudado neste trabalho, pode tornar possível a purificação da enzima 

(Veja a seção 5.1.1, deste trabalho). 
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Figura 5.11 - Eletroforese de adsorção da lipase em SBA-15 em vários pH’s. Poço 1: 

padrão de peso molecular; Poço 2: solução de enzima antes de adsorção; Poço 3: 

solução de enzima após adsorção - pH = 4; Poço 4: solução de enzima após adsorção - 

pH = 5; Poço 5: solução de enzima após adsorção - pH = 6; Poço 6: solução de enzima 

após adsorção - pH = 7; Poço 7: solução de enzima após adsorção - pH = 8; Poço 8: 

solução de enzima após adsorção - pH = 9; Poço 9: solução de enzima após adsorção - 

pH = 10. 

 

 

 

5.2.2.4. Efeito da carga enzimática na imobilização  

O efeito da carga enzimática na imobilização da enzima LIPB no suporte 

SBA-15 foi investigado. Estudou-se as atividades oferecidas de 10 até 120 UpNPB/gSBA-15 

e os resultados são mostrados na Figura 5.12 

Analisando a figura 5.12, pode-se afirmar que a atividade teórica 

inicialmente aumenta com o aumento da atividade oferecida e, após a carga de 100 U/g, 

a atividade teórica permanece quase a mesma. A atividade teórica representa o número 

de unidades que desaparece do sobrenadante do processo, indicando uma atividade 

teoricamente imobilizada (MENDES et al., 2011). Assim, a partir da carga de 100 U/g, 
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mesmo, indicando que a atividade oferecida de 100 U/g pode ser a carga máxima que o 

suporte SBA-15 consegue adsorver. 

Figura 5.12 – Efeito da carga enzimática (Att, UpNPB/gSBA-15) na imobilização da LIPB 

em SBA-15. As linhas representam a tendência dos dados experimentais. 
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Para a formação de soluções enzimáticas com atividade oferecidas acima de 

100 U/g, observou-se a formação de soluções enzimáticas de imobilização com altas 

viscosidades e altas concentrações de proteínas. Isso pode possibilitar a formação de 

agregados biomoleculares da enzima livre com o aumento da concentração da solução 

enzimática inicial. Sabe-se que a formação de agregados biomoleculares ocorre 

normalmente em altas concentrações da solução de enzima e quando esta não está em 

presença de detergentes, como SDS ou Triton (FERNANDEZ-LORENTE et al., 2007; 

PALOMO et al., 2003). Assim, a enzima se agrega interagindo com ela mesma, 

formando dímeros (PALOMO et al., 2003), que diminuem a atividade de hidrólise da 

solução e dificultam o processo de imobilização, na qual gera baixos rendimentos em 

soluções de enzima mais concentradas.  

Assim, escolheu-se a atividade oferecida de 100 U/g para a produção dos 

biocatalisadores para a síntese de ésteres de cadeia curta. Esses resultados serão 

apresentados a partir da seção 5.2.3 deste trabalho.  
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5.2.2.5. Estabilidade térmica, frente à diferentes pH’s e na presença de solventes 

orgânicos do biocatalisador produzido 

O biocatalisador foi submetido a diferentes condições de temperatura, pH e 

na presença de solventes orgânicos. Esse teste foi realizado a fim de estudar o seu grau 

de estabilidade através do cálculo da sua vida média nessas condições. A Tabela 5.4 

mostra a vida média do biocatalisador a diferentes condições. Em sistemas livres de 

solvente as vidas média do biocatalisador são pequenas nas diferentes condições de 

temperatura e pH que o mesmo foi submetido. Isto pode ser explicado devido ao fato de 

que as lipases quando estão em contato com o meio hidrofílico (como um tampão, por 

exemplo) tendem a ficar na sua configuração fechada, dificultando a catálise (GARCIA-

GALAN et al., 2011) e, em alguns casos, a dessorção da enzima é mais provável no 

meio hidrofílico. Acredita-se que o aumento de temperatura e a diminuição do pH 

influenciou no processo de desativação do biocatalisador, pois o biocatalisador diminuiu 

a sua vida média (t1/2= 38,7 minutos a 40 ºC, pH 7; t1/2=  26 minutos a 45 ºC, pH 5, veja 

Tabela 5.4) em sistemas livres de solvente. 

Tabela 5.4 – Dados de estabilidade térmica, frente à diferentes pH’s e na presença de 

solventes orgânicos do biocatalisador produzido (SBA-15-LIPB) através do parâmetro 

meia-vida do biocatalisador. 

Solvente Temperatura pH Meia-Vida (min) 

Sem Solvente 45 ᵒC 5 26,15 

Sem Solvente 40 ᵒC 7 38,7 

Sem Solvente 40 ᵒC 9 71 

1,4-Dioxano (30% v/v) 25 ᵒC 7 177 

1,4-Dioxano (70% v/v) 25 ᵒC 7 4248 

1,4-Dioxano  (70% v/v) 50 ᵒC 7 56 

Acetonitrila (30 % v/v) 25 ᵒC 7 84 

 

A Tabela 5.4 também mostra o efeito da incubação na estabilidade do 

biocatalisador em presença de 1,4-dioxano em várias concentrações. A vida-média do 

biocatalisador na presença de 1,4-dioxano é muito maior do que em sistemas livres de 
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solvente. Além disso, o aumento da concentração desse solvente aumenta a vida média 

do biocatalisador em torno de 2400 %, na mesma temperatura estudada (Veja Tabela 

5.4). Esses resultados indicam que o biocatalisador é muito estável em 1,4-dioxano e a 

incubação a 50 ° C em presença desse co-solvente tem meias-vidas mais elevadas do 

que em  sistemas isentos de solvente a temperaturas mais baixas.  

A Tabela 5.4 também mostra o efeito de co-solventes na desativação  do 

biocatalisador, pois este foi colocado em contato com dois co-solventes (1,4-dioxano e 

acetonitrila), em mesma concentração (30 % v/v), em mesma temperatura e pH. Os 

resultados mostraram que o biocatalisador apresenta valores de meia-vida mais de duas 

vezes maior em contato com o 1,4-dioxano (t1/2: 177 min) do que quando está em 

contato com acetonitrila (t1/2: 84 min). Segundo GARCIA-GALAN et al. (2014), a 

meia-vida do biocatalisador octyl-agarose-RML é em torno de 30 minutos, na presença 

de acetonitrila (30 % v/v), a 25 °C e pH 7. Já a meia-vida do biocatalisador LIPB-SBA-

15 nas mesmas condições é em torno de 84 minutos. Assim, comparando esses 

resultados com os apresentados na literatura, pode-se afirmar que o biocatalisador 

produzido neste trabalho é mais estável na presença de acetonitrila (30 % v/v) do que o 

biocatalisador produzido por GARCIA-GALAN e seus colaboradores em 2014.  

No início dos ensaios de estabilidade, existe hiperativação inicial da 

atividade da enzima imobilizada e, em seguida, uma diminuição de atividade nas 

últimas horas do experimento. Esta hiperativação ocorre porque a presença dos 

solventes pode produzir alguns efeitos relaxantes na interação enzima-suporte sob o 

processo de adsorção, pois acredita-se que esta interação por adsorção é muito forte e 

poderia promover um bloqueio parcial do centro ativo da enzima (RODRIGUES et al., 

2013;  SANTOS et al., 2014). Além disso, acredita-se que a ação de co-solventes pode 

promover mudanças de conformação na estrutura da enzima (RODRIGUES et al., 

2013). 

5.2.2.6. Estabilidade operacional dos biocatalisadores produzidos 

A estabilidade operacional dos biocatalisadores produzidos SBA-15-LIPB e 

SBA-15-CALB foi avaliada através da hidrólise do p-nitrofenil butirato (pNPB) em 10 

ciclos consecutivos. Os resultados são apresentados na Figura 5.13. 
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Figura 5.13 – Estabilidade operacional dos biocatalisadores SBA-15-LIPB (■) e SBA-

15-CALB (■) através da hidrólise do pNPB. As linhas representam a tendência dos 

dados experimentais. 
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Os resultados mostram que biocatalisador SBA-15-LIPB possui uma 

estabilidade operacional maior do que o biocatalisador SBA-15-CALB (Veja Figura 

5.13), pois no último ciclo a atividade relativa do biocatalisador SBA-15-CALB é em 

torno de 10 % enquanto a do SBA-15-LIPB permanece em torno de 25 % após o 

primeiro ciclo ficando praticamente constante até o décimo ciclo. Isso acontece porque 

a interação da LIPB com o suporte SBA-15 é mais forte do que a interação da enzima 

comercial com o mesmo, devido a N-glicosilação no aminoácido asparagina da enzima 

LIPB que facilita a interação com o suporte por interação hidrofóbica (GUTARRA et 

al., 2011)a. 

Analisando a Figura 5.13, pode-se afirmar que ambos os biocatalisadores 

SBA-15-LIPB e SBA-15-CALB perdem em torno de 70 a 75 % da sua atividade já no 

primeiro ciclo. Isso mostra que o método de imobilização por adsorção física, apesar de 

ser simples e de baixo custo, possibilita a dessorção da enzima quando o biocatalisador 

é submetido a ciclos repetidos ou à condições extremas do ambiente, que é a principal 

desvantagem deste método de imobilização (MENDES et al., 2012; SECUNDO et al., 

2008).  

No entanto, é relatado na literatura que o método de adsorção física da 

enzima no suporte pode ser bem empregado para produção de biocatalisadores que 
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serão utilizados em reações químicas na presença de solventes orgânicos (MENDES et 

al., 2012). Esse fato se dá devido à natureza dos solventes orgânicos, uma vez que, as 

enzimas são insolúveis nos solventes apolares, o que dificulta o processo de dessorção 

(MENDES et al., 2012; SECUNDO et al., 2008). Um exemplo deste comportamento é 

relatado neste trabalho, pois a estabilidade térmica dos biocatalisadores estudados é 

maior em reações em meio orgânico do que em meio aquoso (Veja o item 5.2.2.5). Essa 

tendência também é observada nos biocatalisadores produzidos por ligações covalentes, 

uma vez que, GOMES e seus colaboradores (2006) estudaram a estabilidade 

operacional do biocatalisador (lipase de Candida rugosa imobilizada em celulignina) 

meio aquoso e em meio orgânico e verificaram uma maior estabilidade operacional em 

meio orgânico. 

5.2.3. Síntese de ésteres de cadeia curta 

A capacidade do biocatalisador para a síntese de butirato de metila e 

butirato de etila foi investigada. Foram estudadas as seguintes condições de 

esterificação: os efeitos do tipo de solventes, temperatura de reação, razão molar de 

álcool/ácido butírico e concentração molar do substrato na reação. Os resultados são 

apresentados nas seções seguintes. 

5.2.3.1. Efeito de solventes orgânicos como meio de reação da esterificação 

A escolha do solvente orgânico como o meio de reação é importante para 

planejar a síntese de ésteres, uma vez que cada tipo de solvente orgânico pode atuar de 

forma diferente na atividade biocatalisador (RAGHAVENDRA et al., 2013). Além 

disso, as alterações conformacionais da estrutura 3D da enzima em solventes orgânicos 

podem modificar a especificidade do substrato e enantioseletividade (FITZPATRICK et 

al., 1993; RODRIGUES et al., 2013). O solvente orgânico ideal para o meio de reação 

deve ser inerte para a reação. O solvente orgânico deve permitir o transporte do 

substrato para o centro ativo da lipase e transportar os produtos para longe dele 

(RAGHAVENDRA et al., 2013). Assim, a influência de solventes orgânicos na 

conversão em ésteres de cadeia curta foi analisada e os resultados são apresentados na 

Figura 5.14. 
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Figura 5.14 -  Efeito do tipo de solvente orgânico como meio de reação da síntese de 

ésteres de cadeia curta. Butirato de etila (■); Butirato de metila (■). Condições de 

reação: temperatura: 37 ºC; razão molar 1:1; agitação: 150 rpm. 
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Cinco solventes orgânicos foram avaliadas como meio de reação na síntese 

de butirato de metila e butirato de etila: hexano, heptano, iso-octano, 1,4-dioxano e 

acetonitrila. De acordo com a Figura 5.14, as conversões mais elevadas (acima de 70 %) 

foram encontradas nos solventes orgânicos mais hidrofóbicos testados (hexano, heptano 

e iso-octano) em que o log P > 3 (DAVE, R.; MADAMWAR, D. (2006); XU et al., 

2002). O valor de log P é o valor do logaritmo do coeficiente de partição destes 

solventes entre o 1-octanol e a água e representa o grau de polaridade do solvente (XU 

et al., 2002). Os valores negativos de log P representam solventes polares. Conversões 

mais baixas foram encontradas quando foram utilizados solventes polares (1,4-dioxano 

e acetonitrila) na qual o log P <0. Isto pode ser devido à natureza polar do solvente que, 

em altas concentrações, pode remover a água essencial da estrutura da enzima, 

tornando-a inativa (RAGHAVENDRA et al., 2010) 

Resultados semelhantes foram apresentados por GUILLÉN et al. (2012) na 

síntese de butirato de etila, em que os rendimentos das reações são acima de 70%, 

quando utilizados hexano, heptano e iso-octano como solventes para a reação. Além 

disso, tem sido relatado na literatura que uma esterificação na presença de solventes, 

tais como hexano, heptano e iso-octano, tem um rendimento mais elevado do que uma 

reação de esterificação em um sistema isento de solvente (BAYRAMOǦLU et al., 

2011; KARRA-CHAÂBOUNI et al., 2006). 



69 
 

 Assim, o melhores solventes estudados foram o hexano e o iso-octano  na 

síntese do butirato de metila e etila, respectivamente, pois as mais altas conversões 

foram obtidas utilizando esses solventes como meio de reação. Logo, os estudos 

posteriores deste trabalho foram conduzidos utilizando esses solventes como meio das 

reações. Este resultado está de acordo com a literatura, pois MANJÓN e seus 

colaboradores (1991) apresentaram resultados semelhantes onde os solventes hexano e 

iso-octano apresentaram altos rendimentos (em torno de 98 %, para ambos os solventes) 

na síntese do butirato de etila no biocatalisador lipase comercial de Mucor miehei 

imobilizada em Celite. 

O solvente heptano também pode ser utilizado como meio reacional para as 

duas sínteses, pois altas conversões também foram obtidas utilizando este solvente 

como meio de reação. Outros trabalhos na literatura também  relatam o heptano como 

um bom meio de reação para as sínteses de butiratos de metila e etila, com conversões 

em torno de 94 e 97 %, respectivamente, utilizando como biocatalisador a lipase de C. 

antarctica do tipo B comercial imobilizada em nanopartículas magnéticas (SOUZA, 

M.C.M. 2013). 

5.2.3.2. Efeito da temperatura na reação de síntese de ésteres 

O estudo do efeito da temperatura na reação pode mostrar a temperatura ótima de 

trabalho do biocatalisador e também pode identificar a temperatura na qual a atividade 

do biocatalisador diminui, devido a, principalmente, mudanças na estrutura 3D da 

enzima (RAGHAVENDRA et al., 2010). Assim, o efeito da temperatura foi investigado 

na síntese do butirato de metila e butirato de etila. As temperaturas estudadas foram de 

15 – 40 °C e os resultados são mostrados na Figura 5.15, a seguir.  

De acordo com a Figura 5.15, os resultados têm a mesma tendência de 

aumento da conversão com o aumento da temperatura, no intervalo de 15 - 37 ° C, em 

ambas as sínteses. Este aumento da conversão com o aumento da temperatura pode ser 

explicado devido ao fato de que, à temperaturas superiores, o substrato consegue ficar 

mais acessível à enzima (KONTKANEN et al., 2004), pois há o aumento da taxa de 

difusão do substrato e, consequentemente, da taxa de difusão do produto formado. 

Assim, a temperatura ótima de trabalho do biocatalisador foi de 37 ° C, pois, nesta 

temperatura, a conversão máxima foi alcançada nas duas reações estudadas. Na 

temperatura de 40 ºC, há uma diminuição da conversão da reação em ambas as sínteses.  
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Figura 5.15 – Efeito da temperatura na síntese do butirato de metila (■) e butirato de 

etila (■). Condições de reação: razão molar álcool/ácido butírico 1:1; agitação: 150 rpm. 

As linhas representam a tendência dos dados experimentais. 
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Resultados semelhantes foram apresentados por GUILLÉN e seus 

colaborabores em 2012, onde ocorre o aumento da conversão da síntese do butirato de 

etila no intervalo de 30-35 ° C e depois há uma redução da conversão a 40 ºC. O 

biocatalisador utilizado por GUILLÉN e seus colaboradores foi a lipase de Rhizopus 

oryzae imobilizada em octadecil-Sepabeads por adsorção. Na síntese de butirato de 

metila, na temperatura de 40 °C, a conversão cai em torno de 44 % da sua conversão na 

temperatura ótima. Este comportamento é devido ao baixo ponto de ebulição do 

metanol (cerca de 65 ºC), na qual este álcool tem maior taxa de evaporação. O aumento 

da taxa de evaporação reduz a quantidade de metanol na fase de vapor, diminuindo, 

assim, a velocidade da reação (YADAV, G.D.; DHOOT, S.B. 2009). 

5.2.3.3. Efeito da concentração do substrato na esterificação 

É relatado na literatura que a concentração do substrato na produção de 

ésteres de cadeia curta pode afetar a eficiência de catálise da enzima e este efeito pode 

variar dependendo da enzima utilizada na biossíntese (WELSH, F.W.; WILLIAMS, 

R.E. 1990). Assim, o efeito da concentração do ácido butírico foi analisado como 

substrato na síntese do butirato de metila e etila catalisado pela enzima LIPB 

imobilizada em SBA-15 (SBA-15-LIPB). Os resultados são apresentados na Figura 

5.16, a seguir. 
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Figura 5.16 – Efeito da concentração do ácido butírico na síntese do butirato de metila 

(■) e butirato de etila (■). Condições de reação: temperatura: 37 °C; agitação: 150 rpm; 

razão molar álcool/ácido butírico 1:1. As linhas representam a tendência dos dados 

experimentais. 
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Pode-se observar na Figura 5.16 que a concentração ótima de ácido butírico 

encontrada para ambas as reações foi de 0,2 mol/L. Para concentrações acima desta há a 

diminuição gradual da conversão das reações. Este efeito negativo no aumento da 

concentração do ácido butírico pode ser explicado devido ao acumulo de água que se 

forma durante o processo, favorecendo a reação inversa, que é a hidrólise 

(RODRIGUEZ-NOGALES et al., 2005). Foram encontrados na literatura resultados 

diversos de concentração máxima de ácido butírico para a síntese de butirato de etila 

catalisada por lipases na sua forma solúvel ou imobilizadas em diversos suportes.   

FRIEDRICH e seus colaboradores (2013) encontraram uma concentração ótima de 

ácido butírico de 0,7 mol/L através da reação catalisada pelos biocatalisadores 

Novozymes 435 e lipase B de C. antarctica imobilizada em estireno-divinilbenzeno 

(MCI-CALB). Já WELSH, F.W.; WILLIAMS, R.E. (1990) encontraram uma 

concentração ótima de 0,05 mol/L de ácido butírico no meio da reação que foi 

catalisada pelas lipases de Candida cylindracea e Aspergillus niger na sua forma livre.  

Apesar dos valores diversos de concentração máxima, todos os resultados 

apresentam uma tendência de queda da conversão da reação com o aumento da 

concentração do substrato, acima do valor ótimo. Essa tendência também é observada 
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neste trabalho, indicando que o valor da concentração ótima do substrato (ácido 

butírico) depende das condições reacionais e do microambiente na qual o biocatalisador 

está inserido. Assim, pode-se afirmar que os resultados obtidos neste trabalho estão de 

acordo com o comportamento das lipases que são apresentadas pela literatura. 

5.2.3.4. Efeito da razão molar álcool/ácido butírico na esterificação 

O efeito da razão molar do álcool/ácido butírico (álcool etílico e álcool 

metílico: ácido butírico) foi investigado usando a enzima LIPB imobilizada em SBA-

15. A quantidade de butirato de etila sintetizado diminui a partir de 86,5% para 46,5% 

com o aumento da razão molar álccol etílico/ácido butírico de 1:1 até 1,5:1, 

respectivamente (Figura 5.17). O mesmo efeito também foi observado na síntese de 

butirato de metila.  

Assim, os resultados mostram, na Figura 5.17, que a conversão máxima foi 

atingida com uma razão molar de 1:1 em ambas as reações estudadas, pois quando 

aumentou-se a quantidade de álcool no meio, aumentando a razão molar álcool/ácido 

butírico a conversão caiu drasticamente em ambas as reações estudadas. Resultados 

semelhantes foram obtidos por KARRA-CHAÂBOUNI et al. (2006), em que a 

conversão máxima foi alcançada com razão molar álcool/ácido de 1:1 na síntese do etil 

valerato e acetato de hexila. 

Tem sido relatado na literatura que altas concentrações de álcool podem 

diminuir as taxas de reação (AHMED et al., 2010; BAYRAMOǦLU et al., 2011; 

KARRA-CHAÂBOUNI et al., 2006). Este efeito ocorre porque os álcoois podem 

produzir um efeito inibitório sobre a reação, desativando a lipase (BAYRAMOǦLU et 

al., 2011; GUILLÉN et al., 2012; KARRA-CHAÂBOUNI et al., 2006; YADAV, G.; 

DHOOT, S. 2009). Além disso, os álcoois podem atuar como um inibidor competitivo 

no primeiro passo da reação, competindo com o ácido pelo centro ativo da enzima 

(GUILLÉN et al., 2012).  

Outra razão possível para este resultado é que o aumento da concentração 

do álcool pode aumentar a polaridade do meio, o que pode desativar a enzima 

(ROMERO et al., 2005). Este efeito é parecido quando se utiliza o biocatalisador em 

contato com solventes polares, como, por exemplo, acetonitrila e dioxano (Veja seção 

5.2.3.1) Assim, a razão molar álcool/ácido butírico 1:1 foi escolhida para a realização 

dos estudos posteriores para ambas as reações. 
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Figura 5.17 – Efeito da razão molar do álcool/ácido butírico na síntese do butirato de 

metila (■) e butirato de etila (■). Condições de reação: temperatura: 37 °C; agitação: 

150 rpm; concentração de ácido butírico: 0,2 mol/L. As linhas representam a tendência 

dos dados experimentais. 
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5.2.3.5. Cinética das melhores condições e comparação com enzima comercial 

Nesta seção será investigado o tempo de reação das melhores condições 

encontradas com os resultados das seções anteriores e, além disso, as conversões de 

esterificação foram comparadas com as realizadas pela lipase comercial CALB 

imobilizada em SBA-15 por adsorção física (SBA-15-CALB). Os dados de conversão 

em butirato de metila e butirato de etila  são apresentados nas Tabela 5.5 e Tabela 5.6. 

Para o biocatalisador estudado neste trabalho (SBA-15-LIPB), os melhores 

resultados de conversão foram observados em 12 horas de reação para ambas as reações 

estudadas, apresentando conversões em torno de 79,3 e 86,5 % na síntese do butirato de 

metila e butirato de etila, respectivamente (Ver Tabelas 5.5 e 5.6). Comparando os dois 

biocatalisadores utilizados, nas primeiras horas de reação, os melhores resultados de 

conversão foram obtidos com o biocatalisador SBA-15-CALB para ambas as reações 

estudadas. Contudo, em 12 horas de reação, o biocatalisador SBA-15-LIPB apresentou 

valores de conversão semelhantes e, até mesmo, superiores para a síntese de butirato de 

metila do que na síntese catalisada por SBA-15-CALB (Tabela 5.5). 
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Sabe-se que para ocorrer uma produção eficiente de um determinado 

produto devem-se obter altas taxas de conversão, bem como altas produtividades. Este 

último parâmetro, geralmente, pode tornar o processo economicamente viável ou não. 

Então, para analisar com mais detalhes a cinética desta reação, a produtividade 

volumétrica foi calculada para cada tempo de reação analisado e os resultados são 

mostrados na Tabela 5.5  

Tabela 5.5 – Dados de conversão e produtividade volumétrica da síntese do butirato de 

metila catalisado por SBA-15-LIPB e SBA-15-CALB. Condições de reação: 

Temperatura: 37 ºC; razão molar álcool/ácido butírico: 1: 1; agitação: 150 rpm; 

Concentração de ácido butírico inicial: 0,2 mol/L. 

Biocatalisador SBA-15-LIPB SBA-15-CALB 

Tempo (h) Conversão (%) Produtividade 

volumétrica 

(µmol/mL.h) 

Conversão (%) Produtividade 

volumétrica 

(µmol/mL.h) 

1 43.41 ± 3,22 86.82 ± 6,44 54.04 ± 0,25 108.08 ± 0,51 

3 46.59 ± 1,28 31.06 ± 0,85 62.29 ± 0,66 41.53 ± 0,44 

4 43.41 ± 3,23 21.71 ± 1,61 64.63 ± 1,74 32.32 ± 0,87 

5 55.17 ± 6,34 22.07 ± 2,54 67.38 ± 2,24  26.95 ± 0,90 

6 61.49 ± 1,80 20.50 ± 0,60 71.71 ± 0,50 23.91 ± 0,17 

12 79.25 ± 0,37 13.21 ± 0,06 68.77 ± 1,84 11.46 ± 0,31  

18 54.43 ± 0,80 6.05 ± 0,09 52.86 ± 0,83 5.87 ± 0,09 

Analisando a Tabela 5.5, pode-se afirmar que 12 horas de reação é o tempo 

ideal para a produção do butirato de metila pelo biocatalisador SBA-15-LIPB, pois 

foram obtidas elevadas conversões (acima de 75 %) e altas produtividades volumétricas 

(acima de 13 µmol/mL.h). Nas últimas horas de reação, o biocatalisador SBA-15-LIPB 

alcançou conversões e produtividades similares ao biocatalisador SBA-15-CALB. Isso 

indica que o SBA-15-LIPB é um biocatalisador capaz de produzir butirato de metila em 

parâmetros comparáveis com a enzima comercial. 

A Tabela 5.6, acima, mostra a cinética de produção do butirato de etila nas 

melhores condições encontradas e, a partir dela, pode-se afirmar que o biocatalisador 

SBA-15-LIPB alcança maior conversão (86,5 %) em 12 horas de reação. Além disso, 

nas últimas horas de reação, tal biocatalisador tem resultados similares ao biocatalisador 

SBA-15-CALB. A Tabela 5.6 mostra os parâmetros conversão da reação e 

produtividade volumétrica juntos, a fim de comparar os biocatalisadores estudados na 

síntese do butirato de etila. 
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Para o biocatalisador SBA-15-LIPB, conseguiu-se altas conversões (86,52 

%) e altos valores de produtividade (14,42 µmol/mL.h) em 12 horas de reação. Já o 

biocatalisador SBA-15-CALB alcançou valores de conversão (86,69 %) e produtividade 

volumétrica (14,60 µmol/mL.h) semelhantes em apenas 6 horas de reação. Isso mostra 

que o biocatalisador SBA-15-CALB é mais eficiente do que o SBA-15-LIPB. No 

entanto, o biotacalisador SBA-15-LIPB também é capaz de produzir o butirato de etila 

com produtividades volumétricas consideráveis e, até mesmo, maiores do que alguns 

trabalhos relatados na literatura (GROSSO et al., 2013; MANJON et al., 1991; PIRES-

CABRAL et al., 2010). Além disso, RODRIGUEZ-NOGALES et al. (2005) obteve 

produtividades volumétricas de 1,117 µmol/mL.h na síntese de butirato de etila a 34 ºC 

com o biocatalisador Novozymes 435, em 48 horas. Isso indica que o biocatalisador 

LIPB-SBA-15 pode ser tão eficiente quanto o biocatalisador comercial Novozymes 435, 

pois foram obtidas produtividades semelhantes ao valor relatado na literatura. 

Tabela 5.6 – Dados de conversão e produtividade volumétrica da síntese do butirato de 

etila catalisado por SBA-15-LIPB e SBA-15-CALB. Condições de reação: 

Temperatura: 37 ºC; razão molar álcool/ácido butírico: 1: 1; agitação: 150 rpm; 

Concentração de ácido butírico inicial: 0,2 mol/L. 

Biocatalisador SBA-15-LIPB SBA-15-CALB 

Tempo (h) Conversão (%) Produtividade 

volumétrica 

(µmol/mL.h) 

Conversão (%) Produtividade 

volumétrica 

(µmol/mL.h) 

1 13.49 ± 1,22 26.97 ± 2,45 41.58 ± 0,25 83.15 ± 0,49  

3 31.27  ± 3,71 20.84 ± 2,47 56.39 ± 2,18 37.59 ± 1,45 

4 30.88  ± 2,13 15.44 ± 1,06 70.78 ± 1,17 35.39 ± 0,58 

5 39.39  ± 2,84 15.76 ± 1,14 72.63 ± 0,61 29.05 ± 0,24 

6 52.70  ± 3,14 17.57 ± 1,05 86.69 ± 0,29 28.90 ± 0,10 

12 86.52  ± 0,01 14.42 ± 0 87.59 ± 0,07 14.60 ± 0,01 

18 74.88  ± 1,53 8.32 ± 0,17 85.96 ± 0,74 9.55 ± 0,08 

5.2.3.6. Estabilidade operacional do biocatalisador produzido e comparação com 

enzima comercial 

A estabilidade operacional dos biocatalisadores SBA-15-CALB e SBA-15-

LIPB foi investigada na síntese do butirato de metila e etila. Assim, a concentração do 

produto formado nessas reações nos biocatalisadores estudados foram analisadas a cada 

batelada e os resultados são mostrados nas Figuras 5.18 e 5.19. 
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A estabilidade operacional dos biocatalisadores foi analisada na síntese de 

butirato de metila. Os resultados na Figura 5.18 mostram que o biocatalisador SBA-15-

CALB se mantem relativamente ativo em operações de reutilização. No sétimo ciclo, 

este último formou 75 % da sua produção de butirato de metila inicial. Já o 

biocatalisador SBA-15-LIPB formou 75 % da sua produção inicial no 4º ciclo e no 

último ciclo o biocatalisador SBA-15-LIPB formou apenas 25 % da sua produção de 

butirato de metila do primeiro ciclo. 

Figura 5.18- Estabilidade operacional dos biocatalisadores: SBA-15-CALB (■) e LIPB-

SBA-15 (■) expressa em percentagem de concentração relativa de butirato de metila sob 

condições melhoradas. 
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Na síntese do butirato de etila todos os biocatalisadores estudados se 

mantiveram relativamente ativos em operações de reutilização (perda de rendimento de 

esterificação <50%). O biocatalisador SBA-15-LIPB formou 70 % da sua produção 

inicial no sexto ciclo. O biocatalisador SBA-15-CALB reduziu 45 % da sua produção 

de produto inicial de síntese no último ciclo (ver Figura 5.19). Este resultado indica que, 

para a síntese de butirato de etila, o biocatalisador SBA-15-LIPB possui uma 

estabilidade operacional comparável com o biocatalisador SBA-15-CALB. 
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Figura 5.19- Estabilidade operacional dos biocatalisadores: SBA-15-CALB (■) e SBA-

15-LIPB (■) expressa em percentagem de concentração relativa de butirato de etila, sob 

condições melhoradas. 
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Estes resultados são muito bons se comparado com alguns dados da 

literatura, em que o biocatalisador produzido por GUILLÉN et al. (2012) perdeu mais 

de 50% da sua conversão na síntese de butirato de etila no 6º ciclo de operação. É 

importante salientar que o biocatalisador produzido por GUILLÉN et al. (2012) é 

constituído pela lipase de Rhizopus oryzae imobilizada em octadecil-Sepabeads por 

adsorção física. Assim, pelo mesmo método de imobilização, a enzima LIPB apresenta 

uma maior estabilidade operacional do que a lipase de Rhizopus oryzae. 

5.3. Estudo de imobilização da enzima LIPB em suporte ativado  

Sabe-se que os grupos silanol livres presentes no suporte SBA-15 

possibilitam apenas uma interação por adsorção de enzimas (LI et al., 2009). Assim, 

para uma interação mais forte da enzima com o suporte, é necessária a modificação do 

material, através da funcionalização do mesmo e posterior ativação com grupos que 

fazem a ligação efetiva com a enzima. A funcionalização do suporte ocorreu pelo 

método pós-síntese, na qual a estrutura do suporte já está bem definida e, então, há a 

adição do 3-(Aminopropil)trietoxisilano (APTES) (MORITZ, M.; ŁANIECKI, M. 

2012). Assim, o suporte funcionalizado foi ativado com dois agentes diferentes 

(Glutaraldeído e Divinilsulfona) para a formação de dois biocatalisadores pelo método 

de ligação covalente.   
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Nesta seção, os dois biocatalisadores produzidos serão estudados de várias 

formas. Assim, este estudo será apresentado em três partes, que são: avaliação da 

estrutura do suporte antes e após a ligação da enzima LIPB, através da caracterização do 

mesmo; o estudo das condições do processo de imobilização e aplicação dos 

biocatalisadores na resolução cinética do acetato de feniletila.    

5.3.1. Caracterização do suporte SBA-15  

O suporte SBA-15 foi caracterizado antes e após o processo de 

funcionalização, ativação e imobilização por ligação covalente. Foram realizadas 

análises de Espectroscopia na Região do infravermelho por Transformada de Fourier 

(FTIR). Os resultados são apresentados na seção seguinte. 

5.3.1.1. Espectroscopia na Região do infravermelho por Transformada de Fourier 

(FTIR) do SBA-15 

Os espectros de FTIR que serão apresentados nas Figuras 5.20 e 5.21 foram 

realizados entre as etapas de funcionalização do SBA-15 com 3-

(Aminopropil)trietoxisilano (APTES), ativação do suporte com glutaraldeído (GA) e 

divinilsulfona (DVS) e imobilização da enzima LIPB.  

No processo de funcionalização do material com APTS há a introdução de 

grupos amina na superfície do mesmo (SONG et al., 2005). Isso é provado através do 

surgimento dos picos de 3360 e 2927 cm
-1

(Ver Figura 5.20), que são devido as 

vibrações de alongamento N-H e C-H, respectivamente (VILARRASA-GARCÍA et al., 

2014). Além disso, o desaparecimento do pico de 3740 cm
-1

, que representa as 

vibrações dos grupos silanol (Si-OH), mostra que os grupos silanol que ficavam na 

superfície do SBA-15 foram totalmente reagidos com o agente funcionalizante APTES 

(Ver Figura 5.20) (VILARRASA-GARCÍA et al., 2014)a.  
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Figura 5.20 – Espectros de FTIR das amostras de SBA-15. SBA-15 sílica pura (–); 

SBA-15 funcionalizado com APTES (–); SBA-15 funcionalizado com APTES e 

ativado com glutaraldeído (–); Enzima LIPB imobilizada (–). 
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Assim, os espectros de FTIR da Figura 5.20 mostraram que as etapas de 

modificação do suporte foram eficientes e que o processo de imobilização ocorreu como 

previsto, formando o biocatalisador SBA-APTES-GA-LIPB. Além disso, há a presença 

do pico de 890 cm
-1

 em todas as amostras. Este pico representa a simetria da vibração 

das ligações Si-O-Si presente na estrutura principal do suporte, indicando que a 

estrutura de simetria do material não é afetada pelas etapas de modificação e 

imobilização da enzima.   

A Figura 5.21 mostra os espectros das etapas de modificação e ativação do 

suporte com divinilsulfona (DVS) para a formação do biocatalisador SBA-APTES-

DVS-LIPB. O pico entre 1500 e 1100 cm
-1

 é característico de grupos do tipo S=O, que 

constituem a divinilsulfona. Assim, as amostras ativadas com DVS apresentam tal pico, 

mostrando que a ativação do suporte funcionalizado foi eficiente.  As vibrações entre 

1565 e 1485 cm
-1

 representam a assimetria e simetria das aminas primárias (-NH2). Isso 

pode indicar a ligação da enzima LIPB ao suporte, uma vez que a enzima pode se ligar 

ao suporte por três grupos, que são: -NH2, -OH, -SH (SANTOS et al., 2015 c). Além 

disso, o pico de 890 cm
-1

 presente no espectro da enzima imobilizada mostra que a 
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estrutura do material não foi afetada pelas etapas de modificação do suporte e 

imobilização da enzima (VILARRASA-GARCIA et al., 2014). 

Figura 5.21 - Espectros de FTIR das amostras de SBA-15. SBA-15 sílica pura (–); 

SBA-15 funcionalizado com APTES (–); SBA-15 funcionalizado com APTES e 

ativado com divinilsulfona (–); Enzima LIPB imobilizada (–). 
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5.3.2. Estudo do processo de imobilização em suporte ativado  

Sabe-se que na interação enzima-suporte por adsorção pode haver a 

dessorção da enzima. Isso é um problema para o processo de imobilização, uma vez 

que, este processo deve conferir estabilidade à enzima. Assim, para a produção de 

biocatalisadores mais estáveis é necessária a ativação do suporte para promover 

processos em que há uma forte ligação enzima-suporte (SANTOS et al., 2015b). O 

estudo do processo de imobilização também deve abranger o estudo de ativação do 

suporte, pois variações de condições experimentais nesta etapa podem afetar 

diretamente a ligação enzima-suporte e a estabilidade do biocatalisador produzido 

(SANTOS et al., 2015b).  

Neste trabalho, foram utilizados dois agentes para a ativação do suporte 

SBA-15 funcionalizado (Glutaraldeído e Divinilsulfona). O glutaraldeído é um agente 

de ativação bem estudado na literatura (MONTEIRO, O.; AIROLDI, C. 1999; 

BARBOSA et al., 2012; BARBOSA et al., 2013; REHMAN et al., 2014; LI et al., 

2014) e é utilizado sob condições padrões (SANTOS et al., 2015b). Por isso, a variação 
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de condições experimentais no processo de ativação do suporte para melhorar a síntese 

do biocatalisador não foi necessária. Já a ativação de suportes com divinilsulfona para a 

imobilização de enzimas foi recentemente proposta (GARCIA-GALAN et al., 2014;  

SANTOS et al., 2015a; SANTOS et al., 2015b). Assim, para este agente, é necessário o 

estudo do processo de ativação do suporte SBA-15-APTES, que será apresentado na 

próxima seção. 

5.3.2.1. Estudo de ativação do SBA-15-APTES com Divinilsulfona (DVS) 

Como não foram encontrados trabalhos semelhantes na literatura de 

ativação de silicatos mesoporosos com divinilsulfona, o estudo de ativação desse tipo de 

suporte com DVS fez-se necessário.  Assim, estudou-se o pH de ativação do suporte 

frente a variação do pH de imobilização da enzima LIPB. Além disso, estudou-se a 

percentagem de DVS necessária na etapa de ativação para a produção de um 

biocatalisador estável, avaliando a estabilidade térmica de alguns derivados produzidos.  

Para o estudo de pH de ativação, ativou-se o suporte com soluções de DVS 

em pH´s 7, 10 e 12,5 e posteriormente a enzima LIPB foi imobilizada por 24 horas, a 25 

ºC (pH’s de imobilização 7 e 10) e os parâmetros de imobilização foram calculados.  A 

Tabela 5.7, a seguir, mostra os resultados do estudo do pH de ativação do suporte com 

DVS. 

Tabela 5.7 – Dados de imobilização da enzima LIPB no suporte ativado com DVS em 

vários pH’s. Concentração de DVS: 15 % m/v, em tampão fosfato, bicarbonato ou 

carbonato, pH 7, 10 e 12,5, respectivamente. R: Rendimento de imobilização; AtB: 

Atividade do biocatalisador; AtT: Atividade teórica; AtR: Atividade Recuperada. 

 pH de imobilização: 7 pH de imobilização: 10 

pH de 

ativação 

7 10 12,5 7 10 12,5 

R (%) 81,89 ± 0,91 77,02 ± 0,91 79,08 ± 0,76 81,82 ± 0,94 67,96 ± 0,49 62,49 ± 2,16 

AtB (U/g) 13 ± 0,87 5,45 ± 0,29 3,11 ± 0,17 10,07 ± 0,01 5,97 ± 0,06 4,52 ± 0,28 

AtT (U/g) 8,19 ± 0,10 7,70 ± 0,09 7,91 ± 0,08 8,18 ± 0,09 6,80 ± 0,05 6,25 ± 0,22 

AtR (%) 158,7 ± 8,87 70,78 ± 2,96 39,30 ± 1,75 123,11 ± 1,5 87,84 ± 1,49 72,13 ± 1,95 
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 Os resultados da Tabela 5.7 mostram que o processo de ativação a pH 7 foi 

mais eficiente, pois foram obtidos maiores rendimentos de imobilização (R > 80 % nos 

pH’s de imobilização 7 e 10) e ocorreu uma hiperativação da enzima imobilizada (AtR > 

100 %, nos pH’s de imobilização 7 e 10). 

Alguns autores reportam a ativação de suportes com DVS  a pH 12,5 com 

solução de carbonato de sódio 333 mM (SANTOS et al., 2015a; SANTOS et al., 

2015c). Esta metodologia foi testada (Ver Tabela 5.7), mas os resultados não 

concordam com a literatura, uma vez que, SANTOS e seus colaboradores (2015a) 

conseguiram uma AtR: 148 %, quando a enzima Lecitase foi imobilizada a pH 7, já 

neste trabalho a AtR nas mesmas condições foi de apenas 39,3 % (Ver Tabela 5.7). No 

entanto, a melhor condição estudada neste trabalho (pH de ativação: 7 e pH de 

imobilização: 7) possui uma enzima imobilizada com atividade recuperada maior (AtR: 

158,7 %) do que o derivado de SANTOS e seus colaboradores (2015a). Isto pode ser 

devido a natureza diferente do suporte base, que no caso deste trabalho é o SBA-15 

funcionalizado com o APTES e já nos trabalhos de SANTOS e seus colaboradores 

(2015) foi utilizado a agarose como suporte base. 

É relatado na literatura que a quantidade de grupos reativos presentes no 

suporte é um fator importante para as propriedades da ligação enzima-suporte (MATEO 

et al., 2005). Assim, para o estudo de ativação do suporte, analisou-se a percentagem de 

solução de DVS  para ativação (5, 10, 15, 20 e 25 % m/v), variando o grau de ativação 

do suporte. Neste estudo, o processo de imobilização foi realizado e monitorou-se o 

rendimento de imobilização. Os resultados estão apresentados na Figura 5.22. 

Os resultados da Figura 5.22 mostram que da concentração de 5 até 20 % 

m/v a taxa de imobilização da enzima LIPB aumentou com o tempo, chegando a 

rendimentos acima de 80 % em apenas 5 horas de imobilização. No entanto, quando 

aumenta-se a percentagem de grupos reativos para 25 % m/v a taxa de imobilização 

diminui a valores semelhantes de quando o suporte estava pouco ativado (Ver Figura 

5.22).  

 

 



83 
 

Figura 5.22 – Influência da densidade de grupos reativos DVS no suporte na taxa de 

imobilização da enzima LIPB a pH 7, 25 ºC. Percentagem de DVS: 5 % m/v (■); 10 % 

m/v (■); 15 % m/v (■); 20 % m/v (■); 25 % m/v (■). 
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Segundo SANTOS et al. (2015a), suportes pouco ativados possibilitam 

baixas taxas de imobilização e quando aumenta-se o grau de ativação de um suporte, as 

taxas de imobilização, consequentemente, elevam-se. No entanto, existe um grau 

máximo de ativação, o qual o suporte altamente ativado consegue atrair uma quantidade 

de proteínas suficiente de modo que para que as mesmas não sofram alterações 

conformacionais. Se o grau de ativação for aumentado além do máximo do suporte, as 

enzimas podem estar submetidas a efeitos estéricos, podendo sofrer deformações em sua 

estrutura ou, até mesmo, impossibilitando a sua interação com o suporte (SANTOS et 

al., 2015). Neste caso, as taxas de imobilização caem drasticamente. Este 

comportamento ocorreu nos ensaios da Figura 5.22, que indica um grau máximo de 

ativação de 20 % m/v.     

Apesar dos resultados dos experimentos de influência da densidade de 

grupos reativos DVS no suporte sobre taxa de imobilização da enzima LIPB serem 

claros, não é apropriado definir uma percentagem de ativação DVS ótima para o suporte 

SBA-15-APTES apenas com este ensaio. A estabilidade da ligação enzima-suporte 

também deve ser analisada, uma vez que, a estabilidade do biocatalisador formado é tão 

importante quanto a sua capacidade de carga enzimática. Assim, realizaram-se 

experimentos de estabilidade térmica dos biocatalisadores produzidos (SBA-APTES-
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DVS-LIPB) com 5, 15 e 25 % m/v de DVS. Os resultados são apresentados na Tabela 

5.8. 

Tabela 5.8 – Influência da densidade de grupos reativos DVS no suporte sobre a 

estabilidade térmica do biocatalisador SBA-APTES-DVS-LIPB. Condições do ensaio: 

50 ºC, pH 7.  

Porcentagem de DVS  Tempo de meia-vida (t1/2 - min) 

5 % m/v 11,99 

15 % m/v 11,83 

25 % m/v 7,35 

 Os resultados da Tabela 5.8 mostram que a estabilidade térmica do 

biocatalisador com 5 e 15 % m/v de DVS são semelhantes. Isso indica que o aumento 

de grupos DVS no suporte (até 15 % m/v) não alteraram a interação enzima-suporte. No 

entanto, na percentagem de DVS acima do grau máximo de ativação (25 % m/v), há 

uma diminuição da estabilidade térmica do biocatalisador, indicando um 

enfraquecimento da interação enzima-suporte. Isto pode ocorrer devido aos efeitos 

estéricos presentes na regiao entre a enzima e o suporte (SANTOS et al., 2015)a. Então, 

a porcentagem de grupos DVS de 15 % m/v no suporte é adequada para a imobilização 

da enzima LIPB, pois produz biocatalisadores com altas capacidades de carga 

enzimática e significativa estabilidade térmica. 

5.3.2.2. Efeito de pH no processo de imobilização da enzima LIPB em suporte ativado 

com Divinilsulfona (DVS) 

Os grupos vinilsulfona podem reagir com diferentes resíduos de 

aminoácidos presentes na enzima (Lis, His, grupos amino terminal) sem a ativação 

prévia da mesma (SANTOS et al., 2015b). Além disso, esses grupos vinilsulfona 

possuem uma elevada estabilidade de estocagem e podem ser utilizados em amplas 

faixas de pH (5 – 10). Devido a essas características, pode-se alterar a orientação da 

enzima no processo de imobilização apenas variando o pH de imobilização, uma vez 

que, a reatividade dos diferentes resíduos de aminoácidos pode mudar de acordo com a 

sua variação (SANTOS et al., 2015b). Assim, para avaliar o comportamento da enzima 

LIPB, estudou-se três pH’s de imobilização (5, 7 e 10) e os resultados são apresentados 

na Figura 5.23. 
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Figura 5.23 – Efeito do pH sobre a taxa de imobilização da enzima LIPB em suporte 

ativado com DVS. pH´s de imobilização: 5 (■); 7 (■) e 10 (■). 
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A Figura 5.23 mostra que a imobilização a pH 7 foi mais rápida, pois com 2 

horas de contato com o suporte ativado cerca de 80 % das proteínas foram imobilizadas. 

Dados da literatura relatam que para as enzimas quimotripsina e tripsina bovina a 

imobilização em agarose-DVS ocorre mais rapidamente a pH 10, seguido do pH 7 e 

posteriormente o pH 5, onde quase não há taxa de imobilização (SANTOS et al., 2015a; 

SANTOS et al., 2015b).  A enzima LIPB tem estrutura e propriedades diferentes dessas 

enzimas, por isso os resultados são diferentes. Isso indica que a enzima LIPB tem 

resíduos de aminoácidos que são mais reativos a pH 7, possibilitando uma interação 

mais rápida com o suporte.    

5.3.2.3. Estudo de imobilização da enzima LIPB em suporte ativado com Glutaraldeído 

(GA) 

A ativação de suportes com glutaraldeído ocorrem através da reação do 

mesmo com os grupamentos amino presentes na estrutura do suporte (MONSAN et al., 

1976; MONSAN, P. 1978; MATEO et al., 2005). Como a molécula de glutaraldeído é 

significamente extensa, ela forma um braço espaçador com vários grupamentos que 

podem interagir com a enzima de diversas formas dependendo das condições de 

imobilização (BARBOSA et al., 2013). O suporte ativado com glutaraldeído (SBA-15-

APTES-GA) possui três zonas nas quais a enzima pode interagir: a zona de interação 

iônica através do grupamento amino do suporte, a zona de interação hidrofóbica através 
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da cadeia de carbonos do glutaraldeído e a zona de ligação covalente através do grupo 

reativo covalente (BARBOSA et al., 2013). A Figura 5.24, a seguir, mostra essas zonas 

de interação. 

Figura 5.24 – Representação esquemática do suporte ativado com glutaraldeído (SBA-

15-APTES-GA) com as zonas de interação em destaque. 

 
Fonte: Próprio Autor 

Assim, o suporte ativado com glutaraldeído mostra ser bastante versátil, 

pois, apenas mudando as condições de imobilização, pode-se mudar a principal 

interação da imobilização. É relatado na literatura que o uso de baixa força iônica e na 

presença de detergentes, a primeira interação da enzima com o suporte é por interação 

iônica e, após, a ligação covalente pode ser estabelecida  (BARBOSA et al., 2012; 

BARBOSA et al., 2013). Além disso, a literatura relata que o uso de baixa força iônica 

e na presença de sal, como o NaCl, a primeira interação da enzima com o suporte é por 

interação hidrofóbica e, após isso, a ligação covalente pode ser estabelecida  

(BARBOSA et al., 2012; BARBOSA et al., 2013).  

Neste contexto, imobilizou-se a enzima LIPB no suporte ativado com GA 

sobre baixa força iônica e na presença de Triton X-100 0,1 %, a fim de anular as 

interações hidrofóbicas entre o suporte e a enzima. Avaliou-se também a imobilização 

da enzima LIPB no suporte ativado com GA sobre baixa força iônica e na presença de 

NaCl 1M, a fim de anular as interações iônicas entre o suporte e a enzima. Este estudo 

foi realizado para analisar quais dessas interações interferem mais na primeira interação 

enzima-suporte. Os resultados são mostrados na Figura 5.25. 
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Figura 5.25 – Efeito da presença do Triton X-100 e do NaCl na imobilização sobre a 

atividade relativa do sobrenadante. Imobilização na presença de Triton X-100 0,1 % 

(■); NaCl 1M (■). Condições do ensaio: pH 7, 5 mM a 25 ºC. 
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Analisando a Figura 5.25, pode-se observar que nos primeiros minutos de 

contato, a enzima imobiliza mais rapidamente na presença de Triton X-100. Isso indica 

que as interações iônicas são mais presentes na primeira aproximação da enzima no 

suporte. Pode-se observar também pela Figura 5.25 que a partir de três horas de contato, 

a atividade relativa dos dois processos permanece quase a mesma. Isso indica a 

formação da ligação covalente entre a enzima e o suporte ativado com GA.  

Para provar o estabelecimento da ligação covalente enzima-suporte em 

grandes tempos de contato (> 15 horas), fez-se uma eletroforese dos derivados 

imobilizados na presenta de Triton e NaCl (Figura 5.26). 

No ensaio de eletroforese não houve o aparecimento de bandas aparentes 

dos derivados, indicando o estabelecimento da ligação covalente. Esses resultados estão 

de acordo com a literatura, uma vez que,  BARBOSA et al. (2012) imobilizou a enzima 

CALB em suporte ativado com glutaraldeído na presença de Triton ou NaCl e na 

presença de ambos e em grandes tempos de contato houve a formação da ligação 

covalente enzima-suporte, que também foi comprovada pelo ensaio de eletroforese. 
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Figura 5.26 – Eletroforese SDS-Page dos derivados imobilizados na presença de Triton 

e NaCl. Linha 1: Marcador de peso molecular; Linha 2; Enzima LIPB livre; Linha 3: 

Enzima imobilizada na presença de Triton X-100; Linha 4: Enzima imobilizada na 

presença de NaCl. 

 

5.3.2.4. Efeito de pH no processo de imobilização da enzima LIPB em suporte ativado 

com Glutaraldeído (GA) 

Com o objetivo de aumentar a taxa de imobilização da enzima LIPB no 

suporte, variou-se o pH de imobilização e os resultados são apresentados na Figura 

5.27. 

A Figura 5.27 mostra que o pH que oferece maiores taxas de imobilização 

da enzima LIPB é o pH 7. Este resultado está de acordo com os dados da literatura, uma 

vez que, vários autores relatam a imobilização de enzimas em suportes ativados com 

glutaraldeído em pH 7 (BARBOSA et al., 2012; BARBOSA et al., 2013; SANTOS et 

al., 2015b). Além disso, este resultado indica que a enzima LIPB tem resíduos de 

aminoácidos que são mais reativos a pH 7, possibilitando uma interação mais rápida 

com o suporte. É relatado na literatura que o glutaraldeído tem baixa estabilidade em pH 

10 (BARBOSA et al., 2013; SANTOS et al., 2015b). Isso explica a baixa taxa de 

imobilização da enzima LIPB a pH 10 (Ver Figura 5.27). 
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Figura 5.27 – Efeito do pH sobre rendimento de imobilização da LIPB. pH's de 

imobilização: 5 (■); 7 (■) e 10 (■). Condições do ensaio: força iônica 5 mM a 25 ºC. 
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5.3.2.5. Estabilidade térmica, em pH’s e frente à solvente orgânico das enzimas 

imobilizadas em suportes ativados com DVS e GA 

Para analisar se o processo de imobilização foi eficiente, um dos estudos 

mais importantes é a estabilidade do biocatalisador formado. Assim, os biocatalisadores 

(SBA-15-APTES-DVS-LIPB e SBA-15-APTES-GA-LIPB) foram submetidos a 

condições ambientais extremas (Temperaturas: 50 – 65 ºC e pH’s: 5 – 9) para analisar 

tal propriedade. O tempo de meia-vida e o fator de estabilidade com relação à enzima 

livre foram calculados. A Figura 5.28, a seguir, mostra os perfis de desativação dos 

biocatalisadores em algumas condições testadas e comparação com o derivado SBA-15-

LIPB produzido no capítulo 5.2. 
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Figura 5.28 – Perfis de desativação dos biocatalisadores produzidos. (A) – Perfis de 

desativação a pH 7: SBA-15-APTES-DVS-LIPB, 50 ºC (■); SBA-15-APTES-GA-

LIPB, 55 ºC (■); SBA-15-APTES-GA-LIPB, 60 ºC (■); SBA-15-APTES-GA-LIPB, 55 

ºC, 30 % dioxano (■). (B) – Perfis de desativação a 50 ºC: SBA-15-APTES-DVS-LIPB, 

pH 7 (■); SBA-15-LIPB, pH 7 (■); SBA-15-APTES-GA-LIPB, pH 9 (■). 

 

Os resultados da Figura 5.28 (A) mostram que a adição de 30 % de dioxano 

ao meio desestabiliza o biocatalisador SBA-15-APTES-GA-LIPB, pois o tempo de 

meia-vida do mesmo cai de 23,45 para 4,95 minutos (Ver Tabela 5.9). Já no capítulo 

5.2, a adição de solvente orgânico ao meio aumenta a estabilidade do biocatalisador 

SBA-15-LIPB (Ver Tabela 5.4). Sabe-se que quando o biocatalisador produzido por 

adsorção física (SBA-15-LIPB) entra em contato com um meio hidrofílico, a enzima 

LIPB fica em sua configuração fechada, dificultando a catálise (GARCIA-GALAN et 

al., 2011) e quando a enzima entra em contato com um meio hidrofóbico a catálise é 

favorecida (Ativação interfacial). Logo, pode-se afirmar que este efeito é bem visto nos 

ensaios de estabilidade frente a solventes orgânicos do biocatalisador SBA-15-LIPB, 

por isso, o aumento da vida média desse biocatalisador na presença de solventes 

orgânicos. Já no processo de ligação covalente, este efeito não pode ser visualizado, 

uma vez que, há a estabilização da forma aberta da enzima pela presença de Triton X-

100 (RODRIGUES et al., 2009). Assim, apenas o efeito deletério do solvente é 

visualizado pela queda da vida média do biocatalisador. 

A Figura 5.28 (B) mostra uma comparação da estabilidade dos três 

biocatalisadores produzidos neste trabalho (SBA-15-LIPB; SBA-15-APTES-DVS-LIPB 

0 10 20 30 40 50 60

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

 

 

A
ti
v
id

a
d
e
 R

e
la

ti
v
a
 (

%
)

Tempo (min)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

 

 

A
ti
v
id

a
d
e
 R

e
la

ti
v
a
 (

%
)

Tempo (min)

A B 



91 
 

e SBA-15-APTES-GA-LIPB). Assim, os resultados mostram que o derivado SBA-15-

APTES-GA-LIPB possui maior estabilidade, com um tempo de vida média de 223,73 

minutos enquanto o derivado SBA-15-APTES-DVS-LIPB possui 11,83 minutos de vida 

média e o SBA-15-LIPB apenas 8,5 minutos (Ver Tabela 5.9). Além disso, pode-se 

afirmar que os biocatalisadores produzidos por ligação covalente obtiveram maiores 

estabilidade térmica do que o derivado obtido por adsorção física. A Tabela 5.9, a 

seguir, mostra os dados de tempo de meia-vida (t1/2), constante de desativação (Kd) e 

fator de estabilidade em relação à enzima livre (FE) dos biocatalisadores. 

Tabela 5.9 – Dados do estudo de estabilidade térmica e frente a diferentes pH’s dos 

biocatalisadores produzidos em diversas condições. 

Biocatalisador Temperatura (°C) pH t ½ Kd FE 

SBA-15-APTES-DVS-LIPB 50 5 21,33 0,046 4,29 

SBA-15-APTES-DVS-LIPB 50 7 11,83 0,105 1,73 

SBA-15-APTES-DVS-LIPB 50 9 33,61 0,021 4,64 

SBA-15-APTES-DVS-LIPB 60 7 2,97 0,411 1,50 

SBA-15-APTES-GA-LIPB 50 7 223,73 0,018 32,65 

SBA-15-APTES-GA-LIPB 50 9 36,91 0,043 5,09 

SBA-15-APTES-GA-LIPB 55 7 23,45 0,106 4,91 

SBA-15-APTES-GA-LIPB 55 7 (30 % Diox) 4,95 0,218 1,55 

SBA-15-APTES-GA-LIPB 60 5 17,83 0,052 6,33 

SBA-15-APTES-GA-LIPB 60 7 14,23 0,077 7,19 

SBA-15-APTES-GA-LIPB 65 7 8,24 0,020 3,60 

SBA-15-LIPB 50 7 8,50 0,137 1,24 

  A Tabela 5.9 confirma a maior estabilidade do biocatalisador SBA-15-

APTES-GA-LIPB frente ao SBA-15-APTES-DVS-LIPB em todas as condições 

testadas. Isso indica que o processo de imobilização através da interação GA-LIPB é 

mais eficiente do o processo através da interação DVS-LIPB. Alguns autores comparam 

a imobilização de enzimas em suportes ativados com glutaraldeído e divinilsulfona e os 

resultados também indicam um processo de imobilização mais eficiente com o suporte 

ativado com glutaraldeído (BRYJAK et al., 2007; BRYJAK et al., 2008). 

5.3.3. Aplicação das enzimas imobilizadas em suporte ativado com DVS e GA na 

resolução cinética do acetato de feniletila 

A aplicação dos biocatalisadores imobilizados por ligação covalente (SBA-

15-APTES-DVS-LIPB e SBA-15-APTES-GA-LIPB) foi na catálise de uma reação 

modelo de hidrólise, que é a resolução cinética do acetato de feniletila racêmico. 

Calculou-se os parâmetros de excesso enantiomérico do substrato (ees),  excesso 
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enantiomérico do produto (eep), conversão da reação (C) e razão enantiomérica obtida 

pela enzima imobilizada (E) para avaliar a eficiência dos biocatalisadores. Os resultados 

são apresentados na Tabela 5.10. 

Tabela 5.10 – Dados dos parâmetros de catálise da reação de resolução cinética do 

acetato de feniletila. Condições da reação: 30 °C, 250 rpm, 24 horas, na presença de 

tampão fosfato pH 7. ees: Excesso enantiomérico do substrato; eep: Excesso 

enantiomérico do produto; C: conversão da reação; E: razão enantiomérica. 

Biocatalisador ees (%) eep (%) C (%) E 

SBA-15-APTES-GA-LIPB 99 99 50 1057 

SBA-15-APTES-DVS-LIPB 96 99 49 784 

 Os resultados da Tabela 5.10 mostram que ambos os biocatalisadores 

catalisaram a reação de resolução cinética do acetato de feniletila, pois foram obtidos 

altos excessos enantioméricos (> 95 %) e conversões iguais ou próximas à 50 %. No 

entanto, o biocatalisador SBA-15-APTES-GA-LIPB foi mais eficiente. Isso é expresso 

no maior valor da razão enantiomérica da enzima imobilizada em suporte ativado com 

GA (E = 1057) frente ao mesmo parâmetro do biocatalisador SBA-15-APTES-DVS-

LIPB (Ver Tabela 5.10). 

Este resultado está de acordo com a literatura, pois foi relatado que enzimas 

imobilizadas em suportes diferentes podem ter diversos comportamentos catalíticos e 

diferentes respostas as mudanças do meio reacional, entre elas, mudanças na 

enantiosseletividade da enzima imobilizada (BARBOSA et al., 2013). Isso acontece 

porque suportes diferentes atraem porções de ligação enzima-suporte diferentes, 

ocasionando mudanças na orientação da enzima ao se imobilizar ou, até mesmo, 

mudanças conformacionais na estrutura 3D da enzima. Em consequência disso, podem 

ocorrer alterações na enantiosseletividade  da enzima imobilizada. 

Para analisar a estabilidade operacional do biocatalisador  SBA-15-APTES-

GA-LIPB (mais eficiente), realizou-se a mesma hidrólise direta do acetato de feniletila 

em vários ciclos, reutilizando o biocatalisador. Os resultados são mostrados na Tabela 

5.11. 
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Tabela 5.11 – Dados de estabilidade operacional do biocatalisador SBA-15-APTES-

GA-LIPB na catálise da reação de resolução cinética do acetato de feniletila. Condições 

da reação: 30 °C, 250 rpm, 24 horas, na presença de tampão fosfato pH 7. ees: Excesso 

enantiomérico do substrato; eep: Excesso enantiomérico do produto; C: conversão da 

reação; E: razão enantiomérica. 

Biocatalisador: SBA-15-APTES-GA-LIPB 

(reciclo) 
ees (%) eep (%) C (%) E 

1 º ciclo 99 99 50 1057 

2 º ciclo 24 99 23 264 

3 º ciclo 2 99 2 203 

4 º ciclo 1 99 1 201 

5 º ciclo 1 99 1 201 

Os dados da Tabela 5.11 mostram que a estabilidade do biocatalisador  

SBA-15-APTES-GA-LIPB na catálise da reação de resolução cinética do acetato de 

feniletila é baixa, uma vez que, apenas no segundo ciclo a conversão da reação e a razão 

enantiomérica da enzima imobilizada diminuíram para menos da metade dos valores do 

primeiro ciclo. Acredita-se que a baixa estabilidade do biocatalisador seja devido o 

processo de extração com o acetato de etila entre um ciclo e outro de operação. Assim, 

acredita-se que o contato da enzima LIPB com o solvente altera a conformação da 

mesma, dificultando a catálise. 
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6. CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS PARA TRABALHOS FUTUROS 

Diante dos resultados obtidos, verificou-se que o material SBA-15 pode ser 

utilizado como suporte para a formação de biocatalisadores pelo método da adsorção 

(SBA-15-LIPB) e através da ligação covalente enzima-suporte (SBA-15-APTES-GA-

LIPB e SBA-15-APTES-DVS-LIPB), pois foram obtidos rendimentos de imobilização 

acima de 60 % em todas as condições de imobilização estudadas.  

O processo de adsorção física da enzima LIPB no SBA-15 produziu um 

biocatalisador (SBA-15-LIPB), com alta atividade recuperada, com significativa 

estabilidade térmica e frente a diversos pH’s (melhores condições de imobilização: 

tempo de contato: 1 hora; pH de imobilização: em torno de 7; carga máxima: 100 U/g). 

O biocatalisador SBA-15-LIPB é mais estável em contato com solventes orgânicos do 

que os biocatalisadores produzidos através de ligação covalente enzima-suporte (SBA-

15-APTES-GA-LIPB e SBA-15-APTES-DVS-LIPB). 

O biocatalisador produzido pode ser aplicado na síntese do butirato de etila 

e butirato de metila. Neste trabalho, essa esterificação foi otimizada, apresentando as 

melhores conversões (79,3 e 86,5 % para o butirato de metila e etila, respectivamente) 

nas seguintes condições, a saber: temperatura: 37 °C, solvente: hexano (butirato de 

metila) e iso-octano (butirato de etila), concentração do substrato: 0,2 mol/L, razão 

molar álcool:ácido butírico: 1:1, agitação de 150 rpm. Além disso, o biocatalisador 

SBA-15-LIPB  obteve boas estabilidades operacionais, produzindo, no 4º e 6º ciclos, em 

torno de 70 %  da concentração inicial de produtos no formados primeiro ciclo, para o 

butirato de metila e etila, respectivamente. 

A modificação do suporte SBA-15 com APTES, a ativação com 

Glutaraldeído (GA) e Divinilsulfona (DVS) e a imobilização da enzima LIPB gerou os 

biocatalisadores SBA-15-APTES-GA-LIPB e SBA-15-APTES-DVS-LIPB, na qual a 

interação enzima-suporte é do tipo ligação covalente (melhores condições de 

imobilização: tempo de contato: 15 horas; pH de imobilização: 7). Esses 

biocatalisadores possuem estabilidades térmica e em pH maiores do que o 

biocatalisador produzido por adsorção física (SBA-15-LIPB). Além disso, os resultados 

mostraram que o biocatalisador SBA-15-APTES-GA-LIPB possui maior estabilidade 

do que o biocatalisador SBA-15-APTES-DVS-LIPB. 
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Os biocatalisadores SBA-15-APTES-GA-LIPB e SBA-15-APTES-DVS-

LIPB foram estudados na catálise da reação de  resolução cinética do acetato de 

feniletila, através da hidrólise direta do mesmo. Os dados mostraram que ambos os 

biocatalisadores catalisaram a reação, mas o SBA-15-APTES-GA-LIPB foi mais 

eficiente, produzindo excessos enantioméricos de 99 %, conversão de 50 % e razão 

enantiomérica de 1057. No entanto, a estabilidade operacional do biocatalisador SBA-

15-APTES-GA-LIPB foi baixa uma vez que, no segundo ciclo a conversão da reação 

caiu para 23 % e a razão enantiomérica para 264. Acredita-se que a baixa estabilidade 

do biocatalisador seja devido o processo de extração com o acetato de etila entre os 

ciclos de operação.  

Para melhorar a estabilidade operacional desses biocatalisador, pode-se 

estudar o processo de ligação covalente multipontual avaliando a enantiosseletividade e 

a estabilidade operacional da enzima imobilizada. Outra alternativa é a reticulação do 

biocatalisador com os grupos reativos GA e DVS, formando os biocatalisadores SBA-

15-APTES-GA-LIPB-GA e SBA-15-APTES-DVS-LIPB-DVS. Esse processo pode dar 

maior rigidez a enzima, evitando as alterações conformacionais na estrutura 3D da 

mesma causadas pelo acetato de etila. 
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