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RESUMO 

A busca por fontes alternativas de energia e/ou a valorização das existentes (principalmente 

de caráter “limpo”) é tema amplamente discutido nos setores científicos e industriais, com 

ênfase aos processos catalíticos envolvidos na conversão de biomassa a biocombustíveis e/ou 

outros produtos de interesse de diversos setores industriais, e foi a base motivacional deste 

trabalho. O principal objetivo do presente trabalho foi a obtenção de biocatalisadores 

heterogêneos a partir da imobilização de lipases em nanozeólita faujasita (FAU) após troca 

iônica com o metal de transição Ni
2+

, e o uso dos complexos nanozeólita-enzima em reações 

de transesterificação do óleo de Microalgas em ésteres etílicos (FAEEs). Inicialmente, foi 

sintetizada a nanozeólita FAU (NaX-Na
+
), seguida da sua troca iônica com soluções de 

sulfato de níquel (0,5M) encubadas a 80°C por 3 dias (3D), formando o material denominado 

NaX-Ni
2+

(0,5M-3D). Os materiais obtidos tiveram suas estruturas cristalográficas 

confirmadas por Difração de Raios X (DRX). Após os experimentos de troca-iônica, os 

materiais foram utilizados para imobilização das lipases fungicas de T. lanuginosus (TLL), R. 

miehei (RML), C. rugosa (CRL) e de C. antarctica B (CALB), e foram denominados NaX-

Ni
2+

(0,5M-3D)-TLL,Ni
2+

(0,5M-3D)-RML, Ni
2+

(0,5M-3D)-CRL e Ni
2+

(0,5M-3D)-CALB 

respectivamente. As atividades lipolíticas desses complexos foram determinadas a partir da 

hidrólise de azeite de oliva emulsificado, sendo encontrados os valores de 850, 550, 425 e 50 

U/g respectivamente. Objetivando-se a otimização da produção de ésteres etílicos, os 

complexos foram aplicados em reações de transesterificação do óleo de microalgas em várias 

condições experimentais. O uso de 5% m/m (massa de catalisador/massa óleo) do complexo 

com TLL apresentou conversão de 85% de ésteres etílicos (12h/35°C) após adição única de 

etanol na proporção molar de 1:4 (óleo:etanol), enquanto 5% m/m do complexo com RML 

obteve 52 % de conversão (12h/45°C) após adição em 4 etapas do volume de álcool ( a cada 

duas horas), sendo as condições destes ensaios para estes dois complexos estabelecidas como 

condições ótimas para a reação. Os complexos com CRL e CALB apresentaram baixos 

rendimentos quando aplicados nas reações de transesterificação. Experimentalmente, foi 

observado apenas para o complexo Ni
2+

(0,5M-3D)-RML um aumento significativo da 

estabilidade térmica no intervalo de 25 a 80°C. Os complexos NaX-Ni
2+

(0,5M-3D)-TLL, e 

Ni
2+

(0,5M-3D)-CALB foram também estudados para a reação de esterificação de ácidos 

graxos livres. Em reações de esterificação (12h/45°C) de ácido oleico utilizando 5% m/m de 

complexo, na proporção molar 1:2 (ácido:etanol) produções de 89 e 83% de FAEEs foram 

obtidas para os complexos NaX-Ni
2+

(0,5M-3D)-TLL e Ni
2+

(0,5M-3D)-CALB, 
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respectivamente. Ambos os complexos foram também aplicados nas reações de 

transesterificação/esterificação simultâneas de óleo de Macaúba com alto percentual de ácido 

graxos livres (56%) e índice de acidez de 112 mg KOH/g. Para 5% m/m de complexo, 67 e 

52% de FAEEs foram produzidos (12h/45°C), para adição única do volume de etanol na 

proporção 1:6 (óleo:álcool). O complexo Ni
2+

(0,5M-3D)-CALB apesar de não atuar 

efetivamente nas reações de transesterificação do óleo de microalgas, apresentou bons 

resultados nas reações de esterificação do ácido oleico, e possivelmente de esterificação dos 

ácidos graxos livres presentes no óleo de macaúba, sendo essa enzima portanto qualificada 

como específica para esterificação no sistema estudado. Visando compreender os baixos 

rendimentos obtidos com as enzimas CRL e CALB nas reações de transesterificação quando 

comparadas com as lipases TLL e RML estudos teórico-computacionais foram realizados 

usando análises de modos normais e simulações de dinâmica molecular na presença de 

metanol. Para análise da abertura e exposição do sítio catalítico foram verificados os 

distanciamentos máximos entre carbonos betas presente nos resíduos Pro-74 (pertencente a 

lid) e Pro-443 para a CRL, e Ile-144 (pertencente a lid) e Leu-285 para a CALB, resultante 

das simulações em comparação com as distâncias encontradas em suas estruturas 

cristalográficas disponíveis no Protein Data Bank (PDB). Nas análises de modos normais, a 

distância entre Pro-74 e Pro-443 foi apenas 0,1 Ȧ superior a esta distância na lipase em 

conformação fechada (3,8 Ȧ). Após dinâmica molecular com metanol, uma distância máxima 

de 6,5 Ȧ foi encontrada.  A distância calculada é superior à respectiva distância verificada na 

estrutura em conformação fechada e aproximadamente 3 vezes inferior à distância de 21,6 Ȧ 

verificada na estrutura cristalográfica em conformação aberta. Isto indica que o baixo 

potencial catalítico desta enzima quando aplicada experimentalmente estaria relacionado à 

restrição de seu sítio catalítico devido à abertura insuficiente de sua lid. Por outro lado, a 

simulação de dinâmica molecular para a lipase CALB, revelou uma abertura de 14,3 Ȧ maior 

que o dobro da abertura verificada na sua estrutura em conformação aberta (6Ȧ), o que em 

princípio pode ser atribuído a presença do solvente e está em concordância com as 

observações experimentais.  

 

 

Palavras-chave: Nanozeólita. Lipase. Imobilização. Biocombustíveis. Bioinformática. 
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ABSTRACT 

The attempt to find new sources of energy and/or the valorization of the existent (mainly those 

of “clean” sources) is an issue widely discussed at the scientific and industrial sectors, with 

emphasis to the catalytic processes involved in biomass conversion to biofuels and/or others 

products of industrial interest, motivated this work. The main goal of this work was the 

synthesis of heterogeneous biocatalysts by immobilization of several lipases onto nano sized 

faujasite zeolite (FAU) after transition metal Ni
2+ 

ion exchange. These biocatalysts were used 

in the microalgae oil transesterification to fatty acid ethyl esters (FAEEs). At first, the nano 

sized zeolite FAU was synthetized (NaX-Na
+
), then the product was ion exchanged with nickel 

sulfate solution (0,5M) incubated under 80°C for 3 days (3D), yielding the denominated NaX-

Ni
2+

(0,5M-3D) support. The obtained materials had their crystallographic structures 

confirmed by X-Ray Diffraction. After the ion exchange experiments, the materials were used 

to the fungal lipases from T. lanuginosus (TLL), R. miehei (RML), C. rugosa (CRL) and C. 

antarctica B (CALB) immobilization, and the complexes denominated NaX-Ni
2+

(0,5M-3D)-

TLL,Ni
2+

(0,5M-3D)-RML, Ni
2+

(0,5M-3D)-CRL and Ni
2+

(0,5M-3D)-CALB respectively. The 

complexes’ activities were measured by the emulsified olive oil hydrolysis, its activities values 

being 850, 550, 425 e 50 U/g respectively. Aiming the FAEEs yielding optimization, the 

complexes were applied in the microalgae oil transesterification under several experimental 

conditions. Using 5% w/w (weight of catalyst/weight of oil) of the TLL’s complex 85% of 

FAEEs yield was achieved(12h/35°C) after one step ethanol addition in 1:4 molar ratio 

(oil:alcohol), while the RML’s complex yielded 52% (12h/45°C) after step-wise alcohol 

addition (every each 2 hours, total of 4 steps), and the assays conditions for these two 

complexes established as the reaction optimum conditions. The CRL and CALB complexes 

have shown low yield when applied in transesterification reactions. Experimentally it was 

observed for the RML’s complex a significantly thermal stability in the temperature range 25-

80°C. The complexes NaX-Ni
2+

(0,5M-3D)-TLL and Ni
2+

(0,5M-3D)-CALB were also studied 

for the free fatty acids esterification. Esterification reactions (12h/35°C) using 5 % w/w of 

complex at molar ratio 1:2 (acid:ethanol) 89 and 83% FAEEs yields were achieved for the 

complexes NaX-Ni
2+

(0,5M-3D)-TLL and Ni
2+

(0,5M-3D)-CALB, respectively. Both complexes 

were also applied to the Macaw Palm oil, containing high free fatty acids percentage (56%) 

and acid value of 112 mg KOH/g, by simultaneous transesterification/esterification reactions. 

Using 5% w/w of complex in each assay, 67 and 52% of FAEEs were yielded (12h/45°C), for 

single step ethanol volume addition in molar rate 1:6 (oil:alcohol). Despite Ni
2+

(0,5M-3D)-
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CALB complex no efficiency in the microalgae oil transesterification, it has shown great 

results in the oleic acid esterification, and probably esterified the free fatty acids present in 

the Macaw Palm oil, being the enzyme then qualified as specific to the esterification reaction 

in this system. Aiming to understand the low yields obtained for the complexes with CRL and 

CALB in the transesterification reactions when compared with the TLL and RML ones, 

theoretical-computational studies were run using normal modes analysis and molecular 

dynamics simulations using methanol as solvent. For the catalytic site openness measurement 

the distance between carbons atoms present in the amino acids residues Pro-74 (belonging to 

the lid) and Pro-443 for CRL, and Ile-144 (belonging to the lid) and Leu-285 for CALB were 

monitored in the simulations and compared with the distances found in the enzymes 

crystallographic opened and closed structures available at the Protein Data Bank (PDB). 

After normal modes analysis, the maximum distance between Pro-74 and Pro-443 was only 

0,1 Ȧ higher than this distance found in the CRL closed conformation (3,8 Ȧ). Later, after 

molecular dynamics with methanol, a 6,5 Ȧ maximum distance  was verified, but even this 

distance being higher than the one found in the closed conformation, it is a lot lower than the 

one found in the opened structure (21,6 Ȧ), what makes possible to attribute the low catalytic 

potential of this enzyme when experimentally applied to its catalytic site restriction due 

insufficient lid opening.  In  the other hands, the molecular dynamics simulations to the CALB 

lipase exhibited a bigger openness more than two folds (14,3 Ȧ) the openness found in the 

opened lipase structure (6Ȧ), which can in principle be assigned to the solvent presence, and 

agrees with experimental data.  

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Nanozeolite. Lipase. Immobilization. Biofuels. Bioinformatics.   
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1 INTRODUÇÃO 

É de comum conhecimento a preocupação mundial em relação aos principais temas 

relacionados ao setor energético, como por exemplo, a finitude das reservas de petróleo e 

demais combustíveis fósseis, poluição ambiental pela queima destes combustíveis e o 

concomitante aquecimento global, dentre outros. A busca por fontes alternativas de energia 

têm ganhado cada vez mais interesse da comunidade científica ao redor do mundo, e dentre 

estas fontes, o biodiesel pode ser destacado como promissor.  

O biodiesel trata-se do combustível similar (quimicamente e energeticamente) ao diesel 

obtido de fontes biológicas (óleos de origem vegetal, animal ou microbiano), e que pode ser 

usado em motor a diesel, com vantagem de ser obtido de fonte renovável. Este 

biocombustível pode ser obtido por diferentes processos catalíticos, dos quais se destaca a 

transesterificação. Esta reação trata-se da clivagem das moléculas de triglicerídeos que 

formam os óleos, na presença de um álcool (geralmente metanol) e de um catalisador 

(homogêneo, heterogêneo ou enzimático) em ésteres alquílicos (biodiesel) e glicerol 

(subproduto da reação).  

A obtenção de biodiesel é mediada principalmente por catalisadores homogêneos básicos, 

devido ao baixo custo e sua alta reatividade. Apesar disso, diversas desvantagens podem ser 

apontadas para processos que envolvem catalisadores homogêneos, principalmente em 

relação à separação destes do produto e da recuperação após processo reacional. Em 

contrapartida, o uso de catalisadores heterogêneos é uma alternativa bastante interessante 

neste tipo de processo industrial, devido à possibilidade de fácil recuperação destes 

catalisadores ao final da reação, e sua reutilização, que reduzem os custos envolvidos neste 

processo catalítico.  

Em questão a especificidade e de condições reacionais, os catalisadores enzimáticos 

(lipases em geral) recebem destaque (altas especificidades e reações em condições brandas), 

mas possuem embutidos os altos custos de produção e a difícil recuperação do meio reacional, 

que as tornam de baixo interesse industrial. Como alternativa de reduzir os custos envolvidos 

na catálise enzimática, a imobilização de lipases em suportes sólidos, como por exemplo, as 

zeólitas (também catalisadores, mas heterogêneos), têm ganhado grande atenção, assim como 

suas aplicações nas reações de transesterificação, combinando vantagens das catálises 

heterogênea e enzimática, e até mesmo resultando em melhoras no potencial catalítico dos 

complexos quando comparados com os catalisadores isolados. 
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Diversos grupos de pesquisa estão engajados na melhora dos processos de produção de 

biodiesel, seja na busca de fontes alternativas de biomassa, na obtenção de novos processos 

catalíticos com melhores rendimentos e menores custos, ou na optimização dos processos 

existentes.  

O ambiente científico e contexto relatado motivaram este trabalho, que tratou da síntese 

de materiais zeolíticos em escala nanométrica (nanozeólitas), seu uso como suporte para 

imobilização de lipases, e a aplicação dos biocatalisadores heterogêneos obtidos nas reações 

de transesterificação do óleo de Microalgas via rota etílica. Em conjunto, todas as etapas do 

trabalho se direcionaram a busca de um sistema catalítico alternativo, de possível interesse 

industrial, e principalmente, de natureza limpa e sustentável. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1  Biodiesel 

Biodiesel é um biocombustível biodegradável e sustentável, obtido de fontes renováveis 

de origem vegetal, animal e microbiana, não tóxico e com a característica de baixa emissão de 

poluentes. O biodiesel se destaca no cenário mundial, por possuir diversas vantagens, entre 

elas: poder ser produzido a partir de uma grande variedade de fontes, ser um bom comburente 

pela presença de oxigênio em sua composição, apresentar significante balanço de massa no 

caso do CO2
1
.  

Apesar de todas as vantagens relacionadas à produção de biodiesel, algumas 

desvantagens também são frequentemente apontadas, tais como: possível desmatamento de 

florestas para o plantio de oleaginosas, e aumento do preço dos alimentos devido ao 

direcionamento destes à produção do biocombustível, altos preços na produção devido aos 

processos catalíticos envolvidos, desvantagens associadas a características físico-químicas dos 

produtos quando comparados aos de origem fóssil, por exemplo, sua menor volatilidade, que 

consequentemente leva a deposição de resíduos de combustão incompleta em motores 
1; 2; 3; 4; 

5
.  

2.2 Produção de Biodiesel 

2.2.1 Fontes 

As matérias-primas para a produção de biodiesel podem ser originadas de óleos 

vegetais, gorduras de animais e de origem microbiana (algas). Enquadram-se na categoria de 

matérias primas provenientes de oleaginosas: algodão, amendoim, dendê, girassol, mamona, 

pinhão manso, soja, entre outras. As matérias-primas de origem animal, comumente 

convertidas a biodiesel são: o sebo bovino, a banha suína, a gordura de aves, entre outras 

matérias graxas de origem animal. São também consideradas matérias-primas para 

biocombustíveis os óleos de descarte, gorduras animais e óleos utilizados em frituras de 

alimentos, resultantes de processamentos domésticos, comerciais e industriais 
6
. 

No cenário brasileiro, destaca-se a produção de biodiesel a partir o óleo de soja, mas 

outras fontes têm chamado atenção, entre elas, o óleo de palma e o óleo de microalgas
7
. No 

nordeste, existe uma vasta produção de óleo de palma (dendê) com baixo custo e de boa 

qualidade o que tem motivado a realização de pesquisas nesta área, visando à redução dos 

custos da produção do biodiesel de óleo de palma e a obtenção de benefícios ambientais, 
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energéticos e econômicos. Do ponto de vista ambiental, mesmo que o cultivo da palma 

apresente a desvantagem da plantação, por ser produzido unicamente em algumas regiões, 

ainda assim a palma se destaca como uma boa opção de matéria prima, pois existem mais de 

50 milhões de hectares de áreas desmatadas nas regiões norte e nordeste do país, das quais 

grande parte pode ser explorada para o seu plantio 
8
. 

As algas são outras fontes alternativas de triglicerídeos. Microalgas são microrganismos 

fotossintéticos que convertem luz solar, água e dióxido de carbono em biomassa de alga. As 

pesquisas revelam que as microalgas apresentam um rendimento extremamente superior por 

hectare em comparação com as oleaginosas, porém o principal obstáculo para a 

comercialização do biodiesel de microalgas é o alto custo de produção que requer alto 

rendimento e efetiva produção em larga escala em biorreatores dos óleos obtidos desses 

organismos. Microalgas com 70% em massa de triglicerídeos produzem cerca de 140000 

L/ha, o que mostra que estes microrganismos são fontes promissoras para produção de 

biodiesel a partir de seu óleo
9
.  

2.2.2 Tecnologias aplicadas à produção de biodiesel 

Segundo Ma e Hanna (1999)
2
, existem três técnicas de processamento que podem ser 

aplicadas para a obtenção de biodiesel a partir de óleos vegetais (puros ou residuais) e de sebo 

animal: pirólise, microemulsificação e transesterificação, sendo a esta última dada maior 

atenção, pois, além de ser a técnica de produção de biodiesel mais utilizada, foi a técnica 

aplicada neste trabalho. 

 A reação de transesterificação para produção de biodiesel (também chamada alcoólise) 

é a reação de uma molécula de triglicerídeo, com um álcool de cadeia curta, comumente 

metanol por suas características de baixo custo de obtenção e alta reatividade (mas o etanol 

tem ganhado atenção, principalmente no Brasil, devido à sua grande produção e ao caráter 

renovável) para formação de ésteres e glicerol. A reação está representada na Figura 1. Um 

catalisador é geralmente usado para melhorar a velocidade de reação e o rendimento. Devido 

à reversibilidade da reação, álcool em excesso é usado para ampliar o equilíbrio na obtenção 

de produtos
2; 10

.  

A relação estequiométrica de 1:3 (triglicerídeos: álcool) é a mínima necessária para a 

reação de transesterificação (teoricamente). Na prática o excesso de álcool é requerido para 

que se tenha um deslocamento do equilíbrio pra a formação de produtos. Geralmente os 

catalisadores utilizados nessas reações são de origem básica, ácida ou enzimática
2
. 
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Figura 1: Equação geral para a transesterificação de triglicerídeos na presença de álcoois e 

catalisadores. Fonte: adaptado de MEHER et al. (2006)
11

. 

2.2.3 Processos catalíticos aplicados à produção de Biodiesel 

2.2.3.1 Catálise Homogênea 

 Catálise homogênea, por definição, refere-se ao sistema catalítico no qual os 

substratos da reação e os componentes de catálise apresentam uma única fase, frequentemente 

uma fase líquida
12

. Atualmente, o processo mais amplamente usado para a produção de 

biodiesel é a transesterificação alcalina de triacilgliceróis com metanol utilizando 

catalisadores básicos homogêneos, como por exemplo, hidróxido de sódio (NaOH), hidróxido 

de potássio (KOH), carbonatos (Na2CO3) e metilatos de sódio  (CH3ONa). Dentre os 

catalisadores ácidos mais aplicados a este tipo de reação, destacam-se o ácido clorídrico (HCl) 

e os ácidos sulfônicos
13

. 

 As principais vantagens de catalisadores homogêneos estão no baixo custo, tempo 

reacional e rendimento. A produção de biodiesel por este tipo de catálise é realizada a 

temperatura baixa (60°C), com tempo reacional de cerca de 90 minutos, chegando a um 

rendimento de 98%
14

. Apesar disso, tanto os catalisadores ácidos quanto os básicos 

apresentam algumas desvantagens e problemas técnicos no processo de produção de biodiesel 

por transesterificação, e para que estas desvantagens sejam superadas, custos econômicos e 

ambientais são gerados
2; 15; 16

. 

 A principal desvantagem de uma catálise básica é a presença de reações de 

saponificação durante o processo de transesterificação, o qual reduz a eficiência na produção 

de biodiesel. Com uma alta quantidade de ácidos graxos presentes em óleos, a formação de 

sabão pode ser evitada pelo uso de catalisadores ácidos, fazendo com que a produção 

aumente, entretanto, transesterificação por catálise ácida é muito lenta em relação às por 

catálise básica, e exige condições de pressão e temperatura mais extremas
17; 18

. 
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2.2.3.2 Catálise Heterogênea 

 Catálise heterogênea é o tipo de catálise na qual os catalisadores envolvidos podem ser 

separados dos reagentes e produtos ao fim do processo reacional. Alguns dos catalisadores 

heterogêneos mais comuns são sólidos inorgânicos como os metais, óxidos, entre outros. 

Enzimas imobilizadas também fazem parte deste tipo de catálise, assim como outros materiais 

orgânicos
19

.  

Estes materiais, que tem como principal característica serem sólidos, podem ser 

divididos em três subgrupos: catalisadores sólidos alcalinos, catalisadores sólidos ácidos e 

enzimas imobilizadas. Estes subgrupos podem apresentar características ácidas ou básicas, 

dependendo de sua composição
20

. As principais vantagens dos catalisadores heterogêneos 

estão na fácil separação destes do meio reacional após reação, quando comparado com 

processos homogêneos, e na possível reutilização dos mesmos. Entretanto, a sua principal 

desvantagem está na sua inespecificidade, com a ocorrência de múltiplos sítios catalíticos em 

alguns casos. 

 A produção de biodiesel a partir de catalisadores heterogêneos é vantajosa pelo fato de 

não haver a produção de “sabões” através da saponificação dos triglicerídeos ou neutralização 

de ácidos graxos livres
21

. Apesar disso, a baixa eficiência de atividade transesterificante, e 

esterificante, combinadas com as condições de temperaturas e pressões elevadas para a 

reação, faz com que sejam pouco utilizados industrialmente
20

.  

2.2.3.3 Catálise Enzimática 

 Assim como os demais catalisadores, as enzimas (por exemplo, as lipases) aumentam 

a velocidade de reação, e auxiliam no processo. Estes catalisadores possuem características 

únicas quando comparados com outros catalisadores, como por exemplo, alta 

especificidade/seletividade (quiral, posicional e funcional), o que os tornam atrativos 

comercialmente para diversas aplicações industriais
22

. 

 A produção de biodiesel, utilizando lipases é usualmente empregada, devido às suas 

vantagens catalíticas sobre o processo, como por exemplo, a não necessidade de tratamento 

adicional no produto formado (lavagem e neutralização), e a facilitação da recuperação da 

glicerina. Entretanto, este tipo de reações são mais lentas que as comuns catálises 

homogêneas, necessitando um uso de grandes quantidades de catalisador, encarecendo o 

processo
23

. 
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2.2.4 O uso de lipases na produção de Biodiesel  

Lipases (triacilglicerol acil hidrolases, EC 3.1.1.3) é um grupo de enzimas 

naturalmente encontradas em animais, vegetais e microrganismos. Sua função biológica é 

catalisar a hidrólise de triglicerídeos a glicerol, diglicerídeos, monoglicerídeos e ácidos graxos 

livres, mas também podem atuam em diversas reações de biotransformação em 

microambientes aquosos
24; 25; 26

.  O uso de lipases na indústria energética é vantajoso, pois 

economiza energia e minimiza degradação térmica nos processos reacionais que são 

aplicadas, como exemplo, na hidrólise, esterificação, acidólise, alcoólise, interesterificação e 

aminólise, cujas reações globais estão esquematizadas na Figura 2.  

O uso de lipases na produção de biodiesel em escala industrial apresenta diversas 

vantagens comparadas à catálise química homogênea, entre elas: a condição de reação 

moderada, a baixa quantidade de álcool em relação à quantidade de óleo, a fácil recuperação 

do produto e as operações simples para recuperação do glicerol ou para eliminar o catalisador, 

sendo este um processo ambientalmente correto
4
.  

Estas enzimas são produzidas intra e extracelularmente em diversos microrganismos, 

por exemplo, nos fungos C. rugosa, C. antarctica, T. lanuginosus, R. miehei e nas bactérias B. 

cepacia, P. alcaligenes, P. mendocina, C. viscosum. Lipases de diferentes origens seja 

microbiana, vegetal ou animal, apresentam diferentes atividades catalíticas quanto ao modo de 

atuação com o substrato
27

. 

Algumas lipases apresentam um mecanismo de atuação chamado de ativação 

interfacial. A ativação interfacial é explicada pela estrutura tridimensional e o sítio ativo da 

enzima. Os sítios ativos destas lipases são caracterizados pela tríade composta de serina, 

histidina e ácido glutâmico; também complexos acil-enzima. Em meios aquosos e na ausência 

de solventes orgânicos e interface os sítios ativos das lipases apresentam uma conformação 

fechada e possuem baixa atividade. Por outro lado no meio reacional, acessível ao substrato o 

sítio ativo está aberto expondo a sua zona hidrofóbica e interage com a interface lipídica
28; 29; 

30
. Em algumas lipases, este fenômeno de ativação interfacial é controlado pela presença de 

uma região (sequência de resíduos de aminoácidos) que dependendo do ambiente físico-

químico permite acesso ao sítio catalítico da enzima ao substrato, conhecida como lid
31

, que 

pode ser comparada a uma “tampa” que se abre ou se fecha de acordo com forças 

intermoleculares atuantes, mas, nem todas as lipases que apresentam ativação interfacial 

possuem lid
32

. 
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Figura 2: Reações mediadas por lipases. Adaptado de Singh & Mukhopadhyay (2012)
24

. 

 A produção de biodiesel catalisada por lipases permite o uso de substratos de baixa 

qualidade, tais como banha, sebo e óleos vegetais descartados de restaurantes e de uso 

domésticos, os quais apresentam conteúdo de água e de ácidos graxos livres superiores aos 

normalmente utilizados, e isto é possível devido à alta especificidade das lipases para este tipo 

de reação
5
. Embora as vantagens catalíticas das enzimas sejam muitas, há algumas limitações 

para seu uso em processos industriais devido, principalmente, ao alto custo de obtenção da 

enzima desde o isolamento até a purificação e a perda do catalisador ao final do processo
33

. 

2.3 Imobilização enzimática em suportes sólidos 

 Tanto catalisadores heterogêneos quanto enzimáticos apresentam desvantagens no 

processo de produção de biodiesel. Uma alternativa para diminuir estes problemas, está na 

imobilização de lipases em suportes sólidos. O uso de enzimas imobilizadas combina as 

vantagens da transesterificação enzimática com as de catálises heterogêneas. Existem diversos 

métodos de imobilização enzimática: adsorção, ligação covalente, ligação cruzada, contenção 
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entre barreiras (por exemplo: microencapsulação, aprisionamento e confinamento), entre 

outras
34; 35

.   

 O aprisionamento trata-se da contenção da enzima destro de uma matriz polimérica, 

permitindo a entrada do substrato e a saída do produto, mas não da enzima. O aprisionamento 

pode ser em gel, em fibras ou em nano/microcápsulas. O método de ligação consiste em ligar 

enzima a suportes insolúveis, formando uma fase diferente do meio reacional, estas ligações 

podem ser iônicas (força iônica), no qual o suporte possui grupos ionizáveis que interagem 

com grupos da enzima; covalentes, como o próprio nome diz, tratam-se da formação de 

ligações covalentes entre um grupo ligante do suporte a enzima; e por adsorção, no qual 

grupos superficiais do suporte interagem com grupos de superfície da enzima, por atração 

eletrostática, forças de van der Waals, ou por ligação de hidrogênio
36

. 

 A adsorção (deposição da enzima sobre um suporte sólido) é o método mais simples 

de imobilização física de enzimas. Este tipo de imobilização causa uma pequena modificação 

na estrutura nativa da enzima, quando comparado aos outros tipos de imobilização e, por isso, 

geralmente não promove a perda da atividade catalítica
37

. 

 A escolha do método de imobilização a ser utilizado depende das características do 

sistema ao qual o catalisador gerado será aplicado, sendo assim, a avaliação das condições de 

cada técnica é imprescindível para a boa escolha, e assim para um melhor resultado reacional. 

Parâmetros tais como especificidade, tempo reacional, custos, entre outros devem ser levados 

em conta
35

. 

 Entre os vários sólidos utilizados como matriz para a imobilização de enzima, as 

zeólitas apresentam algumas características físico-químicas peculiares que as tornam muito 

atraente para a imobilização de enzimas. As zeólitas são materiais que apresentam 

propriedades de fácil modulação, tais como comportamento hidrofílico/hidrofóbico, caráter 

ácido/base, resistência química e mecânica, tamanho e morfologia cristalina, área externa e 

área superficial total, diâmetro dos poros. Sua dispersão/recuperação fácil em água representa 

uma vantagem adicional. 

2.4 Zeólitas 

 Zeólitas são alumino-silicatos cristalinos, microporosos e hidratados, formados a partir 

de uma rede tridimensional de [SiO4]
4-

 e [AlO4]
5-

 ligados tetraedricamente um ao outro pelo 

compartilhamento dos átomos de oxigênio
38; 39

. Elas formam estruturas poliméricas a partir de 

unidades tetraédricas TO4, no qual T é um íon Si
4+

 ou Al
3+

. Cada átomo O é compartilhado 

entre 2 átomos T, com ângulos T-O-T em torno dos átomos de oxigênio no intervalo de 125° 
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a 180°, sendo esta a razão da existência de várias estruturas diferentes. A fórmula estrutural 

da zeólita é baseada na célula unitária cristalográfica
40

: 

𝑀𝑥/𝑛[(𝐴𝑙𝑂2)𝑥(𝑆𝑖𝑂2)𝑦] . 𝑤𝐻2𝑂 

No qual M é um cátion alcalino ou alcalino terroso, n é a valência do cátion, w é o número de 

moléculas de água por célula unitária, x e y são os números totais de tetraedros por célula 

unitária.  

 A presença dos átomos de alumínio na rede induz a uma carga líquida negativa que 

pode ser variada mudando a relação Si/Al. Essa carga negativa é neutralizada pela presença de 

cátions metálicos ou orgânicos, denominados cátions extra-rede, geralmente localizados nos 

canais e cavidades, podendo ser trocados pelo tratamento de troca iônica com uma solução 

salina em condições físico-químicas apropriadas. 

 A estrutura tridimensional das zeólitas parte da formação das unidades primárias de 

construção composta pelos tetraedros do tipo TO4, seguidas das junções destas unidades para 

formação das unidades secundárias de construção constituídas de 4 a 16 átomos de T 

formando 16 tipos de unidades diferentes
41

, que então se ligam pra formar unidades mais 

complexas conhecidas como unidades poliédricas de construção
42; 43

, e estas unidades formam 

os diferentes tipos de zeólitas. A Figura 3 mostra a estrutura de alguns tipos de zeólitas. 

 

Figura 3: Estrutura de quatro tipos de zeólitas (faujasitas X e Y; ZSM-12; ZSM-5 ou 

silicalita-1; Theta-1 ou ZSM-22) e seus respectivos sistemas microporosos e dimensões. 

Fonte: adaptado de Weitkamp (2000)
44

. 
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2.4.1 Síntese de Zeólitas 

 A via hidrotérmica é o principal processo de síntese de zeólitas, no qual geralmente 

são necessários uma fonte de silício (SiO2), uma fonte de alumínio (Al2O3), um solvente 

(H2O) e um agente mineralizante como OH
-
, e, para zeólitas com alta razão Si/Al, moléculas 

orgânicas atuantes no direcionamento de estruturas (Structure Direction Agents - SDA). Os 

cátions metálicos inorgânicos, como Na
+
 ou K

+
 tem importante papel na neutralização da 

carga da estrutura. Sílica coloidal e sílica amorfa são as fontes de silício mais comumente 

usadas na síntese de zeólitas, enquanto as fontes de alumínio são aluminato de sódio e 

hidróxido de alumínio
45

. 

 Na forma mais comum as zeólitas possuem Si e Al na sua composição, mas no 

procedimento de síntese o alumínio pode ser substituído por outros metais como o titânio, 

germânio, vanádio, entre outros, possibilitando a síntese de novos materiais, com estruturas 

que além dos tetraedros de silício, possuem unidades octaédricas destes materiais. A ordem de 

adição e os tipos de reagentes são fatores influentes na síntese das zeólitas. Fatores como 

velocidade de agitação do sistema (homogeneização), envelhecimento do gel, temperatura de 

cristalização também são influentes na síntese. A interferência nos parâmetros de síntese 

permite a obtenção de diversas estruturas diferentes de zeólitas
45

.  

2.4.2 Aplicações das Zeólitas 

 As características peculiares apresentadas pelas zeólitas, tais como, porosidade e 

cavidades de tamanho de ordem molecular, além de sua estrutura apresentar excesso de cargas 

negativas, combinadas com suas capacidades de troca iônica e seletividade catalítica, as 

tornam materiais de alta aplicabilidade industrial. Dentre as várias aplicações de zeólitas, 

podemos citar: remoção de nitratos, purificação de gases industriais, adsorção de vapores, 

como peneiras moleculares, como adsorvente, dessecante, descontaminante de material 

radioativo, entre outras
44; 46

. 

 Outras importantes aplicações das zeólitas estão nos seus usos como trocadores 

iônicos, como catalisadores heterogêneos e como suportes para imobilização enzimática, as 

quais serão dadas ênfase, por serem técnicas utilizadas neste trabalho. 

2.4.2.1 Zeólitas como trocadores Iônicos 

 Zeólitas são capazes de realizar troca iônica parcial ou total através do tratamento com 

soluções do sal com o cátion desejado. Esta propriedade confere algumas aplicações 
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industriais para estes materiais, como por exemplo, na remoção de íons Ca
2+

 de águas duras 

na indústria de detergentes, no tratamento contendo lixo radioativo (
137

Cs, 
90

Sr, 
60

Co, 
45

Ca, 

51
Cr, 

111m
Cd, 

110m
Ag)

47
, no controle de nível de nitrogênio no solo (voltado para a 

horticultura)
48

; no tratamento de efluentes industriais 
49

, domésticos (remoção de arsênico, 

metais pesados, poluentes orgânicos, entre outros)
47

, água de abastecimento
50

, além de 

diversas outras aplicações. 

2.4.2.2 Zeólitas como catalisadores heterogêneos 

 As zeólitas possuem interessantes propriedades físico-químicas, que as conferem 

extrema utilidade na área de catálise, sendo um dos principais catalisadores atualmente 

estudados
51

.  As suas altas estabilidades térmicas as tornam ideais para serem usadas como 

catalisadores e suportes, sendo que industrialmente, os processos catalíticos ocorrem em 

condições de pressão e temperatura extremas. Além disso, a sua grande superfície interna 

assegura uma alta concentração de sítios catalíticos e a facilidade de troca iônica permite a 

mudança da natureza destes sítios. Outro fator importante está na seletividade de forma 

devido à arquitetura dos poros, no qual a forma do reagente que entra na zeólita é controlada. 

 Zeólitas com diferentes características estruturais têm sido utilizadas em reações de 

transesterificação como catalisadores heterogêneos na última década. Brito et al. (2007)
52

 

utilizaram zeólitas Y com quantidades diferentes de Al2O3 na transesterificação de óleos 

vegetais. As reações foram feitas sobre pressão atmosférica, e temperaturas entre 200-476°C, 

em reator tubular contínuo, utilizando metanol como reagente. Como resultados, foram 

obtidos óleos com menores viscosidades, e até próximas de valores especificados para 

biodiesel.  

Zeólita NaX
53

 foi aplicada na transesterificação de óleo de soja, e uma conversão de 

85,6% de ésteres metílicos foi obtida da reação, que foi feita sob as seguintes condições: razão 

molar metanol e óleo 10:1, temperatura de 65°C, 3% em peso de catalisador, e tempo 

reacional de 8 horas. O catalisador recuperado da reação foi testado novamente, e uma 

conversão de 84,3 % foi alcançada. Em outro trabalho, Shu et al. (2007)
54

, utilizaram zeólita 

Beta modificada por troca iônica com nitrato de lantânio (La(NO3)), na transesterificação de 

óleo de soja, e obtiveram uma conversão de 48,9% do óleo em ésteres.  

2.4.2.3 Zeólitas como suporte para a imobilização enzimática 

 A aplicação de zeólitas como suportes para a imobilização enzimática combina as 

vantagens de ambos catalisadores (heterogêneos e enzimáticos). Este tipo de aplicação é 
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conhecido e bem sucedido desde o final do século XX
55; 56; 57

. Dentre as propriedades das 

zeólitas que permitem este tipo de aplicação estão facilidade de modulação, o comportamento 

hidrofílico/hidrofóbico, o caráter ácido/base, a resistência mecânica e química, a morfologia e 

o tamanho do cristal, a área da superfície externa e total, e o diâmetro do poro. A fácil 

dispersão/recuperação das zeólitas em água representa uma vantagem adicional
37

. 

 A proporção Si/Al tem papel importante na composição estrutural das zeólitas, pois a 

quantidade de alumínio presente na zeólita determina o balanço de carga. Além disso, a 

quantidade e variedade de cátions de compensação necessários para estabilização das 

estruturas influenciam nas características físico-químicas das zeólitas (hidrofobicidade, 

hidrofilicidade, caráter ácido/básico) 
57

. Os tamanhos dos poros zeolíticos são limitantes para 

os tipos de moléculas que adentram as zeólitas, o que faz com que a adsorção de enzimas seja 

apenas superficial
56

. 

2.4.3 Imobilização de enzimas em zeólitas 

 A imobilização enzimática em zeólita pode ser feita, assim como nos demais 

materiais, por adsorção devido à interação eletrostática entre os grupos carregados das 

enzimas e das zeólitas, e por ligação covalente entre suporte previamente ativado e 

grupamentos da enzima.  

 A adsorção, como foi dito anteriormente, ocorre por interações eletrostáticas entre a 

enzima e o suporte, e não necessita de tratamento de ativação prévio do material, o que a torna 

uma técnica simples e menos custosa de imobilização. Além disso, esta técnica mantém a 

atividade enzimática, e não necessita de adição de reagentes extras. As características dos 

materiais (como por exemplo, as zeólitas), como razão molar de grupos hidrofóbicos e 

hidrofílicos, o tamanho das partículas, a área superficial disponível determinam a quantidade 

de enzima que se liga ao suporte, e o comportamento enzimático pós-imobilização
34; 58

. 

 A ligação covalente é a mais eficiente técnica de imobilização existente, e possui 

vantagens importantes a serem levadas em consideração, entre elas: a forte ligação covalente 

formada permite múltiplas reutilizações da enzima, devido à estabilização gerada, e reduz as 

perdas de atividade enzimática a cada ciclo. Essa característica faz com que os altos preços de 

funcionalização sejam compensados pela quantidade de reutilizações dos materiais
34; 58

. 

 David et al. (2006)
59

 descreveram um método de funcionalização e seus 

procedimentos experimentais, aplicados ao aumento significativo da imobilização enzimática, 

e também da atividade catalítica adquirida, no qual a quantidade de invertase imobilizada 

aumentou de 3-200 vezes, quando comparado com dados da literatura, assim como uma 
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atividade enzimática de 246.000 U/mg, maior que qualquer  atividade reportada na literatura 

para este sistema. Nesse caso, sílica gel contendo amino grupos na superfície foram 

preparados a partir do processo de síntese sol-gel, e usados na imobilização de invertase. 

Foram utilizados aminosilanos para a modificação dos grupos superficiais do sólido, e em 

seguida estes grupamentos foram ativados com glutaraldeído, frequentemente usado em 

aplicações bioquímicas como reticulador (ligação cruzada), ou seja, aumentando a afinidade 

com os grupamentos amina presente em alguns dos resíduos de aminoácidos que compõem as 

proteínas.  

 A funcionalização da superfície de uma zeólita altera o material de acordo com o 

grupo funcional da molécula adicionada. Propriedades como carga, hidrofobicidade, ligações 

moleculares e reatividade podem ser modificadas por este tipo de tratamento. Adicionar um 

grupo orgânico funcional em zeólitas permite uma boa modulação com as características 

desejada para o suporte. Metodologias utilizadas para funcionalização de grupos silanol em 

materiais a base de sílica (por exemplo, sílica mesoporosa)
60; 61

 podem ser adaptadas para 

zeólitas, com a diferença que a funcionalização apenas ocorre na parte externa da zeólita, 

devido às restrições de acesso causadas pelo tamanho dos poros das zeólitas ao acesso da 

maioria dos reagentes organosilanos a estas regiões
62

. As superfícies das zeólitas podem ser 

funcionalizadas por diferentes métodos, sendo síntese direta e pós-tratamento, os principais 

dentre os utilizados.   

2.5 Nanozeólitas 

Recentemente, novos estudos usando enzimas imobilizadas em nanozeólitas têm obtido 

resultados interessantes, seja na área de catálise, ou na área de biosensoriamento. As 

nanozeólitas têm um tamanho menor que 1000 nm e as suspensões coloidais de zeólitas com 

tamanho de partículas inferiores a 200 nm têm recebido uma atenção especial
63

. A diminuição 

dos materiais zeolíticos da escala micrométrica para a escala nanométrica acarreta mudanças 

nas propriedades físico-químicas desses materiais.  

A proporção entre o número de átomos externos/internos aumenta rapidamente com a 

redução do tamanho das partículas, assim nanozeólitas possuem uma ampla área de superfície 

externa e alta atividade catalítica superficial. A acidez da superfície externa tem grande 

importância quando a zeólita é destinada a ser utilizada como catalisador em reações 

envolvendo moléculas volumosas. Além disso, os nanocristais de zeólitas têm reduzida 

limitação de difusão em comparação com os cristais de zeólitas de tamanho micrométrico
63

. 
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 Zhou et al. (2007)
64

 estudaram um método de imobilização enzimática em filme 

preparado com nanozeólita Beta e poli(dialildimetilamonio) aplicados ao biosensoriamento. 

Tirosinase foi utilizada com enzima modelo, e os resultados obtidos mostraram que o filme 

preparado gera uma superfície biocompatível para o estudo entre a interação entre enzimas e 

moléculas alvo. Além disso, foram obtidas indicações de que nanozeólitas modificadas podem 

ser largamente usadas em nano-dispositivos, como por exemplo, biosensores e biorreatores. 

 Estudos sistemáticos da aplicação de nanozeólitas para a imobilização enzimática 

são bastante  recentes,  datando  da  década  de  2000.  Os  principais  estudos  reportados  na  

literatura  tratam da imobilização de biomoléculas em nanozeólitas das famílias  LTL 

(Citocromo C, Mioglobina e Transferrina)
65

, Beta (Tripsina, Ferritina, Ovalbumina, Lisozima, 

Peptídeos e Tirosinase)
65; 66; 67; 68

, Silicalita-1 e ZSM-5 (Ferritina, Ovalbumina, Lisozima)
65; 67

. 

 Embora  essas  nanozeólitas  sejam  de  estruturas  cristalográficas  diferentes,  os 

dados desses estudos revelam um padrão de comportamento bastante semelhante no tocante à 

imobilização de proteínas ou enzimas, uma vez que a quantidade de biomoléculas 

imobilizadas aumentou com a diminuição do tamanho dos nanocristais de zeólitas. Além 

disso, a densidade de carga superficial e a topografia do nanomaterial (plano cristalográfico 

de crescimento e curvatura de superfície) são fatores importantes para a imobilização de 

biomoléculas na superfície das nanozeólitas. A alta eficiência catalítica dos biocatalisadores 

(complexo nanozeólita/enzima) foi atribuída a grande área superficial e a uniformidade da 

estrutura cristalina
63

.  

2.6 Imobilização de lipases em zeólitas para a produção de biodiesel 

 A imobilização de lipases em zeólitas tem sido feita nas últimas décadas. As 

propriedades das zeólitas anteriormente descritas, combinadas com propriedades das lipases 

na transesterificação de óleos levam a melhores resultados catalíticos, além das vantagens 

anteriormente indicadas, como por exemplo, a reutilização dos biocatalisadores em suas 

aplicações. 

 Yagiz, Kazan e Akin (2007)
4
 utilizaram lipase imobilizada em quatro diferentes 

zeólitas, como biocatalisadores heterogêneos aplicados na transesterificação de óleos 

residuais (de cozinha) a biodiesel, mas os resultados não foram promissores, com baixa 

conversão, e baixa porcentagem de enzima imobilizada, quando comparado com outros 

suportes testados no mesmo estudo. 

 Em outro estudo, Macario et al. (2007)
37

, utilizaram lipase oriunda do fungo R. miehei 

imobilizada em suportes zeolíticos, na tentativa de entendimento do papel das interações entre 
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enzima e suporte ( ácido-base, eletrostáticas e covalentes) no comportamento catalítico da 

enzima, e na transesterificação de azeite de oliva. Como resultado, foi constatado que a maior 

atividade enzimática se dá quando a lipase interage por ligações ácido-base com o suporte 

após adsorção, o que leva a ativação do centro catalítico. Na transesterificação, a lipase 

imobilizada, obteve maior conversão do óleo em ésteres, quando comparado com quantidade 

relativa de enzima livre, mostrando uma sinergia do suporte e enzima nesta aplicação. Além 

disso, os catalisadores puderam ser reutilizados em diversos ciclos, mas com perda de 

atividade em cada um deles.  

 De Vasconcellos et al. (2012)
69

  usaram zeólita Gismondina, na escala micrométrica, 

trocada com cátions bivalentes (Ni
2+

, Zn
2+

, Cu
2+

) na imobilização de lipase de R. miehei, e 

aplicou na transesterificação do óleo de soja. Os materiais preparados com níquel 

apresentaram maior atividade transesterificante, e um percentual de 56,2% de conversão do 

óleo em ésteres metílicos foi obtido, superior aos valores obtidos para quantidade relativa de 

enzima livre (39,3%), e de suporte puro (20%). Para os demais materiais testados, essa 

sinergia não foi observada, e foi constatado que a natureza do cátion de compensação tem 

influência neste sistema.  

 Em um trabalho recente, De Vasconcellos et al.(2015)
70

 reafirmaram o observado da 

influência dos cátions de compensação nos materiais, desta vez nanozeolíticos, no sistema 

envolvendo a imobilização de lipases é válida, e relacionada com a natureza físico-química 

dos suportes e a interação com a estrutura da enzima. Neste estudo, um efeito sinérgico foi 

constatado após a imobilização da lipase de T. lanuginosus em nanozeólita faujasita depois de 

troca iônica com Ni
2+

 e aplicação do complexo na reação de transesterificação do óleo de 

palma via rota etílica, obtendo produções acima de 90% em 48 horas, sendo que, apenas um 

décimo desta produção foi obtida com o uso de quantidade relativa de enzima imobilizada na 

forma pura.   

2.7 Especificidades posicionais das lipases na clivagem de triglicerídeos 

Lipases exibem especificidades em caráter posicional, estéreo-específico e de substrato 

em relação a seus substratos. São geralmente classificadas em 3 grupos: (1) não-específicas, 

as quais catalisam reações em todos os grupos hidroxila das moléculas de triglicerídeo, 

podendo assim remover ácidos graxos de qualquer posição destas moléculas, como por 

exemplo as lipases de C. rugosa e Burkholderia cepacia; (2) 1,3-específicas, catalisam 

reações apenas nos grupos hidroxila primários dos triglicerídeos, ou seja, removem ácidos 

graxos das posições 1 e 3 do substrato, como por exemplo, as lipases de T. lanuginosus, R. 
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miehei e C. antarctica B; (3) ácido graxo específicas, lipases estas que fazem a hidrólise de 

ésteres que são formados por ácidos graxos de cadeia longa com dupla ligação entre os 

carbonos C9 e C10, caso da lipase de G. candidum
32

.   

No caso das lipases 1,3 específicas, a formação de intermediários 1,2-diglicerídeo, 2,3-

diglicerídeo e 2-monoglicerídeo é observada. Como estas enzimas são específicas às posições 

1 e 3, a clivagem das moléculas de triglicerídeo a ácidos graxos e glicerol seria limitada se 

não houvesse a migração espontânea e lenta dos grupos hidroxila da posição 2 formando 1-

monoglicerídeo e 1,3-diglicerídeo, fenômeno conhecido como migração acil, e que muitas  

vezes são fatores limitantes nas reações catalisadas por estes tipos de lipase. A Figura 4 

esquematiza os produtos da hidrólise de triglicerídeos catalisada por lipases 1,3 específicas, e 

as etapas de migração acil envolvidas
32; 71

.  

 

Figura 4: Todos os produtos possíveis da clivagem de triglicerídeos por lipases 1,3 

específicas, e os produtos obtidos da etapa de migração acil: triglicerídeos (TG), diglicerídeos 

(DG), monoglicerídeos (MG) e glicerol (G). Fonte: adaptado de  Kapoor & Gupta (2012)
32

. 

A adição de ácidos, bases ou trocadores iônicos nos meios reacionais, assim como a 

polaridade do solvente, atividade da água no meio reacional, temperatura e pH são fatores que 

influenciam na etapa de migração acil, deslocando o equilíbrio no sentido de produtos ou 

também limitando sua formação. Intuitivamente, chega-se a hipótese de que as lipases 1,3 

específicas não seriam adequadas às reações de transesterificação, e assim na produção de 
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biodiesel, ao menos em caráter industrial, pelo longo tempo exigido na etapa de migração acil, 

e que as lipases não específicas seriam as mais indicadas. Essa hipótese não é verificada 

devido à vários fatores, entre eles, a disponibilidade de lipases 1,3 específicas é muito maior 

do que de não específicas comercialmente, as lipases não específicas apesar de 

posicionalmente versáteis apresentam velocidades de reações mais lentas que as lipases 

específicas, e, além disso, são mais dependentes ao tipo de substrato, a concentrações de 

solvente em meio reacional, temperaturas e pH quando comparadas com as específicas, 

fatores estes que justificam o grande número de estudos envolvendo lipases 1,3 específicas e a 

tentativa de contornar ou reduzir os tempos envolvidos na etapa de migração acil
32; 71; 72; 73; 74; 

75
.  

Uma alternativa que vem sendo utilizada é o uso de coquetéis enzimáticos, que se 

tratam geralmente do uso de duas enzimas com diferentes especificidades para reduzir a 

necessidade de migração acil, e aumentar a obtenção de produtos, em especial ao caso de 

produção de biodiesel. Ho et al. (2008)
76

 fizeram a aplicação das lipases de R. oryzae (1,3-

específica) e de C. rugosa (não específica) imobilizadas na otimização da produção de 

biodiesel pela combinação em diferentes proporções dos complexos formados com o intuito 

de aumento na produtividade e menores tempos de reação, obtendo uma conversão de 98% do 

óleo de soja em ésteres metílicos em 4 horas de reação a partir da combinação das lipases  na 

proporção 3:1 (específica: não específica). Alguns trabalhos com essa mesma intenção foram 

realizados utilizando combinação de diferentes lipases geralmente imobilizadas
76; 77; 78

 (em 

alguns casos simultaneamente no mesmo suporte)
79

 na produção de biodiesel, indicando tal 

procedimento como sendo promissor. 

2.8 Parâmetros cinéticos (km e Vmax) para lipases livres e imobilizadas 

A determinação dos parâmetros cinéticos km e Vmax têm relevância para sistemas 

enzimáticos em geral, pois o valor de km indica a afinidade entre enzima e substrato (quanto 

menor o valor de km, maior a afinidade entre enzima e substrato) e Vmax indica o ponto de 

saturação de substrato (quando toda conteúdo enzimático está na forma complexada ES, e a 

velocidade de formação de produto atinge seu máximo)
80

.  

No caso de lipases, estas informações são importantes, e principalmente para 

comparação, quando nas formas livres ou imobilizadas, pois provêm informações do 

comportamento enzimático após a imobilização, de como em caráter catalítico o suporte e o 

processo de imobilização afetaram a enzima. Para isso, é necessária a determinação da 

atividade enzimática de catálise de um substrato, geralmente realizada pela hidrólise de 
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palmitato de p-nitrofenila (pNPP)
81; 82; 83

, ou pela hidrólise de triglicerídeos na presença de 

surfactantes
84; 85; 86

, sendo que ambas as metodologias e suas variações possuem pontos 

positivos e negativos nos estudos de lipases, e são usadas na determinação “aparente” dos 

parâmetros cinéticos de lipases seguindo modelo de Henri-Michaelis-Menten (o termo 

“aparente” é atribuído pois neste caso é assumido que enzima e substrato estão em fase única, 

o que não é exatamente verificado). 

O aumento da atividade catalítica de lipases em meios não homogêneos formados pela 

presença de altas concentrações de lipídeos, resultando na formação de micelas ou emulsões, 

é constantemente atribuído ao fenômeno de ativação interfacial que as lipases apresentam na 

interface água-substrato, e que torna lipólise um processo catalítico heterogêneo, de alta 

complexidade de entendimento e modelagem devido ao grande número de variáveis 

envolvidas, relacionadas aos comportamentos da enzima, do substrato, dos produtos, e suas 

respectivas propriedades físico-químicas no complexo reacional
30; 87

. 

 

Figura 5: Modelo cinético de ação de lipase para substrato insolúvel. Fonte: Adaptado de 

REIS et al. (2010)
88

 

 O caráter não homogêneo torna o uso de modelagem dos mecanismos de reação de 

lipases baseada no proposto por Henri-Michaelis-Menten de certa forma inadequada, sendo 

que, na literatura outros mecanismos foram propostos, sendo um deles o de Verger-De Hass, 

para a hidrólise de lipídeos de cadeias curtas ou médias que após biocatálise gera produtos 

solúveis no meio aquoso, representado na Figura 5, sendo que, em primeira etapa, ocorre a 

adsorção da enzima solúvel em meio aquoso (E) na interface lipídio-água, levando a enzima 

(E*) a um estado energético mais favorável. A enzima presente na interface se liga ao 
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substrato (S) formando o complexo enzima-substrato (E*S), formando então o produto (P*) 

que é então solubilizado no meio aquoso (P)
88

. 

2.9 Glicerol 

Com o crescimento da produção de biodiesel nos últimos anos, cresceu também a 

quantidade de subprodutos gerados em sua síntese, sendo o principal deles o glicerol bruto, 

coproduto da reação de transesterificação de triglicerídeos (10% mglicerol/mbiodiesel), conforme 

apresentado anteriormente na Figura 1. Apesar do uso do biodiesel gerado ter aplicação bem 

justificada como substituinte dos combustíveis de petróleo, o consequente aumento da 

quantidade de glicerol bruto mudou drasticamente o mercado mundial deste produto, 

resultando em grandes quedas nos preços. 

 Além disso, o glicerol bruto apresenta diversas impurezas características dos 

processos catalíticos do qual foi gerado, e dos diferentes catalisadores utilizados, sendo que, a 

aplicação deste composto é geralmente após uma ou mais etapas de purificação, processos 

estes muitas vezes de alto custo, o que reduz o interesse neste coproduto em algumas 

situações, levando ao seu acúmulo, muitas vezes impróprios, com consequências negativas ao 

meio ambiente. Com o objetivo de reduzir os futuros problemas ambientais por acumulação 

de glicerol e tornar a produção de biodiesel mais rentável, a implementação de estratégias 

tecnológicas que utilizam o glicerol como única fonte de carbono para obtenção de produtos 

de maior valor agregado, compensando os gastos com purificação se necessários, vem sendo 

estudada como uma promissora alternativa de solução
89; 90; 91

. 

2.9.1 Química do glicerol 

 O glicerol (1,2,3-propanotriol) é amplamente utilizado na síntese de compostos 

químicos de alto valor econômico. Para isso, o glicerol pode ser submetido a vários processos 

químicos de transformação, entre eles, oxidação, hidrogenólise, desidratação, pirólise, 

transesterificação, esterificação, polimerização e carboxilação
92

. Essas transformações geram 

derivados químicos do glicerol que são utilizados em larga escala nas indústrias química, de 

cosméticos, de fármacos, de detergentes, entre outras.  

2.9.2  Oxidação do Glicerol 

 Como o glicerol é uma molécula altamente funcionalizada em comparação com os 

hidrocarbonetos, uma alternativa vantajosa é utilizá-lo como matéria prima para a produção 

de derivativos oxigenados de alto valor. A oxidação do glicerol segue um caminho complexo 
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de reação no qual um grande número de produtos como dihidroxiacetona, ácido glicérico, 

ácido hidroxipirúvico, ácido tartrônico, ácido mesoxálico, etc., podem ser obtidos, conforme 

apresentado na Figura 6. Esses produtos são intermediários químicos que apresentam alto 

valor agregado, em particular os ácidos tartrônico e mesoxálico, são agentes quelantes 

potencialmente valiosos que podem ser utilizados como compostos intermediários para a 

síntese de compostos de química fina e novos polímeros. Até o momento atual, esses produtos 

têm um mercado limitado por serem produzidos utilizando processos oxidativos caros e com 

impacto ambiental negativo ou por processos fermentativos de baixa produtividade
92

. 

 

Figura 6: Possíveis rotas reacionais e produtos obtidos da reação de oxidação do glicerol. 

Fonte: adaptado de Zhou et al. (2008)
92

. 

 A estrutura multifuncional dessa molécula (glicerol), com três grupos hidroxila com 

reatividades similares, dificulta a oxidação seletiva. A molécula de glicerol pode sofrer 

oxidações sucessivas originando diferentes compostos químicos à medida que se torna mais 

oxidada, o que dificulta uma alta seletividade na oxidação do glicerol. A oxidação de um 

grupo hidroxila primário gera ácido glicérico e posteriormente ácido tartrônico. A oxidação 

do grupo hidroxila secundário gera dihidroxiacetona e a oxidação de todos os três grupos 

hidroxila leva a formação de ácido mesoxálico
93

. Portanto o grande desafio associado com as 

reações de oxidação catalítica é a oxidação seletiva versus a oxidação não seletiva. 
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 A seletividade da reação de oxidação de glicerol pode ser afetada pelos catalisadores 

envolvidos no processo, assim sendo, a busca pelo catalisador ideal para um produto de 

interesse é de grande importância. Diversos estudos foram descritos na literatura sobre a 

utilização de catalisadores de metais suportados em carbono, como por exemplo, platina 

(Pt/C)
94

, paládio (Pd/C)
95

 nas décadas passadas, e mais recentemente de partículas de ouro 

(Au/C)
95; 96

 na oxidação seletiva de glicerol, mas, apesar do caráter heterogêneo destes 

catalisadores, danos ambientais são muitas vezes consequentes de suas sínteses e aplicações. 

O primeiro passo importante para a industrialização deste novo processo requer o 

desenvolvimento de novos catalisadores heterogêneos, mais eficazes em comparação com os 

tradicionais catalisadores contendo metais nobres, para controlar a orientação quimioseletiva 

da reação de oxidação do glicerol
92

. Além dos catalisadores heterogêneos, sistemas 

envolvendo enzimas e moléculas que atuam como mediadores enzimáticos exibem potencial 

aplicação na oxidação seletiva do glicerol, como por exemplo, a enzima lacase na presença do 

mediador TEMPO
93

. 

2.10 Lacases 

Lacase foi descrita pela primeira vez por Yoshida em 1883, após a extração desta 

enzima da árvore Rhus vernicifera
97

, e posteriormente diversos tipos desta enzima foram 

isolados de plantas, insetos, fungos e de bactérias
98

. Lacases (p-difenol oxidases, EC 1.10.3.2) 

são enzimas multi-cobre pertencentes ao grupo das oxidases azuis definidas como 

oxiredutases que catalisam a oxidação de vários compostos (principalmente fenólicos, seus 

substratos típicos) com a concomitante redução de O2 a H2O.  

A classificação de lacases por suas vez é feita em mais dois grupos além do 

previamente citado (o qual será dado enfoque por ser o referente à lacase utilizada neste 

trabalho), o-difenol oxidases (EC 1.10.3.1) e oxigênio mono-oxidase (EC 1.18.14.1), sendo 

que estas classificações são em geral feitas pela especificidade enzimática, apesar de muitas 

vezes a enzima ser ativa para vários substratos, e poder ser classificada em mais de um destes 

grupos. 

 A redução de oxigênio à água é possível devido à presença de um aglomerado de 

quatro átomos de cobre que formam o sítio catalítico da enzima
98; 99; 100

. Os átomos de cobre 

presentes nas lacases podem ser classificados em três tipos, um do tipo 1 (T1) (onde ocorre a 

ligação do substrato redutor), um tipo 2 (T2) e dois tipo 3 (T3) (os quais formam um cluster 

trinuclear de cobre T2/T3 onde o oxigênio é reduzido a água utilizando um elétron 
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proveniente do sítio T1) os quais podem ser distinguidos utilizando técnicas espectroscópicas 

de UV/Visível e ressonância paramagnética eletrônica (RPE)
100

.  

 Existem três passos principais na catálise por lacase. O cobre T1 é reduzido pelo 

substrato (agente redutor), o qual é por sua vez oxidado. O elétron obtido do substrato é então 

transferido internamente do cobre T1 para o cluster trinuclear formado pelos átomos de cobre 

T2 e T3. A molécula de oxigênio (O2) se liga ao cluster onde é reduzida a peróxido de 

hidrogênio (H2O2) (é postulado que a cavidade de ligação para o O2 é formada para impedir o 

acesso de outros agentes oxidantes que não o O2). O H2O2 não é detectado fora da lacase 

durante o estado estacionário da catálise, indicando que está ocorrendo uma redução de O2 a 

água envolvendo 4 elétrons. Como um substrato que requer 1 elétron para sua oxidação esta 

acoplado a um sistema de redução de oxigênio envolvendo 4 elétrons, o mecanismo da reação 

não pode ser inteiramente direto.  

A operação da lacase pode ser comparada a de uma bateria, onde ocorre 

armazenamento de elétrons de reações de oxidação individuais de modo a reduzir oxigênio 

molecular. Por isso, a oxidação de quatro moléculas de substrato (agente redutor) é necessária 

para reduzir completamente o oxigênio molecular à água
100

, a reação catalítica está 

esquematizada na Figura 7. 

 

Figura 7: Representação do sítio catalítico e esquema reacional da lacase de Trametes 

hirsuta. Fonte: Sosna et al. (2010)
101

. 

2.11 Sistemas lacase-mediador 

Embora as enzimas lacase tenham como substratos específicos os compostos fenólicos, 

o uso dessa enzima em diferentes substratos é possível quando se emprega os radicais 

mediadores. Esse grupo de enzimas exibe diferentes potenciais redox dependendo da fonte 
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produtora, potenciais estes que variam de 780 a 785 mV em comparação com o eletrodo 

normal de hidrogênio. 

 Em geral a oxidação de composto não fenólico é impedida devido ao seu alto potencial 

redox, no entanto, quando utilizadas na presença de radicais mediadores, por exemplo, 1-

hidroxibenzotriazol (HBT), 2,2,6,6-tetrametilpiperidina-N-oxil (TEMPO) ou 2,2'-azino-

bis(ácido 3-etilbenzotiazolina-6-sulfônico) (ABTS), as enzimas lacase são capazes de oxidar 

compostos não fenólicos devido à um aumento considerável em sua reatividade, sistema 

conhecido como sistema lacase-mediador
99

. A Figura 8 apresenta um esquema geral do ciclo 

catalítico da oxidação de um substrato num sistema lacase-mediador.  

 

Figura 8: Ciclo catalítico de oxidação de um sistema lacase-mediador. Fonte: Adaptado de 

Desai e Nityanand (2011)
100

.  

A família de mediadores TEMPO (radicais N-oxil estáveis) foram aplicadas com 

sucesso na oxidação de álcoois na presença de lacase
102

, e foi observado que a oxidação é 

dependente da presença da enzima, não somente da interação entre substrato e o radical N-

oxil. Foi sugerido que a forma ativa de TEMPO é o íon oxiamônio resultante da oxidação do 

radical N-oxil, e este íon seria responsável pela oxidação dos álcoois a aldeídos sem a 

necessidade de transferência eletrônica. A enzima regeneraria TEMPO da forma 

hidroxilamina, assim, o íon oxiamônio seria recuperado tanto pela oxirredução de TEMPO, ou 

através de oxidação pela lacase. Como as lacases são reoxidadas por oxigênio, estes processos 

representam um sistema “limpo” de oxidação de álcoois por ar, catalisado pelo sistema 

lacase-mediador
102; 103

. A Figura 9 apresenta um possível mecanismo de oxidação de um 

álcool pelo sistema lacase/TEMPO.  
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Figura 9: Possível mecanismo de oxidação do sistema lacase/TEMPO. Fonte: Adaptado de 

Fabbrini et al. (2002)
103

. 

2.12 Imobilização de lacases e aplicações 

As áreas de aplicação para lacases estão aumentando principalmente devido à sua ampla 

faixa de possíveis substratos. Substratos de interesse, que não podem ser oxidados devido 

unicamente ao impedimento estérico ou ao seu alto potencial redox, podem ser oxidados por 

meio dos sistemas envolvendo a lacase e moléculas mediadoras da oxidação
104

.  A aplicação 

destas enzimas abrangem diversos setores industriais, como por exemplo, na descoloração de 

corantes ou degradação de xenobióticos no tratamento de águas residuais, no design de 

biosensores, na detecção de fenóis em águas residuais ou em aplicações da indústria 

alimentícia, no clareamento nas indústrias de papéis (como exemplo os higiênicos) e têxtil. 

 A aplicação de lacases nos setores citados é ainda mais vantajosa quando feita a 

imobilização destas enzimas em suportes adequados, possibilitando reuso, aumentando 

estabilidade enzimática, e até mesmo sua atividade catalítica, características essas que têm 

atraído a atenção para a busca de suportes e novas aplicações dos complexos formados, ou 

melhores desempenhos nas aplicações existentes
34

. Lacases imobilizadas em suportes 

orgânicos
105; 106; 107; 108

 e inorgânicos
109; 110; 111; 112; 113

 são alguns exemplos destes catalisadores 

aplicados nos sistemas indicados. 

Salis et al. (2009)
113

 fizeram a extração, purificação e imobilização em sílica 

mesoporosa (SBA-15) da lacase do cogumelo P. sajor-cuju, e a aplicação do complexo nas 

reações de oxidação de uma mistura de quatro compostos fenólicos comumente presentes nas 

águas residuais das moendas de azeitonas, compostos estes determinantes na fitotoxidade 
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destas águas. Os catalisadores foram efetivos nas aplicações, e suas reutilizações satisfatórias, 

sendo que, após 10 usos 84% do substrato foi convertido, o que fortificou a sugestão de 

aplicação do trabalho, levando-se em consideração os problemas ambientais referentes ao 

descarte destas águas residuais sem tratamento, e ficou indicado que o suporte utilizado é uma 

boa escolha para imobilização destas enzimas.  

 Liebminger et al. (2009)
93

 estudaram a oxidação de glicerol por 2,2,6,6-

tetrametilpiperidina-N-oxyl (TEMPO) na presença de lacase de T. hirsuta. A análise dos 

produtos da reação indicaram oxidação sequencial a gliceraldeido, ácido glicérico e ácido 

tartrônico, resultando finalmente em ácido mesoxálico. A obtenção dos produtos foi 

dependente da concentração de TEMPO utilizada. De modo a reduzir o custo da utilização da 

enzima, que atua na regeneração da molécula TEMPO, a oxidação do glicerol foi feita 

também com o uso de lacase imobilizada em pellets de alumina, que apresentou aumento da 

estabilidade da enzima. Após 24 horas de reação utilizando a enzima livre aproximadamente 

70% do glicerol foi convertido, sendo que, para o caso de lacase imobilizada, apenas 10% do 

glicerol foi convertido. A enzima livre sofreu perda de 76% de sua atividade após 24 horas de 

reação, enquanto que para a enzima imobilizada essa perda foi de 55%. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivos Gerais 

Os objetivos gerais deste trabalho foram as sínteses e caracterizações de materiais 

nanozeolíticos, o uso destes materiais na imobilização de enzimas, e a aplicação dos 

complexos formados nas reações de transesterificação do óleo de microalgas ou nas reações 

de oxidação do glicerol. 

3.2 Objetivos específicos 

Os objetivos específicos deste trabalho foram: 

I. Síntese e caracterização da nanozeólita faujasita tipo X (NaX-Na
+
), troca iônica dos 

cátions de compensação sódio por níquel, e estudos cristalográficos dos materiais 

formados. 

II. Imobilização das lipases de Thermomyces lanuginosus (TLL), Rhizomucor miehei 

(RML) e Candida rugosa (CRL) no material obtido da troca iônica da NaX-Na
+
 com 

solução de sulfato níquel 0,5 molar por 3 dias a 80°C, e estudos catalíticos e cinéticos 

dos complexos formados, visando otimização de produção de ésteres etílicos nas 

reações de transesterificação do óleo de microalgas via rota etílica.  

III. Imobilização da lipase de Candida antarctica B (CALB) nos suportes NaX-Na
+
 e 

NaX-Ni
2+

(0,5M-3D) e aplicação desta enzima na forma livre ou complexada nas 

reações de transesterificação do óleo de microalgas, esterificação do ácido oleico, e 

transesterificação/ esterificação do óleo de Macaúba. Estudos de transesterificação/ 

esterificação do óleo de Macaúba para o complexo NaX-Ni
2+

(0,5M-3D)-TLL isolado, 

ou em combinação com o complexo NaX-Ni
2+

(0,5M-3D)-CALB também foram 

empregados. 

IV. Estudos teórico-computacionais a partir do uso de ferramentas de bioinformática 

(potencial eletrostático superficial, análise de modos normais, dinâmica molecular e 

cálculo de volumes de cavidades) das lipases CRL e CALB, comparadas com as 

lipases TLL e RML, na tentativa de compreensão de como suas respectivas estruturas 

influenciam seus desempenhos nas condições experimentais estudadas. 

V. Síntese e caracterização das nanozeólitas titanosilicato (TS-1) e aluminosilicato ZSM-

5 ambas do tipo MFI, silanização de suas superfícies com 3-

aminopropiltrimetoxissilano (APTMS) e ativação com o agente espaçador 
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glutaraldeído (GA) para adaptação dos materiais à imobilização enzimática via ligação 

covalente.  

VI. Estudos iniciais envolvendo a imobilização da lacase de Pleurotus ostreatus nos 

suportes funcionalizados obtidos, e dos complexos gerados (determinação de atividade 

catalítica dos complexos e da lacase na forma livre através da oxidação de 2,2'-azino-

bis(ácido 3-etilbenzotiazolina-6-sulfônico) (ABTS)), e suas aplicações na reação de 

oxidação do glicerol em fase líquida na presença do mediador 2,2,6,6-

tetrametilpiperidina-N-oxil (TEMPO). 
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4 MATERIAIS 

 Neste trabalho, foi utilizado o óleo de microalgas ( obtido de microalgas dos gêneros 

Chlorella ou Prototheca de acordo com a patente US 8497116 B2)
114

 da empresa 

SOLAZYME (Campinas-SP), o óleo de macaúba fornecido pela UCBM (Montes Claros-

MG), ácido oleico (Sigma-Aldrich), etanol e metanol absolutos (Vetec ou Synth) para as 

reações de transesterificação e esterificação. Os reagentes químicos usados para a 

determinação da quantidade de enzimas imobilizadas nos suportes nanozeolíticos foram: 

Coomassie Blue G-250 e Albumina de Soro Bovino. Para reações de hidrólise foram: 

palmitato de p-nitrofenila, goma arábica, triton X-100, álcool isopropílico e carbonato de 

cálcio, azeite de oliva (Sigma-Aldrich), e solução de hidróxido de sódio. Os sais inorgânicos e 

as bases orgânicas usadas para a preparação das matrizes nanozeolíticas foram adquiridos da 

Sigma-Aldrich, assim como os compostos orgânicos utilizados na funcionalização química 

destes materiais. As enzimas usadas foram as lipases (EC 3.1.1.3) de Rhizomucor miehei, 

Thermomyces lanuginosus, Candida rugosa, e de Candida sp. (Candida antarctica tipo B) e a 

lacase de Pleurotus ostreatus (EC 1.10.3.2), todas obtidas da Sigma-Aldrich, assim como os 

seguintes reagentes: Glicerol (>99%), 2,2,6,6-tetrametilpiperidina-N-oxil (TEMPO) e 2,2'-

azino-bis(ácido 3-etilbenzotiazolina-6-sulfônico) (ABTS). Todos os reagentes foram 

utilizados conforme adquiridos, sem nenhuma etapa prévia de purificação. 
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5 MÉTODOS  

5.1 Síntese dos suportes nanozeolíticos 

5.1.1 Nanozeólita Faujasita tipo X (NaX-Na
+
) 

 A nanozeólita faujasita tipo X foi sintetizada de acordo o reportado na literatura
115; 116

, 

com modificações necessárias para nosso sistema. O procedimento aplicado foi: hidróxido de 

sódio (5,34 g), aluminato de sódio (2,42 g) foram solubilizados em água destilada (50,0g). À 

solução de aluminato de sódio foi acrescentada a sílica fumed (3,43g) para que a composição 

molar da reação fosse: 5,5 Na2O: 1,0 Al2O3: 4,0 SiO2: 190 H2O. O gel colocado em agitação 

magnética (250 rpm) para cristalização por 2 dias a 60ºC. O produto obtido, denominado 

NaX/Na
+
, foi recuperado por centrifugação (15000 rpm), lavado com água deionizada e seco 

a temperatura ambiente por 24h, e posteriormente, foi feita sua análise por difração de raios-

X. 

5.1.2 Nanozeólita Titanosilicato (TS-1) 

 A síntese da nanozeólita TS-1 foi feita conforme apresentado na literatura
117; 118

, 

fazendo-se as modificações necessárias para o nosso sistema. Tetraetilortosilicato (132,0 g) e 

Tetrabutilortossilicato (12,6 g, Aldrich, > 98%) foram adicionadas em um frasco de 

polipropileno e agitadas à temperatura ambiente (10 min) até a formação de uma mistura 

homogênea. Em um recipiente separado, uma solução de hidróxido de tetrapropilamônio 

(TPAOH - 220,7g, 1M) foi misturada completamente com cerca da metade da quantidade de 

água adicional necessária (34,6 g no total) para garantir que uma quantidade de água 

suficiente estivesse presente para a eficaz hidrólise do éster para formar uma mistura de 

silicato e titanato. 

 A solução de base orgânica diluída foi então cuidadosamente adicionada à mistura de 

ésteres (sob agitação vigorosa) à razão de cerca de 1 mL.min
-1

. A mistura rapidamente 

apresentou uma aparência nublada que desapareceu durante a adição da solução de base para 

formação uma solução clara de duas fases. Depois que toda solução de base foi adicionada, a 

mistura resultante foi agitada por cerca de 1h até tornar-se homogênea. A água restante foi 

acrescentada neste ponto para dar a composição final molar: 0,36TPAOH: 0,06TiO2: 

1,00SiO2: 16.2H2O: 4EtOH: 0,24BuOH.  O produto obtido, denominado TS-1, foi recuperado 
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por centrifugação (16000 rpm), lavado com água deionizada e seco a temperatura ambiente 

por 24h, e posteriormente, foi feita sua análise por difração de raios-X. 

5.1.3 Nanozeólita ZSM-5 

A síntese da nanozeólita ZSM-5 foi feita conforme a literatura
119

, fazendo-se as 

modificações necessárias para o nosso sistema. Uma solução contendo isopropóxido de 

alumínio (0,34 g), hidróxido de tetrapropilamônio (TPAOH) (1M - 30,60 g), e água destilada 

(11,70 g), foi preparada em um frasco de polipropileno, sendo a solução formada agitada à 

temperatura ambiente por uma hora. Depois de decorrido o tempo de agitação, 

Tetraetilortosilicato (17,11 g) foi adicionado com o auxílio de uma bureta, gota-a-gota, a esta 

solução, e o conjunto foi deixado sobe agitação por 72 horas à temperatura ambiente. 

Posteriormente, a suspensão formada foi colocada em um reator, e tratada termicamente a 

90°C por 24 horas. A composição molar final foi 4,5(TPA)2O:0,25Al2O3:25SiO2:599H2O. O 

produto obtido, denominado ZSM-5, foi recuperado por centrifugação (19000 rpm), lavado 

com água deionizada e seco a temperatura ambiente por 24h, e posteriormente, foi feita sua 

análise por difração de raios-X. 

5.2 Troca Iônica  

 A troca iônica foi realizada conforme descrito na literatura
70; 120

. Quantidades de 

sólido (NaX-Na
+
) foram suspensos em soluções 0,5 molar (0,5M) de sulfatos de níquel 

(proporção 1g de nanozeólita : 30mL de solução), mantidos em agitação magnética por 1 

hora, e então deixados em estufa a 80°C por 16 ou mais horas (tempos variados no estudo de 

16 horas(H) a 7 dias(D)) em tubos Teflon. Após este período, as amostras foram separadas 

por centrifugação (15000 rpm), lavadas com água deionizada, e secas em estufa a 60°C em 

placas de cristalização. As amostras obtidas foram denominadas NaX-Ni
2+

(0,5M-€), no qual a 

€ serão atribuídos os códigos nH ou nD sendo n o número de horas ou dias de troca iônica 

para a respectiva amostra quando mencionada no texto.  

5.3 Funcionalização química da superfície das nanozeólita TS-1 e ZSM-5 

 Na literatura é conhecido que as nanozeólitas contêm por toda superfície uma elevada 

densidade de grupos silanóis (Si-OH) distribuídos. Algumas nanozeólitas se apresentam como 

bons trocadores iônicos, e outras não, e isso implica em maiores ou menores potenciais de 

imobilização. Uma alternativa é a possível funcionalização química da superfície das 
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nanozeólitas utilizando aminosilanos como substituintes dos grupamentos OH dos grupos 

silanóis, permitindo a imobilização enzimática via ligação covalente. Para isto, um 

experimento em duas etapas foi feito, e está descrito a seguir, conforme desenvolvimento feito 

por David et al. (2006)
59

. 

5.3.1 Primeira etapa: Tratamento Químico de substituição de grupamentos hidroxilas 

da superfície da nanozeólita por grupamentos aminosilanos (silanização). 

 Nesta etapa, a nanozeólita TS-1 calcinada a 500°C e a nanozeólita ZSM-5 calcinada a 

450°C foram suspensas em soluções contendo (3-aminopropil)trimetóxisilano (APTMS) 

[H2N(CH2)3Si(OCH3)3], e diclorometano ( DCM), na proporção 1g de zeólita para 1 mL de 

APTMS e 30 mL de DCM. A reação foi feita em frasco Teflon fechada e selada, a 

temperatura ambiente, por 16 horas, sob agitação magnética. Após decorrido o tempo 

reacional a garrafa foi deixada aberta em capela para evaporação do solvente (DCM). Em 

seguida, o produto foi lavado e centrifugado (12000 rpm) repetidamente, colocado em placa 

de cristalização e deixado em estufa a 60°C para secagem por 12 horas. As amostras foram 

então chamadas TS-1-APTMS e ZSM-5-APTMS. 

5.3.2 Segunda Etapa: Funcionalização com Glutaraldeído das nanozeólitas 

quimicamente modificadas 

 Após secagem, os materiais foram ressuspendidos em solução de glutaraldeído (GA) 

25% v/v, na proporção 1g de TS-1-APTMS ou ZSM-5-APTMS para 20 mL de glutaraldeído. 

As reações foram feitas em balões de 50 mL (tampados), por 24 horas, a temperatura 

ambiente, sob agitação magnética. Em seguida, os produtos foram centrifugados, os 

sobrenadantes descartados, e os precipitados lavados repetidamente com água destilada. Os 

materiais finais foram colocados pra secar em placas de cristalização a temperatura ambiente. 

As amostras resultantes deste experimento foram identificadas com os códigos TS-1-APTMS-

GA e ZSM-5-APTMS-GA e utilizadas na imobilização da enzima lacase. A Figura 10 

apresenta um esquema da rota de funcionalização utilizada para o caso do aminosilano 3-

aminopropiltrietoxisilano (APTS) para exemplificar as ligações envolvidas no processo. 
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Figura 10: Funcionalização química de superfície de silicatos por silanização com 

grupamentos aminosilanos e ativação com reagente espaçador glutaraldeído, para posterior 

imobilização enzimática via ligação covalente. Fonte: Cardoso et al. (2009)
121

. 

5.4 Caracterização dos suportes nanozeolíticos obtidos 

5.4.1 Difração de Raios-X (DRX) 

 Os padrões de DRX das partículas sintetizadas foram coletados utilizando um Rigaku 

MiniFlex II (Tóquio, Japão) com uma fonte de ânodo rotativo com uma placa plana na 

geometria de Bragg-Brentano, operando com radiação Cu-Ka (comprimento de onda = 1,5418 

Å) à 40 kV e 40 mA, e equipado com um monocromador de grafite. Os padrões de difração 

em pó foram registados na faixa de 2θ= 3-50 ° com razão do goniômetro de  2° (2θ) min
-1

. 

5.4.2 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 As imagens de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) foram registrados 

utilizando um instrumento Phillips XL30 FEG, operando com um feixe de elétrons regulável 

para tensões de 5 a 25 kV. Antes das análises, um revestimento fino de ouro foi depositado 

sobre as amostras. 

 

5.4.3 Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

 Os espectros de FTIR foram coletados por meio de espectrômetro SHIMADZU 

(IRTracer-100). Todas as amostras foram analisadas por 32 vezes na capacidade de resolução 

espectral de 2 cm
-1

 entre 4000 cm
-1

 e 400 cm
-1

. 
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5.5 Imobilização Enzimática nos suportes nanozeolíticos 

 As imobilizações das lipases de T. lanuginosus (TLL), de R. miehei (RML) e de C. 

rugosa (CRL) e da lacase de P. ostreatus (LPO) nos materiais nanozeolíticos obtidos (após 

troca iônica ou funcionalização) foram feitas com base em trabalhos reportados na literatura
37; 

70; 122
. As lipases TLL e RML (produto comercial em solução) foram diluída em tampão 

fosfato 100 mM (pH 7,0) na proporção 1:10 e 1:20 (v/v) respectivamente, enquanto a lipase 

CRL (produto comercial sólido) foi dispersa em tampão fosfato na proporção 33mg:mL, 

agitada em vortex (agitação leve) por 2 minutos, em seguida centrifugada a 9000 rpm, a 4°C 

por 15 minutos, e o sobrenadante separado para prosseguimento do procedimento de 

imobilização. Em um tubo de ensaio foram adicionadas as soluções de enzima/tampão e 

colocadas sob agitação branda, e em seguida 10 μL de óleo de soja foi pipetado para ativação 

prévia da enzima em temperatura ambiente.  

A lacase LPO (produto comercial sólido) foi dispersa em tampão succinato de sódio 

(pH 4,6) na proporção 2mg:mL, a dispersão foi então agitada em vortex (agitação leve) por 2 

minutos, e em seguida centrifugada a 9000 rpm (temperatura ambiente), e o sobrenadante 

separado para uso posterior. Uma solução preparada pela diluição de um volume de interesse 

da solução anterior em tampão succinato (volumes dos componentes somando 15 mL) foi 

colocada sob agitação magnética. Quantidades de nanozeólitas na proporção (1g:15mL) foram 

então suspensas nas soluções anteriores (proporções válidas tanto para lipases quanto para a 

lacase), e mantidas sob agitação magnética por 16 horas em temperatura ambiente. Após este 

período, as amostras foram centrifugadas (12000 rpm), e os sobrenadantes armazenado para 

posteriores quantificações das porcentagens de enzimas imobilizadas, ou verificação da 

atividade remanescente (somente para a LPO).  

Os biocatalisadores preparados foram lavados com água destilada para remover todo 

material proteico não imobilizado, as suspenções foram centrifugadas, e os sobrenadantes 

descartados. Esta última etapa foi repetida por 3 vezes para todos os ensaios.  Por fim, os 

materiais obtidos foram colocados em placas de cristalização, e deixados à temperatura 

ambiente para “secagem” por 48 horas. As proporções apresentadas acima são válidas para a 

maioria dos casos, mas em certas situações, para variar a carga enzimática, maiores ou 

menores razões enzima/suporte foram utilizadas e serão mencionadas no texto, sendo que, o 

restante do protocolo foi seguido como mencionado acima. 
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5.6 Determinação de proteína imobilizada  

 As concentrações de enzimas imobilizadas foram determinadas através do método 

descrito por Bradford (1976)
123

 que utiliza Albumina de Soro Bovino (ASB) como padrão. A 

quantidade de proteína adsorvida sobre a matriz Pg (mg/g) foi calculada de acordo com 

Yagiz, Kazan e Akin (2007)
4
, pela Equação 1. 

𝑃𝑔 = 𝑉0(𝐶0 − 𝐶𝑓)/𝑚 

Equação 1: Proteína Adsorvida 

Onde: 

Co é a concentração de proteína inicial (mg / mL), 

Cf concentração da proteína do filtrado (mg / mL), 

Vo o volume inicial da solução de lipase (mL), 

m é a massa do suporte nanozeolítico utilizado (g). 

 De acordo com o protocolo adotado, 950μL de reagente Bradford foi adicionado a um 

eppendorf, e esta solução foi misturada com 50 μL da fase sobrenadante. Após 20 minutos, as 

amostras foram medidas num espectrofotômetro utilizando um comprimento de onda de 

595nm. 

5.7 Estudos Catalíticos da lipase livre e dos complexos nanozeólita/enzima 

5.7.1 Atividade enzimática a partir da hidrólise de azeite de oliva emulsificado. 

A atividade enzimática foi determinada pelo método de hidrólise de azeite de oliva 

emulsificado adaptado de trabalhos descritos na literatura
124; 125; 126

.  O substrato foi preparado 

pela emulsão de 50 g de azeite de oliva e 50 g de solução de goma arábica 4% (m.m
-1

). Em 

erlenmeyer de 125 mL foram adicionados 5 mL de emulsão e 5 mL de tampão fosfato de 

sódio pH 7,0 (100mM), e o frasco incubado em banho térmico a 37°C, sob agitação 

magnética (300 rpm) por 5 minutos para estabilização da temperatura do meio. 0,1 g de 

complexo lipase/suporte foi adicionado ao frasco com conteúdo termoestabilizado e conjunto 

deixado nas condições citadas por 30 minutos.  

Após período de incubação, a reação foi paralisada pela adição de10 mL de solução 

1:1 etanol (>98%): acetona (>98%). Os ácidos graxos liberados foram quantificados por 

titulação utilizando solução de hidróxido de sódio 50 mM e fenolftaleína como indicador. O 

cálculo da atividade foi feito conforme Equação 2. Uma unidade de atividade (U) foi definida 
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como sendo a quantidade de catalizador que libera 1 µmol de ácido graxo por minuto de 

reação, nas condições do ensaio. 

𝑈 =
(𝑉𝑎 − 𝑉𝑏). 𝑀. 103

𝑡. 𝑚
 

Equação 2: Atividade lipolítica >> hidrólise de azeite de oliva emulsificado 

Sendo M a concentração molar da solução titulante de NaOH, m a massa em gramas de 

complexo enzima/suporte ou de enzima em mg utilizada na forma livre ou  presente 

imobilizada na massa de complexo, t o tempo de incubação após adição de catalisador,  Va o 

volume em mL de solução de NaOH gasto para titular a amostra e Vb o volume gasto para 

titular um controle (meio reacional encubado sem a presença de enzima, apenas suporte antes 

da imobilização).  

5.7.2 Cinética Enzimática  

Os estudos dos parâmetros cinéticos foram feitos com adaptações de duas 

metodologias seguindo modelo de Henri-Michaelis-Menten, determinando a atividade 

catalítica com a variação de concentração inicial de substrato. A primeira a partir da hidrólise 

do azeite de oliva emulsificado e a segunda a partir da hidrólise do palmitato de p-nitrofenila. 

5.7.2.1 Km e Vmax determinados a partir hidrólise do azeite de oliva emulsificado 

Para determinação dos parâmetros cinéticos, foi determinada atividade hidrolítica do 

complexo lipase/suporte ou de enzima livre variando-se a concentração de azeite de oliva 

(substrato) no meio reacional, seguindo metodologia descrita na seção 5.7.1, com as seguintes 

variações. O volume de meio reacional foi mantido constante em 2 mL para todos os ensaios, 

esse volume totalizado da soma de volumes de tampão fosfato, e de emulsão de azeite de 

oliva com concentrações conhecidas de azeite, para determinação da concentração real do 

óleo no meio reacional para uso na determinação dos parâmetros cinéticos para o caso de uso 

dos complexos (10-20 mg) , enquanto que para as enzimas livres, o volume de tampão mais 

emulsão somavam 1,9 mL, e mais 0,1 mL de solução enzimática (enzima em tampão fosfato) 

eram adicionados para completar o volume do meio reacional de  2 mL. 

 As concentrações de azeite de oliva presente nos ensaios foram variadas de 100 a 900 

mM, correspondentes a quantidades de 300 a 2700 mM de ácidos graxos. Para cálculos da 

atividade hidrolítica, a incógnita m foi substituída por mE (massa de enzima) na Equação 2, ou 

seja, pela massa em mg de enzima presente imobilizada na quantidade de complexo utilizada 
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ou livre no volume de solução enzimática utilizado. Assim, as atividades foram expressas em 

µmoles.mg
-1

.min
-1

, unidade do parâmetro Vmax determinado.  

5.7.2.2 Km e Vmax determinados a partir da hidrólise do palmitato p-nitrofenila  

Uma segunda maneira de determinação da atividade enzimática foi feita com base na 

metodologia desenvolvida por Winkler e Stuckmann (1979)
127

 e adaptada por Krieger et al. 

(1997)
128

, e por De Vasconcellos et al. (2015)
70

. O método consiste na medida do p-nitrofenol 

(pNP) liberado pela hidrólise do palmitato p-nitrofenila (pNPP). Seguindo o método, soluções 

estoque de p-NPP com concentrações variadas (1,5 a 10 mg/mL) foram preparada usando 

álcool isopropílico grau HPLC (solução A). Uma segunda solução (solução B) composta por 

0,5% m/v de goma Arábica, 2% m/v de Triton X-100, diluídos em tampão fosfato (pH 7; 

0,05M) também foi preparada e estocada. 

 No momento das medidas de atividade catalítica, 0,2 mL de solução A foi adicionado 

a 4,8 mL de solução B, a solução obtida foi nomeada substrato. Nos ensaios de atividade 

hidrolítica, os volumes totais foram mantidos constante em 1 mL, feitos em tubos de ensaio 

20 mL, em banho térmico a 37°C . Para o caso das enzimas livres, 900 μL de solução de 

substrato foi adicionado ao tubo, seguido da adição 100 μL de solução enzimática (enzima 

diluída em tampão fosfato), e em seguida a mistura foi incubada em banho térmico sob a 

temperatura mencionada por 5 minutos.  

Para o caso das enzimas imobilizadas, 100 μL de tampão fosfato e 2 mg de complexo 

foram adicionados ao tubo, seguido da adição de 900 μL de substrato, e em seguida a mistura 

foi incubada em banho térmico a 37°C por 4,5 minutos, e após período de incubação o 

conteúdo foi centrifugado por 0,5 minuto (12000 rpm) para separação da fase sólida.   A 

quantidade de p-nitrofenol liberada foi determinada fotometricamente (410 nm) utilizando o 

conteúdo após 5 minutos de incubação no caso das enzimas livres e o sobrenadante após 

centrifugação no caso das enzimas imobilizadas. Cada ensaio foi repetido 2 vezes para cada 

concentração de solução A, e uma unidade de atividade da lipase foi definido como a 

quantidade de enzima necessária para produzir 1 μmol de 4-NP a partir do pNPP por minuto, 

sob as condições do experimento. A atividade lipolítica da enzima livre, U, foi calculada de 

acordo com a Equação 3. 

𝐔 = ({
𝐴𝑏𝑠 ∗ 𝑉𝑡

𝜀 ∗ 𝑙 ∗ 𝑚𝑒 ∗ 𝑇
} ∗ 103) ∗ 𝐷 

Equação 3: Atividade lipolítica >> hidrólise de palmitato p-nitrofenila 
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 No qual U, unidade de atividade enzimática é expressa em µmoles.mg
-1

.min
-1

, unidade 

do parâmetro Vmax determinado a partir dos ensaios; Abs, absorbância da amostra em 410 nm 

(em relação a um branco nas condições do ensaio sem a presença de enzima); Vt, o volume 

total da reação (mL); me, a massa em mg de enzima presente na solução enzimática ou 

imobilizada na quantidade de complexo utilizados; ε, o coeficiente de extinção molar (15000 

L.mol
-
1.cm

-1
)
82

; l o caminho ótico (0,5cm); T, o tempo de reação; 10
3
, é o fator de correção 

das unidades; D, a diluição da amostra, se necessário. 

Para determinação dos parâmetros cinéticos as concentrações de pNPP foram variadas 

de 0,1 a 0,9 mM (em relação ao volume reacional total, 1 mL). 

5.8 Determinação da atividade enzimática da lacase LPO 

As atividades enzimáticas da lacase LPO na forma livre ou imobilizada foram 

determinadas de acordo com Niku-Paavola et al. (1990)
129

 e adaptação do trabalho de 

Liebminger et al. (2009)
93

espectroscopicamente em temperatura ambiente pelo 

acompanhamento do produto da reação de oxidação do substrato ABTS. O ensaio para a 

enzima livre foi feito diretamente em cubeta de vidro (l=0,5 cm) pela adição de 10 µL de 

solução LPO 2mg/mL (enzima/tampão succinato de sódio 50 mM pH 4,6) e  20 µL de 

solução de ABTS 11mg/mL (ABTS/água destilada) em 1470 µL de tampão succinato pH 4,6. 

A variação da absorbância foi coletada por 3 minutos a 436 nm. 

 Uma unidade de atividade enzimática U foi definida como sendo a quantidade de 

enzima que oxida 1 µmol de ABTS por minuto, e determinada de acordo com a Equação 3, 

sendo ε neste caso 29200 mol
-1

.L.cm
-1

 e Vt 1,5 mL (e atividade de oxidação, não de lipólise). 

Para o caso dos complexos LPO/nanozeólita, o ensaio foi feito com o uso de 2mg de 

complexo, suspensos em solução contendo 1400 µL de tampão succinato e 100 µL de solução 

de ABTS 22 mg/mL (ABTS/água destilada) em tubo de 20 mL em temperatura ambiente sob  

suave agitação magnética. A mistura foi mantida nas condições do ensaio por 9,5 minutos, 

seguido de 0,5 minutos de centrifugação, e medida da absorbância a 436 nm do sobrenadante, 

a atividade foi calculada da mesma maneira que para a enzima livre, sendo que as massas de 

enzima consideradas foram as massas (mE) em mg de enzima µL presente na alíquota de 

solução enzimática e de enzima imobilizada na quantidade de complexo utilizadas. Atividade 

expressa em µmoles.mg
-1

.min
-1

.    
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5.9 Reação de Transesterificação do óleo de Microalgas e de Macaúba e Esterificação 

do ácido oleico 

 As reações de transesterificação foram feitas tanto utilizando enzima livre quanto para 

as enzimas imobilizadas (biocatalisador), óleo de microalgas ou macaúba e etanol ou metanol 

absoluto.  A porcentagem de biocatalisador utilizada em relação à massa de óleo foi em geral 

de 5% (m/m), as razões molares óleo: álcool (R), os tempos reacionais(T) e as temperaturas 

de incubação (reações feitas em banho térmico de silicone) foram variadas nos ensaios. As 

razões molares de álcool e óleo foram calculadas considerando como massa molecular média 

dos óleos de microalgas e macaúba de aproximadamente 837 e 826 g/mol respectivamente. 

 As reações de esterificação do ácido oleico foram feitas utilizando 5% m/m de 

catalisador e quantidades relativas de enzima livre e etanol ou metanol (razão molar 1:2), em 

banho térmico a 45°C. Todos os ensaios foram magneticamente agitados, com agitação de 

300 rpm.  Os produtos obtidos foram quantificados por cromatografia gasosa. O conteúdo 

ácido de óleos ou dos produtos reacionais foram determinados por titulação com soluções de 

KOH (100 mM), na qual foi verificado a massa de KOH necessária pra neutralizar 1 grama de 

amostra dispersa em 10 mL de solução 1:1 de etanol e acetona, utilizando como indicador 

ácido-base fenolftaleína (3 gotas solução 5%).  

5.10 Análises por Cromatografia Gasosa do Teor dos Ésteres Etílicos 

 As análises cromatográficas para a determinação dos teores de ésteres etílicos (Fatty 

Acid Ethyl Esthers- FAEEs) foram baseadas na norma EN 14103 – método utilizado para a 

determinação da porcentagem de ésteres metílicos de ácidos graxos presentes em uma 

amostra por cromatografia gasosa com calibração interna (metil nonadecanoato) que também 

pode ser utilizado para análises de ésteres etílicos entre C14 e C24. Os reagentes utilizados 

para a análise de determinação do teor dos ésteres etílicos foram: nheptano 95% e metil 

nonadecanoato com pureza conhecida (mínimo 99%). 

 As análises foram realizadas utilizando um Cromatógrafo a gás (Perkin Elmer), 

modelo Clarus 580. Foi utilizada a coluna WCOT Fused Sílica (10M x 0,53MM ID) CP 7620. 

 No procedimento usado para a determinação do conteúdo de ésteres etílicos, 

primeiramente foi pesado 20 mg do éster metílico (amostra) em um vial de 10 mL. 

Posteriormente, foram adicionados 2 mL de uma solução de nonadecanoato de metila (10 

mg/mL). O teor de ésteres etílicos foi calculado conforme a Equação 4. 
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𝐶 =
(∑ 𝐴) − 𝐴𝐸𝐼

𝐴𝐸𝐼
∗

𝐶𝐸𝐼 ∗ 𝑉𝐸𝐼

𝑚
∗ 100% 

Equação 4: Teor de ésteres etílicos (FAEEs) 

Na qual, 

ΣA = Soma da área total dos picos de ésteres etílicos de C14 até C 24:1 

AEI = Área do pico correspondente ao metil nonadecanoato 

CEI = Concentração do nonadecanoato de metila (mg/mL) 

VEI = Volume do nonadecanoato de metila (mL) 

m = Massa da amostra (mg). 

 

5.11 Reação de Oxidação do Glicerol 

As reações de oxidação do glicerol foram feitas conforme reportado na literatura
93

 com 

adaptações pertinentes ao nosso sistema. As reações foram feitas em frascos erlenmeyer 

(tampados) de 50 mL contendo 20 mL de tampão acetato de sódio 50 mM, pH 4,6, 100mM de 

glicerol, 30 mM de TEMPO e 50 mg de complexo LPO/nanozeólita. O meio reacional foi 

colocado em agitação magnética, e a reação seguiu-se por 48 horas a temperatura ambiente. 

Após as 48 horas de reação, o complexo foi separado do meio por centrifugação 12000 rpm, e 

o sobrenadante armazenado em geladeira (-20°C) para futura análise de CG. 

5.12 Análise por cromatografia gasosa (CG) dos produtos de oxidação do glicerol 

As análises de cromatografia em fase gás foram realizadas em um cromatógrafo 

Shimadzu modelo GC-2014, equipado com uma coluna capilar de dimensões (Rtx-1, 30 m, 

0,32 mm, 1 μm) e sistema de detecção FID. 1 µL de amostra ou de solução de padrão 

(1mg/mL) foi injetado manualmente no Cromatógrafo, e corrida acompanhada por 30 minutos 

para verificação dos tempos de retenção.   

5.13 Ferramentas de bioinformática aplicadas ao estudo de lipases 

Nos trabalhos de De Vasconcellos et al. (2015)
70

 ferramentas de bioinformática foram 

utilizadas no entendimento e modelagem do comportamento de lipases e suas interações com 

suportes nanozeolíticos, principalmente relacionadas à abertura da lid das lipases de T. 

lanuginosus e R. miehei . Estudos comparativos entre as lipases de C. rugosa (CRL), C. 

antarctica tipo B (CALB), T. lanuginosus (TLL) e R. miehei (RML) em conformações 
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abertas/fechadas, PDB IDs 1CRL/1TRH, 5A6V-A/5A6V-B, 1DTE/1DT3 e 4TGL/3TGL 

respectivamente, foram feitos pela determinação dos respectivos potenciais eletrostáticos e 

por simulações de modos normais e dinâmica molecular. 

5.13.1 Potencial Eletrostático da Superfície das lipases 

O conhecimento do potencial eletrostático é um componente importante no 

entendimento da interação proteína-zeólita, principalmente em questão à imobilização via 

adsorção realizada, cujas interações e estabilidades são de natureza puramente eletrostática. 

Para calcular o potencial eletrostático da superfície das lipases CRL e CALB foi usado o 

programa  PDB2PQR server 1.8 
130

 que converte um arquivo originalmente no formato PDB 

em um arquivo PQR para obter as cargas e raio atômico, de acordo com o campo de força 

selecionado (Amber
131

). Na sequência, foi utilizado o software APBS (Adaptive Poisson-

Boltzmann Solver, versão 1.3) 
132

 para resolver a equação de Poisson-Boltzmann com base no 

arquivo PQR gerado anteriormente. 

 As proteínas foram centradas numa caixa cúbica e em uma única condição de Debye 

Huckel, a qual depende da temperatura absoluta, da concentração de sal, da carga líquida e da 

constante dielétrica usada. Íons móveis de cargas positivas e negativas foram colocados numa 

concentração de 10,0 mM. A constante dielétrica da proteína foi ajustada para 2,00, enquanto 

a do solvente foi ajustada para 78,54. A sonda esférica com raio de 1,4 Å e a temperatura foi 

ajustada para 298,15K. Os resultados foram visualizados em PyMOL Versão 1.5.0.4 

(Schrödinger, LLC.)
133

. 

5.13.2 Análise de modos normais em proteínas 

Na ausência de um campo de força unificado para descrever completamente a 

interação do complexo proteína-zeólita, decidiu-se realizar uma simulação usando a proteína, 

mais especificamente, a dinâmica e as ações relacionadas com a abertura da lid e exposição 

dos sítios catalíticos das lipases. De acordo com a literatura, as análises de modos normais 

mostra sucesso para compreender melhor a dinâmica das proteínas e sua função
134

. Neste 

estudo, a dinâmica intrínseca das enzimas foi analisada associando um potencial de Hook  

para cada ligação química na proteína e ângulos entre cada tripla de átomos. Assim, foi 

possível relacionar a ativação da lipase com a abertura da lid. 

Para atingir esse propósito, as análises de modos normais foram feitas pelo comando 

vibrate no programa de modelagem molecular TINKER 
135

. Antes da análise do modo normal 

foi necessário minimizar a energia da estrutura da proteína, utilizando o comando minimize do 
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software TINKER. O critério de convergência de energia foi ajustado para 0,1 kcal/mol. Os 

primeiros 15 modos normais foram selecionados para obter um maior detalhe da análise, ou 

seja, as menores frequências de vibração da estrutura da proteína. 

5.13.3 Dinâmica Molecular 

Uma alternativa na comparação do comportamento dinâmico intrínseco das lipases é o 

uso de simulação de Dinâmica Molecular. Para isso, simulações utilizando GROMACS 

4.5.5
136; 137

 foram realizadas. Em cada simulação, a enzima foi centrada em uma caixa cúbica 

com bordas distantes 1 nm de qualquer átomo da proteína. Metanol foi também utilizado 

como solvente pelo uso da topologia disponível no repositório GROMACS 

(methanol216.gro), e os parâmetros de campo de força disponíveis no Automated Topology 

Builder (ATB)
138

. A minimização da energia foi feita com o uso dos métodos de steepest 

descent integrator e algoritmo de gradiente conjugado, usando como critério de força máxima 

1000 kj.mol
-1

.nm
-1

. O método particle mesh Ewald (PME)
139

para interações eletrostáticas de 

longo alcance foi utilizado.  Em todas as simulações um termostato de reescalonamento de 

velocidade
140

 com constante de tempo de 0,1 fs foi utilizado para ajuste de temperatura a 300 

K. Uma pressão de 1 atm foi ajustada com uso do termostato de Berendsen
141

  em que uma 

compressibilidade isotérmica do metanol de 1,7 x 10
-5

 e uma constante de tempo de 2 ps 

foram utilizadas.  Linear constraint solver (LINCS)
142

 paralelo foi utilizado para restringir 

todas as ligações interatômicas. O sistema foi submetido a 100 fs de equilibração NVT e NPT 

utilizando restrições de posição. Foram feitas 4 simulações de Dinâmica molecular de 25 ns 

cada, independentes entre si e sem restrição de posição. Para cada trajetória de dinâmica 

molecular, foi calculada a matriz de covariância de deslocamento entre os átomos da proteína. 

Utilizando a matriz recém-calculada, análise de componentes principais foi aplicada em cada 

uma das quatro trajetórias e os 15 primeiros componentes, que refletem as vibrações de 

frequências mais baixas, foram utilizados para comparação entre as lipases e identificação de 

abertura da lid. 

5.13.4 Cálculo dos volumes dos sítios catalíticos das lipases 

Para cálculo do volume dos sítios catalíticos das lipases de T. lanuginosus e C. antarctica 

B foi utilizado o programa POCASA seguindo algoritmo desenvolvido por Yu et al. (2010)
143

 

o qual localiza cavidades na estrutura tridimensional da proteína e preenche seus volume com 

esferas de raios variados, assim, pela soma dos volumes das esferas utilizadas é calculado o 

volume aproximado da cavidade. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1 Estudos relacionados aos complexos lipases/nanozeólitas 

6.1.1 Variação nas condições de troca iônica da nanozeólita NaX-Na
+
 com Ni

2+
  

Em trabalho recentemente publicado, De Vasconcellos et al. (2015)
70

 observaram o 

efeito direcionador de estrutura da troca dos cátions Na
+ 

por Cu
2+ 

na nanozeólita faujasita tipo 

X, direcionando-a à estrutura da nanozeólita gismondina, após aumento da concentração de 

cobre na solução de troca iônica e do tempo de incubação a 80°C.  No mesmo trabalho, foi 

verificado efeito sinérgico após imobilização da lipase TLL na nanozeólita faujasita trocada 

com Ni
2+

 (0,5 M-3D) na reação de transesterificação do óleo de palma via rota etílica.  

Com intuito de estudo comparativo, sobre a possível ação direcionadora de estrutura 

do níquel na nanozeólita faujasita (sintetizada de acordo com item 5.1.1.), um estudo variando 

o tempo de incubação no procedimento de troca iônica foi feito (procedimento 5.2).  Os 

difratogramas dos materiais obtidos após troca iônica e do material na forma sódica para 

comparação estão apresentados na Figura 11.  

 

Figura 11: Difratogramas de raios X para as amostras de Faujasita sintetizada (NaX-Na
+
) e 

após troca iônica com soluções de sulfato de níquel 0,5M por diferentes tempos (16 horas, 2 

dias, 3 dias, 5 dias e 7 dias). 
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Pode ser observado que a variação no tempo de troca iônica no intervalo estudado (16 

horas a 7 dias) não influenciou significativamente na variação da estrutura cristalográfica, e o 

efeito de amorfização (bandas largas nos difratogramas quando comparadas com os da 

amostra pré-tratamento) foi atingida nas primeiras 16 horas, e novas variações em relação as 

observadas no menor tempo, não foram constatadas para períodos mais longos de tratamento ( 

com exceção na variação das intensidades nas bandas existentes e comuns a todos os 

materiais, e que não implica em significante variação na estrutura cristalográfica dos matérias 

quando comparados). O material na forma sódica apresentou difratograma análogo ao 

reportado na literatura
62; 116; 144

 assim como após troca iônica por 3 dias em solução 0,5M
70

, 

sendo portanto este material selecionado para aplicação na imobilização das lipases no 

presente trabalho para prosseguimento dos estudos e comparação dos resultados obtidos. 

6.1.2 Imobilização das lipases TLL, RML e CRL no suporte NaX-Ni
2+

(0,5M-3D) e 

estudos dos complexos formados 

Seguindo protocolo descrito no item 5.5 foi feita a imobilização dos três tipos de 

lipase indicados (as lipases TLL, RML e CRL) no suporte NaX-Ni
2+

(0,5M-3D) formando os 

complexos NaX-Ni
2+

(0,5M-3D)-TLL, NaX-Ni
2+

(0,5M-3D)-RML e NaX-Ni
2+

(0,5M-3D)-

CRL. São apresentados na Tabela 1 os percentuais de imobilização, carga enzimática presente 

nos complexos e a atividade lipolítica de hidrólise do azeite de oliva emulsificado para os 

complexos obtidos. O suporte foi capaz de imobilizar 78, 40 e 58 % das quantidades de TLL, 

RML e CRL (respectivamente) disponíveis no procedimento de imobilização. As cargas 

enzimáticas dos complexos foram TLL (8 mg/g), RML (4 mg/g) e CRL (13 mg/g), indicando 

que, a capacidade de imobilização do suporte está diretamente ligado a natureza da enzima 

utilizada, o que se é esperado, pois cada lipase apresenta sua específica distribuição de cargas 

eletrostáticas, fator este determinante no processo de adsorção de proteínas.   

Tabela 1: Percentual de Imobilização, carga enzimática e atividade lipolítica para os 

complexos das lipases TLL, RML e CRL com o suporte NaX-Ni
2+

 (0,5M-3D). 

 

Amostra 

Percentual 

de Proteína 

Imobilizada  

Proteína 

Adsorvida 

(mg/g) 

Atividade 

Lipolítica 

(U/g) 

Atividade 

Específica 

(U/mg) 

NaX-Ni
2+

(0,5M-3D)-TLL 78% 8 850 106,25 

NaX-Ni
2+

(0,5M-3D)-RML 40% 4 550 137,5 

NaX-Ni
2+

(0,5M-3D)-CRL 58% 13 425 32,69 
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As atividades lipolíticas foram 850, 550 e 425 U/g, o complexo NaX-Ni
2+

(0,5M-3D)-

TLL foi o que apresentou maior atividade, o dobro que o novo complexo sendo estudado com 

a lipase CRL, e também superior ao complexo com RML,  o que está de acordo com 

reportado na literatura
70

. Mas ao verificar a atividade específica (atividade hidrolítica por mg 

de enzima presente no suporte), o complexo com RML foi o que apresentou maior atividade, 

e o complexo com CRL foi apresentou atividade inferior ainda mais evidente. 

Os complexos obtidos foram aplicados nas reações de transesterificação do óleo de 

microalgas com o uso de etanol em condições similares ao reportado
70

 e descritas no item 5.9 

com a variação do óleo utilizado (óleo de palma no trabalho citado), e a conversão dos 

triglicerídeos em ésteres etílicos (FAEEs) acompanhada durante 120 horas de reação e 

quantificadas por cromatografia gasosa (vide item 5.10), dados apresentados na Figura 12 e 

com detalhe para as 12 primeiras horas apresentado também nesta figura. 

 Um comportamento análogo foi observado para os complexos NaX-Ni
2+

(0,5M-3D)-

TLL e NaX-Ni
2+

(0,5M-3D)-RML, em que a velocidade de produção de FAEEs foi acelerada 

nas primeiras 9 horas, e a partir desse ponto consideravelmente lentas, atingindo conversão 

após 120 horas não muito superiores do que após as 9 primeiras horas. Nestes ensaios, o 

volume de álcool foi adicionado em 4 etapas, nos tempos 0, 3, 6 e 9 horas em quantidades 

iguais até atingir razão óleo:álcool 1:4.  

 

Figura 12: Acompanhamento de reações de transesterificação do óleo de microalgas na 

presença de etanol catalisada pelos complexos NaX-Ni
2+

(0,5M-3D)-TLL, NaX-Ni
2+

(0,5M-

3D)-RML e NaX-Ni
2+

(0,5M-3D)-CRL. Razão molar óleo: etanol de 1:4; temperatura de 40° 

C; agitação magnética de 300 rpm. 
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Justificativas iniciais para o observado estão na relação da redução na velocidade de 

conversão com as mudanças físico-químicas nos microambientes devido à produção de 

ésteres e de glicerol, que afetariam a interação enzima-suporte, limitando acesso ao substrato, 

mas essa justificativa ainda não está completamente comprovada no sistema em estudo, e 

outros fatores podem estar relacionados com lentidão observada, como por exemplo, a 

inibição enzimática pelo excesso de álcool (mesmo com adição em batelada) ou pela 

deposição do glicerol formado na superfície do suporte. Para o caso do complexo  NaX-

Ni
2+

(0,5M-3D)-CRL, ainda pouco estudado no sistema proposto, foi observado que após a 

segunda adição de álcool, a conversão em ésteres foi interrompida, o que indica que enzima 

sofreu inibição pelo excesso de álcool ou teve sua atividade comprometida com a exposição a 

temperatura de 40°C por longos períodos. 

Como as 12 primeiras horas nas reações de transesterificação se apresentaram como 

sendo de grande contribuição na produção de ésteres, estudos de otimização das reações de 

transesterificação verificando o efeito das adições de álcool em etapas e da determinação da 

temperatura ótima para a ação do complexo foram feitos em reações com esta duração para os 

complexos das lipases TLL e RML. A Figura 13 apresenta os resultados obtidos para a 

produção de FAEEs de ambos os complexos para 4 formas de adição do volume de álcool, 

adição única no tempo 0, adição em 4 etapas com alíquotas iguais para 3 diferentes intervalos 

entre uma adição e outra (uma em uma hora, duas em duas horas e três em três horas).  

Para o complexo NaX-Ni
2+

(0,5M-3D)-RML, as adições em 4 etapas resultaram em 

conversões muito próximas de ésteres, e somente o caso de adição única apresentou redução 

no percentual de FAEEs obtidos, indicando redução na atividade enzimática pelo efeito 

inibidor do álcool na enzima, sendo que é comumente reportado influências positivas ou 

negativas na formação de produtos relacionadas as concentrações de álcool presentes no meio 

reacional para lipases tanto na forma livre como imobilizadas
33; 145; 146; 147

. Para o complexo 

NaX-Ni
2+

(0,5M-3D)-TLL, o resultado observado foi o oposto, a adição única de álcool 

apresentou conversão levemente superior em relação as demais reações feitas com adições em 

etapas, mostrando que a lipase TLL imobilizada no suporte NaX-Ni
2+

(0,5M-3D) não sofre 

inibição, e é até mesmo favorecida pela presença total da quantidade de álcool desde o início 

da reação. Ambos os resultados estão relacionados à interação enzima-suporte, que para o 

caso do complexo TLL uma forte interação impediu a inativação do biocatalisador, 

protegendo seu sítio catalítico, interação esta não tão efetiva para o complexo RML quando 

toda a quantidade de álcool é adicionada na etapa inicial.  
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 Para verificar se o aumento da quantidade de etanol no meio reacional favorece o 

deslocamento químico no sentido de formação de produtos, dois ensaios foram realizados 

com razões óleo:álcool 1:6 e 1:8 para o complexo com TLL, e as conversões apresentaram um 

acréscimo de 2 % para o primeiro caso e um decréscimo de 3% para o segundo quando 

comparados com ensaio na proporção 1:4, o que confirma que o aumento na quantidade de 

álcool não favorece nem compromete a reação de transesterificação, pelo menos não no 

intervalo estudado. Pelo pouco conhecimento em relação ao complexo formado com a CRL, 

foi optado pela determinação da temperatura ótima deste para a reação de transesterificação 

utilizando proporção óleo:álcool 1:1, mesma quantidade de álcool presente no meio reacional 

nas 3 primeiras horas de reação dos ensaios apresentados na Figura 12, o qual apresentou 

aproximadamente 11% de FAEEs após 3 horas. 

 

Figura 13: Obtenção de FAEEs para os complexos NaX-Ni
2+

(0,5M-3D)-RML e NaX-

Ni
2+

(0,5M-3D)-TLL em reações de transesterificação de 12 horas a 40°C variando-se as 

etapas de adições de álcool. 

Os estudos da produção de FAEEs com a variação da temperatura foram feitos 

novamente em reações de 12 horas, adições únicas de álcool para os complexos TLL (1:4) e 

CRL (1:1) e em etapas de duas em duas horas para RML (1:4), no intervalo de 25 a 80 °C. A 

Figura 14 apresenta as curvas obtidas para cada complexo. A lipase TLL imobilizada no 

suporte NaX-Ni
2+

(0,5M-3D) apresentou maior conversão do óleo de microalgas em ésteres 

quando a temperatura de incubação foi de 35°C (85%) apenas 4 %  a mais que o ensaio a 
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40°C, e 52% que o sob temperatura de 80°C (ponto de mínima conversão no intervalo 

estudado), resultados que indicam o intervalo 35-45°C como sendo mais indicado para a 

aplicação deste complexo nesta reação.  

O complexo NaX-Ni
2+

(0,5M-3D)-RML não apresentou muita variação na produção de 

FAEEs com a variação da temperatura de incubação no intervalo estudado, sendo que, a 

diferença entre o ponto de máximo (45C°) e de mínimo (25°C) foi de apenas 10%, e no 

intervalo de 35 a 60°C, estas diferenças foram menores que 5%. Para o caso envolvendo o 

complexo com a lipase CRL, apesar do uso de razão óleo:álcool abaixo da relação 

estequiométrica da reação de transesterificação (1:3) foi possível verificar forte dependência 

da temperatura para este complexo, sendo que, a temperatura ótima foi determinada como 

sendo 30°C, com conversão de 22 %, e o máximo que poderia ser alcançado com o consumo 

de todo etanol disponível seria de 33% (baseado na estequiometria da reação).  

 

Figura 14: Curva de determinação de temperatura ótima para produção de FAEEs para os 

complexos enzimáticos em estudo: NaX-Ni
2+

(0,5M-3D)-TLL, NaX-Ni
2+

(0,5M-3D)-RML e 

NaX-Ni
2+

(0,5M-3D)-CRL. Razões molares óleo: etanol 1:4 para os dois primeiros e 1:1 para 

o terceiro. Adição única de álcool para os complexos com TLL e CRL e em etapas para RML 

(0, 2, 4 e 6 horas). 

Para as lipases TLL e RML na forma livre, são reportadas temperaturas ótimas 

determinadas pela hidrólise de p-NPP com valores aproximados aos determinados para os 

complexos nas reações de transesterificação
69; 70; 148

, enquanto que para CRL imobilizada em 

outro tipo de suporte a temperatura ótima para a metanólise foi de 45°C
76; 77

, o que mostra que 
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a interação enzima/suporte tem importância na estabilidade enzimática, e influência na sua 

atividade.    

A intenção inicial da introdução da lipase não específica CRL no sistema em estudo 

foi a sua aplicação após imobilização em conjunto com as demais lipases imobilizadas 

(coquetéis catalíticos) para a redução do tempo total de reação e obtenção de quantidades de 

produtos iguais ou maiores que os obtidos em reações longas, considerando as diferentes 

especificidades destas diferentes enzimas relacionadas à suas estruturas e funções e seus 

comportamentos em diferentes ambientes químicos, o que, por exemplo, reduziria a 

necessidade da migração acil nos 2-mono ou 1,2 e 1,3-diglicerídeos, assim como o reportado 

por Lee et al. (2013)
149

, que fizeram a combinação das lipases 1,3-específica R. oryzae e não 

específica C. rugosa imobilizadas, e obtiveram conversões acima de 99% do óleo de soja em 

ésteres metílicos em 21 horas, enquanto que o complexo com R. oryzae converteu 70% em 18 

horas e o com C. rugosa apenas 20% em 20 horas, indicando a combinação como satisfatória.  

Um estudo análogo aos mencionado acima, foi feito utilizando os complexos NaX-

Ni
2+

(0,5M-3D)-CRL e NaX-Ni
2+

(0,5M-3D)-RML, em específico, foram feitas as reações de 

transesterificação do óleo de microalgas com etanol em proporção molar final 1:4 (adicionado 

em 4 etapas de volumes iguais, nos tempos de 0, 3, 6 e 9 horas de reação), utilizando os 

complexos separadamente (5% m/m) e combinados (5% m/m de cada um), sob temperatura 

de 30°C (verificado como sendo a temperatura ótima para o complexo com CRL, e de não 

substancial efeito negativo na atividade do complexo com RML), com tempo reacional total 

de 12 horas, resultados ilustrados na Figura 15.  

O complexo envolvendo a lipase CRL isoladamente apresentou baixa conversão do 

óleo em ésteres (2,7%), o que confirma a forte influência do álcool na eficiência do complexo 

isolado quando se avalia o que foi discutido anteriormente: para o caso de adição de volume 

de álcool em proporção molar 1:1 no tempo 0, após 12 horas de reação (sem adição de mais 

etanol) 22% do óleo foi convertido na temperatura de 30°C (Figura 14), o que indica que após 

a segunda adição de álcool no tempo de 3 horas para o caso sendo apresentado neste 

parágrafo, houve total inibição da atividade do catalizador, assim como para o caso inicial 

discorrido, no qual os ensaios foram feitos a 40°C, e 11% de conversão foi atingida nas 3 

primeiras horas de reação, e a produção não aumentou após a adição da segunda alíquota de 

álcool (Figura 12).  

O complexo com RML converteu 58% do óleo nas mesmas condições do complexo 

com CRL, enquanto que, após combinação dos dois catalisadores 88% de ésteres etílicos 

foram produzidos, sendo que seria esperada, devido à contribuição isolada dos complexos, 
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uma produção de 60,7% (58 + 2,7%), observação similar às reportadas nos trabalhos citados 

sobre o uso de coquetéis enzimáticos utilizando enzimas com diferentes especificidades nas 

reações de transesterificação.  

A diferença observada na conversão do óleo quando aplicado complexos com 

diferentes enzimas combinados, não necessariamente confirma a questão levantada em 

relação à especificidade enzimática. Outros fatores podem estar relacionados ao aumento na 

produção, entre eles: presença de maior quantidade do suporte composto com níquel, que 

poderia isoladamente ser responsável por tal aumento, ou a melhor difusão do biocatalisador 

no meio reacional quando há maior massa de catalisador presente. 

 

 

Figura 15: Aplicação dos complexos com as lipases CRL e RML imobilizadas no suporte 

NaX-Ni
2+

(0,5M-3D) nas reações de transesterificação do óleo de microalgas, isolados ou 

combinados. Nos ensaios foram utilizados 5% m/m de cada complexo (totalizando 5 e 10% 

para os casos isolados e combinados, respectivamente), banho térmico a 30°C, razão molar 

final óleo:etanol 1:4 (adição em 4 etapas de volumes iguais de álcool, nos tempos 0, 3, 6 e 9 

horas) e agitação magnética 300 rpm por 12 horas . 
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6.1.3 Estabilidade térmica lipase RML após imobilização. 

Conforme apresentado no item 6.1.2, em específico na Figura 14, o complexo 

envolvendo a lipase de Rhizomucor miehei imobilizada em suporte zeolítico após troca iônica 

dos cátions extra-rede Na
+ 

por Ni
2+

 apresentou similar atividade catalítica no intervalo de 

temperaturas estudado (25 a 80°C). De Vasconcellos et al. (2013, 2015)
69; 70

 e Bergamasco et 

al. (2013)
150

  apresentaram estudo do comportamento da lipase RML na forma livre para 

diferentes temperaturas aplicada nas reações de hidrólise de pNPP, e observaram um 

comportamento de dependência da temperatura na atividade catalítica desta enzima, a qual 

teve maior atividade no intervalo entre 35 e 45°C, e crescente redução na atividade com o 

decaimento da temperatura ou a elevação da mesma nos pontos fora deste intervalo, e, apesar 

de terem sido feitas as imobilizações desta enzima em diferentes materiais nesses estudos, 

estudos similares para os complexos não foram feitos
69; 70

, ou não apresentaram 

comportamentos diferentes para enzima na forma livre ou imobilizada (com exceção de um 

caso de significante redução na atividade do complexo comparada a  da enzima livre)
150

.  

Apesar da principal vantagem referente à imobilização de enzimas em suportes sólidos 

ser a possível reutilização destes biocatalisadores, vantagens como aumento na atividade, na 

seletividade e na estabilidade são também almejadas, e reportadas na literatura
151

, como por 

exemplo, uma estabilidade térmica possibilitando a aplicação de uma enzima em temperaturas 

maiores ou menores quando comparadas a temperatura ótima de atividade no caso livre em 

um processo catalítico, algumas vezes melhorando as velocidades reacionais ou pelo menos 

apresentando atividade, o que ampliaria as possibilidades de atuação dos catalisadores para 

sistemas que necessitam temperaturas diferentes das temperaturas apresentadas para as 

enzimas livres no meio reacional na síntese de um produto de interesse. 

 Uma breve revisão bibliográfica para verificar se é comum a publicação de casos 

envolvendo estabilidade térmica devido à imobilização da lipase RML com finalidade de 

aplicação em reações de transesterificação em sistemas livre de solvente foi feita, e está 

apresentada na Tabela 2. Boa parte dos estudos encontrados fez uso de complexos 

enzima/suporte comercial
152; 153; 154; 155; 156; 157; 158

, somente 3 destes casos aplicaram os 

complexos para mais de uma temperatura
152; 153; 155

, e em apenas um destes foi verificado 

manutenção da atividade para o intervalo estudado (35-70°C)
153

, não sendo dada maior 

atenção a este resultado, pois conversão foi inferior a 40%, e o estudo direcionado a 

otimização relacionado a adição de álcool em etapas no sistema. Para os demais casos, foi 

feita síntese de suportes e a imobilização desta lipase
37; 69; 70; 150; 159

, mas também não foram 
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realizados estudos do comportamento dos complexos para diferentes temperaturas nas reações 

de transesterificação.  

Os estudos relacionados à imobilização da lipase RML em suportes zeolíticos após 

troca iônica com níquel foram iniciados por De Vasconcellos et al. (2015), e neste trabalho foi 

apresentado um modelo teórico que explicaria um efeito sinérgico observado após a 

imobilização da lipase de Thermomyces lanuginosus neste mesmo suporte na produção de 

FAEEs, e deixou indicado que a melhor atividade da enzima na forma complexada estaria 

relacionada a mudanças conformacionais proporcionadas pela imobilização levando a 

abertura da lid e exposição de seu sítio catalítico, diferentemente do caso envolvendo a RML, 

e esses comportamentos diferentes foram atribuídos à diferenças nas sequências de 

aminoácidos das enzimas, ou seja, nas suas estruturas. Com base nisso, a estabilidade térmica 

observada para a RML no presente trabalho, está provavelmente relacionada a mudanças 

conformacionais na enzima devido à interação com o suporte, que permitiu a manutenção de 

sua atividade no intervalo de 25-80°C.   
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Tabela 2: Aplicações da lipase RML imobilizada em diferentes suportes em reações de transesterificação de óleos. 

RML utilizada/ suporte de 

imobilização 

Óleo: álcool/ (razão molar) 

/agitação  

Temperatura de Reação / 

tempo/ % água (m/móleo)/ 

% catalisador (m/móleo) 

Conversão  Estudo eficiência do 

catalisador para diferentes 

temperaturas na reação de 

transesterificação 

Ref. 

(Lipozyme)/ resina de troca 

aniônica 

Girassol: metanol/ (1:3)/ 

250 rpm 

50°C/ >8h/0%/ 8% ~85% (35-60°C) 
152

 

(Lipozyme RM, IM)/ resina de troca 

iônica 

Girassol: metanol/ (1:3) 

/200 rpm 

40°C / 24h/ 0%/10% >80% (35-70°C) 
153

 

(Lipozyme IM-77)/ macroporous 

weak anionic resin beads 

Soja: metanol/ (1:3,4) / 

200 rpm 

36,5°C / 6,3 h/ 5,8 92,2% (35-55°C) 
155

 

(Lipozyme RM, IM)/ resina de troca 

iônica 

Soja: etanol/ (1: 7,5) / 200 

rpm 

30°C / 10h/ 4%/ 15% 36,78 % - 
156

 

(Lipozyme RM, IM)/ resina de troca 

iônica 

Trioleína: butanol/ (--)/ 80 

osc.min 

40°C/ 24h / 0%/ 1,46% 100 % - 
157

 

(Lipozyme RM, IM)/ resina de troca 

iônica 

Mahua: etanol/ (1:4)/ 200 

rpm 

40°C/ 24h/ 0%/ 10% ~80% - 
158

 

Lipase comercial/ sílica-gel epoxy-

funcionalizada  

Canola: metanol / (1:3)/ 

250 rpm 

50°C/ 96h/ 0%/ 13,6 % ~65% - 
159

 

 (Lipozyme RM, IM)/ resina de 

troca iônica 

Algodão: (etanol, 1-

propanol, 1-butanol e 

isobutanol)/ (1:3)/ -- 

40°C/ 24h/0% /10% 50-65% - 
154

 

Lipase comercial/ Zeólita 

Gismondina tratada por troca iônica 

com metais de transição 

Soja: metanol/ (1:5)/ -- 40°C/ 72h/ 0%/ -- 56,2% - 
69

 

Lipase comercial/ Microesferas de 

PVA 

Soja: etanol/ (1:6) / -- 37°C/ 72h/ 0%/4% 66,2% - 
150

 

Lipase comercial/ Nanozeólita 

Faujasita tradada por troca iônica 

com metais de transição 

Palma: etanol/ (1:4)/ -- 40°C/ 48h/ 0%/3%  73,6% - 
70

 

Lipase comercial/ Zeólita Silicato- 1 Oliva: metanol/ (1:5)/ -- 37°C/ 3h/ 0%/ 5% >80% - 
37
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6.1.4 Estudo dos parâmetros cinéticos das lipases TLL e RML livres e dos respectivos 

complexos 

As estimativas dos parâmetros cinéticos Km e Vmax aparentes para as lipases TLL e 

RML nas formas livres e após imobilização no suporte NaX-Ni
2+

(0,5M-3D) foram feitas pela 

aproximação de modelos mais complexos ao modelo de Henri-Michaelis-Menten, permitida 

após a condição de um excesso de água presente no meio reacional ser levada em 

consideração conforme discutido por Paiva et al. (2000)
83

. Experimentalmente, duas 

metodologias foram seguidas, a primeira a partir da hidrólise de p-NPP (seção 5.7.2.2) e a 

segunda da hidrólise de azeite de oliva emulsificado (seção 5.7.2.1). Os parâmetros foram 

usados para comparação entre as enzimas nos estados livre e imobilizada, com intuito de 

obtenção de informação da influência do suporte na enzima após a sua imobilização. A Tabela 

3 apresenta os resultados obtidos para as duas lipases dos parâmetros cinéticos a partir de 

ambas as metodologias após “fitting” não linear (Hill fit, sigmoidal) utilizando o software 

Origin
®
-pro8, assim como os intervalos de concentração utilizados nos ensaios e o coeficiente 

de determinação R
2
 (que avalia o quão bem os dados se encaixam ao modelo proposto, na 

escala de 0 a 1, sendo 1 o valor de perfeita adequação dos dados coletados ao modelo).  

A partir da hidrólise de p-Nitrofenol Palmitato, os parâmetros Km e Vmax foram 

satisfatoriamente estimados (R
2
>0,99) para ambas as lipases em sua forma livre, mas a 

metodologia não foi capaz de fornecer dados que se encaixassem ao modelo proposto e 

permitisse comparação entre as formas livre e imobilizadas, sendo que, para a TLL 

imobilizada os valores de Km e Vmax foram 1,3 ± 0,9 e 33 ± 16 respectivamente e R
2
~0,93. 

Apesar dos dados apresentarem aproximadamente 93% de ajuste ao modelo, os desvios 

padrão dos parâmetros foram superiores a 50% dos valores destes, o que reduz drasticamente 

a confiabilidade dos valores obtidos. Para a RML, os valores não foram apresentados, pois os 

dados não se ajustaram ao modelo, e apresentaram valores maiores que 10
10

 para ambos os 

parâmetros, o que os qualifica como fora da realidade para o sistema estudado.  

É usualmente empregado na literatura o uso de pNPP como substrato para 

determinação da atividade lipolítica de lipases, principalmente na sua forma livre, e menos 

frequentemente após procedimento de imobilização
69; 70; 82

. Alguns pontos são comumente 

discutidos em relação à aplicação desta metodologia na estimativa de parâmetros cinéticos de 

lipases, entre eles: a dificuldade na paralização da reação no tempo determinado, para correta 

quantificação dos produtos obtidos no intervalo de interesse. Chiou et al. (2004) utilizaram 

soluções de carbonato de sódio 0,5 M para a paralização da reação de hidrólise do pNPP pela 
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lipase de C. Rugosa em suas formas livre e imobilizada, mas a técnica foi apenas aplicada na 

determinação de atividade pontual, neste trabalho, esse sal foi testado, mas a paralização da 

reação não foi alcançada, e a coloração amarelada da solução se intensificou, o que 

impossibilitou seu emprego nos estudos. A paralização com etanol (>99%) também foi 

testada, e novamente o resultado desejado não foi obtido.    

Tabela 3: Parâmetros cinéticos (aparentes Km e Vmax) determinados a partir ajuste não linear 

(Hill fit Origin
®

-pro8) para as lipases TLL e RML livres e imobilizadas para dois substratos 

diferentes. 

Substrato Enzima Intervalo de 

[substrato] (mM) 

Km (mM) Vmax (U*) R
2 

 TLL  

pNPP Livre 0,1 -- 0,9 1,6 ± 0,5
 

4,6 ± 1,0 0,99016 

Imobilizada 0,1 -- 0,9 1,3 ± 0,9
 

33 ± 16 0,93245 

Azeite de 

Oliva 

Livre 100 – 900 1110 ± 140 451 ± 37 0,99641 

Imobilizada 100 – 900 1230 ± 30 535 ± 10 0,99987 

 RML  

pNPP Livre 0,1 -- 0,9 2,2 ± 0,4
 

80 ± 12 0,99742 

Imobilizada 0,1 -- 0,9 - - - 

Azeite de 

Oliva 

Livre 100 – 900 1700 ± 200 341 ± 28 0,99851 

Imobilizada 100 – 900 660 ± 40 290 ± 9 0,99854 

*Uma unidade de atividade enzimática (U) foi definida como sendo o número de micro moles de pNP (pNPP) ou 

ácidos graxos (azeite de oliva) liberados na hidrólise do substrato por minuto por mg de enzima. Foram 

consideradas as massas de enzima (em mg) presentes nas soluções enzimáticas (livre) ou fixas nos suportes 

(imobilizada) utilizadas nos ensaios conforme indicado nas seções 5.7.2.1 e 5.7.2.2.  

Para o caso da enzima livre, a paralização não é de extrema necessidade, pois a 

medida da absorbância pode ser feita no tempo desejado, sem incluir fatores externos ao 

ensaio antes desta etapa, mas, para a enzima na forma imobilizada isso é importante, pois é 

necessário fazer a separação do sólido do meio reacional para medida da absorbância, pois o 

complexo compromete a determinação do produto obtido por espectroscopia. O controle das 

condições físico-químicas do meio reacional, e como estas condições afetam as lipases, 

principalmente em relação à ativação interfacial destas, pois, é conhecida a influência da 

presença de agentes surfactantes como a goma-arábica e o Triton-X na ativação ou inativação 

de lipases, relacionadas à suas concentrações
88; 160; 161

, e nos meios reacionais usados no 

trabalho, ambos os surfactantes estão presentes, e o efeito das suas presenças (apesar de 

concentração constante em todos os ensaios), não foram profundamente estudados. 
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 No caso do substrato azeite de oliva emulsificado, para ambas as lipases nas formas 

livre ou imobilizada, os dados coletados se encaixaram ao modelo proposto com ajustes 

superiores a 99% (R
2
>0,99), e os desvios padrão associados aos parâmetros foram todos 

inferiores a 15% do valor dos mesmos, o que permitiu uma análise da influência da 

imobilização das lipases no suporte estudado. Os valores aparentes de Km para a lipase TLL 

foram 1110 ± 140 mM (livre) e 1230 ± 30 mM (imobilizada), valores que dentro da margem 

de erro (desvio padrão) são os mesmos, o que indica que a interação enzima-substrato não foi 

afetada pelo procedimento de imobilização, e algo semelhante foi observado para os valores 

aparentes de Vmax, 451 ± 37 µmoles.min
-1

.mg
-1

 (livre) e 535 ± 10 µmoles.min
-1

.mg
-1 

(imobilizada), sendo que, a velocidade máxima de hidrólise foi levemente superior para a 

enzima imobilizada, o que indica um melhor arranjo estrutural da enzima após imobilização 

resultando em uma melhora na sua atividade lipolítica. 

 Para a RML, um comportamento diferente foi observado, o valor de Km após 

imobilização (660 ± 40 mM), aproximadamente 2,5 vezes menor que o mesmo para a enzima 

livre, ou seja, a afinidade entre enzima e substrato é maior para a enzima na forma 

imobilizada. Um leve decréscimo no valor de Vmax após imobilização foi observado, e era 

esperado levando-se em consideração o aumento da afinidade enzima-substrato, reduzindo o 

número de “turnovers”. Comportamentos análogos ou divergentes ao observado para lipases 

antes e após imobilização são comumente reportados, e explicados por diversas razões, entre 

elas: a natureza hidrofóbica do suporte, e consequente ativação enzimática
86

; imobilização 

limitando o acesso do substrato ao sítio catalítico da enzima
85

; mudanças conformacionais da 

estrutura tridimensional da enzima favorecendo a catálise
81; 82; 86

; e a limitação causada pelo 

suporte na difusão enzimática no meio reacional reduzindo o acesso do substrato ao sítio 

catalítico enzimático 
84

. 

  Comparando-se as duas metodologias aplicadas para a estimativa dos parâmetros 

cinéticos, àquela referente à hidrólise do azeite de oliva emulsificado é mais adequada a este 

sistema, pois permitiu comparação da enzima em ambas as formas (livre e imobilizada), e, 

além disso, em caráter experimental, reduz a influência de variáveis externas nos resultados, e 

melhora a estatística envolvida. Mas, apesar de ser possível a obtenção dos parâmetros 

aparentes para o caso de hidrólise, uma comparação com a aplicação destas enzimas e dos 

complexos nas reações de transesterificação não é plausível, pois o mecanismo envolvido é 

muito mais complexo, por exemplo, envolve a formação de mais de um produto, a presença 

de inibidores no ambiente reacional, tempos de reações muito longos, e de dificuldade de 

acompanhamento da formação dos produtos.  
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Para estimativa dos parâmetros cinéticos das lipases envolvidas nas reações de 

transesterificação, modelos mais complexos e procedimentos experimentais mais completos 

devem ser seguidos e executados, sendo que, alguns casos foram anteriormente reportados
162; 

163
, assim como para a reação de hidrólise

164
, mas uma metodologia padrão e um mecanismo 

referente ainda não foram adotados, portanto estes estudos continuam em aberto
83; 88

. 

6.1.5  Imobilização e aplicação da lipase de Candida antarctica B (CALB). 

A lipase CALB foi imobilizada na nanozeólita faujasita como sintetizada (NaX-Na
+
)  e 

após troca iônica com níquel (NaX-Ni
2+

(0,5M-3D) conforme protocolo apresentado na seção 

5.5, imobilizando 17 e 33% da proteína disponibilizada respectivamente, gerando complexos 

com cargas enzimáticas de 2,7 e 5,3 mg/g, dados apresentados na Tabela 4. Foram verificadas 

as atividades hidrolíticas dos complexos e da lipase na forma livre pelo método descrito no 

item 5.7.1, e em todos os casos não foram verificadas atividades lipolíticas superiores a 6% da 

atividade do complexo NaX-Ni
2+

(0,5M-3D)-TLL, complexo com melhor atividade dentre os 

estudados neste trabalho, indicando que a lipase CALB apresenta baixa velocidade de reações 

na hidrólise de triglicerídeos. 

Tabela 4: Percentual de Imobilização, carga enzimática e atividade lipolítica dos complexos 

com a lipase CALB com os suportes NaX-Na
+
 e NaX-Ni

2+
(0,5M-3D). 

 

Amostra 

% de 

Imobilização 

Proteína 

Adsorvida 

(mg/g) 

Atividade 

lipolítica 

(U/g) 

Atividade 

Específica 

(U/mg) 

NaX-Na
+
-CALB 17 2,7 25 9,26 

NaX-Ni
2+

(0,5M-3D)-CALB 33 5,3 50 9,43 

CALB livre - - 50* 9,43 

*quantidade de enzima utilizada na forma livre equivalente a quantidade imobilizada em 0,1g do complexo 

NaX-Ni
2+

(0,5M-3D)-CALB. 

 As baixas atividades lipolíticas apresentadas tanto pelos complexos quanto para a 

enzima CALB na forma livre despertaram a atenção, e antes do inicio da aplicação dos 

mesmos nas reações de transesterificação, uma busca na literatura foi feita para verificar as 

condições experimentais nas quais complexos envolvendo esta enzima são realizadas. De 

início, foi observado que os estudos comumente reportam o uso da rota metílica (rota 

principal), e proporções molares menores que 8 vezes a quantidade de metanol em relação as 

quantidades de óleos  são utilizadas e adicionadas em batelada, mas divergem nas 

temperaturas utilizadas (30°C)
165

, (50°C)
145; 166

 e (60°C)
167

.  
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Partindo dessa revisão, o estudo inicial envolvendo a Candida antarctica B foi feito 

utilizando metanol em quantidade estequiométrica (1:3) para conversão do óleo de microalgas 

sob diferentes temperaturas (30, 40, 50 e 60°C), com adição de álcool em etapas (alíquotas de 

volumes iguais em 4 etapas para total adição da quantidade de metanol, nos tempos de 0, 2, 4 

e 6 horas), com período reacional total de 12 horas. Para todas as temperaturas aplicadas, as 

conversões do óleo em ésteres foram inferiores a 5% para a enzima livre ou para o complexo 

NaX-Na
+
-CALB, e superiores a esta quantidade apenas para as temperaturas de 50°C (17%) e 

60°C (19%) para o complexo NaX-Ni
2+

(0,5M-3D), ou seja, conversões muito baixas após 

aplicação dos catalisadores em questão. 

 Os resultados novamente direcionaram a busca por mais informação na literatura a 

respeito da lipase em questão, e uma informação importante foi levantada: a lipase CALB 

teria maior atividade esterificante em ácidos graxos livres quando comparada com sua ação 

transesterificante em triglicerídeos
168; 169; 170

. Para verificar essa informação, a lipase CALB 

na forma livre foi primeiramente testada na esterificação de ácido oleico utilizando metanol e 

etanol, em condições experimentais escolhidas com base em trabalhos reportados na 

literatura, razão molar ácido:alcool (1:2)
171

 e temperatura (45°C)
172

; e uma quantidade 

correspondente a 3 vezes a quantidade de CALB imobilizada na quantidade utilizada (5% 

m/m) de complexo  NaX-Ni
2+

(0,5M-3D)-CALB, adição única de álcool no início da reação,  

que foi deixada nas condições mencionadas sob agitação magnética de 300 rpm por 12 horas. 

O ensaio utilizando metanol apresentou conversão de 87% do ácido em ésteres metílicos, 

enquanto que para o caso de aplicação de etanol, 91% de ésteres etílicos foram produzidos, 

confirmando a informação levantada a respeito da especificidade desta enzima nas condições 

estudas.  

Levando-se em consideração as motivações ressaltadas no item 2.2.2, por ter sido 

utilizado na maioria dos estudos deste trabalho, e pela conversão superior quando comparada 

ao uso de metanol, o etanol foi escolhido para prosseguimento dos trabalhos, aplicando os 

complexos obtidos pela imobilização da enzima. 5% m/m de complexo foram utilizados nas 

reações em condições análogas aos ensaios com enzima livre, e os resultados estão ilustrados 

na Figura 16. O complexo NaX-Na
+
-CALB

 
converteu 26% do ácido oleico disponível, 

enquanto 83% do ácido foi esterificado pelo complexo NaX-Ni
2+

(0,5M-3D)-CALB, 

conversão de grande significância levando-se em consideração o fato de que apenas 1/3 da 

quantidade de enzima utilizado no ensaio com enzima livre estava imobilizada na quantidade 

de complexo utilizada, foi capaz de atingir mais de 90% da conversão em comparação com o 

ensaio envolvendo a lipase não imobilizada. 
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Figura 16: Aplicação da lipase CALB na forma livre ou imobilizada nas reações de 

esterificação do ácido oleico via rota etílica, razão molar 1:2 (ácido:álcool), temperatura de 

45°C, sob agitação magnética 300 rpm por 12 horas. *A quantidade de enzima livre utilizada 

foi 3 vezes a quantidade de enzima presente na quantidade de complexo NaX-Ni
2+

(0,5M-3D)  

utilizada em reação.  

Para comparação, o complexo NaX-Ni
2+

(0,5M-3D)-TLL foi aplicado nas reações de 

esterificação do ácido oleico nas mesmas condições que o complexo análogo com CALB, e 

uma conversão de 89% foi atingida, mostrando que este complexo também possui atividade 

esterificante tão eficiente quanto para o caso relacionado a CALB, além de ter anteriormente 

se apresentado como de alta eficiência nas reações de transesterificação do óleo de 

microalgas, óleo este que, segundo patente
114

, possui menos de 2% de ácidos graxos livres em 

sua composição, e apresentou índice de acidez de 0,56 mg KOH/g (determinado conforme 

descrito no item 5.9). 

Após verificação da atividade esterificante da lipase CALB, foi feita a aplicação da 

mesma (e de seus complexos) em reações de transesterificação e esterificação simultâneas, via 

rota etílica, de um óleo com alto índice de acidez (óleo de Macaúba), 112 mg KOH/g, 

retomando o foco do trabalho que é a aplicação de biocatalisadores heterogêneos na 

conversão de óleos de origem renovável. Para comparação, o complexo com a lipase TLL foi 

também aplicado a esse substrato. Os ensaios foram feitos para diferentes quantidades de 



77 
 

complexos (isolados ou combinados) e enzima livre, em banho térmico a 45°C, sob agitação 

magnética de 300 rpm e proporção molar 1:6 (óleo:etanol), sendo o volume total de álcool 

adicionado em etapa única no início da reação, levando-se em consideração as tolerâncias a 

altas concentrações de etanol para os complexos com TLL (transesterificação de óleo de 

microalgas) e com CALB (esterificação de ácido oleico). 

Os resultados para 11 ensaios utilizando os catalisadores mencionados estão 

apresentados na Tabela 5. Com o uso de 5% m/m (ensaio 1) de NaX-Na
+
-CALB em reação, 

apenas 16% do substrato disponível foi convertido em ésteres, e o produto apresentou 84% de 

índice de acidez comparado ao substrato, devido à baixa carga enzimática do complexo, 

resultando em baixo potencial catalítico. Utilizando 5% m/m (ensaio 2) do complexo NaX-

Ni
2+

(0,5M-3D)-CALB, 52 % do substrato foi convertido em 12 horas, enquanto que, para 

mesma quantidade de enzima na forma imobilizada utilizada no ensaio 2, 54% de FAEEs foi 

produzido (ensaio 3), indicando que o comportamento da enzima na forma livre e imobilizada 

é similar, e o suporte foi capaz de manter o potencial catalítico da enzima.  

Para quantidades menores ou maiores de NaX-Ni
2+

(0,5M-3D)-CALB utilizadas (2,5 e 

10% m/m), não houve redução nem aumento significativo na produção de ésteres (50 e 58% 

respectivamente), e o uso de 3 vezes a quantidade de enzima do ensaio 2 na forma livre, 

apresentou conversão de 64% (ensaio 4). O óleo de macaúba apresenta aproximadamente 

56% de sua composição de ácidos graxos livres (com base na massa molecular do ácido 

oleico como padrão, com fator de divisão do índice de acidez igual a 1,99
173

), portanto, a 

conversão máxima apresentada pela enzima CALB, verificada como preferencialmente 

esterificante, por volta de 60% é um resultado esperado, e os produtos ensaios de 2 a 4 

apresentaram índices de acides inferiores a 32% o índice de acidez do óleo de macaúba, sendo 

que para o caso de conversão máxima dentre esses (ensaio 4), apenas 13% do índice de acidez 

inicial foi verificado. 

 Aplicando-se o complexo NaX-Ni
2+

(0,5M-3D)-TLL para catálise do óleo de 

macaúba, utilizando 5 % m/m de catalisador, 67% do substrato foi convertido em FAEEs, e 

38% do índice de acidez inicial foi constatado, enquanto que, para o uso de 2,5% m/m, 60% 

de FAEEs foram obtidos, e 44% do índice de acidez mantido, dados que indicam a atuação do 

complexo com TLL tanto na esterificação dos ácidos graxos livres quanto na 

transesterificação dos glicerídeos presente no óleo de macaúba, pois após as produções de 

FAEEs em quantidades similares (ensaios 4 e 5), o índice de acidez remanescente do ensaio 5 

foi 3 vezes superior ao do ensaio 4. 
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Tabela 5: Acidez remanescente (% relativo à acidez inicial) e percentual de conversão em 

ésteres etílicos (FAEEs) obtidos das reações de transesterificação/esterificação do óleo de 

macaúba na presença de complexos envolvendo as lipases CALB e TLL e de CALB na forma 

livre. 

Ensaio Catalisador  

(% m/m) 

Acidez 

relativa
*
 (%) 

FAEEs 

(%) 

1 NaX-Na
+
-CALB 84 16 

2 NaX-Ni
2+

(0,5M-3D)-CALB (5%) 27 52 

3 CALB Livre (quantidade equivalente à imobilizada 

utilizada no ensaio 2) 
21 54 

4 CALB Livre (3 vezes a quantidade equivalente à 

imobilizada do ensaio 2) 

13 64 

5 NaX-Ni
2+

(0,5M-3D)-TLL (5%) 38 67 

6 NaX-Ni
2+

(0,5M-3D)-CALB (2,5%) 32 50 

7 NaX-Ni
2+

(0,5M-3D)-TLL (2,5%) 44 60 

8 NaX-Ni
2+

(0,5M-3D)-CALB (2,5%) + NaX-Ni
2+

(0,5M-

3D)-TLL (2,5%) 

28 72 

9 NaX-Ni
2+

(0,5M-3D)-CALB (2,5%) + NaX-Ni
2+

(0,5M-

3D)-TLL (2,5%) 

28 72
** 

10 NaX-Ni
2+

(0,5M-3D)-CALB (5%) + NaX-Ni
2+

(0,5M-

3D)-TLL (5%) 

24 73 

11 NaX-Ni
2+

(0,5M-3D)-CALB (10%) 23 58 

* Percentual de Acidez do produto comparado ao substrato (112 mg KOH/g de óleo de macaúba). 

** Reação de 20 horas.  

 Com intuito de aumentar a produção de FAEEs, foram aplicados em conjunto os 

complexos NaX-Ni
2+

(0,5M-3D)-CALB e NaX-Ni
2+

(0,5M-3D)-TLL nas reações de 

esterificação/transesterificação de óleo de macaúba em condições análogas aos ensaios 

realizados para os casos isolados. Ao se utilizar 2,5% m/m de NaX-Ni
2+

(0,5M-3D)-CALB e 

2,5% m/m de NaX-Ni
2+

(0,5M-3D)-CALB (ensaio 8), 72 % do óleo foi convertido, enquanto 

que, para quando usado o dobro dos respectivos complexos (ensaio 10), a conversão foi 

praticamente a mesma, 73%, nas 12 horas de reação, ou seja, o aumento na quantidade de 

catalisador não resultou no aumento na produção, indicando que, possivelmente, outros 

fatores estariam limitando as reações, como por exemplo o tempo de duração das reações, ou 

a inibição enzimática pela presença de glicerol formado.  

O ensaio 9 foi feito para verificar se o fator tempo era responsável pela limitação na 

produção de ésteres no sistema em estudo, o que não foi confirmado, pois a mesma conversão 

do ensaio 8 foi quantificada, sendo que, a única diferença entre os ensaios foi o tempo de 

duração, prolongado para 20 horas no ensaio 9. Os percentuais remanescentes de índice de 
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acidez para os ensaios de 8 a 10 foram entre 24 e 28%, abaixo do apresentado para o uso de 

complexos com TLL e similares aos com CALB.  

6.1.6 Aplicação de ferramentas de bioinformática 

6.1.6.1 Estruturas cristalográficas das lipases CRL e CALB em conformações aberta e 

fechada. 

Com base no modelo proposto por De Vasconcellos et al. (2015)
70

 que relacionou a 

abertura da lid da lipase de T. lanuginosus  à interação da mesma com o suporte a partir do 

uso de ferramentas de bioinformática, estudos similares foram feitos para as lipases de C. 

rugosa (CRL) e Candida antarctica B (CALB), no intuito de compreensão parcial da ligação 

estrutura-função destas enzimas. 

 Apesar de serem enzimas do mesmo tipo que as lipases de T. lanuginosus  e  

Rhizomucor miehei, as lipases de C. rugosa e Candida antarctica B apresentam um 

comportamento bastante diferente quando aplicadas em um sistema em comum, conforme 

relatado experimentalmente nas seções anteriores. Na primeira etapa dos estudos de 

bioinformática, utilizou-se as estruturas cristalográficas disponíveis no Protein Data Bank 

(PDB) para ambas as lipases em conformação fechada e aberta (vide IDs no item 5.13), foram 

feitas as sobreposições de suas estruturas identificando as mudanças conformacionais que 

deixariam os sítios ativos expostos das lipases CRL e CALB, Figura 17. 

As lipases CRL e CALB possuem sequências de 534 e 317 resíduos de aminoácidos, 

respectivamente, e o alinhamento de suas sequências com as das lipases TLL e RML (que 

apresentam um alto percentual de alinhamento quando comparadas entre si, ambas com 269 

resíduos de aminoácidos) apresentaram baixo grau de similaridade, no entanto, a tríade 

catalítica é conservada em todas elas. 

  No caso da lipase de C. rugosa, uma atenção especial é dada para o comportamento de 

sua lid, de estrutura mais complexa quando comparada com a das lipases de R. miehei e T. 

lanuginosus (que apresentam uma lid simples, composta de uma α-hélice que se abre num 

movimento de corpo rígido, quando simulada em solvente orgânico)
174

. Segundo Rehm et al. 

(2010)
174

, para ativação da enzima a lid necessita de um estágio de transição, que se trata de 

seu desenovelamento, estágio este dependente do solvente, e verificaram que a conformação 

aberta é estabilizada em tolueno, enquanto que a fechada é mais comum em água. 

A lipase de C. antarctica B, é comumente reportada como não apresentando 

significante ativação interfacial, sendo que, a conformação fechada, conforme ilustrada na 

Figura 17, foi descrita por Stauch et al. (2015)
175

. A conformação aberta segundo os autores 
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seria o resultado de um enovelamento formando uma α-hélice a partir de uma região de alça 

presente na conformação fechada, todavia ambas as conformações aberta e fechada não 

limitariam o acesso dos substratos ao sítio catalítico, tornando-a desta maneira aplicável para 

diferentes substratos.      

 

Figura 17: Modelagem da abertura da lid das lipases CRL e CALB, com detalhes a direita. 
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6.1.6.2 Potenciais eletrostáticos superficiais das lipases CRL e CALB comparadas com os 

das lipases TLL e RML. 

 Um estudo comparativo foi feito entre os potenciais eletrostáticos superficiais das 

lipases CRL e CALB (conformações fechada e aberta) com as lipases TLL e RML 

previamente reportadas
70

 de acordo com item 5.13.1, levando-se em consideração a 

importância do conhecimento da distribuição de cargas eletrostáticas na superfície de 

enzimas, que posteriormente são imobilizadas em suportes por adsorção (devido à interações 

eletrostáticas), resultado apresentado na Figura 18. Para o caso da CRL, os padrões de cargas 

são similares aos da TLL e da RML, e nas regiões ao redor da lid observa-se 

predominantemente cargas positivas (azul) ou neutras (branco), enquanto nas regiões da face 

oposta são apresentadas em sua maioria cargas negativas (vermelho), indicando que a 

adsorção destas lipases em suporte carregado positivamente se daria preferencialmente na 

região oposta a lid.  

Uma distribuição de cargas diferentes é observada para a lipase CALB, na qual cargas 

positivas são predominantes em toda sua estrutura (mescladas com regiões neutras), com 

exceção a região que engloba seu sítio catalítico (negativa) e suas proximidades (neutras), 

região que na conformação aberta apresenta uma maior densidade de cargas negativas.  

A presença da região carregada negativamente na face oposta a lid da lipase CRL, 

similar ao caso da TLL, deu origem ao questionamento se o modelo proposto para explicar a 

interação zeólita-lipase que levou a uma ativação enzimática no trabalho de De Vasconcellos 

et al. (2015)
70

 também seria aplicável para esta enzima. Para averiguar essa hipótese, foram 

realizadas simulações computacionais para análises de modos normais (item 5.13.2) com o 

uso da estrutura cristalográfica tridimensional da CRL na forma fechada (1TRH) disponível 

no Protein Data Bank (PDB). Embora alguns autovetores tenham apresentado um movimento 

da lid, não foi possível verificar a conformação de lid aberta para nenhum dos estados 

analisados. 

 Medindo-se a distância entre os carbonos gama presentes nos resíduos de 

aminoácidos Pro-74 (pertencente à lid) e Pro-443 foi possível avaliar o grau de abertura dos 

estados simulados em comparação com a estrutura aberta. Na conformação fechada (PDB ID 

1TRH) essa distância é de 3,8 Ȧ, enquanto que para o caso aberto (PDB ID 1CRL) este valor 

é de 21,6 Ȧ. Analisando os primeiros 15 modos normais, apenas uma pequena variação de 0,1 

Ȧ foi observada na distância entre a Pro-74 e Pro-443, resultado esse que indica que a 

abertura da lid não deve ser somente atribuída à sequência de aminoácidos e a estrutura da 

enzima, e pode depender de outros fatores, como por exemplo, da influência do solvente
174; 
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176
. O papel do solvente nesse sistema, principalmente envolvendo um solvente de interesse 

industrial, no caso o metanol, amplamente aplicado na produção de biodiesel, motivou 

estudos de simulações de dinâmica molecular envolvendo essas lipases e o metanol. 

 

 

Figura 18: Potenciais eletrostáticos das lipases CRL e CALB em conformações abertas ou 

fechadas, comparadas com as lipases TLL e RML em conformação fechada. 
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6.1.6.3 Simulações de Dinâmica Molecular para lipases em metanol  

Como relatado por Rehm et al. (2010)
174

, a abertura da lid da lipase de C. rugosa foi 

observada em uma simulação de dinâmica molecular de 25 ns (ciclo único) utilizando tolueno 

como solvente. Neste trabalho, metanol foi utilizado como solvente nas simulações devido à 

disponibilidade dos campos de força necessários, não encontrados para o etanol 

(experimentalmente utilizado nos estudos), para estudo conformacional da CRL por dinâmica 

molecular conforme 5.13.3.  

Foram feitas simulações de 80 ns (4 ciclos de 20 ns), das quais foram feitas analises de 

componente principal em que os primeiros 15 autovetores foram selecionados. Pelo 

monitoramento da distância entre Pro-74 e Pro-443, as simulações em metanol revelaram um 

estado conformacional mais aberto em comparação com as análises de modos normais. A 

distância máxima observada nos componentes principais foi de 6,5 Ȧ. Apesar desta abertura 

ser superior ao valor obtido por modos normais, ainda é muito inferior  aos 21,6 Ȧ relativo a 

conformação aberta desta lipase.  Esses resultados indicam que em metanol a lipase de C. 

rugosa não apresenta ativação, e consequente baixa atividade catalítica, diferente do reportado 

quando usado tolueno como solvente, diferença essa que permite assinalar o baixo potencial 

catalítico desta enzima quando complexada com a nanozaólita faujasita após troca iônica com 

níquel a não atuação do etanol no sentido de ativação da enzima.  

Simulações de dinâmica molecular, na presença de metanol também foram feitas para 

a lipase CALB (PDB ID 4K5Q), e foi verificada a variação da distância entre Ile-144 

(pertencente a lid) e Leu-285 na simulação comparadas com as distâncias verificadas nas 

estruturas cristalográficas das conformações aberta e fechada desta enzima. Na conformação 

fechada, a distância entre estes resíduos de aminoácidos medida foi de 3,8 Ȧ, enquanto que na 

conformação aberta, esta distância é de 6,0 Ȧ, e a distância máxima verificada na simulação 

foi de 14,8 Ȧ, uma abertura superior ao dobro verificado na conformação aberta, ou seja, na 

presença de metanol, a abertura e exposição do sítio catalítico desta enzima é aumentada, o 

que explicaria sua eficaz atuação experimentalmente no sistema estudado.  

6.1.6.4 Volumes dos sítios catalíticos ou de outras cavidades presentes nas estruturas das 

lipases estudadas em conformações abertas e fechadas. 

Por fim, foram determinados os volumes dos sítios catalíticos das lipases CRL, 

CALB, TLL e RML na forma aberta, e para comparação, das respectivas formas fechadas (as 

quais apresentaram variação nos volumes das cavidades, ou novas cavidades e extinção das 

referentes aos sítios ativos) de acordo com item 5.13.4, e ilustrado na Figura 19. 
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Figura 19: Cálculo dos volumes dos sítios catalíticos das lipases em conformação aberta, e 

das cavidades formadas nas conformações fechadas, relacionadas ou não ao sítio catalítico.  
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Para a lipase CRL, apenas a conformação aberta apresentou cavidade, com volume de 

4837 Ȧ
3
, enquanto que a lipase CALB apresentou volumes muito próximos nas suas 

conformações aberta e fechada (2695 e 2379 Ȧ
3 

respectivamente) em cavidades relacionadas 

ao sítio catalítico, o que corrobora o fato mencionado de que a presença de lid não atua na 

restrição do substrato ao sítio catalítico. Para o caso da TLL, duas cavidades foram verificadas 

na sua conformação aberta, a referente ao sítio catalítico (volume de 1890 Ȧ
3
) e uma segunda 

de volume 667 Ȧ
3
, enquanto que, para o caso da conformação fechada, apenas a segunda 

cavidade foi observada, e teve seu volume aumentado para 2562 Ȧ
3
, aumento esse de 1895 

Ȧ
3
, aproximadamente o volume do sítio catalítico na conformação aberta. Para a lipase RML, 

o volume do sítio catalítico foi de 2421 Ȧ
3
 na conformação aberta, e reduzido para 1726 Ȧ

3
 

após fechamento da lid. No momento estes resultados são apenas ilustrativos, mas essa 

ferramenta pode ter valor em futuras análises das conformações obtidas após simulações de 

dinâmica molecular para diferentes solventes, ou condições de ensaio. 
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6.2 Estudos relacionados aos complexos lacases/nanozeólitas 

6.2.1 Síntese e caracterização das nanozeólitas TS-1 e ZSM-5 

As sínteses das nanozeólitas TS-1 e ZSM-5 foram feitas conforme descrito nos itens 

5.1.2 e 5.1.3 respectivamente, e os materiais calcinados a 500°C (TS-1) e 450°C(ZSM-5) para 

remoção da matéria orgânica utilizada no processo de síntese. Para confirmação das estruturas 

cristalográficas, e se foram mantidas após calcinação, foram feitas análises de difração de 

raios X das amostras, e os difratogramas estão apresentados na Figura 20. Em comparação 

com a literatura
117; 118; 119; 177

 ambos os materiais apresentaram as estruturas cristalográficas 

esperadas, ou seja, produtos de síntese obtidos como esperado. Além disso, os materiais após 

calcinação não sofreram alterações estruturais a nível cristalográfico, pois os difratogramas 

apresentaram picos para os mesmos ângulos de difração (θ), e por fim, como se é conhecido, 

ambas as zeólitas são isomorfas (mesma estrutura cristalográfica) como se é notado na Figura 

20, sendo que, estas zeólitas se diferenciam na composição química, com presença de átomos 

de titânio na estrutura da TS-1, o que não se observa na estrutura da ZSM-5.  

 

Figura 20: Difratogramas de raios X das nanozeólitas TS-1 e ZSM-5 como sintetizadas, e 

após calcinação a 500 e 450°C respectivamente. 

As morfologias dos materiais foram confirmadas pela análise de Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV) apresentadas na Figura 21, morfologias estas 
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aproximadamente esféricas para ambas as nanozeólitas, e com diâmetros de aproximadamente 

100 nm (o que confirma a natureza nanozeolítica dos materiais). As nanozeólitas TS-1 e 

ZSM-5 foram escolhidas para aplicação na imobilização da enzima lacase do cogumelo P. 

ostreatus principalmente pelo tamanho das partículas, e a não formação de aglomerados de 

partículas, comum em zeólitas como as faujasitas, e também por experiência em laboratório 

da possibilidade de funcionalização destes materiais para o uso de imobilização por ligação 

covalente da enzima, comumente reportada na literatura para o caso de lacases
93; 109; 113

. Além 

disso, verificar se a composição química e a natureza físico-química teriam influência (na 

enzima) em futuras aplicações dos complexos, ou se a estrutura cristalográfica do suporte foi 

responsável primordial pelo comportamento da enzima após imobilização. 

 

Figura 21: MEV das amostras de TS-1 e ZSM-5 após calcinação. 

6.2.2 Funcionalização química das nanozeólitas TS-1 e ZSM-5 e imobilização da lacase 

LPO acompanhada por FTIR 

Para a aplicação das nanozeólitas TS-1 e ZSM-5 na imobilização da lacase LPO, os 

materiais foram submetidos aos tratamentos para funcionalização química de suas superfícies, 

adequando o suporte à possível imobilização via ligação covalente da enzima conforme 

descrito no item 5.3. Como forma de verificação do funcionamento das etapas de 

funcionalização, os materiais na forma pura (TS-1 e ZSM-5 calcinados), após adição de 

APTMS (TS-1-APTMS e ZSM-5-APTMS) e da ativação com glutaraldeído (GA) (TS-1-

APTMS-GA e ZSM-5-APTMS-GA) foram submetidos à análises de espectroscopia de 

infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) na região de 4000-400 cm
-1

. A Figura 22 
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apresenta os espectros de FTIR para os materiais mencionados acima nas regiões de 4000-400 

cm
-1

 (lado esquerdo) e 4000-1500 cm
-1

 para melhor visualização de bandas de interesse (lado 

direito). Ambos os materiais após etapa de adição de APTMS não apresentaram significantes 

variações nos espectros obtidos quando comparados com os dos materiais antes do 

tratamento, mas após adição do glutaraldeído, uma banda nas proximidades de 1730 cm
-1 

foi 

verificada, sendo que, bandas nessas proximidades são reportadas como relacionadas ao 

estiramento C=O e vibrações do grupo R-CH=N presentes no espaçador resultante da ligação 

entre APTMS e GA
178; 179

.  

 

 

  

Figura 22: Análises de FTIR das nanozeólitas TS-1 e ZSM-5 calcinadas (preto), após 

tratamento com APTMS (vermelho) e com APTMS+GA (azul) de 4000-400 cm
-1

 (esquerda) 

e 4000-1500 cm
-1

 (direita). 

Revisões relacionadas às naturezas dos materiais na forma pura, como por exemplo, as 

ligações Si-O-Si atribuídas à região 1100-1000 cm
-1

 não serão aprofundadas levando-se em 

consideração a confirmação das estruturas cristalográficas por difração de raios X de ambas as 
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amostras, e ao objetivo da aplicação de FTIR apenas na detecção de bandas relacionadas aos 

tratamentos feitos. 

Após imobilização da lacase LPO, os complexos foram também submetidos a análises 

de FTIR para verificar possíveis variações nos espectros relacionadas à incorporação das 

enzimas ao suporte, ilustrado na Figura 23.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Análises de FTIR dos complexos formados após a imobilização da lacase LPO 

nas nanozeólitas TS-1 e ZSM-5 após primeira ou segunda etapa de funcionalização. Para 

comparação, espectros pertinentes aos suportes sem enzima também ilustrados. Região de 

1800-1600 cm
-1

. 

Foi constatada uma significante variação na intensidade da banda citada anteriormente 

nas proximidades de 1730 cm
-1

, que aumentou após imobilização enzimática. Essa banda, 

como dito, está relacionada às vibrações do grupo R-CH=N, que após imobilização, são 

verificadas tanto na ligação APTMS e GA quanto na ligação GA e enzima (ligações 
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esquematizadas na Figura 10), o que justifica o acréscimo na intensidade observada, assim 

como os aumentos nas intensidades das bandas nas proximidades de 3430 cm
-1

 podem ser 

atribuídos aos estiramentos C-H e N-H presentes tanto nas moléculas de APTMS quanto de 

GA, e ambos estão confirmam a imobilização via ligação covalente da lacase no suporte
180

.  

É relatado na literatura o estudo de enzimas por espectroscopia no infravermelho 

relacionado aos grupamentos amida I e II são principalmente feitos na região de 1700-1600 

cm
-1

 devido aos estiramentos C=O nas amidas I e aos estiramentos C-N e N-H nas amidas 

II
181

, mas nas análises feitas, não foi possível diretamente verificar a presença isolada dessas 

bandas e atribuí-las a tais vibrações, pelo fato de sobreposição e alargamento de bandas nessa 

região, e também da presença de ruídos limitarem tais conclusões. Entretanto, foi possível 

verificar algumas vibrações importantes relacionadas aos tratamentos feitos e a imobilização 

enzimática, confirmando eficiência da técnica para o fim proposto. 

6.2.3 Estudo dos complexos LPO/(nanozeólitas funcionalizadas) 

Além da verificação da presença da lacase LPO nos suportes nanozeolíticos FTIR, a 

Tabela 6 apresenta os dados de percentual de enzima imobilizada do total disponível no 

procedimento de imobilização, as cargas enzimáticas dos complexos e as atividades catalíticas 

determinadas pela técnica espectrofotométrica de acompanhamento da reação de oxidação o 

substrato ABTS conforme descrito nos itens 5.6 e 5.8. Todos os suportes utilizados 

imobilizaram 100% da quantidade enzimática disponível em solução de imobilização, sendo 

que, em geral a carga enzimática obtida foi de 1,248 mg.g
-1

(mg de enzima por grama de 

suporte). Os suportes utilizados foram provenientes de ambas as etapas de funcionalização 

levando-se em consideração a possível redução de atividade catalítica devido à presença de 

glutaraldeído nos suportes, que apesar de permitir uma ligação mais forte entre enzima e 

suporte, às vezes acarreta distorção da enzima pelo forte entrecruzamento
35; 58

. O complexo 

que apresentou maior atividade (4,3U) foi o complexo ZSM-5-APTMS-GA-LPO, enquanto 

que, para o caso do suporte tratado sem glutaraldeído (ZSM-5-APTMS-LPO) apenas 1/6 da 

atividade do complexo do suporte sem este tratamento foi obtida (0,7 U). Comportamento 

análogo foi verificado para os complexos formados com a nanozeólita TS-1 funcionalizada, 

TS-1-APTMS-GA-LPO e TS-1-APTMS-LPO, que apresentaram atividades de 2,7 e 0,5 U 

respectivamente. 

 Comparando-se os biocatalisadores gerados da imobilização da LPO nas nanozeólitas 

ZSM-5 e TS-1 após tratamentos, nota-se que os materiais obtidos da nanozeólita ZSM-5 

apresentaram atividades superiores aos obtidos da TS-1 após tratamento APTMS (cerca de 



91 
 

40% superior), e ainda maiores após tratamento com glutaraldeído (cerca de 59% superior). 

Liebminger et al. (2009)
93

 fizeram a imobilização da lacase de Trametes hirsuta em pellets de 

alumina funcionalizadas e obtiveram complexos com carga enzimática de 0,14 mg.g
-1

, ou 

seja, 89 % da enzima disponível no procedimento de imobilização foi ligada ao suporte, e 

68% da atividade da lacase foi mantida após imobilização. Apesar das baixas atividades 

enzimáticas mantidas após imobilização, os dois complexos que apresentaram maiores 

atividades (ZSM-5-APTMS-GA-LPO e TS-1-APTMS-GA-LPO) foram selecionados para 

aplicação nas reações de oxidação de glicerol. 

Tabela 6: Percentual de imobilização, massa de proteína adsorvida e atividade enzimática da 

LPO na forma livre e imobilizada. 

 % 

Imobilização 

Proteína Adsorvida 

(mg.g
-1

) 

Atividade 

enzimática (U) Amostra 

TS-1-APTMS-LPO 100 1,248 0,5 

ZSM-5-APTMS-LPO 100 1,248 0,7 

TS-1-APTMS-GA-LPO 100 1,248 2,7 

ZSM-5-APTMS-GA-LPO 100 1,248 4,3 

Controle (enzima livre) LPO - -
 

17,1 

>> Unidade U expressa em µmoles.mg
-1

.min
-1

 como definido na seção 5.8  

6.2.4 Aplicação dos complexos ZSM-5-APTMS-GA-LPO e TS-1-APTMS-GA-LPO na 

reação de oxidação do glicerol na presença do mediador TEMPO 

Os complexos ZSM-5-APTMS-GA-LPO e TS-1-APTMS-GA-LPO que apresentaram 

as atividades catalíticas mais elevadas, assim como a LPO na forma livre, foram aplicados na 

reação de oxidação do glicerol com auxílio do mediador TEMPO conforme descrito no item 

5.11. Os produtos reacionais foram analisados por cromatografia gasosa (item 5.12), e não foi 

verificada a formação de produtos de interesse (apenas algumas bandas de baixíssima 

intensidade nos cromatogramas, não identificadas). Três bandas principais foram observadas 

em todos os estudos, e identificadas com o uso de padrões cromatográficos como referentes 

ao glicerol, ao mediador TEMPO e ao ácido acético presente no tampão utilizado, 

componentes iniciais principais em meio reacional.  

Apesar de ter sido observada atividade de oxidação dos complexos e da enzima livre 

do substrato ABTS, quando aplicadas neste sistema mais complexo nas condições 

experimentais indicadas, os resultados almejados não foram alcançados, o que não invalida a 

aplicação objetivada, pois a respectiva pesquisa está em fase inicial, sendo que, na literatura 
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apenas dois casos envolvendo lacases imobilizadas aplicadas em reações de oxidação de 

glicerol na presença de TEMPO foram reportados
93; 182

, ambos os casos para diferentes 

lacases (do gênero Trametes), imobilizadas em diferentes suportes, aplicadas para condições 

análogas às deste trabalho, apresentando diferentes produtos de oxidação. O estudo 

sistemático envolvendo variações nos parâmetros envolvidos no sistema em questão precisa 

ser aplicado para melhor compreensão do sistema em questão, e possível descoberta de um 

complexo atuante na reação de oxidação de glicerol, estudo este em planejamento.  
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7 CONCLUSÕES 

A partir das sínteses, caracterizações, aplicações e demais estudos dos suportes e dos 

complexos formados por imobilização nos sistemas propostos, conclui-se:  

I. O suporte nanozeolítico (FAU) tratado por troca iônica com níquel foi efetivo na 

imobilização das lipases TLL, RML, CRL e CALB.  

II. Foi possível determinar condições ótimas reacionais para os complexos com TLL 

e RML no sistema estudado. O complexo com a lipase TLL aplicado na reação de 

transesterificação do óleo de microalgas, na condição ótima (5% m/m de 

catalisador, adição única de etanol em razão molar 1:4, 12 horas de reação a 

35°C) converteu 85% do óleo em ésteres etílicos, enquanto o complexo com RML 

atingiu 52 % de conversão (5% m/m de catalisador, adição em 4 etapas de etanol 

em razão molar 1:4, 12 horas de reação a 35°C). 

III. Os complexos com TLL e CALB aplicados em reações de esterificação de ácido 

oleico de 12 horas, a 45°C, 5% m/m de catalisador, adição única de etanol em 

razão molar 1:2, produziram 89 e 83% de FAEEs, respectivamente. Ambos 

complexos aplicados em condições análogas (exceção razão molar de 1:6) na 

reação de transesterificação/esterificação de óleo de Macaúba converteram 52% 

(CALB) e 67% (TLL) do óleo em ésteres etílicos. Portanto, a lipase CALB 

apresenta principalmente atividade esterificante, e baixa atividade 

transesterificante. 

IV. Com o uso de azeite de oliva emulsificado como substrato, foram determinados os 

parâmetros cinéticos para as lipases TLL e RML nas formas livre e imobilizada. 

Os valores de Km para TLL e RML livre/imobilizada foram de 1110 ± 140/1230 ± 

30 e 1700 ± 200/600 ± 40 mM respectivamente, enquanto os valores de Vmax 

foram de 451 ± 31/535 ± 10 (TLL livre/imobilizada) e 341 ± 28/290 ± 9 (RML 

livre/imobilizada) em µmoles.min
-1

.mg
-1

. 

V. A distância entre os carbonos gama dos resíduos Pro-74 e Pro-443 da CRL após 

análises de modos normais foi apenas 0,1 Ȧ superior que a distância calculada na 

estrutura cristalográfica em conformação fechada (3,8 Ȧ), e de 6,5 Ȧ nas 

simulações de dinâmica molecular, resultados muito inferiores à distância de 21,3 

Ȧ encontrada na estrutura em conformação aberta, o que a princípio permite 

atribuir os baixos desempenhos do complexo com essa enzima à restrição do seu 

sítio catalítico ao substrato pela não abertura de sua lid.    
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VI. Para lipase CALB, uma distância de 14,3 Ȧ entre os carbonos gama dos resíduos

Ile-144 e Leu-285 foi encontrada nas simulações de dinâmica molecular, distância

essa cerca de 3 vezes superior a distância calculada em sua estrutura

cristalográfica em conformação aberta (6Ȧ), o que em princípio pode ser atribuído

a presença do solvente e está em concordância com as observações experimentais.

VII. Nos estudos iniciais envolvendo a lacase LPO, foi possível obter complexos a

partir da imobilização de enzima em nanozeólitas funcionalizadas com atividades

catalíticas, mas a aplicação do complexo na reação de oxidação de glicerol

mediada por TEMPO não foi efetiva para as condições estudadas.

8 PERSPECTIVAS FUTURAS 

Futuros estudos delineados para esses sistemas são: 

1. Estudos de molecular docking, visando correlacionar os dados experimentais para 

a reação de esterificação da lipase de Candida antarctica B e sua 

estrutura molecular. No caso verificar se a abertura do seu sítio catalítico limita 

acesso a triglicerídeos (maiores) e não a ácidos graxos livres (menores).

2. Simulações de Dinâmica Molecular de outras lipases na presença de metanol.

3. Estudos aprofundados e sistemáticos para o sistema envolvendo a enzima lacase, 

para possível aplicação de complexos lacase-nanozeólitas nas reações de oxidação 

do glicerol levando a formação de algum produto de interesse.

4. Aplicações dos complexos em biorreatores de bancada visando uma aplicação 

industrial em larga escala, com foco para o óleo de macaúba, de interesse 

ambiental e econômico. 
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