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RESUMO
BARANCELLI, Renata Deda Ferreira. Estudo de adsorção de lipase de Candida
rugosa em palha de milho e óxido de nióbio para aplicação em reação de
hidrólise. 2019. 137 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia de Processos
Químicos e Bioquímicos) - Dissertação – Programa de Pós-graduação em
Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos. Universidade Tecnológica
Federal do Paraná, Pato Branco, PR, 2019.

Com o avanço da tecnologia, vem sendo cada vez mais possível modificar
processos, considerando a coexistência dos três pilares da sustentabilidade: meio
ambiente, economia e sociedade; e o aumento do mercado consumidor enzimático é
um reflexo dessa mudança. As enzimas são proteínas capazes de catalisar diversas
reações

de

modo

específico,

reduzindo

a

produção

de

subprodutos

e,

consequentemente, a necessidade de aplicação de tratamentos ao final das
reações. Dentre elas, as lipases são importantes na catálise da hidrólise de
triglicerídeos, podendo participar na síntese de diversos compostos, inclusive
biodiesel. Entretanto, as enzimas ainda são produtos de custo elevado, o que abre
espaço para a pesquisa na intenção de encontrar soluções que as tornem mais
atrativas economicamente. A imobilização surge como uma proposta de redução de
custos, pois confere maior resistência à enzima sem fazê-la perder sua atividade
catalítica. Este trabalho, portanto, visa ao estudo da imobilização de lipase de
Candida rugosa por adsorção em óxido de nióbio e palha de milho, através da
caracterização inicial das matrizes por meio de análises como BET, MEV, ATG,
DRX, IVTF e PCZ, seguido de um planejamento DCCR para avaliar a influência das
variáveis pH, agitação e razão enzima/suporte através da medida de recuperação de
proteína. Em posse da melhor condição, foi feito o estudo de adsorção através da
cinética, equilíbrio químico e termodinâmica de adsorção, seguido da avaliação dos
derivados imobilizados por meio do estudo da influência da temperatura, pH,
concentração de substrato na atividade residual, bem como estabilidade térmica e
de estocagem. O planejamento do tipo 2³ com 6 pontos axiais e 4 repetições no
ponto central, totalizando 18 ensaios para cada matriz, utilizou pH 4, 5, 6, 7 e 8,
agitação de 100, 125, 150, 175 e 200 rpm, e razão enzima/suporte de 8000, 10000,

12000, 14000 e 16000 U∙gsuporte-1. A melhor condição de imobilização obtida para a
palha de milho foi pH 4, agitação 150 rpm e razão enzima/suporte 12000 U∙g suporte-1,
e para o óxido de nióbio, o melhor resultado foi para o Nb600, pH 6, agitação 150
rpm, e razão enzima/suporte 8000 U∙gsuporte-1. O estudo cinético para a palha de
milho resultou num melhor ajuste à cinética de pseudo-segunda ordem, enquanto
que para o Nb600 o melhor ajuste foi à cinética de pseudo-primeira ordem. Para
ambos os derivados imobilizados, a isoterma de Langmuir foi a que melhor se
ajustou aos dados. A termodinâmica de adsorção mostrou que para ambos os
derivados imobilizados a adsorção foi favorável, sendo que a adsorção em palha de
milho aproximou-se de quimiossorção, e a adsorção em Nb600 aproximou-se de
fisiossorção. A imobilização elevou a temperatura ótima de atuação de ambos os
derivados de 40 para 50 e 45 °C para o DIPM e DINb600, respectivamente; reduziu
o pH ótimo de 7,5 para 6,5; alterou a energia de ativação apenas para o Nb600, e
atuou diminuindo a afinidade do biocatalisador pelo substrato, apresentando kM igual
a 241,4 µmolmL-1 para a enzima livre, 309,8 µmolmL-1 para o DIPM, e 300,9 µmolmL1

para o DINb600 . Ambos os derivados imobilizados demonstraram boa estabilidade

térmica, preservando mais de 50 % de sua atividade residual após 60 minutos de
incubação a 60 °C para o DIPM e 50 °C para o DINb600. Quanto à estabilidade de
estocagem, houve perda de aproximadamente 12 % de atividade para o DIPM após
60 dias de estocagem a 4 °C, e 45 % para o DINb600 sob as mesmas condições.

Palavras-chave: Imobilização. Lipase. Nióbio. Milho.

ABSTRACT
BARANCELLI, Renata Deda Ferreira. Adsorption study of lipase from Candida
rugosa onto corn straw and niobium oxide for application in hydrolysis
reaction. 2019. 137 f. Dissertation (Master degree in Chemical and Biochemical
Processes Technology) - Postgraduate Program in Chemical and Biochemical
Processes Technology. Federal Technological University of Paraná, Pato Branco,
PR, 2019.

As the technology advances, it has become increasingly possible to modify
processes, considering the coexistence of the three pillars of sustainability:
environment, economy and society; and the increase in the enzymatic consumer
market is a reflection of this change. Enzymes are proteins capable of catalyzing
various reactions in a specific way, reducing the production of by-products and,
consequently, the need to apply treatments at the end of the reactions. Among
enzymes, lipases are important in hydrolysis of triglycerides, being able to participate
in synthesis reaction of a variety of compounds, including biodiesel. However,
enzymes are still high-cost products, which open the door to research in the direction
of finding solutions that make them more economically attractive. Immobilization
appears as a cost reduction proposal, as it confers greater resistance to the enzyme
without causing it to lose its catalytic activity.This work aims to study the
immobilization of Candida rugosa lipase by adsorption onto niobium oxide and corn
straw by conducting an initial characterization of the matrices through analyzes such
as BET, MEV, ATG, XRD, IVTF and PCZ, followed by a DCCR statistical planning to
evaluate the influence of the variables pH, agitation and enzyme/support ratio
through the measurement of protein recovery. At the best condition, the adsorption
study was carried out through kinetics, chemical equilibrium and thermodynamic
adsorption, followed by the evaluation of the immobilized derivatives in terms of the
influence of temperature, pH, and substrate concentration on residual activity, as well
as thermal and storage stability. A 2³ with 6 axial points and 4 center point design
was used for statistical analysis, varying pH 4, 5, 6, 7 and 8, agitation of 100, 125,
150, 175 and 200 rpm, and enzyme/support ratio of 8000, 10000, 12000, 14000 and
16000 U∙gsupport-1. The best condition for the corn straw was pH 4, agitation 150 rpm

and enzyme/support ratio 12000 U∙gsupport-1, and for niobium oxide, the best result
was for Nb600, pH 6, agitation 150 rpm, and enzyme/support ratio 8000 U∙gsupport-1.
The kinetic study for corn straw resulted in a better fit for pseudo second order
kinetics, while for Nb600 the best fit was for pseudo first order kinetics. For both
immobilized derivatives, the Langmuir isotherm was the one that best fit the data.
Adsorption thermodynamics showed that for both immobilized derivatives the
adsorption was favorable, and the adsorption in corn straw approached to chemical
adsorption, and the adsorption in Nb600 approached the physical adsorption. The
immobilization increased the optimum temperature of both derivatives from 40 to 50
and 45 °C for DIPM and DINb600, respectively; reduced the optimum pH from 7.5 to
6.5; altered the activation energy only for Nb600; and decreased the affinity of the
biocatalyst for the substrate, presenting kM equal to 241.1 µmolmL-1 for free enzyme,
309.8 µmolmL-1 for DIPM, and 300.9 µmolmL-1 for DINb600. Both immobilized
derivatives demonstrated good thermal stability, preserving more than 50 % of their
residual activity after 60 minutes of incubation at 60 °C for DIPM and 50 °C for
DINb600. Regarding storage stability, there was approximately 12 % loss of activity
for DIPM after 60 days of storage at 4 °C and 45 % for DINb600 under the same
conditions.

Keywords: Immobilization. Lipase. Niobium. Corn.
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1. INTRODUÇÃO
Em detrimento do aumento da emissão de gases contribuintes do efeito
estufa, a comunidade científica vem buscando meios alternativos de produção de
energia renovável, a exemplo do biodiesel, que é definido como éster metílico ou
etílico de ácidos graxos, geralmente produzido pela transesterificação de óleo
vegetal ou gordura animal, podendo ser utilizado em mistura com o diesel de
petróleo, ou puro (AARATHY et al., 2014).
Os meios mais comuns de produção de biodiesel são pela reação de
esterificação ou transesterificação. Devido a vantagens sócioambientais, a
transesterificação se mostra como o método mais utilizado, pois permite a utilização
de variadas fontes de óleo, tais como: óleo residual de fritura, óleo de palma, de
soja, canola, de microalgas, entre outros (ATABANI et al., 2012; GULDHE et al.,
2016; LIU et al., 2016; BABAKI et al., 2016; AGUIEIRAS et al., 2017).
A produção de biodiesel pode seguir a rota tradicional, utilizando
catalisadores ácidos ou básicos, ou a rota enzimática. A rota tradicional possui
muitas desvantagens, tais como elevado consumo de energia, dificuldade na
transesterificação de triglicerídeos com alto conteúdo de ácido graxo livre, além da
formação de subprodutos, tais como glicerol e sais inorgânicos de complexa
remoção ao final da reação (BAJAJ et al., 2010).
Por esses motivos, aumentou-se o interesse pela rota enzimática. A utilização
de enzimas na produção de biodiesel necessita de condições brandas de
temperatura, o que implica em redução de custos com energia; tem elevada
eficiência de conversão - devido à especificidade das enzimas; a produção de
subprodutos é mínima e de qualidade superior; além da possibilidade de utilizar
triglicerídeos com elevado teor de ácidos graxos livres e não sofrer influência pela
presença de água no substrato, uma vez que a lipase catalisa reações de
transesterificação - convertendo triacilgliceróis em biodiesel -, e também catalisa
reações de hidroesterificação - convertendo ácidos graxos livres em biodiesel (GOG
et al., 2012; AARATHY et al., 2014).
Dentre as enzimas utilizadas na rota enzimática de produção de biodiesel, as
lipases têm grande destaque. Lipases são enzimas classificadas como triacilglicerol
éster hidrolases (E.C.3.1.1.3), pois catalisam a hidrólise de triglicerídeos em glicerol
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e ácido graxo, atuando na interface óleo-água (GUPTA et al., 2004). Elas podem
participar de reações de esterificação ou transesterificação, em meios aquosos ou
não, o que as torna muito versáteis, podendo ser utilizadas na síntese de aromas, de
medicamentos, no tratamento de efluentes, na produção de biodiesel, ou na
indústria de cosméticos (DUARTE et al., 2015; SOUZA, 2016; SARNO et al., 2017;
BON et al., 2008).
Entretanto, enzimas são produtos biotecnológicos com custo ainda elevado.
Para redução desses custos, pesquisas são conduzidas na produção de enzimas
microbianas utilizando fontes de carbono residuais na forma bruta, parcialmente ou
completamente purificada. Outra estratégia de redução de custos na utilização de
enzimas como biocatalisadores é sua imobilização (ADAMCZAK et al., 2009).
A imobilização consiste em confinar a enzima fisicamente numa região do
espaço com retenção de suas capacidades catalíticas, permitindo a recuperação e
reutilização

do

biocatalisador

sem

perdas

significativas

da

sua

atividade

(KATCHALSKI-KATZIR & KRAMER, 2000). Os métodos de imobilização mais
comuns

são:

adsorção

física,

adsorção

iônica,

ligação

covalente,

ou

encapsulamento (REGULY, 2000).
A adsorção é o método mais simples e de menor custo, mas não menos
promissor (MENDES et al., 2011). Os materiais mais comuns são suportes
inorgânicos à base de sílica ou polímeros sintéticos. No entanto, esses materiais são
mais dispendiosos, impulsionando os estudos em busca de materiais com melhor
relação custo benefício (COSTA-SILVA et al., 2016). Nesse contexto, encontram-se
materiais de origem orgânica, como biopolímeros, ou resíduos agroindustriais, como
a palha de milho (ITTRAT et al., 2014). Dentre os materias inorgânicos alternativos,
o óxido de nióbio tem se mostrado promissor na utilização como suporte para
imobilização de lipase (DA RÓS et al., 2010).
Com base nas características desejáveis para a seleção do material utilizado
como suporte de enzima, a determinação da área superficial, a identificação dos
grupos reacionais envolvidos na ligação da enzima com o suporte, a estrutura da
enzima e do derivado imobilizado, a distribuição de cargas do suporte e o tipo de
estrutura dos materias estudados são informações importantes investigadas neste
trabalho.
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2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVO GERAL

Avaliar a imobilização da lipase de Candida rugosa por meio do processo de
adsorção em óxido de nióbio e palha de milho para aplicação como biocatalisadores
na produção de biodiesel.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Avaliar a influência do pH, da carga inicial de enzima e da quantidade de
adsorvente no processo de imobilização por um Delineamento Composto
Central Rotacional;



Determinar o rendimento de imobilização avaliado por meio da capacidade de
adsorção da enzima em cada material testado frente às condições de
imobilização estudadas;



Obter atividade residual pós-adsorção, medida por meio da atividade
específica do derivado imobilizado;



Caracterizar estrutural e morfologicamente os suportes empregados, assim
como a enzima imobilizada nos mesmos;



Determinar a estabilidade térmica e de estocagem do derivado imobilizado;
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3. REFERENCIAL TEÓRICO
3.1. BIODIESEL

Em função dos elevados níveis de poluição enfrentados atualmente, o setor
de energias renováveis continua em expressivo crescimento, mesmo com um
cenário de crise política brasileira (FRAGA, 2016). Para atingir uma das metas
estabelecidas no United Nations Climate Change Conference de 2015 (COP21 –
Paris), de redução de 43 % dos gases de efeito estufa até 2030, muitos países,
inclusive o Brasil, vêm investindo principalmente em energia solar, eólica e biomassa
(FRAGA, 2016). Dentre as fontes de energia classificadas como renováveis,
destaca-se o biodiesel.
Segundo a Resolução da Agência Nacional do Petróleo ANP N° 7, de
19/03/2008, o biodiesel consiste em ésteres alquílicos de ácidos graxos de cadeia
longa, derivados de óleos vegetais ou de gorduras animais, sendo obtido por uma
reação de transesterificação (Figura 1). Por meio desse processo, os triglicerídeos
presentes no óleo vegetal ou na gordura reagem com um álcool primário, gerando
éster (biodiesel) e glicerol. Após etapas de purificação e análise de qualidade, a
fração de biodiesel é destinada, principalmente, ao abastecimento de motores de
ignição por compressão (ANP, Agosto de 2016).
Figura 1: Reação de Transesterificação

Fonte: Elaboração do autor
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Em 2011, o governo brasileiro lançou o Programa Nacional de Produção e
Uso do Biodiesel e o Plano Nacional de Agroenergia (PNA), que objetivam, dentre
outras coisas, garantir o aumento da participação de biocombustíveis na matriz
energética brasileira. Conforme a Lei N° 13.263 de 23/03/2016, a partir desta data, é
obrigatória a adição de 8 % de biodiesel ao óleo diesel, o chamado B8, com previsão
para alcançar o B10 em até três anos.
Em comparação com o diesel de petróleo, o biodiesel apresenta vantagens
técnicas, ambientais e sociais. Prolonga a vida do motor, apresenta melhor
lubricidade, baixo risco de explosão, é biodegradável, não tóxico, reduz as emissões
de compostos carcinogênicos em até 85 % e é essencialmente livre de enxofre e
hidrocarbonetos aromáticos, além de incentivar a agricultura familiar e ter
possibilidade de aproveitamento de resíduos para sua produção (ATABANI et al.,
2012; MA e HANNAH, 1999; CHRISTOPHER, KUMAR; ZAMBARE, 2014).
A transesterificação é o processo de obtenção do biodiesel que utiliza
triglicerídeos e álcoois de cadeia curta na presença ou não de catalisadores, sendo
que a forma tradicional de produção de biodiesel emprega metanol e catalisadores
alcalinos homogêneos, como por exemplo, hidróxido de sódio ou potássio (LIU et al.,
2012). No entanto, a utilização de catalisadores básicos pode apresentar algumas
desvantagens, e o uso de metanol contraria a proposta de um combustível de fonte
100% renovável.
Na catálise alcalina tradicional, o maior problema enfrentado é relativo à
ocorrência de reações de saponificação. Essas reações acontecem quando há
excesso de ácidos graxos livres (provenientes do óleo utilizado), que, em
quantidades superiores a 0,5 %, podem reagir com o catalisador alcalino levando a
uma reação de neutralização com formação de sabão. Essa reação concorrente
diminui consideravelmente o rendimento da produção de biodiesel, além de
encarecer os processos de downstream (REIS, 2008). Para evitar os problemas de
formação de sabão, portanto, faz-se uso de pré-tratamentos ácidos, que tornam o
processo energeticamente dispendioso, ou também pela seleção de óleos mais
puros, com menor concentração de ácidos graxos livres, representando 60 – 80 %
do custo total de produção do biodiesel (AARATHY et al., 2014).
De acordo com a ANP, os óleos e gorduras utilizados no Brasil para a
produção de biodiesel são: óleo de soja, algodão, de fritura, dendê, girassol,
mamona, nabo-forrageiro, pinhão manso, milho, canola, gordura bovina, de porco e
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de frango, sendo o óleo de soja a matéria-prima mais utilizada para este fim na
região Sul, alcançando 75 % em maio de 2017. Muita pesquisa vem sendo realizada
também em torno da utilização de óleo de microalga (NAUTIYAL et al., 2014). A
Tabela 1 traz a produtividade e o teor de ácido graxo livre de algumas oleaginosas
com capacidade de produção de biodiesel.
Tabela 1: Produtividade e teor de ácido graxo livre de algumas oleaginosas.

Teor de ácido
graxo livre (%
m/m)

Produtividade (kg∙ha1
∙ano-1)

18,05

2000 – 3000

CORRO et al. (2014); KOH e
GHAZI (2011)

37,4 - 65,4

4800

NAVARRO-DÍAZ et al. (2014);
EMBRAPA (2014)

Castanhola

5

Dado não obtido

IHA et al. (2014)

Andiroba

18

Dado não obtido

IHA et al. (2014)

Dendê

16,91

3000 – 6000

Tabaco

35

Dado não obtido

VEIJKOVIC et al. (2006)

Seringueira

17

Dado não obtido

GIMBUN et al. (2012)

65,9

-

CAI et al. (2015)

Planta
Pinhão-manso
Macaúba

Óleo residual de
fritura
Óleo de soja
refinado

Autor

NDUWAYEZU et al. (2015);
KUSS et al. (2015)
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-

WANG et al. (2014)

2,1

-

BOFFITO et al. (2013)

0,33

200 – 400

SANTOS et al. (2013); KUSS et
al. (2015)

Fonte: SOARES (2015), adaptado.

Para contornar os problemas com a saponificação sem aumentar o custo de
produção de biodiesel, tem-se estudado a rota de catálise enzimática. A enzima
mais utilizada como biocatalisador da reação de biodiesel é a lipase, que apresenta
a grande vantagem de catalisar reações de esterificação e transesterificação
simultaneamente em meio não aquoso, o que permite a utilização de óleos vegetais
com alto índice de acidez. Além disso, por serem enzimas, são catalisadores mais
específicos e necessitam de condições operacionais brandas, implicando em menor
custo com energia.
A Tabela 2 traz um compilado de catalisadores/biocatalisadores utilizados na
reação de transesterificação com os respectivos óleos e álcoois utilizados bem como
condições operacionais e rendimento.
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Tabela 2: Catalisadores/Biocatalisadores utilizados na reação de transesterificação e seus respectivos óleos, álcoois e condições operacionais.

Biocatalisador/Catalisador

LPP-SOY-CLAE
Nb2O5/SO4
LCK - casca de arroz
LBC - Nb2O5
Nb2O5/KOH
LPF - octil-sílica
LCR - Nb2O5
LTL IM + Novozymes 435

Óleo

Álcool

Concentração
de
biocatalisador/
catalisador

Etanol
3500 TBU∙góleo-1
99.8 %
Etanol 98
Macaúba
30 % mt
%
Etanol
Coco
20 % mt
anidro
Etanol 99
Babbaçu
20 % mt
%
Soja
Etanol
5 % mt
Etanol
Soja
130 U∙góleo-1
99.7 %
Etanol,
Babaçu propanol
20 % mt
e butanol
Soja
Etanol
7% mt
Soja

Razão molar
óleo:álcool
1:5
1:120
1:12
1:12
1:72
1:7
1:10
1:3

LCAB e LCR

Soja

Etanol

5% mo

1:45

LCAB - alginato de sódio

Soja

Etanol

10% mt

1:12

Etanol

10 % mt

1:3

Etanol

7,5 % mo

1:6; 1:9

Residual
de fritura
LTL e LTL - matrizes sol-gel
Soja
LPF – PHB

LBC - sabugo de milho

Girassol

Etanol

20 % mt

1:8

Nb2O5 calcinado a 300 °C

Soja

Etanol

20 % mt

NI

Condições
reacionais
34 h, 30 °C, 300
rpm
4 h, 250 °, 300
rpm
72 h, 50 °C, 150
rpm
48 h, 50 °C, 150
rpm
24 h, 70 °C
48 h, 40 °C, 500
rpm
24 h, 37 °C, 150
rpm
4 h, 50 °C
24 h, 32 °C, 130
rpm
10 h, 45 °C
15 h, 45 °C, 200
rpm
72 h, 37 °C
72 h, 40 °C, 150
rpm
48 h, 170 °C

Conversão
(%)

Referência

60

Ramos et al., 2018

NI

Conceição et al.,
2016
Costa-Silva et al.,
2016
Da Rós et al.,
2010
Lima et al., 2017

80

Lima et al., 2015

95
97
74

5; 79
50
84; 16
100
67

Miranda et al.,
2011
Pedro et al., 2018
Rosset e Porto,
2015
Scamilhe et al.,
2016
Tintor et al., 2015

90; 72

Barão, 2012

70

Costa, 2015

37

Arpini, 2016
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Em meio a esses avanços energéticos, faz-se necessário estudar a produção
de biodiesel por meio de rota enzimática a fim de diminuir os impactos ambientais,
bem como os custos de produção, e tornar essa área de estudo mais atrativa para
as indústrias.
As pesquisas nessa área são inúmeras e fazem do biodiesel um forte
candidato à substituição do diesel. Da mesma forma, a substituição da catálise
tradicional pela enzimática é bastante promissora. (MORENO-PIRAJÀN e GIRALDO,
2011).

3.2 LIPASE

As lipases (triacilglicerol éster hidrolases E.C.3.1.1.3) são enzimas capazes
de catalisar reações de hidrólise total ou parcial de triacilgliceróis em ácidos graxos e
glicerol em meio aquoso ou não-aquoso (BON et al., 2008). Devido a essa
versatilidade de operação, sua aplicabilidade é enorme, podendo atuar amplamente
em indústrias de alimentos, como por exemplo, na síntese de aroma de banana
(SARNO et al., 2017), em tratamento de efluentes (DUARTE et al., 2015), em
indústrias farmacêuticas (SOUZA et al., 2016), de biodiesel, entre outros (BON et al.,
2008).
O poder catalítico das lipases se deve, principalmente, à presença de uma
tríade catalítica geralmente formada por resíduos de serina, histidina e ácido
aspártico (ou glutâmico) (FICKERS et al., 2011). A Figura 2 exibe um modelo dessa
estrutura catalítica.
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Figura 2: Estrutura catalítica da lipase de Candida rugosa com destaque para os resíduos
ácido glutâmico e serina.

Fonte: Colton et al. (2011); Rose et al. (2016) adaptado.

Estudos de cristalografia mostram que essa tríade catalítica está protegida
por um oligopeptídeo hidrofóbico conhecido como “tampa” ou “lid”. Quando em
contato com o substrato, essa tampa sofre uma alteração conformacional, tornando
o sítio ativo exposto ao meio reacional e, consequentemente, permitindo o acesso
do substrato ao sítio catalítico, conforme Figura 3 (JAEGER et al., 1999). A região
que circunda o sítio ativo das lipases, portanto, passa a ter uma área hidrofóbica
extensa, facilitando a ligação da lipase a uma superfície hidrofóbica, fenômeno
conhecido como ativação interfacial. É por esse motivo que as lipases atuam
preferencialmente em interfaces água/lipídeo, tendo, em alguns casos, sua atividade
elevada em função de substratos insolúveis, atuando preferencialmente em
substratos emulsionados (FERNANDEZ-LAFUENTE et al., 1998). Chen et al. (2011),
por exemplo, estudaram o efeito da hidrofobicidade de membranas, utilizadas como
suporte na imobilização de lipase por ligação covalente, na atividade e estabilidade
da enzima, e obtiveram melhores resultados quando utilizaram a membrana mais
hidrofóbica.
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Figura 3: Esquema de ativação interfacial.

Fonte: JAEGER et. al (1999).

No entanto, segundo Jaeger e Reetz (1998), algumas lipases não sofrem
ativação interfacial, como a LCAB, por exemplo. Nesses casos, o acesso do
substrato ao sítio catalítico é feito através de um canal estreito e auxílio de uma
pequena hélice de elevada mobilidade localizada próxima a esse sítio. Dessa forma,
as lipases podem ter sua atividade afetada negativamente pela hidrofobicidade do
suporte, não apresentando hiperativação quando imobilizada. Blanco et al. (2004)
imobilizaram LCAB em sílica hidrofobizada e observaram que essa característica do
suporte afetou a estrutura terciária da enzima, promovendo uma queda na atividade
enzimática.
O mecanismo de ação de hidrólise das lipases pode ser dividido em quatro
etapas (JAEGER et al., 1999):
1- Ataque nucleofílico do oxigênio da hidroxila serínica ao carbono carboxílico da
ligação éster da cadeia do substrato, formando um intermediário;
2- Liberação de uma molécula de álcool, formando um complexo acil-enzima;
3- Segundo ataque nucleofílico do complexo acil-enzima ao substrato;
4- Liberação do ácido graxo, regenerando a enzima.
A Figura 4 ilustra esse mecanismo de ação da lipase.
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Figura 4: Mecanismo de hidrólise de lipases.

Fonte: JAEGER et al. (1999).

Quanto à especificidade, as lipases podem atuar em substratos diversos,
podendo ser classificadas em três grupos: ácido graxo específicas, 1,3 específicas,
e não específicas (MACRAE;HAMMOND, 1985). No primeiro grupo, as lipases são
responsáveis pela catálise da hidrólise de tipos específicos de grupos acilas nas
moléculas de triacilgliceróis. Exemplos desse grupo são as lipases produzidas por
Geotrichum candidum, que hidrolisam grupos acila de cadeia longa com dupla
ligação cis na posição 9. No segundo grupo, as lipases catalisam a liberação dos
ácidos graxos das posições 1 e 3 dos acilgliceróis, especificamente. Alguns
exemplos são as lipases de Aspergillus niger, Yarrowia lipolytica, Penicillium
roquefortii, Mucor miehei, entre outros. Já no terceiro grupo, as lipases não
apresentam especificidade em relação à posição em que o grupo acil está
esterificado na molécula de glicerol. Alguns exemplos de lipase desse grupo são as
produzidas por Candida rugosa, Staphylococcus aureus, Thermomyces lanuginosus,
entre outros (MACRAE e HAMMOND, 1985).
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Alguns tipos de lipase, como as de Pseudomonas gluma, Candida rugosa,
Candida antarctica têm sua estrutura determinada (DALLA-VECHIA et al., 2004). A
massa molecular destas enzimas varia de 20-75 kDa, sendo a da Candida rugosa
em torno de 57 kDa com ponto isoelétrico igual a 4,65 (ZIVKOVIC et al., 2015), e
atividade ótima entre 30 e 40 °C (DALLA-VECHIA et al., 2004; GAO et al., 2010). A
Figura 5 mostra a estrutura tridimensional da lipase de Candida rugosa.
Figura 5: Estrutura tridimensional da lipase de Candida rugosa.

Fonte: Colton et al. (2011); Rose et al. (2016)

3.2.1 Fontes de lipase
As lipases podem ser obtidas de fonte animal, vegetal ou microbiana. As de
fonte animal são produzidas no fígado e no pâncreas de mamíferos, sendo as
principais lipases de fonte animal extraídas de pâncreas do porco. As de origem
vegetal estão presentes em tecidos de reserva de energia de aveia, colza, rícino,
látex de mamão, entre outros. Por fim, as de origem microbiana podem ser fúngicas
ou bacterianas (AARATHY et al., 2014). A literatura aponta diversos microrganismos
produtores de lipase, tais como Candida rugosa, Candida antarctica, Burkholderia
cepacia, Pseudomonas alcaligenes, Bacillus subtilis, Aspergillus niger, Mucor
miehei, e até mesmo arqueobactérias, como as Natronococcus sp. (LIU et al., 2012;
DE JESUS et al., 2016; DOBREV et al., 2015).
As lipases são enzimas geralmente indutíveis, ou seja, mesmo que o
metabolismo do microrganismo não a produza constitutivamente, sua produção pode
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ser induzida pela necessidade de quebrar determinada ligação a fim de se obter
energia. Neste caso, microrganismos cultivados na presença de lipídeos, como
óleos, ácidos graxos, ésteres hidrolisáveis, sais biliares e glicerol podem produzir
lipase para metabolizar a fonte de carbono lipídica e se desenvolver (GUPTA et al.,
2004). Colla et al. (2016) reportaram que a condição ótima para produção de lipase
por fermentação submersa de Aspergillus niger foi alcançada com 20 g∙L-1 de óleo
de soja.
As enzimas microbianas são preferíveis para aplicações industriais em virtude
de menores tempos de geração para produção, da facilidade de manipulações
genéticas, aumento de escala e purificação, especificidade e estabilidade (ROVEDA
et al., 2010). Sua produção pode ser influenciada diretamente por diferentes fatores,
como fonte de carbono, concentração de oxigênio dissolvido, temperatura e pH do
meio e condições de aeração (REIS et al., 2015). Podem ser também produzidas
intra ou extracelularmente, sendo as extracelulares preferíveis por necessitarem de
menos etapas de purificação (DOBREV et al., 2015).
A maior utilização industrial dessas enzimas está, portanto, condicionada à
diminuição dos custos de produção. Estratégias para este fim incluem a seleção de
novos microrganismos produtores, bem como a utilização de meios de cultivo de
baixo custo e a imobilização destas enzimas (REINEHR et al., 2014).

3.3. IMOBILIZAÇÃO

Enzimas são produtos biotecnológicos muito visados na indústria por
possuírem grande especificidade na formação de produtos, baixa necessidade
energética e por serem biodegradáveis (BON et al., 2008). No entanto, as enzimas
têm um custo mais elevado, impulsionando a comunidade científica a encontrar
soluções que contribuam para a minimização desses custos. Uma das estratégias é
a imobilização, que tem como principal vantagem a possibilidade de isolar o
biocatalisador do meio reacional e reutilizá-lo de modo a aumentar a produtividade
(DA RÓS et al., 2010).
Segundo Katchalski-Katzir e Kramer (2000), a imobilização pode ser definida
como o confinamento físico da enzima em uma determinada região do espaço com
retenção de suas propriedades catalíticas, podendo ser reutilizada continuamente.
Apesar da possibilidade de perda de atividade durante o processo de imobilização,
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bem como de efeitos difusionais negativos devido ao transporte do substrato para o
sítio ativo da enzima, o processo de imobilização enzimática possui inúmeras
vantagens frente à utilização de enzimas livres (BERGAMASCO et al., 2000). São
elas:


Possibilidade de reutilização do biocatalisador;



Aumento do tempo de vida útil da enzima (implica em redução de custos) com
a possibilidade de aumento da estabilidade enzimática;



Possibilidade de utilização em processos contínuos, em leitos fixos ou
fluidizados;



Possibilidade de hiperativação da enzima;



Facilidade de recuperação do biocatalisador e dos produtos ao final da
reação.
As técnicas de imobilização enzimática são bastante diversificadas, pois

abrangem processos químicos ou físicos. A Figura 6 apresenta um esquema de
classificação dos métodos de imobilização de enzimas.
Figura 6: Classificação dos métodos de imobilização de enzimas.

Fonte: REGULLY (2000).

A Tabela 3 traz alguns exemplos de métodos de imobilização e suportes
utilizados.
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Tabela 3: Algumas matrizes utilizadas na imobilização de lipase e seus respectivos métodos e
rendimentos de imobilização.

Enzima

Método de
Imobililzação

Matriz

Porcentagem
de
imobilização
(%)

Altarurgio e Pereira,
2016

LCR

Adsorção e
Ligação
covalente

Micropartículas de
quitosana

83,3 e 88,3

Alves et al, 2017

LTL

Adsorção

Bento et al, 2017

LCR

Adsorção

Costa et al, 2014

LBC

Adsorção

Costa-Silva et al,
2016

LCK

Ligação
covalente

Da Rós et al, 2010

LBC

Ligação
covalente

óxido de nióbio e
SiO2-PVA

26,4 e 29,7

Ficanha et al, 2015

LCAB

Encapsulament
o sol-gel

Sílica

92

Autor

Ittrat et al, 2014

LAB

Adsorção

Lage et al, 2016

LTL

Adsorção

Lima et al, 2015

LPF

Adsorção

Lv et al, 2013

LPA

Adsorção

Maldonado et al,
2015

LGC

Adsorção

Miranda et al, 2011

LCR

Ligação
covalente

Resina mesoporosa
de PSty-DVB
Partículas de PStyco-DVB
magnetizadas com
Fe3O4
Sabugo de milho
Casca de arroz e
celulose
microcristalina

Sabugo de milho,
casca de arroz, talo
de bananeira, folhas
de W. bifurcate,
casca de coco e
caule de palmeira
Polimetacrilato
mesoporoso e
hidrofóbico
XAD-7HP e octil
sílica
CAM e CORE
Esferas de alginato,
liga de niobio e
grafite, zeolita e
celite
Óxido de nióbio
hidratado

99,7

89,4
62
76 e 79,8

85,6; 69,0;
30,4; 12,4;
89,8; 96,5

97
91,3
78,2
31,8; 49,0;
65,7; 20,8
47,5

Dentre os métodos mais empregados estão, portanto, a encapsulação, a
ligação covalente e a adsorção (REGULLY, 2000).
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3.3.1 Encapsulação
A imobilização de enzimas por envolvimento pode também ser denominada
aprisionamento ou oclusão, e consiste em reter o biocatalisador fisicamente numa
matriz polimérica ou em microcápsulas, permitindo que o substrato e os produtos
passem através da rede polimérica que retém a enzima (ZHANG et al., 2012). Neste
caso, as enzimas ficam protegidas e menos suceptíveis a mudanças estruturais
dentro de uma membrana semipermeável, configurando uma das principais
vantagens do método (FERNANDEZ-FERNANDEZ et al., 2012).
O procedimento de aprisionamento da enzima no suporte envolve a
suspensão da enzima em uma solução monomérica, seguido de um processo de
polimerização que mantém a enzima protegida de possíveis efeitos deletérios do
ambiente externo (FERNANDEZ-FERNANDEZ et al., 2012). Os principais materiais
utilizados nessa técnica são matrizes de colágeno, celulose, quitosana e
poriuretano, podendo-se empregar micelas reversas ou vesículas como agentes
formadores de microcápsulas.
Por permitir a utilização de suportes orgânicos, a utilização de cápsulas é
mais comum na indústria farmacêutica e na imobilização celular, sendo ainda restrita
a laboratório quando o assunto é imobilização enzimática (REGULY, 2000).
Esse método é brando, não desnaturante e possui alto controle da
seletividade de substrato e produtos através de membranas seletivas. No entanto,
pode ocorrer difusão da enzima devido à não regularidade dos poros do suporte,
redução no acesso do substrato à enzima ou ainda perda da atividade por geração
de radicais livres (REGULY, 2000).

3.3.2 Ligação covalente
Na imobilização por ligação covalente, a enzima é retida no suporte através
de ligações covalentes entre os grupos funcionais presentes na enzima e na
superfície do suporte, envolvendo a ligação entre os resíduos dos aminoácidos da
proteína e grupos reativos do suporte (CABRAL et al., 2003). Dessa forma, o uso
dessa técnica favorece a formação de uma ligação mais forte entre a enzima e o
suporte, de modo que o biocatalisador imobilizado se torna mais estável química e
termicamente (MENDES et al., 2011).
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A ligação covalente, portanto, é fortemente dependente da existência de uma
afinidade entre a enzima e o suporte. No entanto, é difícil encontrar suportes que
contenham esses grupos reativos para promover o acoplamento direto com a
enzima sem modificar sua estrutura terciária e, consequentemente, levar a uma
inativação do seu centro catalítico. Para superar essa dificuldade, faz-se uso de
silanizadores, que são compostos químicos que permitem a incorporação de um
grupo químico capaz de reagir com os resíduos protéicos da enzima (MIRANDA,
2004).
Os

agentes

ativadores

mais

utilizados

são

os

aldeídos

devido

à

reversibilidade da ligação amino-aldeído, sendo menos agressivos no que diz
respeito às distorções da estrutura catalítica da enzima. Nesse grupo funcional,
encontra-se o glutaraldeído, que polimeriza facilmente, resultando em polímeros
com funções aldeído que podem reagir com uma amida disponível da enzima
(MIRANDA, 2004).
A principal dificuldade dessa técnica é a possibilidade de diminuição da
atividade enzimática devido às modificações conformacionais no centro ativo da
enzima, pois, no decorrer da imobilização, não há controle sobre as modificações
químicas que acontecem na ligação enzima-suporte (BAYRAMOGLU et al., 2011).
Para atenuar esse possíveis efeitos negativos e manter a atividade do biocatalisador
elevada, pode-se utilizar algumas técnicas, tais como: proceder com a imobilização
covalente na presença de um inibidor competitivo ou na presença do substrato,
promover uma ligação reversível de um complexo enzima-inibidor, modificar
quimicamente uma enzima solúvel induzindo a ligação com o suporte pelos novos
grupos introduzidos, ou promover a ligação multipontual da enzima ao suporte
(MIRANDA, 2004).
Silva et al. (2012) imobilizaram lipase B de Candida antartica por ligação
covalente em hidrogel de quitosana utilizando diferentes ativadores e constataram
grande estabilidade térmica e operacional ao utilizar glutaraldeído. Esse tipo de
imobilização possui grande vantagem quanto à força da ligação, que pode ocorrer
entre a enzima e o suporte, apenas, ou pode ser do tipo enzima-enzima, formando
um retículo que cobre o suporte e também se liga a ele covalentemente (REGULY,
2000).
A técnica de imobilização por ligação covalente, apesar das vantagens
pronunciadas, é um processo de execução mais complexa, com custo mais elevado
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em comparação com a adsorção devido à quantidade de reagentes a serem
utilizados (REGULY, 2000).

3.3.3 Adsorção
A imobilização de enzimas por adsorção é o método mais antigo devido a sua
simplicidade e baixo custo de operação, apresentando-se como o método mais
empregado no setor industrial (MENDES et al., 2011; CHRISTENSEN et al., 2003).
A adsorção é um fenômeno de concentração de uma substância na superfície
de um sólido ou um líquido, e acontece pela diminuição da energia livre de Gibbs por
meio de interações intermoleculares fracas (forças de Van der Waals, ligações de
hidrogênio, interações dipolo-dipolo, interações hidrofóbicas, ou eletrostáticas) ou
por ligações químicas (REGULY, 2000; REIS, et al., 2008). Dessa forma, a adsorção
pode ser dividida em adsorção física (fisiossorção) ou química (quimiossorção).
Na fisiossorção, o adsorvato se liga ao adsorvente por interações
intermoleculares fracas, como forças de Van der Waals, interações dipolo-dipolo,
interações eletrostáticas, entre outras. Além disso, esse tipo de adsorção é
reversível e acontece preferencialmente em multicamadas, conforme Figura 7.
Figura 7: Adsorção em multicamadas.

Fonte: Elaboração do Autor

Os materiais mais utilizados para casos de adsorção física ou iônica são os
mais diversos, podendo-se fazer uso de suportes orgânicos ou inorgânicos, como
hidroxilapatita, alumina, sílica, carvão ativado, resinas de troca iônica, celuloses e
dextranos ativados, ou ainda colágeno e quitina (REGULY, 2000).
Já na adsorção química, as moléculas de adsorvato reagem quimicamente
com a superfície do suporte. Esse processo ocorre por rearranjo de forças altamente
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dependentes da natureza das espécies envolvidas, podendo ser favorável à
ocorrência de ligações químicas ou não (TREYBAL, 1980).
A quimiossorção caracteriza-se por possuir calores de adsorção da mesma
ordem de grandeza de calores de reações químicas, ou seja, de 10 a 200 kcalmol-1.
Por ser mais forte que a fisiossorção, acontece por um processo mais lento e
irreversível, que favorece a formação de monocamadas (CASTELAN, 1986),
conforme Figura 8.
Figura 8: Adsorção em monocamada.

Fonte: Elaboração do Autor

Vale ressaltar que tanto o fenômeno de adsorção física quanto o de adsorção
química podem ocorrer simultaneamente (TREYBAL, 1980). Ou o mesmo par de
adsorvato/adsorvente pode se unir por um tipo ou outro de adsorção a depender da
temperatura, como é o caso do nitrogênio e ferro. O nitrogênio líquido em ferro
sólido possui moléculas de N2 adsorvidas fisicamente à superfície do ferro sólido. Já
o nitrogênio gasoso, a altas temperaturas, possui energia suficiente para formar
ligações de átomos de nitrogênio com o ferro, caracterizando uma adsorção química
(CASTELAN, 1986). A Tabela 4 apresenta algumas diferenças entre adsorção física
e química.
Tabela 4: Tabela comparativa entre adsorção física e química.

Adsorção Física

Não há transderência de elétrons

Adsorção Química
Causada por forças eletrostáticas e
ligações covalentes
Pode haver transferência de elétrons

Energia de adsorção de 8 a 25 kJmol-1

Energia de adsorção de 42 a 837 kJmol-1

Fenômeno geral para qualquer espécie

Fenômeno específico e seletivo

Causada por forças de Van der Waals
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A camada adsorvida pode ser removida
por aplicação de vácuo

A camada adsorvida só é removida por
aplicação de vácuo e temperatura acima
da de adsorção

Formação de multicamadas

Somente há formação de monocamadas

Acontece somente abaixo da
temperatura crítica
Lenta ou rápida
Adsorvente quase não é afetado

Acontece também a altas temperaturas
Lenta
Adsorvente altamente modificado na
superfície

Fonte: CASTELAN (1986), adaptado.

Para ambos os tipos de adsorção, alguns parâmetros que devem ser
observados e estudados na imobilização de enzimas são: tamanho da molécula do
adsorvato, área superficial do adsorvente que será empregado como suporte,
tamanho de poro, características químicas e propriedades morfológicas do suporte,
pH e temperatura de imobilização, tempo de imobilização, concentração inicial do
adsorvato, ponto isoelétrico da enzima, e distribuição de cargas superficiais do
suporte (VILLENEUVE et al., 2000; ALVES et al., 2017). Nesse ponto, há estudos
que comparam a eficiência da adsorção levando-se em conta o ponto isoelétrico da
enzima, pois a orientação das cargas da enzima com o suporte deve se estabelecer
de tal forma que aumente a interação entre elas (KHARRAT et al., 2011).
Tais parâmetros são necessários para proceder com a seleção do adsorvente
mais adequado. Uma vez que a adsorção é um fenômeno de superfície, é
importante que o material tenha uma elevada área superficial. Nesse contexto, os
materiais porosos têm grande vantagem sobre os não porosos, uma vez que o
adsorvato pode ser adsorvido na superfície interna ou externa do poro, aumentando
ainda mais a área superficial do material.
Segundo a IUPAC, um material poroso pode ser classificado em relação ao
tipo do poro como aberto, fechado, de transporte ou tipo gaiola, conforme ilustra a
Figura 9.
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Figura 9: Diferentes tipos de poros. (A) abertos; (F) fechados; (T) transporte; (G) gaiola.

Fonte: Oliveira et al. (2013)

Quanto ao tamanho do poro, Li et al. (2010) relatam quatro classificações:
microporoso, mesoporoso, macroporoso e gigaporoso, com tamanhos de acordo
com a Tabela 5.
Tabela 5: Classificação do material quanto ao tamanho do poro.

Classificação

Diâmetro (nm)

Microporoso

<2

Mesoporoso

2 < φ < 50

Macroporoso

50 < φ < 200

Gigaporoso

> 200

Fonte: Li et al., 2010 (adaptado)

Zhou et al. (2012), por exemplo, mostraram que, em geral, suportes com
elevada área superficial apresentam maior capacidade de adsorção. Alves et al.
(2017) verificaram que um aumento da carga inicial de proteína favoreceu a
adsorção até um determinado ponto, quando a quantidade excessiva começa a
bloquear os poros do suporte, restringindo a difusão do substrato pelo biocatalisador
imobilizado. Li et al. (2010) investigaram a influência do tamanho dos poros de
microesferas de poliestireno na imobilização de lipase e concluíram que poros
maiores foram mais favoráveis à imobilização, enquanto que Lage et al. (2016)
obtiveram resultados satisfatórios ao utilizarem um suporte mesoporoso.
Apesar da possibilidade de interações mais fracas entre a enzima e o suporte,
a adsorção é a forma mais simples e barata de se imobilizar enzimas, com grande
vantagem comercial de poder ter sua atividade regenerada no próprio reator (HE et
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al., 2006). Não há necessidade de adição de aditivos que podem causar
desnaturação da enzima, as condições de operação são brandas e o custo dos
suportes

que

podem

ser

empregados

é

baixo,

com

possibilidade

de

reaproveitamento de resíduos (ZHANG et al., 2012).

3.3.3.1 Equilíbrio de adsorção
Ao entrarem em contato, duas substâncias tendem a diminuir sua energia e
aumentar a entropia, atingindo o equilíbrio químico em situações reversíveis. Assim
também acontece na adsorção, onde ocorre uma distribuição do adsorvato entre a
fase fluida e a fase adsorvida, constituindo um equilíbrio de fases. A relação de
equilíbrio de adsorção a uma dada temperatura ou pressão constante é conhecida
como isoterma de adsorção. Essas curvas são propostas para estabelecer uma
relação entre a quantidade de material adsorvido e a concentração (ou pressão) do
material na solução (CASTELAN, 1986).
São curvas muito importantes, pois, por meio delas, é possível ter uma
estimativa da quantidade máxima de soluto que o adsorvente é capaz de adsorver,
fazendo-se necessário encontrar um modelo de isoterma que melhor se ajuste aos
dados experimentais para fornecer informações de efetividade do processo. Além
disso, o estudo do equilíbrio de adsorção é importante para a resolução dos modelos
cinéticos, uma vez que estes precisam descrever uma relação temporal entre fases
(CASTELAN, 1986).
As isotermas de adsorção podem ser irreversíveis, favoráveis, extremamente
favoráveis, lineares ou desfavoráveis, conforme exibidas na Figura 10.
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Figura 10: Tipos de isotermas de adsorção.

Fonte: McCABE et. al (2001).

As isotermas irreversíveis apresentam uma relação constante entre
quantidade adsorvida e concentração da solução, não havendo uma capacidade
máxima de adsorção. As isotermas favoráveis e extremamente favoráveis possuem
uma forma côncava, com um limite de adsorção representando sua capacidade
máxima. A isoterma linear indica apenas que a quantidade adsorvida é proporcional
à concentração da solução naquela faixa estudada. Já quando a isoterma apresenta
uma conformação convexa, o processo de adsorção não é favorável, indicando
presença forte de etapas de dessorção (MCCABE et. al, 2001).
As isotermas podem ser divididas em seis tipos, sugeridos por Brunauer, em
1938, e todas as demais isotermas são derivações desses seis tipos, conforme
Figura 11 (TEIXEIRA et al., 2001).
Figura 11: Classificação das isotermas segundo Brunauer.

Fonte: RUTHVEN (1984)

O ponto de inflexão das isotermas de adsorção, onde a primeira derivada é
igual a zero, representa a saturação do adsorvente, com formação de uma camada
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de adsorvato, de modo a sugerir se a adsorção ocorre com a formação de mono ou
multicamadas. O tipo I é característica de sólidos microporosos, enquanto que as
isotermas do tipo II e III ocorrem em adsorventes com grande tamanho de poros, e
são os tipos mais comuns. Já o tipo IV sugere a formação de multicamadas em
superfícies planas ou com poro muito maior que o adsorvato. A isoterma do tipo V é
mais rara de acontecer e sugere que há maior interação entre as moléculas de
adsorvato do que só adsorvato com o adsorvente (RUTHVEN, 1984).
Para o caso de adsorção envolvendo sólido e solução, as duas principais
classes de isoterma são a de Freundlich e de Langmuir (CASTELAN, 1986).

3.3.3.1.1 Isoterma de Freundlich
A isoterma de Freundlich foi uma das primeiras a serem propostas e é um
modelo empírico baseado na adsorção em multicamadas sobre superfícies
heterogêneas. Corresponde a uma distribuição exponencial de calores de adsorção,
sendo representada matematicamente pela Equação (1) (CASTELAN, 1986;
SUZUKI, 1990; FREUNDLICH, 1907).

(1)
Em que qe é a quantidade de material adsorvido (mgg-1); ce é a concentração
do sobrenadante (mgL-1); e kF (Lg-1) e nF são constantes de Frendlich, que podem
ser determinadas por regressão linear num gráfico de log(qe) x log (ce). Essas
constantes podem ser relacionadas com a distribuição dos sítios ativos e a
capacidade de adsorção do material utilizado como adsorvente, e dependem da
temperatura e da natureza do adsorvente (CASTELAN, 1986; FREUNDLICH, 1907).
No entanto, a isoterma de Freundlich não prevê a saturação dos sítios ativos,
sendo mais adequada para adsorção de líquidos com predominância de
fisiossorção, devendo ser utilizada apenas na faixa de concentração estudada para
adequação dos parâmetros (CASTELAN, 1986).

3.3.3.1.2 Isoterma de Langmuir
A isoterma de Langmuir considera a adsorção apenas em monocamada,
sugerindo que a fração de sítios disponíveis do adsorvente e a fração de moléculas
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de adsorvato entram em equilíbrio com a fração de sítios ocupados pelo adsorvente.
Dessa forma, Langmuir prevê a independência do calor de adsorção em relação à
fração da superfície coberta pelo adsorvato no equilíbrio, uma vez que é
considerada apenas uma constante de equilíbrio. Casos em que o calor de adsorção
decresce com o aumento da superfífie coberta, ou seja, não há independência do
calor de adsorção, demonstram a necessidade de uma modelagem mais elaborada
(CASTELAN 1986).
Langmuir

considera

que

os

sítios

de

ligação

são

distribuídos

homogeneamente na superfície do adsorvente, de modo que todas as espécies
interagem com um único tipo de sítio. Não existe interação entre as moléculas de
adsorvente, e as moléculas adsorvidas não interagem umas com as outras e nem
saltam de um sítio para outro.
Em se tratando de um equilíbrio químico, a taxa de adsorção deve ser igual à
taxa de dessorção. A taxa de adsorção (rads, molL-1s-1) é função da constante
cinética de adsorção (kads, s-1), da concentração do adsorvato em equilíbrio (Ce,
molL-1) e da fração da superfície que não é ocupada (1- θi, adimensional). Pode-se
escrever a taxa de adsorção conforme Equação (2) (RUTHVEN, 1984).

(2)

Já a taxa de dessorção depende apenas da constante de dessorção (k des,
molL-1s-1) e da fração da superfície ocupada por um soluto adsorvido (θi), conforme
Equação (3).

(3)
Igualando as Equações (2) e (3), e isolando θi, tem-se a Equação (4).
(4)

Ao dividir numerador e denominador do lado direito da Equação (4) por kdes,
fica evidente a razão entre as constantes de adsorção e dessorção, denominada
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como constante de Langmuir (b, Lmol-1). Assim, a Equação (4) pode ser reescrita
conforme Equação (5).

(5)

Por definição, a fração de superfície ocupada pode ser escrita como a razão
entre a quantidade de soluto adsorvido por unidade de massa (q e, mgg-1) e a
quantidade máxima que poderia ser adsorvida (qmax, mgg-1). Dessa forma, chega-se
à Equação (6) conhecida como isoterma de Langmuir (LANGMUIR, 1918).

(

)

(6)

O parâmetro de equilíbrio (RL, adimensional) da isoterma de Langmuir,
descrito pela Equação (7), traz informações importantes a respeito do processo de
adsorção. Quando RL = 0, o processo é irreversível; Para 0 < RL < 1, a adsorção é
favorável; Para RL = 1, é linear; e para RL > 1, a adsorção não é favorável (ORTIZ,
2000).

(7)

Onde C0 é a concentração inicial de soluto em solução em molL-1.
3.3.3.2 CINÉTICA DE ADSORÇÃO
O tempo de contato necessário para que a adsorção se complete é estudado
pela cinética de adsorção. Esse ramo da físico-química estuda a velocidade de
adsorção do soluto, descrevendo a velocidade com que o adsorvato é adsorvido em
um suporte. Logo, o estudo da cinética de adsorção é de fundamental importância
para o entendimento dos mecanismos envolvidos no processo de adsorção
(MARON, 2005).
O processo de adsorção pode ser avaliado pela velocidade da reação e pelo
mecanismo de transferência de massa predominante. A velocidade depende de
características físico-químicas do adsorvato, tais quais: natureza, massa molar e
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solubilidade; depende também da natureza, área superficial e estrutura dos poros do
material adsorvente; e de condições gerais como pH e temperatura de operação. Em
relação ao mecanismo de transferência de massa predominante, a cinética do
processo de adsorção pode ser considerada basicamente difusional, sendo
comumente dividida nas quatro etapas seguintes (Figura 12) (ATKINS, 1995):
1. Transporte no seio da solução: envolve o movimento do adsorbato através do
seio da solução líquida para a camada limite do líquido existente ao redor da
partícula sólida (adsorvente);
2. Transporte por difusão através da camada limite de líquido no entorno do
adsorvente, correspondente ao transporte do adsorbato por difusão através
da camada limite até a entrada dos poros do adsorvente (difusão externa);
3. Transporte através dos poros: envolve o transporte de adsorbato através dos
poros da partícula por uma combinação de difusão molecular através do
líquido contido no interior dos poros e difusão ao longo da superfície do
adsorvente (difusão interna);
4. Adsorção, ligação do adsorbato em um sítio disponível do adsorvente,

envolvendo vários mecanismos, tais como: adsorção física, química, troca
iônica, precipitação, complexação.

Figura 12: Etapas da cinética de adsorção.

Fonte: Schons, [201-?]
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Para estudar a cinética da adsorção, modelos cinéticos empíricos foram
propostos na literatura, sendo os mais utilizados para avaliar as constantes de
velocidade de difusão química o modelo de pseudo-primeira ordem e o modelo de
pseudo-segunda ordem.
A equação diferencial de pseudo-primeira ordem (Equação (8)) foi
inicialmente proposta por Laegergren em 1898. A ordem de uma reação é um
conceito macroscópico e expressa simplesmente o resultado da cinética (FOGLER,
1999). Sabe-se que a velocidade de reação varia com a concentração dos
reagentes, e uma das formas gerais mais comuns de se expressar essa
dependência é o modelo da Lei de potência. Nesse caso, a lei de velocidade é
função do produto das concentrações das espécies reagentes individuais, cada uma
delas elevadas a uma potência. A ordem da reação se refere às potências a que as
concentrações são elevadas, podendo ser geral ou em relação a cada reagente.
Uma cinética de pseudo-ordem, portanto, acontece quando um reagente está em
excesso.

(8)

Em que qt é a quantidade adsorvida de adsorvato num instante de tempo t
-1

(mgg ); qe é a quantidade de adsorvato no equilíbrio (mgg-1); k1 é a constante da
taxa de adsorção de pseudo-primeira ordem (s-1), e t é o tempo de adsorção (s).
Integrando-se a Equação (8), chega-se à Equação (9), que descreve o
comportamento da quantidade de adsorvato adsorvida com o tempo.

(9)

Linearizando-se a Equação (9), obtêm-se os valores de qe e k1 através da
Equação (10).

(10)

Em que a quantidade de adsorvato adsorvida (qt) é calculada pela Equação
(11), e o valor de qe corresponde ao maior valor de qt obtido experimentalmente.
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(11)
Em que V é o volume total (L); C0 é a concentração inicial de adsorvato (mgL1

); Ct é a concentração de adsorvato no tempo t (mgL-1); e m é a massa de

adsorvente (g).
Já o modelo de pseudo-segunda ordem considera que a velocidade de
adsorção é diretamente proporcional ao quadrado do número de sítios disponíveis.
Sendo assim, a modelagem matemática pode ser representada pela Equação (12)
na sua forma diferencial, e pelas Equações (13) e (14) nas suas formas integral e
linearizada, respectivamente.

(12)

(13)

(14)

Sendo k2 a constante da taxa de adsorção de pseudo-segunda ordem (s-1), qe
a quantidade de adsorvato adsorvida no equilíbrio (mgg-1), e qt a quantidade
adsorvida no instante de tempo t (mgg-1), calculada conforme Equação (11).
Através da forma linearizada (Equação (14)) é possível construir uma curva
de t/qt versus t, e encontrar os valores de k2 e qe.
3.3.3.3 TERMODINÂMICA
A análise da termodinâmica de adsorção consiste na determinação da
entalpia padrão (ΔH°, Jmol-1), entropia padrão (ΔS°, K-1) e energia livre de Gibbs
padrão (ΔG°, Jmol-1). As informações obtidas a partir da determinação dessas
grandezas fornecem um conhecimento a respeito da heterogeneidade do
adsorvente, bem como se o processo é favorável ou não (BON et al., 2008).
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A partir do conhecimento prévio da constante de equilíbrio de adsorção obtida
com a utilização da isoterma de melhor ajuste experimental, é possível calcular a
energia livre de Gibbs pela Equação (15).

(15)

(16)
Em que R é a constante universal dos gases (JK-1mol-1), k é a constante de
equilíbrio (adimensional) e T a temperatura de operação (K).
Essa grandeza se refere à espontaneidade da adsorção, configurando uma
reação espontânea para valores negativos, e não espontânea para valores positivos.
Para determinação da entalpia e da entropia, os estudos de equilíbrio de
adsorção são realizados em diferentes temperaturas, fornecendo um valor da
constante de equilíbrio para cada temperatura. Dessa forma, utilizando-se a
Equação (17), conhecida como equação de Van‟t Hoff, é possível determinar por
regressão llinear a entalpia e a entropia do sistema (HAN et. al, 2005).

(17)

Também é importante conhecer a energia de ativação necessária para que
ocorra a adsorção, sendo este cálculo possível com a utilização da Equação (18),
conhecida como equação de Arrhenius.

(18)

Em que A é a constante de Arrhenius (adimensional), e Ea é a energia de
ativação (Jmol-1).
Por meio da linearização dessa equação, é possível determinar a energia de
ativação do processo de adsorção estudado.
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3.4 MATERIAIS PARA IMOBILIZAÇÃO

Em acordo com a possibilidade de diversos métodos de imobilização de
enzimas, diversos também são os suportes que podem ser empregados, podendo a
enzima apresentar diferentes propriedades catalíticas de acordo com o suporte
(GOMES et al., 2006).
Uma vez que a estrutura física e química do suporte pode afetar a capacidade
de imobilização da enzima e sua atividade, faz-se necessário um estudo de
diferentes suportes a fim de se encontrar um suporte ideal, caracterizando um
grande desafio na área de desenvolvimento de novos biocatalisadores imobilizados
(TALBERT; GODDARD, 2012).
O suporte ideal deve reunir as seguintes características (CARDOSO,
MORAES e CASS, 2009; BON et al., 2008):


Inerte – sua função deve ser apenas a imobilização da enzima;



Estável;



Resistente à força mecânica – para que possa ser utilizado sem problemas
em reatores diversos;



Resistência a microrganismos – de modo a evitar a liberação da enzima;



Insolúvel – Para que possa ser reaproveitado por um processo simples de
filtração ao final da reação, sem se perder, caracterizando a formação de um
biocatalisador heterogêneo, e também para evitar contaminação do produto
pelo suporte;



Área específica superior a 10 m²g-1 – para possibilitar a imobilização de
quantidades significativas de enzima;



Forma e distribuição de tamanho de poros – deve permitir fácil acesso do
substrato à enzima;
Os materias utilizados na imobilização de enzimas podem ser de origem

orgânica ou inorgânica (SARNO et al., 2017). Inicialmente, os materiais mais
empregados na imobilização de enzimas foram os de origem inorgânica por
apresentarem maior eficiência e afinidade por alvos moleculares (LV et al., 2013).
Dentre os materiais inorgânicos, os mais utilizados são os suportes à base de sílica
e polímeros sintéticos. No entanto, esses materiais têm um custo muito elevado,
impulsionando os estudos na busca de substitutos mais rentáveis (COSTA-SILVA et
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al., 2016; ITTRAT et al., 2014). Nesse contexto, diversos materiais têm demonstrado
elevada compatibilidade na imobilização de lipase de variadas fontes, resultando em
alto grau de recuperação de atividade enzimática e estabilidade operacional, tais
como óxido de nióbio (Nb2O5) e polisiloxano-polivinil álcool (SiO2 – PVA), partículas
magnéticas de Fe3O4, entre outros (DA RÓS et al., 2010; SARNO et al., 2017).
Mais recentemente, materiais de origem orgânica vêm se mostrando
extremamente promissores, pois conseguem unir vantagens quanto à efetividade em
imobilizar enzimas, quanto ao meio ambiente - sendo biodegradáveis - e quanto à
questão financeira, pois podem ser resíduos agroindustriais. Alguns exemplos são
os biopolímeros, como a quitosana e a celulose, casca de arroz, stover de milho,
casca de coco, entre outros (ITTRAT et al., 2014; COSTA-SILVA et al., 2016; LV et
al., 2013).

3.4.1 Óxido de Nióbio
Dentre as matrizes inorgânicas estudadas, o óxido de nióbio vem mostrando
resultados promissores no estudo de imobilização de lipase (DA RÓS et al., 2010).
O nióbio é um metal de transição, refratário, de cor prateada, número atômico 41,
dúctil, e tem sido largamente utilizado na engenharia moderna (LIMA, 2010). Seu
principal uso é como matéria-prima na fabricação de ligas de aço para a produção
de tubos condutores de fluidos. Sua aplicação tem aumentado em razão da
versatilidade, vantagens econômicas e disponibilidade de suprimento a longo prazo
deste metal (LIMA, 2010).
O Brasil possui a maior reserva mundial de nióbio, empregando o metal na
indústria química, naval, aeronáutica, espacial, etc (TANABE et al., 1989). Por meio
da produção da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), o Brasil
apresenta cerca de 98 % da produção mundial do metal, seguido pelo Canadá e
Austrália (LIMA, 2010).
A demanda mundial atual para o nióbio é de menos de 0,5 % das reservas até
então identificadas, colocando o Brasil numa posição privilegiada no cenário
internacional como maior produtor e exportador do minério. Por conta disso, a
CBMM destaca a importância da adoção de políticas de incentivo à pesquisa
envolvendo nióbio, objetivando a divulgação e ampliação do uso deste metal para
comercialização de um produto com maior valor agregado (LIMA, 2010).
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Os óxidos de nióbio são largamente utilizados como catalisadores seja em
sua forma pura ou como um óxido misto. Uma das possíveis formas de encontrar o
óxido de nióbio é como pentóxido de nióbio (Nb2O5). Este óxido possui propriedades
de semicondutor e se apresenta como um sólido branco estável ao ar e insolúvel em
água, e, dependendo da temperatura de calcinação, pode apresentar sítios ácidos
de Bronsted e/ou de Lewis. Apresenta forte polimorfismo, podendo apresentar-se em
diferentes estruturas de acordo com a temperatura conforme mostra a Figura 13.
Figura 13: Polimorfismo do pentóxido de nióbio.

Fonte: KO, 1990 adaptada.

Onde TT é chamada fase hexagonal; T é a fase ortorrômbica; M, B e H são
fases monoclínicas que diferenciam entre si pela estrutura do tipo rutilo para a fase
B, estrutura de lâminas consistindo em blocos octaédricos para a fase H, e a fase M
possuindo uma estrutura parecida com a H, mas um pouco menos cristalina.
Na catálise, o nióbio vem sendo estudado devido às suas pronunciadas
características para um bom catalisador, como baixo custo, baixa toxicidade,
excelente atividade catalítica em reações orgânicas e excelente estabilidade e
resistência à corrosão, além de ser quimicamente reativo com lipase (DA RÓS et al.,
2010). Conceição et al. (2016) utilizaram óxido de nióbio sulfatado para produção de
biodiesel e obtiveram teores de ésteres superiores a 95 % para temperaturas acima
de 230 °C e razão otimizada de etanol:óleo de macaúba 120:1. Miranda et al. (2011)
utilizaram lipase de Candida rugosa imobilizada em óxido de nióbio por ligação
covalente para produção de biodiesel por transesterificação de óleo de babaçu. No
entanto, não há muitos relatos da utilização de nióbio como suporte catalítico por
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adsorção usado na transesterificação de óleos vegetais para produção de biodiesel
(LIMA et al., 2017).

3.4.2. Palha de Milho
O milho é uma das principais commodities agrícolas do Brasil, sendo utilizado
na alimentação humana ou animal, ou ainda em indústrias de alta tecnologia
(HONORATO et al., 2015). O milho, a soja e o arroz, juntos, respondem por 93,7 %
da produção agrícola brasileira, sendo o milho responsavel por 41,1 % dessa
produção, de acordo com o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola
(LSPA), divulgado pelo IBGE em Outubro de 2017. Dessa forma, o Brasil se
configura como o terceiro maior produtor mundial deste cereal, perdendo apenas
para os EUA e China (FORMIGONI, 2017). Apesar de a previsão para a produção
da safra de milho estar vindo numa sequência de reduções, o histórico dos últimos
40 anos de produtividade é de um crescimento médio de 5,8 % por ano
(FORMIGONI, 2017; G1, 2018).
Com a grande produção de milho no Brasil e no mundo, os resíduos
relacionados a essa cultura são proporcionalmente volumosos, necessitando de um
destino adequado. As partes de uma planta de milho são exibidas na Figura 15.
Figura 14: Partes de uma planta de Milho

Fonte: Corn stover - Iowa State University [201?]
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O resíduo do milho, chamado de stover de milho, é constituído por talo, folha,
espiga e palha, com destaque para a palha de milho, que pode ser queimada nas
áreas rurais, utilizada como cobertura em solo ou destinada para produção de
cigarros e artesanato (LV et al., 2013; MARCONCINI, 2007). Em busca de novos
destinos para esse resíduo, pesquisas têm descoberto o grande potencial da palha
de milho como material adsorvente devido a sua elevada porosidade, apesar de
baixa área específica (0,85 m²g-1 de acordo com Lima (2017)) (CASAGRANDE &
ROCHA, 2015).
A palha de milho, como material lignocelulósico, apresenta composição
variada de lignina, celulose e hemicelulose, mantendo-se na média de 19, 30 e 40 %
respectivamente (ALVES, 2015). O teor total de fibra bruta e de cinzas encontrado
por Vieira et al. (2012) é de aproximadamente 35 e 2 %, respectivamente, e o ponto
de carga zero, no qual a carga superficial da palha é nula, é de 4,4, de acordo com
Honorato et. al (2015).
Com base na elevada capacidade adsortiva dos resíduos de milho,
pesquisadores vêm estudando a possibilidade de aplicação destes como suporte na
imobilização de enzimas (LV et. al, 2013; COSTA et. al, 2014; COSTA, 2015). LV et.
al (2013) estudaram a utilização de stover de milho como material adsorvente para
lipase, protease e amilase e constataram que a presença de grupamentos hidroxila devido à elevada quantidade de hemicelulose - e a superfície irregular do material
com bastantes flocos e reentrâncias aumentaram a acessibilidade do material à
enzima, favorecendo a adsorção. Costa et. al (2014) utilizaram sabugo de milho
tratado com hidrólise ácida e obtiveram um rendimento de imobilização de lipase de
62 %, enquanto que Costa (2015), também utilizando sabugo de milho com
tratamento por hidrólise alcalina, obteve 70 % de rendimento.
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4. MATERIAIS E MÉTODOS
4.1. FLUXOGRAMA DE ATIVIDADES

Para alcançar os objetivos propostos neste trabalho, as atividades foram
organizadas de acordo com o fluxograma apresentado na Figura 15.
Figura 15: Fluxograma de Atividades.
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4.2. TÉCNICAS DE ANÁLISE E CARACTERIZAÇÃO

As técnicas de análise e caracterização descritas abaixo foram aplicadas em
ambas as matrizes estudadas e seus derivados imobilizados a fim de se estabelecer
uma comparação das propriedades pré e pós imobilização, avaliando as
características alteradas e como elas influenciaram o processo de adsorção.

4.2.1 Determinação da Atividade Hidrolítica
A atividade hidrolítica foi determinada de acordo com a metodologia descrita
por Soares (1999) com adaptações. O método se baseia na reação de hidrólise do
azeite de oliva, resultando na liberação de ácidos graxos quantificados por titulação.
Para a determinação da atividade hidrolítica da enzima livre e dos derivados
imobilizados, 5 mL de substrato - que consistiu no preparo de uma emulsão de
azeite de oliva (marca Carbonell, adquirido em supermercado local) e solução de
goma arábica 7% (m/v) numa proporção 1:2 (v/v) - e 4,9 mL de tampão fosfato de
sódio 0,1 molL-1 foram misturados em frascos do tipo Erlenmeyer e mantidos a 37 °C
em incubadora Shaker de bancada. A enzima livre 5 mgmL-1 (0,1 mL) ou o derivado
imobilizado (0,1 g) foram adicionados ao sistema reacional, que foi mantido sob
agitação de 150 rpm por um período de 5 min. Ao término da reação, a atuação da
enzima foi paralisada pela adição de 10 mL de uma solução de acetona e etanol 1:2
(v/v), e a mistura titulada com uma solução de NaOH 0,025 molL-1, utilizando
fenolftaleína como indicador, contra um branco contendo solução tampão no lugar
da enzima livre ou a matriz de imobilização no lugar do derivado imobilizado. De
acordo com o volume gasto na titulação do branco e da amostra, é possível
determinar a atividade enzimática pela Equação (19), considerando que 1 unidade
de atividade enzimática (U) é definida como a quantidade de enzima capaz de
catalisar a produção de 1 μmol de ácido graxo livre por minuto nas condições
experimentais estabelecidas.

(19)

Onde: Va é o volume de NaOH gasto na titulação da amostra (mL); Vb é o
volume de NaOH gasto na titulação do branco (mL); M é a concentração molar do
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NaOH utilizado na titulação (molL-1); t é o tempo da reação (min); Ve e mDI são o
volume utilizado de enzima livre ou a massa utilizada de derivado imobilizado,
respectivamente (mL ou mg).

4.2.2 Determinação da Concentração de Proteína Total
O conteúdo de proteína total da lipase livre e dos sobrenadantes obtidos foi
determinado pelo método espectrofotométrico de Bradford utilizando o reagente
Comassie blue (BRADFORD, 1976). A análise se baseia na mudança de coloração
do reagente de Bradford de castanho para azul quando na presença de proteína.
Para 2,5 mL de reagente de Bradford, distribuídos em tubos de ensaio, são
adicionados 0,05 mL da amostra. Após 2 minutos, a leitura da absorbância é feita
em espectrofotômetro a 595 nm, dentro de um tempo total de análise de 1 h para
garantir a estabilidade do complexo formado entre o corante e a proteína. Albumina
bovina cristalina foi utilizada para preparação de uma curva de calibração.

4.2.3. Teor de Umidade
A determinação do teor de umidade foi realizada pelo método gravimétrico
(AOAC, 2007). Foram pesados cerca de 2 g da amostra (derivado imobilizado) e
submetidos à secagem em estufa com circulação de ar a 105 ºC até massa
constante. O percentual de umidade foi calculado conforme Equação 20.

(20)

Em que TU é o teor de umidade (%); mi é a massa inicial de amostra (g) e mf
é a massa final de amostra (g).

4.2.4. Análise Termogravimétrica (ATG)
O óxido de nióbio foi analisado termicamente por gravimetria em equipamento
TA Instrument Q600 para determinação da temperatura de calcinação mais
adequada com base na perda de massa em função da temperatura. As seguintes
condições operacionais foram empregadas: razão de aquecimento de 10 °Cmin-1, na
faixa de temperatura de 25 a 900 °C, com variação de massa de 4 a 8 mg, análise

57

de ancoragem de 130 a 600 °C e atmosfera de ar sintético na vazão de 100 mLmin-1.
(MIRANDA, 2004). A análise foi realizada na Central de Análises da UTFPR-PB.

4.2.5 Análise textural (Isotermas de BET)
A área superficial específica do óxido de nióbio e da palha de milho foi
determinada pelo método de multipontos BET (Brunauer, Emmet e Teller), que se
baseia na adsorção de nitrogênio gasoso a 77 K. Os dados de adsorção de N 2 são
medidos por meio de analisador de adsorção volumétrica em equipamento
Quantachrome NOVA 2000e-. As análises foram realizadas no câmpus Palotina da
Universidade Federal do Paraná (UFPR). As amostras foram inicialmente
submetidas a uma etapa de tratamento térmico a 300 °C sob vácuo para remoção
da água fisiossorvida por 24 horas.

4.2.6 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)
A análise das matrizes de imobilização (óxido de nióbio e palha de milho), e
dos derivados imobilizados foi realizada em microscópio eletrônico de varredura
(MEV) Hitachi 3000. As amostras foram colocadas sobre o porta-amostra do
microscópio em fitas de carbono e sob vácuo, bombardeadas por feixes de elétrons
que, por sua vez, interagem com os átomos da amostra. A partir da interação entre o
feixe de elétrons e a amostra, são produzidas partículas e radiação, formando uma
imagem ampliada da amostra (MIRANDA, 2004). Para as amostras de óxido de
nióbio, foram utilizadas ampliações de 500 e 1000x, e para as amostras de palha de
milho, ampliações de 150 e 500x foram mais adequadas a fim se de preservar a
resolução das imagens.

4.2.7 Difração de Raios X (DRX)
Essa técnica consiste na incidência de raios X em uma amostra e consequente
detecção dos fótons difratados, revelando a existência de uma possível estrutura
cristalina. As amostras de Nb2O5 foram previamente compactadas e analisadas em
difratômetro Rigaku Mini Flex 600, 40 kV e 15 mA, empregando radiação Cu Kα (λ =
1,5406 Å). Os difratogramas foram obtidos no intervalo de varredura de 2θ = 3-90°,
modo step scan, passo de 0,05°, 2 segundos por passo. A indexação das fases foi
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realizada por meio da comparação com os dados do ICDD (International Center for
Diffraction Data), e o tamanho de cristalito das fases cristalinas (d, dado em Å) foi
calculado pela equação de Scherrer (Equação (21)).

(21)

Em que k é a constante adimensional de Scherrer, que depende da forma do
cristalito (assumida 0,893),

é o comprimento de onda dos raios X (1,5406 Å),

éo

ângulo de difração, e L representa a largura à meia altura do pico de difração.

4.2.8 Espectroscopia na região do Infravermelho por Transformada de Fourier (IVTF)
Os

suportes

e

os

derivados

imobilizados

foram

analisados

por

espectrofotômetro de infravermelho Perkin Elmer Frontier. Os espectros foram
obtidos na faixa de número de onda de 4000 a 400 cm-1, 64 acumulações e
resolução de 4 cm-1, utilizando a técnica de análise de superfície com pastilha de
KBr previamente seca com 0,5 % de amostra.

4.2.9 Ponto de Carga Zero (PCZ)
O ponto de carga zero determina o pH em que a superfície do material
adsorvente possui carga nula. Esta metodologia segue a descrição elaborada por
Regalbuto e Robles (2004) com adaptações, que consiste em colocar o suporte em
contato com uma solução salina em diferentes valores de pH, quantificando o pH
final após um determinado tempo. Dessa forma, 50 mg de adsorvente (matrizes de
imobilização) foram colocados em contato com 50 mL de solução de NaCl 0,1 molL -1
com pH previamente ajustado nos valores de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12,
com auxílio de solução de HCl e NaOH, ambos a 0,1 molL-1. Após 24 h em
incubadora tipo Shaker com agitação de 180 rpm e temperatura ambiente (25 – 30
°C), o pH final de cada ensaio conduzido em duplicata foi aferido. O PCZ, portanto,
corresponde ao valor de pH onde a variação entre pH inicial e final é nula, numa
curva de pHinicial x ΔpH.
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4.2.10 Resumo dos métodos de caracterização
A Tabela 6 traz um compilado dos métodos de caracterização que foram
utilizados neste trabalho.
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Tabela 6: Métodos de caracterização da enzima, dos suportes e dos derivados imobilizados.

Parâmetro

Método

Princípio

Importância

A lipase atua na emulsão de azeite de oliva liberando
Atividade Enzimática

Titulometria

ácidos graxos que são quantificados por titulação de
neutralização

e

transformados

em

atividade

enzimática.

É a análise determinante para monitorar
a presença de lipase ativa ao longo de
todo o trabalho

O método de Bradford baseia-se na existência de um Uma vez que enzimas são proteínas

Proteína Total

Teor de Umidade

Material Enxertado

Espectrofotometriavisível

Secagem direta em estufa
a 105 °C

ATG

grupo cromóforo do reagente, Comassie blue, que se com atividade catalítica, a determinação
liga à proteína presente no meio, tornando-o azul. A de

proteínais

totais

fornece

um

intensidade da cor é medida em espectrofotômetro e informações a respeito da ocorrência de
associada à concentração de proteínas totais

adsorção com desnaturação

Perda por dessecação

Permite predizer o conteúdo de água

Baseia-se na perda de massa em função da
temperatura

Conhecer o comportamente do derivado
imobilizado e do adsorvente frente a
elevadas temperaturas
Permite conhecer os grupos funcionais

Baseia-se
Grupos Funcionais

IVTF

em

frequências

de

vibração presentes na palha de milho e no óxido

correspondentes aos níveis de energia da molécula, de nióbio e nos derivados imobilizados,
identificando grupos funcionais com base em um fornecendo informações a respeito da
banco de dados

compatibilidade
adsorvente

entre

adorvato

e
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Indica o pH no qual a carga total da
Ponto Isoelétrico

PCZ

superfície de um material é neutra,

Titulação potenciométrica

sendo importante na identificação de
adsorção iônica

Considera o efeito da interação a matéria e raios X
em
Estrutura Cristalina

DRX

um

contexto

de

interação

elástica

entre Identifica o tipo de estrutura do material

elementos com dimensões espaciais semelhantes, adsorvente
produzindo de inúmeros elementos de interferência acerca

dos

para

melhor

tratamentos

orientação
a

serem

em determinadas posições do espaço, concluindo se aplicados
a estrutura é cristalina ou amorfa
Consiste na emissão de feixes de elétrons por
Morfologia

MEV

filamento capilar de tungstênio frente a aplicação de
um diferencial de potencial

Permite a visualização de aspectos
morfológicos pré e pós-imobilização

Baseia-se no aperfeiçoamento da isoterma de Determinação de parâmetros como:
Adsorção Física de N2

Multipontos BET

Langmuir para explicar a formação de multicamadas, área superficial específica, volume total
formulada pelos cientistas Brunauer, Emmet e Teller

Fonte: Elaboração do autor

de poros e diâmetro médio dos poros.
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4.3 METODOLOGIA

4.3.1. Óxido de Nióbio Hidratado (HY340)
O óxido de nióbio que foi utilizado neste trabalho foi gentilmente cedido pela
Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) como óxido de nióbio
hidratado, HY340, também conhecido como ácido nióbico. A partir da caracterização
térmica desse óxido hidratado, foi determinada a temperatura de calcinação a que a
matriz deveria ser submetida previamente para sua utilização como adsorvente. O
procedimento de calcinação consistiu na exposição da amostra a uma vazão de ar
constante e uma determinada temperatura, por 2h sob taxa de aquecimento de 10
°Cmin-1.

4.3.2 Tratamento do Nb2O5 com ácido nítrico
Em torno de 1g de suporte termicamente tratado foi pesado e misturado a 10
mL de HNO3 10 % v/v, com agitação eventual por um tempo de 30 min. A suspensão
foi filtrada a vácuo com sucessivas lavagens com água destilada até a neutralidade
do pH. Esse procedimento teve o intuito de promover a abertura dos poros do
material inorgânico de modo a aumentar sua área superficial.

4.3.3 Palha de Milho
A palha de milho foi coletada em lavoura da região leste do município de Pato
Branco-PR, lavada e seca ao sol ao longo de 24 horas. Em seguida, a palha foi seca
em estufa, a 60 °C, durante 72 h, e moída em moinho de rotor (TECNAL TE 651). O
pó resultante foi peneirado para conhecimento da distribuição granulométrica, e
armazenado em embalagem fechada à temperatura ambiente.

4.3.4 Planejamento por Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR)
Para avaliar a influência de algumas variáveis independentes no processo de
imobilização, foi elaborado um planejamento DCCR conforme Tabela 7. As variáveis
estudadas no processo de adsorção da lipase nas matrizes palha de milho e óxido
de nióbio foram: pH, agitação e razão enzima/suporte.
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Tabela 7: Variáveis independentes para o planejamento experimental inicial.

Variáveis

Código
x1
x2
x3

Agitação (rpm)
pH
E/S (U•g)

-1,68
100
4
8000

-1
125
5
10000

0
150
6
12000

1
175
7
14000

1,68
200
8
16000

Foi utilizado um planejamento fatorial completo 2³ com 6 pontos axiais e 4
repetições no ponto central, totalizando 18 ensaios para cada material avaliado,
conforme Tabela 8. A variável dependente foi a medida da proteína total do
sobrenadante em cada ensaio, a fim de se obter a porcentagem de imobilização.
Tabela 8: Planejamento fatorial 2³ com 6 pontos axiais e 4 repetições no ponto central.

Variáveis codificadas

Variáveis reais

Ensaios

x1

x2

x3

Agitação (rpm)

pH

E/S (U/g)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 (C)
16 (C)
17 (C)
18 (C)

-1
-1
-1
-1
1
1
1
1
-1,68
1,68
0
0
0
0
0
0
0
0

-1
-1
1
1
-1
-1
1
1
0
0
-1,68
1,68
0
0
0
0
0
0

-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
0
0
0
0
-1,68
1,68
0
0
0
0

125
125
125
125
175
175
175
175
100
200
150
150
150
150
150
150
150
150

5
5
7
7
5
5
7
7
6
6
4
8
6
6
6
6
6
6

10000
14000
10000
14000
10000
14000
10000
14000
12000
12000
12000
12000
8000
16000
12000
12000
12000
12000

Os ensaios foram conduzidos em incubadora Shaker de bancada à
temperatura ambiente (em torno de 25°C), durante 2 h (COSTA et al., 2014). Ao final
de cada batelada, o sobrenadante foi separado do material sólido por filtração
simples e armazenado a 4 °C por 18 h antes de ser analisado quanto à
concentração de proteína total conforme item 4.2.2.
O parâmetro de avaliação do procedimento de imobilização foi a recuperação
de proteína (RP %), dada pela Equação (22) (MIRANDA, 2004).
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(22)
Onde Pi é a concentração de proteína inicial (gL-1) e Pf é a concentração de
proteína final (gL-1).
4.3.5 Cinética e Mecanismo de Adsorção
Após o planejamento fatorial, foi definida a melhor condição de pH, agitação e
razão E/S para realização dos ensaios de cinética de adsorção. Para tal, foram
utilizados frascos de Erlenmeyers, em triplicata, contendo um volume reacional
inicial de 500 mL de solução de enzima e massa de suporte determinados pelo
planejamento experimental. Uma alíquota de 5 mL do sobrenadante foi retirada e
filtrada para determinação da concentração de proteína total a cada intervalo de
tempo até atingir concentração constante.
A quantidade de enzima imobilizada no tempo t foi calculada de acordo com a
Equação (11), e os modelos cinéticos de pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda
ordem foram avaliados de acordo com as Equações (9) e (13), respectivamente.

4.3.6 Isotermas de Adsorção
Para a obtenção das isotermas de adsorção, foram utilizadas as melhores
condições de pH, agitação, E/S e tempo de imobilização obtidas nos itens 4.3.4 e
4.3.5, variando-se a concentração da solução enzimática de C1 a C5. Após o tempo
de equilíbrio, determinado no subitem 4.3.5, a suspensão foi filtrada e a
concentração de proteína total analisada. A análise foi feita em triplicata com
amostras destrutivas.
As formas linearizadas dos modelos de Frendlich e Langmuir (Equações (1) e
(6), respectivamente) para o cálculo dos parâmetros por meio de um ajuste linear
foram aplicadas aos dados experimentais.
.
4.3.7 Parâmetros Termodinâmicos
Os parâmetros termodinâmicos foram determinados de acordo com as
Equações (15) e (17) a partir da constante de equilíbrio de adsorção obtida com o
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melhor ajuste no subitem 4.3.6 e repetindo o mesmo procedimento do item 4.3.6 nas
temperaturas de 25, 30, 35, 40 e 45 °C.

4.3.8 Propriedades Bioquímicas e Cinéticas da Lipase livre e imobilizada
A enzima livre e os derivados imobilizados foram avaliados quanto à
influência da temperatura, do pH, da concentração de substrato e estabilidade
térmica e de estocagem.

4.3.8.1 Influência da Temperatura
A enzima livre e os derivados imobilizados foram submetidos à análise de
atividade hidrolítica conforme descrito no item 4.2.1 variando-se a temperatura de
operação entre 25, 30, 35, 40, 45, 50 °C.

4.3.8.2 Influência do pH
A influência do pH na atividade hidrollítica da lipase livre e imobilizada foi
avaliada por meio da metodologia descrita no item 4.2.1 variando-se o pH do tampão
do meio reacional de 3,6 a 8,5 com primeiro incremento de 0,4 e os demais de 0,5.
Para isso, utilizou-se tampão acetato de sódio para os pHs até 5,5 na concentração
de 0,1 molL-1 e tampão fosfato de sódio em mesma concentração para os demais
pHs.

4.3.8.3 Influência da concentração de substrato
Com o objetivo de se obter os parâmetros cinéticos da enzima livre e dos
derivados imobilizados, variou-se a concentração de azeite de oliva na emulsão
utilizada como substrato na determinação da atividade hidrolítica da enzima
conforme metodologia descrita no item 4.2.1. A concentração de azeite de oliva
variou de 5 a 70 % m/v (57 a 798 mmolL-1) e os parâmetros cinéticos foram
determinados por regressão não linear ao modelo de Michaelis-Menten conforme
Equação 23.

(23)
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Em que V é a velocidade da reação (µmolmL-1min-1); Vmáx é a velocidade
máxima (µmolmL-1min-1); CS é a concentração de substrato (µmolmL-1); e KM é a
constante de Michaelis-Menten (µmolmL-1).

4.3.8.4 Estabilidade Térmica
A lipase livre e os derivados imobilizados, obtidos nas melhores condições,
foram incubados a 37, 40, 50 e 60 °C durante 60 minutos. Após tratamento térmico,
as amostras foram imediatamente resfriadas em banho de gelo para interromper a
reação de inativação, e tiveram sua atividade residual determinada a 37 °C conforme
metodologia do subitem 4.2.1.
A constante de inativação térmica (Ki, h-1) e o tempo de meia-vida (t1/2, h-1)
foram calculadas pelas Equações (24) e (25), respectivamente.

(24)

(25)

Em que Ain é a atividade residual após tratamento térmico durante certo
período de incubação (U); Ain0 é a atividade enzimática inicial (U) e Kd é a constante
de desativação (h-1).

4.3.8.5 Estabilidade de Estocagem
Os derivados imobilizados foram armazenados a 4 °C por um período de 60
dias e analisados quanto à atividade hidrolítica residual (conforme metodologia do
item 4.2.1) a cada 30 dias.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1. CARACTERIZAÇÃO DOS SUPORTES: PALHA DE MILHO E ÒXIDO DE
NIÓBIO
Os materiais utilizados como suporte na imobilização de lipase de Candida
rugosa foram previamente caracterizados de acordo com as análises pertinentes a
cada grupo (material inorgânico ou orgânico) a fim de se conhecer a estrutura de
cada material quanto às suas propriedades texturais e morfológicas, e seus grupos
funcionais.
5.1.1 Óxido de Nióbio (Nb2O5)
A caracterização do óxido de nióbio hidratado (HY340), calcinado a 400 °C
(Nb400), calcinado a 400 °C com tratamento ácido (Nb400A), calcinado a 600 °C
(Nb600) e calcinado a 600 °C com tratamento ácido (Nb600A), se deu por meio da
realização de análise termogravimétrica simultânea (ATG) (apenas para o HY340),
da área superficial (BET), e, com exceção das amostras submetidas a tratamento
ácido, foi realizada também análise de microscopia eletrônica de varredura (MEV),
difratometria de raio X (DRX), infravermelho com transformada de Fourier (IVTF),
ponto de carga zero (PCZ) e sítios ácidos de acordo com as metodologias descritas
no item 4.2.

5.1.1.1 Análise Termogravimétrica Simultânea (ATG)
O ensaio de termogravimetria foi conduzido sobre o óxido de nióbio hidratado
para determinação da perda de massa em função da temperatura, bem como para
auxiliar na determinação da temperatura de calcinação do óxido utilizado como
matriz de imobilização. A Figura 16 traz o perfil das curvas de ATG e DTG obtidas
para o óxido de nióbio hidratado (HY340).
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Figura 16: Curvas ATG e DTG do pentóxido de nióbio hidratado (HY340).

A curva de perda de massa do óxido de nióbio hidratado mostrou
aproximadamente duas regiões de perda de massa: a primeira entre 40 e 240 °C e a
segunda entre 240 e 630 °C. Ao analisar a curva de diferença de temperatura (DTA,
Figura 17), é possível associar eventos de perda de massa como eventos térmicos.
Na primeira região, acontecem três eventos endotérmicos em torno de 70, 110 e 220
°C, que podem corresponder à perda de água fisio e quimiossorvidas (SOARES,
2017). Na segunda região (menos intensa que a anterior), notam-se pequenos
eventos exotérmicos que podem ser atribuídos à perda de outras substâncias
voláteis. Essa perda de massa pode ser quantificada através da curva de ATG em
aproximadamente 17 %, resultado experimental próximo ao informado pelo
fabricante, que é de 20 %.
A Figura 17 mostra a curva de DTA (°C), na qual é possível notar a existência
de um pico exotérmico de maior destaque em aproximadamente 550 °C, sugerindo
que houve cristalinização do óxido de nióbio. Essa temperatura está de acordo com
a literatura conforme mostra a Tabela 10. (ESTRADA et. al., 2012; SANTOS, SILVA
e ALBUQUERQUE, 2015; NASCIMENTO, 2017).
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Figura 17: Curva de DTA do Pentóxido de Nióbio (HY340).

A Tabela 9, portanto, traz algumas referências com as temperaturas nas quais
foram identificados eventos exotérmicos atribuídos à cristalinização do óxido de
nióbio.
Tabela 9: Temperaturas de cristalinização do óxido de nióbio.

Referência
Este trabalho
Miranda, 2004
Estrada et al., 2012
Santos, Silva e
Albuquerque, 2015
Nascimento 2017
Soares 2017

Material

Temperatura de
cristalinização (°C)

Rampa de
Aquecimento
(°Cmin-1)

HY340
Nb2O5∙3,6H2O
HY340

560
500
556

10
20
ND*

HY340

553

10

HY340
HY340

550
700

20
ND*

*ND: Não disponível

Dessa forma, duas temperaturas de calcinação foram adotadas para o
seguimento da pesquisa: uma em que o material estivesse ainda amorfo (400°C), e
outra em que o material fosse cristalino, mas que a sinterização devido à elevada
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temperatura não diminuísse significativamente a área superficial do material (600°C)
(STEFEN et. al., 2012).
Através da Equação 26, foi possível calcular por iteração o número de mols
de água que faz parte da estrutura do ácido nióbico utilizado, considerando que a
perda de massa encontrada é decorrente da perda de água do material.

(26)

Em que n é o número de mols de água (mol); x é porcentagem de água
perdida (%), e M é a massa molar do Nb2O5 (gmol-1).
O resultado da iteração foi que o número de moléculas de água ligadas à
estrutura da nióbia é aproximadamente 3. Portanto, a fórmula do pentóxido de nióbio
estudado pode ser escrita como Nb2O5•3H2O. Essa estequiometria está de acordo
com Miranda (2004), que encontrou 3,6 mols de água para o óxido de nióbio
sintetizado e também com Tagliaferro (2011), que encontrou 3,4 mols de água para
1 mol do mesmo óxido de nióbio utilizado neste trabalho, o HY340.
5.1.1.2 Análise Textural por Fisiossorção de N2 a -196 °C (BET)
As características texturais dos materiais, tais como área superficial, volume e
tamanho de poros foram obtidas por meio das isotermas BET, fazendo-se uma
análise importante para o conhecimento do potencial adsortivo dos materiais, uma
vez que tais características estão intimamente relacionadas com a eficiência dos
mecanismos de transferência de massa que ocorrem no processo de adsorção e na
catálise.
A Figura 18 mostra as isotermas obtidas para os materiais Nb400, Nb400A,
Nb600, Nb600A e HY340.
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Figura 18: Isotermas de adsorção e dessorção dos óxidos de nióbio a)Nb400 b)Nb400A
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Verifica-se que a temperatura de calcinação influenciou no tipo de isoterma
obtida, enquanto que a utilização do ácido não provocou nenhuma mudança
considerável nesse quesito. O óxido de nióbio hidratado (Figura 18e) e o calcinado a
400 °C com e sem tratamento ácido (Figura 18a e 18b) apresentaram isotermas
próximas ao tipo IV da classificação da IUPAC, assim como outras referências deste
material na literatura demonstraram (ESTRADA et a.l, 2012; GALLO, 2016;
SOARES, 2017). A baixas pressões relativas há formação de um primeiro patamar,
que, no caso deste trabalho, apresentou-se de forma muito suave. A formação do
segundo patamar é o que caracteriza e relaciona este tipo de isoterma com a
presença de mesoporos, uma vez que esse comportamento a elevadas pressões
relativas leva à formação de multicamadas (LEOFANTI, 1998). Na sequência,
acontece

a

condensação

do

gás

N2

e

o

volume

adsorvido

aumenta

exponencialmente. A histerese observada para esses três materiais assemelha-se
ao tipo H2, caracterizando um sólido com poros aproximadamente cilíndricos ou do
formato tipo “garrafa” de tamanho irregular (LEOFANTI, 1998). Essa mesma
característica pôde ser observada também por Soares (2017) e Gallo (2016).
Para o óxido de nióbio calcinado a 600 °C com e sem tratamento ácido
(Figura 18c e 18d), o tipo de isoterma e de histerese observados é diferente. Uma
vez que a partir dessa temperatura o óxido de nióbio passa a ser cristalino, conforme
mostrado pela análise de DRX, é esperado que a mudança estrutural do material
provoque variações nas suas propriedades texturais. Dessa forma, os materiais
Nb600 e Nb600A apresentam isotermas semelhantes ao tipo II da classificação
IUPAC, com histerese H3. Com base nisso, acredita-se que esses materiais sejam
macroporosos, uma vez que a baixas pressões relativas houve formação discreta de
monocamada, seguida por um aumento exponencial do volume adsorvido, com
volume tendendo ao infinito para pressão relativa tendendo a 1, o que sugere a
formação de multicamadas. A histerese tipo H3 é geralmente encontrada em sólidos
que consistem em agregados de partículas com poros em formato de fendas, como
placas ou cubos, com tamanho e formato irregulares (LEOFANTI, 1998). Esse
mesmo comportamento é observado por Nascimento (2017).
A distribuição de tamanho de poros foi obtida pelo método BJH, e manteve o
mesmo comportamento geral observado para o tipo de isoterma e histerese obtidas
(o tratamento ácido não influenciou a distribuição de tamanho de poros, somente a
temperatura de calcinação), apesar de ter contrariado o resultado previsto pela
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classificação das isotermas. Pela interpretação dos parágrafos anteriores, os
materiais HY340, Nb400 e Nb400A seriam mesoporosos, enquanto que o Nb600 e
Nb600A seriam macroporosos. No entanto, pela Figura 19, observa-se que estes
dois possuem distribuição monomodal em 57 Å, sendo classificados como
mesoporosos, e aqueles, distribuição também monomodal em 18 Å, caracterizando
microporosidade. Uma vez que a classificação das isotermas são um indicativo do
tamanho dos poros, não é obrigatório que exista uma correlação com o resultado de
distribuição de tamanho dos poros. Neste caso, percebe-se que a classificação das
isotermas superestimou a classificação da porosidade dos materiais avaliados.
Figura 19: Distribuição de tamanho dos poros a) Nb400 b) Nb600 c) HY340
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A Tabela 10 reúne algumas referências e respectivos resultados para a
análise textural dos materiais indicados, bem como os resultados obtidos neste
trabalho. Nessa mesma tabela, portanto, observa-se a área superficial obtida para
os materiais em análise (HY340, Nb400, Nb400A, Nb600, Nb600A). Verifica-se que
a área específica diminuiu de 187,0 para 115,0 m2g-1 quando o óxido de nióbio
hidratado foi calcinado a 400 °C. Com o aumento da temperatura de calcinação para
600 °C houve uma redução ainda mais expressiva, chegando a 22,0 m 2g-1 a área
específica do material. Essa redução pode ser associada ao processo de
sinterização, que promove a aglutinação das partículas sólidas pelo aquecimento,
reduzindo a área superficial do material.
Tabela 10: Propriedades texturais do óxido de nióbio.

Referência

Material

Nb2O5 - 350°C
Nb2O5 - 550°C
Gallo, 2016
HY340
Nb2O5 - 300°C
Griffith et al, 2016
Nb2O5 - 600°C
Nascimento, 2017
HY340
Soares, 2017
HY340
HY340
Nb400
Este trabalho
Nb400A
Nb600
Nb600A
*ND: Não disponível
Santos et al, 2015

Área
superficial
(m²g-1)

Volume de
poros
(cm³g-1)

Diâmetro
de poro
(Å)

Tipo de
isoterma e
histerese

65
34
157
2
2
99
148
187
115
115
22
23

ND
ND
0,162
ND
ND
0,127
0,080
0,150
0,195
0,180
0,086
0,094

ND
ND
40,0
ND
ND
37,7
34,0
18,0
18,0
18,0
57,0
57,0

ND
ND
Tipo IV, H2
ND
ND
Tipo IV, H3
Tipo IV, H2
Tipo IV, H2
Tipo IV, H2
Tipo IV, H2
Tipo II, H3
Tipo II, H3

De acordo com Miranda et al. (2006), o tratamento com ácido nítrico seria
responsável pela abertura dos poros do material inorgânico, promovendo um
aumento da área superficial do mesmo. No entanto, este trabalho não constatou
nenhum aumento significativo da área do óxido de nióbio pelo tratamento ácido
aplicado conforme metodologia 4.3.2, assim como Nascimento (2017), que também
não obteve nenhuma melhora significativa pelo tratamento do óxido de nióbio com
ácido sulfúrico. Portanto, com base nesses resultados, decidiu-se eliminar o
tratamento ácido na matriz de óxido de nióbio nos ensaios de imobilização do
planejamento experimental, bem como nas caracterizações seguintes.
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5.1.1.3 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)
Uma das análises de caracterização morfológica existentes é a microscopia
eletrônica de varredura (MEV). Por meio das micrografias geradas por essa análise,
é possível conhecer os aspectos morfológicos da superfície dos materias, como por
exemplo, a forma da partícula e sua porosidade. As Figuras 20, 21 e 22 mostram a
superfície das matrizes HY340, Nb400 e Nb600, respectivamente, com ampliação de
500 e 1000X.
Figura 20: Micrografia da matriz HY340 com ampliação de a) 500X e b) 1000X

Figura 21: Micrografia da matriz Nb400 com ampliação de a) 500X e b) 1000X
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Figura 22: Micrografia da matriz Nb600 com ampliação de a) 500X e b) 1000X

Observando-se as imagens, é possível verificar que as matrizes HY340,
Nb400 e Nb600 apresentam morfologia com tamanho de partícula e formato de
poros bastante irregulares, confirmando o resultado da histerese obtida para cada
material no tópico 5.1.1.2. Outra observação pode ser feita ao se comparar o
tamanho das partículas do óxido de nióbio hidratado (HY340) e calcinado (Nb400 e
Nb600): a matriz HY340 aparenta apresentar partículas maiores do que seus
correspondentes calcinados, o que não corrobora com a redução da área superficial
provocada pela calcinação. A presença de estruturas semelhantes a conchas
também é mais evidente nas Figuras 20 e 21, e é decorrente do processo de
calcinação, que tende a aglomerar as partículas menores em cavidades maiores.

5.1.1.4 Difratometria de Raios X (DRX)
A técnica de difratometria de raios X foi aplicada apenas ao óxido de nióbio
(HY340, Nb400 e Nb600) para determinação de sua microestrutura. A Figura 23
exibe os difratogramas obtidos, confirmando que apenas o óxido de nióbio calcinado
a 600°C (Nb600) apresentou cristalinidade, corroborando com os resultados da
análise termogravimétrica, que indicou temperatura de cristalinização de 560 °C.
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Figura 23: Difratogramas do HY340, Nb400, Nb400A, Nb600 e Nb600A.

O cálculo do diâmetro médio de cristalito foi realizado pela equação de
Sherrer (Equação 21) com base nos valores de FWHM (full width at half maximum).
Para tanto, utilizou-se o pico mais intenso, em que 2θ = 22.62°, correspondente ao
plano cristalográfico hkl (001).
O tamanho de cristalito obtido para a amostra Nb600 foi de 29,4 nm,
confirmando a existência de uma estrutura nanométrica. A indexação do
difratograma identificou uma da fase T, ortorrômbica Pbam55, (ICSD 071-0336) que
mais se adequou em termos de posição de Bragg e intensidade dos picos. Esse
resultado também é apresentado por Griffith et al. (2016) e corrobora com a
predominância da fase T entre 553 e 773°C (KO, 1990; GRIFFITH et al., 2016).

5.1.1.5 Espectroscopia na Região do Infravermelho por Transformada de Fourier
(IVTF)
A análise dos grupos funcionais presentes nos materiais estudados se deu
por

meio

da

absorção

da

energia

em

espectroscopia

no

infravermelho

correspondente ao conteúdo energético dos movimentos de estiramento e
deformação angular de grande parte das ligações químicas presentes nas
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moléculas. Dessa forma, foi possível identificar a presença de grupos funcionais
determinantes na caracterização de um material. Os espectros no infravermelho do
óxido de nióbio hidratado (HY340), calcinado a 400 °C (Nb400), e calcinado a 600
°C (Nb600) são exibidos na Figura 24.
Figura 24: Espectros no Infravermelho com Transformada de Fourier do HY340,
Nb400, e Nb600.

Observa-se que os espectros referentes às amostras HY340 e Nb400 são
muito semelhantes, mas diferem consideravelmente do espectro da amostra Nb600.
Essa diferença se dá devido às mudanças estruturais provocadas pela calcinação,
uma vez que, em temperaturas inferiores a 560 °C, o óxido se apresenta na forma
amorfa, conforme resultado do DRX e análise termogravimétrica. Portanto, a perda
de água e o rearranjo das ligações do nióbio com o oxigênio estão refletidos nos
espectros obtidos. Em 3250 cm-1 é possível observar a banda referente ao
estiramento das hidroxilas, bem como o seu reflexo em 1620 cm -1, tanto para a
amostra HY340 quanto Nb400, não aparecendo para a amostra Nb600 devido à
calcinação (PAIVA et al., 2010; GALLO, 2016). Apesar de a amostra Nb400 também
ser calcinada, apresentou absorção de energia nessa região, porém com
intensidade das bandas menor do que no material hidratado, o HY340, uma vez que
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alguma água foi perdida no processo de calcinação. As bandas registrados em 653
e 683 cm-1 para o HY340 e Nb400, respectivamente, correspondem ao estiramento
simétrico da ligação O-Nb-O (NASCIMENTO, 2017; CASTRO et al., 2016). Já a
amostra Nb600 não apresenta banda expressiva nessa região. No entanto, em torno
de 888 cm-1, o Nb600 apresenta uma banda mais intensa do que é observado para o
HY340 e Nb400. Essa região é atribuída ao estiramento da ligação Nb=O e é mais
intensa no Nb600, provavelmente devido ao rearranjo das ligações de nióbio e
oxigênio durante o processo de calcinação (NAKAMOTO, 2009).
Segundo Pavia et al. (2010), a presença de uma banda larga na faixa de 3400
a 2400 cm-1 pode ser de hidroxila proveniente tanto de água quanto de ácido
carboxílico, bem como a ligação C=O pode ter sua frequência deslocada de 1715
para 1620 cm-1 devido a efeitos de conjugação. Dessa forma, não se pode afirmar
que os materiais HY340 e Nb400 possuem características de ácidos de Bronsted,
mas pode-se afirmar que o material Nb600 não apresenta esse tipo de acidez,
indicando uma possível dificuldade de atração pela superfície da enzima durante o
processo de imobilização, uma vez que os ácidos de Bronsted caracterizam-se pela
presença de OH- como doadores de protons, e LV et al. (2013) afirmam que a
presença deste grupamento aumenta a acessibilidade da enzima ao suporte.

5.1.1.6 Ponto de Carga Zero (PCZ)
O óxido de nióbio HY340 e seus derivados calcinados foram analisados
quanto ao pH no qual a carga superficial do material é nula (ponto de carga zero), e
esse resultado é exibido na Figura 25.
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Figura 25: Ponto Isoelétrico dos óxidos de nióbio HY340, Nb400, Nb400A, Nb600, Nb600A
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De acordo com a definição de ponto de carga zero, o valor de pH inicial no
qual a curva da Figura 25 intercepta o eixo x é o pHPCZ. Nota-se que a calcinação
alterou o pHPCZ do óxido de nióbio de um valor próximo a 1 (HY340) para algo em
torno de 7,5 (Nb400 e Nb600), podendo ser inferido que a calcinação contribuiu para
a diminuição da acidez do material. Para o HY340, portanto, qualquer valor de pH
utilizado na imobilização provocará uma distribuição maior de cargas negativas em
sua superfície. Para o Nb400 e Nb600, abaixo de 7,5 a carga superficial da matriz
será positiva, enquanto que para valores de pH de imobilização maiores que 7,5, a
carga será negativa. Tagliaferro et al. (2011) obtiveram pHPCZ igual a 2,3 para o
óxido de nióbio hidratado, resultado próximo ao obtido neste trabalho.

5.1.2 Palha de Milho

5.1.2.1 Classificação Granulométrica
A palha de milho coletada no município de Pato Branco e tratada conforme
metodologia descrita no item 4.3.3 foi classificada granulometricamente de acordo
com a Tabela 11 a título de conhecimento da granulometria do material utilizado,
apresentando aproximadamente 93 % da massa total retida na peneira ABNT 60.
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Apenas a amostra retida nesta peneira foi utilizada ao longo do trabalho a fim de se
padronizar a granulometria da matriz utilizada.
Tabela 11: Classificação granulométrica da palha de milho

COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA - NBR 7217 - PALHA DE MILHO MOÍDA
PENEIRAS
Massa inicial (g)
579
n°
Mm
Peso Retido (g)
% Retida
60
0,25
426,65
92,82
120
0,125
18,22
3,96
230
0,062
13,43
2,92
Fundo
<0,062
1,34
0,29
TOTAL
459,64
79,39
A Figura 26 mostra os equipamentos utilizados na moenda e no
peneiramento, bem como o produto final.
Figura 26: Equipamentos utilizados na moenda e no peneiramento da palha de milho e o
resultado final

5.1.2.2 Análise Textural por Fisissorção de N2 a -196 °C (BET)
Com base no tipo de isoterma obtida e no tipo de histerese do material, é
possível obter informações a respeito de sua porosidade, como por exemplo,
classificação dos poros, área específica, entre outros.
As Figuras 27 e 28 apresentam as isotermas de adsorção/dessorção de N2 a 196 °C e a distribuição de tamanho de poros da palha de milho, respectivamente.
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Figura 27: Isotermas de adsorção/dessorção de N2 a -196 °C da palha de milho.
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A isoterma obtida para a palha de milho assemelha-se ao tipo II da
classificação da IUPAC, representando uma monocamada incompleta, seguida de
uma condensação capilar que ocorre, principalmente, em materiais macroporosos
(Schmal, 2011). No entanto, essa conclusão de macroporosidade não está de
acordo com o resultado da distribuição BJH de tamanho de poros (Figura 28), que
apresenta uma distribuição monomodal em 20 Å. Apesar disso, percebe-se um
aumento da quantidade de diferentes tamanhos de poro compreendidos na faixa de
122 até 400 Å, sugerindo que o material apresenta grande quantidade de
macroporos de tamanhos variados. Essa informação está de acordo com a
descrição da isoterma encontrada para a palha de milho, que é de um material
macroporoso.
Não pode ser observada nenhuma histerese na palha de milho, uma vez que
a área específica desse material é muito baixa, quase não apresentando porosidade.
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Figura 28: Distribuição de tamanho de poros para a palha de milho.
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A área específica da palha de milho, obtida pelo método BET, foi de 1,6 m²g-1.
Lima (2017) obteve uma área específica igual a 0,85 m²g-1 para a palha de milho
utilizada como matéria-prima na elaboração de um adsorvente para o corante verdemalaquita. Por esse motivo, Costa (2015) propôs um tratamento no sabugo de milho
com o objetivo principal de desorganizar a estrutura cristalina presente no material,
proporcionando aumento da porosidade e, consequentemente, facilitando a
penetração da enzima nas fibras e/ou aumentando o número de ligações químicas
entre a enzima e o suporte, uma vez que a fase amorfa possui diversos grupos
funcionais responsáveis pela capacidade de adsorção do material através de
interações químicas (Casagranda, 2014).

5.1.2.3 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)
Devido à natureza orgânica da palha de milho, a microscopia deste material
foi realizada com uma ampliação máxima de 500X a fim de preservar a imagem
gerada. A Figura 29a mostra a palha de milho utilizada como matriz de imobilização
numa ampliação de 150X, enquanto que a Figura 29b exibe uma ampliação de
500X.
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Figura 29: Micrografia da matriz PM com ampliação de a) 150X e b) 500X.

Por meio das imagens, percebe-se um material bastante irregular, com
formações semelhantes a fibras e pequenos poros estando em acordo com o
reduzido valor de área superficial apresentada pelo BET.

5.1.2.4 Espectroscopia na Região do Infravermelho por Transformada de Fourier
(IVTF)
O espectro no infravermelho da palha de milho previamente seca em
dessecador é apresentado na Figura 30. Essa técnica permite a identificação dos
principais grupamentos químicos presentes na palha de milho utilizada como suporte
de imobilização, permitindo uma avaliação química do material para posterior
comparação com o derivado imobilizado e possível constatação da presença da
enzima.
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Figura 30: Espectro no infravermelho da Palha de Milho (PM)

O espectro obtido é característico de materiais lignocelulósicos, apresentando
bandas de hidroxilas, ligações glicosídicas, aromáticos, éteres e aminas. Duas
bandas bem definidas – uma mais intensa e outra menos intensa – são observadas
em 3343 e 2913 cm-1, e são atribuídas ao estiramento da ligação O-H e ao
estiramento da ligação C-H, respectivamente (LV et al., 2013). Já a banda estreita e
intensa, que acontece em 1726 cm-1 pode ser atribuída ao estiramento da ligação
C=O (PAVIA et al., 2010). Em 1640 cm-1, o espectro apresenta mais uma pequena
absorção de energia relacionada ao dobramento da ligação N-H, indicando presença
de aminas e amidas primárias e secundárias (PAVIA et al., 2010). As bandas de
estiramento da ligação C=C que caracterizam a presença de anéis aromáticos
(provenientes da lignina) estão representadas por bandas mais intensas na região
de 1600 a 1450 cm-1 e bandas de dobramento menos intensas entre 900 e 660 cm-1
(PAVIA et al., 2010, WEN et al., 2010). Outra possível atribuição da pequena banda
em 900 cm-1 é ao estiramento da ligação glicosídica C1 – O – C4, demonstrando a
presença de ligações β-glicosídicas entre unidades de açúcar na celulose e na
hemicelulose (LV et al., 2013). Grupamentos metila apresentam absorção de
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dobramento em aproximadamente 1375 cm -1, podendo ser, portanto, a pequena
banda que se apresenta em 1382 cm-1 referente a grupamentos metila da lignina ou
à presença de hidroxilas fenólicas (PAVIA et al., 2010). A pequena banda em 1168
cm-1 é relacionada ao estiramento assimétrico da ligação glicosídica C1-O-C5,
enquanto o par 1263 e 1040 cm-1 é atribuído ao estiramento da ligação de éteres
alquil-arílicos existentes na molécula de lignina (PAVIA et al., 2010). A Tabela 12
traz um compilado das bandas identificadas no IVTF da palha de milho e suas
atribuições.
Tabela 12: Atribuições das bandas de IVTF para a palha de milho

Número de
onda (cm-1)

Atribuição

3343
2913
1724
1640
1600 – 1450
1382

Estiramento da ligação O-H
Estiramento da ligação C-H
Estiramento da ligação C=O
Dobramento da ligação N-H
Estiramento da ligação C=C
Deformação de CH3 e/ou presença de hidroxilas fenólicas

1168
1263 e 1040
900 – 700

Estiramento assimétrico da ligação glicosídica C1 - O - C5
Estiramento da ligação C-O
Estiramento da ligação glicosídica C1 - O - C4 e/ou dobramento C=C

Fonte: Lv et al. (2013); Alves et al. (2015).

Lv et al. (2013) utilizaram stover de milho para fabricação de uma matriz de
imobilização enzimática por adsorção e constataram que a presença de hidroxilas no
material permitiu uma maior interação do suporte com as enzimas avaliadas (dentre
elas, a lipase). Essa interação, no entanto, depende do grau de reatividade e da
disponibilidade desses grupamentos OH. Tal característica pode ser uma diretriz
para se obter resultados de imobilização satisfatórios entre a lipase e a palha de
milho.

5.1.2.5 Ponto de carga zero (PCZ)
Em se tratando de um fenômeno de superfície, as características
relacionadas à superfície do material são de grande importância para o estudo de
adsorção. O ponto de carga zero, portanto, é uma análise que indica a propensão da
superfície de um material em ser carregada positiva ou negativamente de acordo
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com o pH do meio em que se encontra. Isso é possível porque os materiais
adsorventes possuem grupos funcionais superficiais - como por exemplo, hidroxilas
e carbonilas – que são responsáveis por conferir a carga superficial do material
dependendo do pH do meio através da sua dissociação ou não, afetando o processo
de adsorção (OLIVEIRA, 2016). Dessa forma, quando o adsorvente está em um
meio cujo pH é menor que o seu pHPCZ, ou seja, o meio tem uma concentração de
H+ maior que o material, este tende a adquirir carga superficial positiva. Do outro
lado, quando o pH do meio é maior que o pHPCZ do material, este tende a adquirir
carga superficial negativa.
Partindo da definição do PCZ, para melhor visualização do resultado na
Figura 31, foi plotada no eixo y a diferença entre o pH inicial e o pH final da solução
salina utilizada conforme metodologia descrita no item 4.2.8. Assim, onde a curva
intercepta o eixo x, significa que não houve variação entre o pH inicial e final, ou
seja, a carga superficial do adsorvente é nula.
Figura 31: Ponto de carga zero (PCZ) para a palha de milho in natura.
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Neste trabalho, portanto, o pHPCZ da palha de milho in natura foi de
aproximadamente 7,0. Honório (2017) fez a mesma análise para outros materiais
lignocelulósicos e obteve pHPCZ igual a 7,2 para a casca de arroz in natura e 6,35
para a casca de soja. No entanto, Honorato et al. (2015), no seu estudo sobre
biossorção de azul de metileno utilizando palha de milho e palmito pupunha como
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adsorventes, obteve pHPCZ igual a 4,4 para a palha de milho. Já Vasquez, Rios e
Seguro (2016) obtiveram pHPCZ igual a 6,8 para o talo do milho.
5.2 INFLUÊNCIA DO pH, AGITAÇÃO E RAZÃO ENZIMA-SUPORTE NA
IMOBILIZAÇÃO POR ADSORÇÃO
Conforme metodologia descrita no item 4.3.4, foi estudado por meio de um
planejamento tipo delineamento composto central rotacional, a influência do pH, da
agitação e da razão enzima-suporte (E/S) na imobilização da lipase de Candida
rugosa em palha de milho e em óxido de nióbio. Em relação à matriz óxido de nióbio,
foi avaliado o uso desse material hidratado (HY340), e calcinado a 400 e a 600 °C
(Nb400 e Nb600, respectivamente), a fim de se avaliar também a influência das
propriedades texturais do óxido de nióbio calcinado a diferentes temperaturas. A
Tabela 13 apresenta a matriz experimental utilizada com variáveis codificadas e
reais, bem como a recuperação de proteína obtida após o processo de imobilização
por adsorção.
Tabela 13: Planejamento tipo DCCR 2³ com 6 pontos axiais e 4 repetições no ponto central.
Variáveis independentes e dependente.

Variáveis codificadas
Ensaios

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 (C)
16 (C)
17 (C)
18 (C)

x1

x2

x3

-1
-1
-1
-1
1
1
1
1
-1,68
1,68
0
0
0
0
0
0
0
0

-1
-1
1
1
-1
-1
1
1
0
0
-168
1,68
0
0
0
0
0
0

-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
0
0
0
0
-1,68
1,68
0
0
0
0

Variáveis reais
Agitação
(rpm)
125
125
125
125
175
175
175
175
100
200
150
150
150
150
150
150
150
150

pH
5
5
7
7
5
5
7
7
6
6
4
8
6
6
6
6
6
6

E/S
(U/g)
10000
14000
10000
14000
10000
14000
10000
14000
12000
12000
12000
12000
8000
16000
12000
12000
12000
12000

Recuperação de Proteína
(RP %)
PM HY340 Nb400 Nb600
19,4
26,0
15,8
28,9
19,4
30,8
19,4
26,0
26,4
34,6
62,1
29,3
42,0
46,3
30,8
28,4
30,2
29,4

97,0
94,0
72,2
51,3
94,9
87,5
42,9
33,5
52,1
68,9
91,7
68,0
88,7
83,4
66,7
66,4
64,1
64,4

93,7
94,3
71,0
51,3
92,5
89,8
15,2
23,0
63,8
83,2
92,7
68,5
94,6
91,1
70,7
70,5
68,9
70,1

82,5
96,8
42,9
58,8
96,3
94,0
14,6
20,9
57,6
66,3
92,1
51,9
96,9
85,1
60,9
58,8
60,0
60,5
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A análise estatística da validade dos modelos baseada nos desvios da curva
de Gauss é feito pela ANOVA (Análise de Variância). As Tabelas 14 e 15
apresentam a ANOVA para o percentual de recuperação de proteína em PM e
HY340, e Nb400 e Nb600, respectivamente, calculado conforme Equação 21.
Tabela 14: ANOVA para a resposta RP% na matriz PM e HY340.

Fator
x1

SQ

GL

PM
SMQ

F

P

SQ

GL

HY340
SMQ

F

P

27,91

1

27,91

0,17

0,6917

54,67

1

54,67

0,33

0,5811

x1²

156,59

1

156,59

0,95

0,3585

92,82

1

92,82

0,56

0,4752

x2

271,28

1

271,28

1,64

0,2357

3334,35

1

3334,35

20,16

0,0020

x2²

43,31

1

43,31

0,26

0,6222

218,63

1

218,63

1,32

0,2835

x3

148,31

1

148,31

0,90

0,3708

180,47

1

180,47

1,09

0,3268

x3²

21,57

1

21,57

0,13

0,7271

508,07

1

508,07

3,07

0,1178

x1x2

2,16

1

2,16

0,01

0,9117

186,06

1

186,06

1,12

0,3198

x1x3

0,31

1

0,31

0,00

0,9663

6,27

1

6,27

0,04

0,8505

x2x3

0,40

1

0,40

0,00

0,962

50,46

1

50,46

0,31

0,5958

Erro

1319,94

8

164,99

-

-

1323,19

8

165,40

-

-

Total

2050,13

17

-

-

-

6028,93

17

-

-

-

r²

0,35617

-

-

-

-

0,78053

-

-

-

-

F

P

Tabela 15: ANOVA para a resposta RP% na matriz PM e HY340.

F

P

SQ

GL

Nb60
SMQ

238,93

0,60

0,4602

119,88

1

119,88

0,49

0,5053

1

72,66

0,18

0,6801

52,96

1

52,96

0,21

0,6553

4597,62

1

4597,62

11,58

0,0093

6591,47

1

x2²

0,17

1

0,17

29,19

1

29,19

0,12

0,7396

x3

28,35

1

28,35

0,07

0,7961

14,57

1

14,57

0,06

0,8141

x3²

250,40

1

250,40

0,63

0,4500

857,85

1

857,85

3,48

0,0991

x1x2

767,73

1

767,73

1,93

0,2018

745,00

1

745,00

3,02

0,1203

x1x3

73,95

1

73,95

0,19

0,6774

85,63

1

85,63

0,35

0,5719

x2x3

12,05

1

12,05

0,03

0,8660

13,07

1

13,07

0,05

0,8237

Erro

3176,22

8

397,03

-

-

1972,07

8

246,51

-

-

Total

9292,61 17

-

-

-

10590,38

17

-

-

-

-

-

-

0,8138

-

-

-

-

Fator
x1

SQ

GL

238,93

1

x1²

72,66

x2

Nb400
SMQ

r²
0,6582
SQ: Soma quadrática;
GL: Graus de liberdade;

0.0004 0,9842

6591,47 26,74 0,0009
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SMQ: Soma média quadrática;
F: Teste estatístico de comparação de variâncias;
P: Teste estatístico para estimativa do intervalo de confiança do modelo com base na curva
de Gauss.

A análise de variâncias para a recuperação de proteína mostrou que apenas a
influência linear do pH (x2) foi significativa para a imobilização por adsorção nos
suportes HY340, Nb400 e Nb600, uma vez o que o valor de p foi menor que 0,05
para essa variável. Já para o suporte PM, nenhuma das variáveis estudadas no
processo, dentro dos limites adotados, influenciou a imobilização por adsorção no
suporte. Além disso, os dados para a PM não se ajustaram ao modelo polinomial
proposto, uma vez que apresentou coeficiente de correlação muito baixo (r² =
0,35617), sugerindo a não linearidade dos dados devido a uma correlação fraca.
Dessa forma, a melhor condição de imobilização de lipase em palha de milho foi
adotada como sendo aquela em que se obteve maior rendimento de imobilização
(Agitação 150 rpm, pH 4, e E/S 12000 Ugsuporte-1).
Para a matriz HY340, os dados apresentaram forte correlação positiva com o
modelo linear (r² = 0,78053), que pode ser observado na Figura 32 através de um
ajuste aceitável dos dados ao plano de curvatura. O valor de p igual a 0,0020 para a
variável x2 implica numa influência significativa dessa variável. Observa-se que o
plano de curvatura para a região central de agitação mostra que o rendimento de
imobilização para qualquer valor de razão enzima suporte é aproximadamente o
mesmo (região vermelha por todo o eixo), enquanto que no eixo do pH essa relação
se mostra favorável para valores mais baixos de pH. O mesmo acontece quando se
utiliza Nb400 e Nb600, como pode ser observado nas Figuras 33 e 34, sendo que os
resultados para a matriz Nb400 obtiveram uma correlação moderada dos dados (r² =
0,6582), refletindo em alguns pontos fora do plano de curvatura.
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Figura 32: Plano de curvatura para a recuperação de proteína com agitação no ponto central
para a matriz HY340.

Figura 33: Plano de curvatura para a recuperação de proteína com agitação no ponto central
para a matriz Nb400.
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Figura 34: Plano de curvatura para a recuperação de proteína com agitação no ponto central
para a matriz Nb600.

O efeito principal (x2) foi ajustado por regressão múltipla para um modelo
linear de acordo com as Equações 27, 28 e 29 para a variável resposta recuperação
de proteína dos suportes HY340, Nb400 e Nb600, respectivamente. Uma vez que
para a palha de milho houve uma correlação linear muito fraca, não faz sentido gerar
sua equação linearizada.

(27)
(28)
(29)

O resultado da análise estatística apontando para uma região baixa de pH
corrobora com o resultado do ponto de carga zero para as matrizes estudadas, uma
vez que a combinação das cargas se dá de modo a favorecer a atração entre a
enzima e o suporte. No entanto, mesmo que o suporte ofereça uma proteção física à
enzima, ampliando sua faixa de pH de atuação, há risco de perda de atividade nessa
região ótima de recuperação de proteína. Para garantir a preservação da estrutura
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tridimensional da enzima e selecionar, dentre os representantes do óxido de nióbio,
aquele com melhor desempenho em relação à atividade hidrolítica, as condições de
pH entre 4 e 6 que obtiveram maiores valores de recuperação de proteína foram
selecionadas para análise de atividade enzimática de acordo com a metodologia
descrita no item 4.2.1. A recuperação de atividade de tais amostras foi calculada de
acordo com a Equação 18 e estão expostas na Tabela 16, bem como seus
respectivos valores de recuperação de proteína.
Tabela 16: Condições de imobilização em matrizes de óxido de nióbio com maior recuperação
de proteína e seus respetivos percentuais de recuperação de atividade.

Matriz

HY340

Nb400

Nb600

Agitação (rpm)

pH/ E/S

RP (%)

RA (%)

125
125
175
150
125
125
175
150
150
150
125
175
175
150
150

5/10000
5/14000
5/10000
4/12000
5/10000
5/14000
5/10000
4/12000
6/8000
6/16000
5/14000
5/10000
5/14000
4/12000
6/8000

97,0
94,0
94,9
91,7
93,7
94,3
92,5
92,7
94,6
91,1
96,8
96,3
94,0
92,1
96,9

32,1
3,4
8,9
67,7
10,7
6,9
14,3
67,7
34,5
13,2
6,9
25,0
10,3
32,3
79,3

De acordo com a Tabela 16, é possível verificar que, apesar de ter havido
uma recuperação de proteína alta nas matrizes de óxido de nióbio, a recuperação de
atividade foi relativamente baixa, o que pode sugerir uma possível desnaturação da
enzima, seja pela ligação com o suporte, que alterou sua estrutura catalítica ou pela
afinidade com o sítio ativo da enzima. A temperatura de calcinação e,
consequentemente, a cristalinidade do material não tiveram influência aparente no
resultado da adsorção, e, apesar de o suporte HY340 possuir área superficial maior
que o Nb400 e o Nb600, essa diferença não se pronunciou na recuperação de
proteína. Dessa forma, foi selecionada a condição que forneceu maior recuperação
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de atividade para o derivado imobilizado: Nb600 com agitação de 150 rpm, pH 6, e
razão enzima-suporte igual a 8000 Ugsuporte-1.
5.3. CINÉTICA DE ADSORÇÃO

Após análise estatística da recuperação de proteína e da análise de
recuperação de atividade, a melhor condição de pH, agitação e razão enzimasuporte foi adotada para a imobilização da lipase em palha de milho e em óxido de
nióbio, sendo essas condições: agitação igual a 150 rpm para ambas as matrizes,
pH 4 e razão E/S 12000 Ug-1 para a palha de milho, e pH 6 e razão 8000 U∙g-1 para
Nb600. A cinética de adsorção de cada um desses materiais foi estudada a fim de
se determinar o tempo de equilíbrio de adsorção da enzima para cada matriz, e
conduzida conforme metodologia descrita no item 4.3.5.

5.3.1. Palha de Milho
A Figura 35 apresenta os dados de quantidade de proteína adsorvida obtida
em relação ao tempo de adsorção.
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Figura 35: Ajuste não linear dos modelos de pseudo-primeira e pseudo-segunda ordens para a
cinética de adsorção da lipase em PM.

Observa-se que a quantidade de proteína adsorvida aumenta rapidamente até
os primeiros 40 minutos de adsorção, flutuando num valor máximo de 22,993 (mgg-1)
a partir de 80 minutos.
Os parâmetros de ajuste não linear obtidos para a cinética de pseudo-primeira
e pseudo-segunda ordem, de acordo com as Equações 9 e 11, bem como os
coeficientes de correlação não linear estão organizados na Tabela 17.
Tabela 17: Parâmetros não lineares obtidos para cinética de adsorção da lipase em PM para os
modelos de pseudo-primeira e pseudo-segunda ordens.

Cinética
pseudo-primeira ordem
pseudo-segunda ordem

qe experimental
(mgg-1)
22,993

qe calculado
(mgg-1)
21,5513
23,3782

k (s-1)

r²

0,1593
0,0109

0,8742
0,9452

A quantidade de proteína adsorvida por grama de suporte no equilíbrio
calculada pelo ajuste às duas cinéticas foi muito próximo ao valor obtido
experimentalmente (21,5513 e 23,3782 mgg-1 para pseudo-primeira e pseudosegunda ordem, respectivamente, versus 22,993 mgg-1 obtido experimentalmente).
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No entanto, ao considerar o coeficiente de correlação, a cinética que mais se
adequou aos dados experimentais foi a de pseudo-segunda-ordem, com constante
cinética igual a 0,0109 s-1 e um coeficiente de correlação maior (r² = 0,9452),
enquanto que o ajuste da pseudo-primeira ordem teve um r² igual a 0,8742. O
modelo cinético de pseudo-segunda ordem pressupõe que a velocidade de adsorção
é diretamente proporcional ao quadrado do número de sítios disponíveis e indica
que as reações da superfície, ou seja, a quarta etapa no mecanismo de adsorção, é
a etapa que controla o processo, presumindo assim a possibilidade de
quimiossorção (CHANG et al, 2006).

5.3.2. Nb600
De acordo com a metodologia descrita no item 4.3.5, foram obtidos os dados
de quantidade de proteína adsorvida em relação ao tempo de adsorção,
apresentados na Figura 33. Verifica-se que a cinética para o Nb600 atingiu o
equilíbrio mais rapidamente do que a palha de milho alcançando uma quantidade de
enzima adsorvida máxima de 18,57 (mgg-1) após 50 minutos de adsorção.
Figura 36: Ajuste não linear dos modelos de pseudo-primeira e pseudo-segunda ordens para a
cinética de adsorção da lipase em Nb600.
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Os parâmetros de ajuste não linear obtidos para a cinética de pseudo-primeira
e pseudo-segunda ordem, de acordo com as Equações 9 e 13, bem como os
coeficientes de correlação não linear estão organizados na Tabela 18.
Tabela 18: Parâmetros não lineares obtidos para cinética de adsorção da lipase em Nb600 para
os modelos de pseudo-primeira e pseudo-segunda ordens.

Cinética
pseudo-primeira ordem
pseudo-segunda ordem

qe experimental
(mgg-1)

qe calculado
(mgg-1)

k (s-1)

r²

18,570

17,8703
20,8780

0,1351
0,0076

0,9844
0,9856

O ajuste de dados para as duas cinéticas apresentou coeficientes de
correlação muito semelhantes e próximos à unidade, não havendo diferença de
representatividade entre os modelos avaliados. Ao observar o valor da quantidade
de proteína adsorvida calculada pelos ajustes e seu valor experimental, percebe-se
uma discreta aproximação maior à cinética de pseudo-primeira ordem, que retornou
constante cinética igual a 0,1351 s-1. Esse modelo assume que a velocidade de
adsorção é proporcional à diferença entre a concentração adsorvida no equilíbrio e a
concentração num determinado tempo (KAVAK et al., 2015). Além disso, a cinética
de pseudo-primeira ordem não possui nenhuma etapa do processo de adsorção que
seja predominante na determinação da velocidade de adsorção, incluindo todas as
etapas do processo e tendo como fator limitante o número de sítios disponíveis para
adsorção (CHANG et al., 2006; MIMURA et al., 2010).

5.4 ISOTERMAS DE ADSORÇÃO
O ensaio de equilíbrio de adsorção é proposto para estabelecer uma relação
entre a quantidade de enzima adsorvida e sua concentração em solução,
fornecendo informações sobre a capacidade máxima de adsorção das matrizes
estudadas. As condições operacionais adotadas para este ensaio são provenientes
do resultado das etapas anteriores, sendo para a PM agitação de 150 rpm, pH 4,
razão enzima-suporte igual a 12000 Ug-1 e tempo de adsorção de 100 min, e para o
Nb600 agitação de 150 rpm, pH 6, razão enzima-suporte igual a 8000 Ug-1 e tempo
de adsorção de 50 min.
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5.4.1 Palha de Milho
Os dados de quantidade de enzima adsorvida e concentração de enzima no
sobrenadante foram avaliados através do ajuste linear das isotermas de Freundlich e
Langmuir (Equações 1 e 6), e são apresentados nas Figuras 37 e 38,
respectivamente, seguidos dos parâmetros obtidos para cada modelo através do
ajuste linear na Tabela 19.
Figura 37: Ajuste linear à isoterma de Freundlich dos dados de equilíbrio de adsorção para PM.
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Figura 38: Ajuste linear à isoterma de Langmuir dos dados de equilíbrio de adsorção para PM.

Tabela 19: Parâmetros de equilíbrio de adsorção obtidos para o ajuste às isotermas de
Freundlich e Langmuir para a PM.

Isoterma

Parâmetros

Valores

nF

3,8537

Freundlich

kF
r²
qmáx

1,3021
0,8899
0,5788

Langmuir

kL
r²

232,8423
0,9947

Ao comparar as Figuras 37 e 38, é possível verificar um ajuste melhor do
modelo de Langmuir aos dados experimentais, o que é traduzido ao se observar os
valores de coeficiente de correlação obtidos para cada ajuste. A isoterma de
Freundlich retornou coeficiente de correlação igual a 0,8899, inferior ao coeficiente
obtido para o ajuste da isoterma de Langmuir, que foi de 0,9947. Pode-se inferir,
portanto, que a palha de milho favorece uma adsorção em monocamada,
considerando que os sítios de ligação são distribuídos homogeneamente e todas as
espécies interagem com um único tipo de sítio (MARON, 2005). Por esse motivo, os
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sistemas descritos pela isoterma de Langmuir sugerem que, com o aumento da
concentração de adsorbato, a disponibilidade dos sítios de adsorção do adsorvente
diminui. A capacidade máxima de adsorção modelada pela isoterma de Langmuir
para a palha de milho foi de 0,5788 mggPM-1, e a constante de adsorção, de 232,84
Lmol-1.
Lv et al. (2013) realizaram um estudo de equilíbrio químico utilizando stover
de milho, e encontraram um melhor ajuste para a isoterma de Freundlich. No
entanto, a literatura relata ser comum o uso das isotermas de Langmuir ou
Freundlich para descrever a adsorção de lipases, seja em material orgânico ou
inorgânico (DALLA-VECCHIA et al., 2004).

5.4.2 Nb600
Da mesma forma que para a palha de milho, os dados de quantidade de
enzima adsorvida e concentração de enzima no sobrenadante foram avaliados
através do ajuste linear das isotermas de Freundlich e Langmuir e são apresentados
nas Figuras 39 e 40, respectivamente, seguidos dos parâmetros obtidos para cada
modelo através do ajuste linear apresentado na Tabela 20.
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Figura 39: Ajuste linear à isoterma de Freundlich dos dados de equilíbrio de adsorção para
Nb600.

Figura 40: Ajuste linear à isoterma de Langmuir dos dados de equilíbrio de adsorção para
Nb600.

102

Tabela 20: Parâmetros de equilíbrio de adsorção obtidos para o ajuste às isotermas de
Freundlich e Langmuir para a Nb600.

Isoterma

Parâmetros

Valores

nF

-3,5281

Freundlich

kF
r²
qmáx

0,4676
0,9072
0,9707

Langmuir

kL
r²

153,068
0,9885

Da mesma forma que para a palha de milho, na adsorção de lipase utilizando
Nb600, os dados tiveram melhor ajuste para isoterma de Langmuir, possuindo
coeficiente de correlação igual a 0,9885, capacidade máxima de adsorção de 0,9707
mggNb600-1, e constante de adsorção de 153,068 Lmol-1. A capacidade máxima de
adsorção do Nb600 foi maior do que o obtido para a palha de milho. Este resultado
se reflete nas porcentagens de recuperação de proteína apresentadas no tópico 5.2,
que se mostraram superiores para o Nb600 comparado com a PM.

5.5 TERMODINÂMICA DE ADSORÇÃO

O estudo termodinâmico da adsorção de lipase em PM e Nb600 foi realizado
a diferentes temperaturas, possibilitando a aquisição dos dados de equilíbrio químico
(KL e qmáx) conforme discutido no tópico anterior. A partir desses dados, foi possível
calcular os parâmetros termodinâmicos, tais como Entropia (ΔS), Entalpia (ΔH) e
Energia livre de Gibbs (ΔG) de acordo com a metodologia descrita no item 4.3.7. Tais
grandezas são úteis para fornecer informações a respeito da espontaneidade do
processo e do tipo de adsorção predominante.

5.5.1 Palha de Milho
A Tabela 21 apresenta os resultados obtidos no ensaio termodinâmico
utilizando a PM como adsorvente. Para cada temperatura, foram calculadas a
constante de adsorção (KL) e a capacidade máxima de adsorção (qmáx) através do
ajuste da isoterma de Langmuir aos dados e, em posse dessas informações, foi
calculada a energia livre de Gibbs de acordo com a Equação 15, e a entalpia e a
entropia foram extraídas da Equação 17, através da curva exibida na Figura 41.
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Tabela 21: Parâmetros termodinâmicos da adsorção de lipase em PM.

T (°C)

KL
(mLmg-1)

qmáx
(mggsup-1)

ΔG
(kJmol-1)

ΔH
(kJmol-1)

ΔS (kJmol-1K-1)

r²

25
30
35
40
45

233,47
515,74
767,46
1379,23
1897,90

0,58
0,55
0,54
0,56
0,53

-13,51
-15,73
-17,01
-18,81
-19,96

81,71

320,52

0,9837

Figura 41: Ajuste dos dados termodinâmicos para obtenção da entalpia e entropia da adsorção
de lipase em PM.

Os resultados apresentados na Tabela 21 mostram que o processo de
adsorção da lipase em palha de milho foi espontâneo, uma vez que os valores de
energia livre de Gibbs foram todos negativos e com poucas variações em relação à
mudança de temperatura. Pode-se afirmar também que o aumento da temperatura
prejudicou levemente a capacidade de adsorção do material, reduzindo os valores
de adsorção máxima de 0,58 para 0,53 (mggsup-1).
De acordo com Castelan (1986), processos de adsorção que possuem
energia entre 42 e 837 kJmol-1 podem ser considerados como quimiossorção. Dessa
forma, supõe-se que houve adsorção química entre a PM e a enzima, uma vez que
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a energia desse processo foi de 81,71 kJmol-1. Tal resultado corrobora com os
ensaios de cinética e de equilíbrio de adsorção, que apontam para a ocorrência de
adsorção química havendo descrição dos dados pelo modelo cinético de pseudosegunda ordem e isoterma de Langmuir (CHANG et al, 2006; FOUST et al, 1982).

5.5.2 Nb600
O ensaio termodinâmico com o Nb600 foi conduzido conforme metodologia
descrita no item 4.3.7, e os dados estão apresentados na Tabela 22 e na Figura 42.
Tabela 22: Parâmetros termodinâmicos da adsorção de lipase em Nb600.

T (°C)

KL
(mLmg-1)

qmáx
(mggsup-1)

25
30
35
40
45

153,76
158,64
166,64
202,34
208,80

0,97
0,98
0,98
1,21
0,87

ΔG
ΔH (kJmol-1) ΔS (kJmol-1K-1)
(kJmol-1)
-12,48
-12,76
-13,10
-13,82
-14,12

13,44

86,66

r²

0.9019

Figura 42: Ajuste dos dados termodinâmicos para obtenção da entalpia e entropia da adsorção
de lipase em Nb600.
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A Energia livre de Gibbs exibida na Tabela 22 também aponta para a
ocorrência de um processo de adsorção espontâneo entre o Nb600 e a lipase,
possuindo valores negativos com pequena variação entre si. Ao contrário do que
aconteceu com a PM, o aumento de temperatura até certo ponto foi favorável à
adsorção deste material, partindo de uma quantidade máxima de adsorção igual a
0,97 mggsuporte-1 a 25 °C, chegando a 1,21 mggsuporte-1 para 40 °C e reduzindo a 0,87
mggsuporte-1 quando submetido a 45 °C.
Analisando o resultado obtido para a entalpia de adsorção da lipase em
Nb600, é possível sugerir que a adsorção foi física, uma vez que o valor dessa
grandeza ficou entre 8 e 25 kJmol-1 (CASTELAN, 1986). Apesar de o item 5.4 ter
apontado para um melhor ajuste da isoterma de Langmuir (que pressupõe
quimiossorção), considera-se o resultado obtido pela termodinâmica, uma vez que a
energia envolvida no processo de adsorção está diretamente relacionada com o tipo
de interação que acontece na superfície do adsorvente.

5.6 CARACTERIZAÇÃO DA ENZIMA LIVRE E DOS DERIVADOS IMOBILIZADOS

Faz-se importante a caracterização da enzima antes da imobilização devido à
possibilidade de modificação no seu perfil catalítico decorrente do processo de
imobilização seja ele qual for. Ao mesmo tempo em que confere proteção física, a
introdução de uma matriz de imobilização pode alterar a conformação da enzima e
seu estado de ionização devido às ligações ou interações químicas estabelecidas
com o suporte, interferindo no macroambiente da enzima. Essas modificações
podem ser observadas através de uma avaliação do pH ótimo, temperatura ótima,
afinidade com o substrato (parâmetros cinéticos km e Vmáx) e identificação dos
grupos funcionais através da técnica IVTF da enzima antes de depois do processo
de imobilização.
Os resultados obtidos com o planejamento experimental, cinética de
adsorção, equilíbrio químico e termodinâmica de adsorção foram reproduzidos de
modo a se obter os derivados imobilizados de cada matriz, chamados DIPM para o
derivado imobilizado da palha de milho e DINb600 para o derivado imobilizado do
óxido de nióbio calcinado a 600°C. As condições de imobilização, portanto, são
apresentadas na Tabela 23, bem como o resultado de recuperação de proteína,
recuperação de atividade e umidade de cada derivado imobilizado.
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Tabela 23: Condições e resultados de imobilização.

Condições de imobilização

Resultados da Imobilização

Agitação
E/S
t
T
pH
-1
(rpm)
(Ugsuporte ) (min) (°C)

RP
(%)

RA
(%)

RI
(%)

Umidade
(%)

DIPM

150

4

12000

100

25

43,4

83,7

66,3

16,7

DINb600

150

6

8000

50

40

61,9

33,9

49,2

14,6

Analisando-se as informações da Tabela 23, verifica-se que em relação à
recuperação de proteína, o Nb600 apresentou alguma vantagem sobre a palha de
milho, pois 61,9 % da quantidade de proteína que foi fornecida na imobilização
aparentou ficar retida na matriz, enquanto que na palha de milhou houve apenas
43,4 % de transferência. Apesar de possuir menos grupos de afinidade com a lipase
do que a palha de milho (como discutido no item 5.1.1.5), o óxido de nióbio foi mais
vantajoso em relação à adsorção da proteína em sua superfície. Esse resultado
inesperado pode estar relacionado com a maior área superficial e a classificação do
tamanho de poros apresentada pelo óxido de nióbio na análise textural (item
5.1.1.1), o que acabou sendo mais relevante nesse processo do que a existência de
grupos funcionais de afinidade. Tal relevância está possivelmente relacionada com o
tipo de adsorção obtida para a matriz Nb600, que foi de adsorção física, segundo
análise da termodinâmica de adsorção (item 5.5). A fisissorção acontece através de
interações fracas e em multicamadas, preferencialmente, quase não havendo
interação direta com o adsorvente (CASTELAN, 1986). Desse modo, as
propriedades texturais do material acabam se tornando mais relevantes do que as
propriedades químicas.
A recuperação de atividade retrata a quantidade de enzima ativa que o
suporte conseguiu reter. Nesse ponto, a PM mostrou-se bem mais vantajosa que o
Nb600, alcançando 83,7 % de recuperação de atividade contra 33,9 % do Nb600.
Problemas como ligação do centro ativo da enzima ao suporte, perda da estrutura
catalítica durante a imobilização, problemas difusionais devido à adsorção em
multicamadas, dessorção da enzima devido à natureza fraca da ligação com o
suporte, ou ainda baixa acessibilidade do substrato à enzima devido à elevada
umidade do derivado imobilizado (14,6 %) são fatores que não necessariamente
contribuem para um resultado de recuperação de proteína ruim, mas contribuem
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para uma recuperação de atividade baixa, como foi o caso do DINb600, que reteve
apenas 33,9 % da quantidade de enzima ativa fornecida na imobilização.
Já o rendimento de imobilização (RI) considera a quantidade teórica de
enzima ativa que passou da solução inicial para o suporte, uma vez que o RI analisa
a atividade do sobrenadante. Nota-se que a palha de milho obteve rendimento de
imobilização superior ao Nb600 (66,3% contra 49,2%), como pôde ser observado na
análise de recuperação de atividade.
Alguns trabalhos na literatura relatam o uso de materiais lignocelulósicos tais
como casca de arroz, sabugo de milho, stover de milho, dentre outros, e também de
materiais a base de nióbio (óxidos ou ligas metálicas) como matrizes de imobilização
de lipase seja por adsorção ou ligação covalente. Costa et al. (2014), por exemplo,
utilizaram sabugo de milho in natura como suporte de imobilização de lipase por
adsorção, alcançando recuperação de atividade de 62 %, enquanto que Ittrat et al.
(2014) alcançaram recuperação de atividade de aproximadamente 85 % (resultado
comparável ao obtido neste trabalho) utilizando sabugo de milho tratado com HCl
como suporte de imobilização de lipase por ligação covalente. Da Rós et al. (2010)
imobilizaram lipase em óxido de nióbio hidratado por ligação covalente e obtiveram
recuperação de atividade máxima de 26,4 %.

5.6.1 Influência da Temperatura
De acordo com a teoria das colisões, para que aconteça a reação química, as
moléculas dos reagentes precisam entrar em contato através de choques efetivos,
permitindo perfeita interação entre elas e propiciando a formação do (s) produtos (s).
Tais colisões estão diretamente relacionadas com o aumento de temperatura, pois
quanto mais colisões, maior a energia envolvida e consequentemente maior a
temperatura (FOGLER, 2009). Da equação de Arrhenius, sabe-se que a velocidade
da reação aumenta com a temperatura, portanto seria natural pensar que quanto
maior a temperatura da reação enzimática, maior seria a velocidade de
transformação do substrato em produto. Entretanto, enzimas são proteínas de
estrutura complexa cuja capacidade catalítica está relacionada com a sua estrutura
terciária, que é mantida por uma grande quantidade de ligações não covalentes
fracas. Uma vez que a temperatura da reação aumenta, essas ligações podem se
romper ao absorver tamanha energia, levando à perda da estrutura terciária e,
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consequentemente, à desnaturação da enzima. Concomitante ao aumento da
velocidade da reação, acontece o aumento da velocidade de desnaturação da
enzima, o que leva à formação de um pico de temperatura ótima ao se observar o
comportamento da velocidade com a temperatura (DIXON e WEBB, 1979).
A influência da temperatura sobre a atividade da enzima livre e imobilizada foi
avaliada variando-se a temperatura de 25 a 50 °C na medida da atividade
enzimática conforme metodologia apresentada no item 4.2.1. A Tabela 24 e a Figura
43 apresentam os dados de atividade obtidos para a enzima livre (LCR) e os
derivados imobilizados na palha de milho e no Nb600 (DIPM e DINb600).
Tabela 24: Atividade enzimática da LCR, DIPM e DINb600 em diferentes temperaturas.

LCR
Temperatura Atividade
(°C)
(UmL-1)
25
30
35
40
45
50

218,8
247,5
282,5
325,0
312,5
292,5

DIPM

DINb600

Atividade
Atividade
Atividade
Atividade
Atividade
relativa
relativa
relativa
(Ug-1)
(Ug-1)
(%)
(%)
(%)
67,3
76,2
86,9
100,0
96,2
90,0

152,5
193,8
207,5
232,5
245,0
257,5

59,2
75,2
80,6
90,3
95,1
100,0

17,5
27,5
31,3
35,0
41,3
40,0

42,4
66,7
75,8
84,8
100,0
96,9

Por meio dos dados apresentados na Tabela 24, verifica-se que o maior valor
de atividade enzimática para a enzima livre foi de 325,0 UmL-1 obtido a 40 °C,
enquanto que no DIPM e no DINb600 o valor máximo foi de 257,5 Ug-1 a 50 °C e
41,3 Ug-1 a 45 °C, respectivamente. Pode-se considerar que o processo de
imobilização ampliou a faixa de temperatura de operação da enzima, devido à
proteção conferida pelo suporte, uma vez que para os dois derivados imobilizados, a
temperatura ótima foi maior do que o observado para a enzima livre. Miranda et al.
(2011) reportaram um aumento de 37 para 55 °C da temperatura ótima da lipase
quando imobilizada por ligação covalente em óxido de nióbio hidratado. Já Costa
(2015) não relatou mudança de temperatura ótima ao imobilizar lipase em sabugo de
milho.
Comparando-se a atividade relativa obtida para os DI‟s, nota-se que o
derivado imobilizado da palha de milho variou de, aproximadamente, 59 a 95 % da
atividade máxima obtida, enquanto que o derivado imobilizado do Nb600 variou de
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42 a 97 %, aproximadamente. A partir desse resultado, sugere-se que a palha de
milho foi capaz de conferir maior proteção à enzima, uma vez que a atividade
residual em relação à atividade máxima obtida (257,5 Ug-1 a 50 °C) se manteve
maior do que a apresentada pelo DINb600 por toda a faixa de temperatura estudada
(exceto na temperatura ótima do DINb600), como pode ser observado na Figura 43.
Figura 43: Influência da temperatura na medida de atividade da LCR, DIPM e DINb600.

Em posse de dados de temperatura e atividade enzimática, é possível, a partir
da região linear dos gráficos apresentados na Figura 43, calcular a energia de
ativação necessária para cada biocatalisador apresentado (LCR, DIPM e DINb600)
utilizando a forma linearizada da equação de Arrhenius (DIXON e WEBB, 1979). A
Figura 44 apresenta o ajuste linear obtido para os dados de cada biocatalisador
avaliado, e as Equações 30, 31 e 32 representam as equações obtidas para a LCR,
DIPM e DINb600, respectivamente, juntamente com seus coeficientes de correlação.
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Figura 44: Ajuste linear da Equação de Arrhenius para LCR, DIPM e DINb600.

, r² = 0,9982

(30)

, r² = 0,9397

(31)

, r² = 0,8879

(32)

Com base nas Equações acima, os valores de energia de ativação obtidos
para a LCR, DIPM e DINb600 foram de 4,9, 5,0 e 8,2 kcalg-1mol-1, respectivamente.
Segundo Dixon e Webb (1979), a energia de ativação é mais dependente da enzima
em si do que do substrato utilizado, ou seja, a mesma enzima utilizada em
substratos diferentes possui energias de ativação muito próximas. Poucos trabalhos
apresentam os valores característicos de energia de ativação da lipase. No entanto,
João (1999) e Pereira (1999) obtiveram valores entre 7,25 e 11,8 kcalg-1mol-1,
indicando valores condizentes com o apresentado por este trabalho. Quanto maior a
energia de ativação, mais difícil é para que a reação aconteça. Portanto, pode-se
afirmar que a LCR teve uma leve vantagem sobre o DIPM, uma vez que a energia
de ativação da LCR foi apenas 1,4 % menor que a energia de ativação do DIPM. Já
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o DINb600 precisou de 40,5 % mais energia do que a LCR para iniciar a reação,
demonstrando maior dificuldade na catálise. Tal dificuldade pode estar relacionada
com o aumento da resistência difusional oferecida pelo suporte, que dificultou o
acesso do substrato ao sítio ativo da enzima (DIXON e WEBB, 1979).

5.6.2 Influência do pH
Assim como para a temperatura, o estudo da influência do pH na atividade
enzimática aponta para a existência de um pH ótimo de atuação. Isso acontece
porque as enzimas são proteínas que contêm muitos grupos ionizáveis, existindo em
diferentes estados de ionização que mudam de acordo com o pH ao qual ela está
inserida (DIXON e WEBB, 1979). A variação desses estados de ionização pode
causar deformação da conformação da enzima, e, consequentemente, provocar a
sua desnaturação.
As enzimas imobilizadas, assim como as enzimas livres em solução,
apresentam a mesma característica em relação à presença dos grupos ionizáveis e
existência de um pH ótimo de atuação. No entanto, independente do método de
imobilização, quando o suporte possui uma carga elétrica, o comportamento da
enzima imobilizada pode diferir da enzima livre mesmo na ausência de efeitos
difusionais,

pois

o

processo

de

imobilização

pode

induzir

a

mudanças

conformacionais, bem como alterar o estado de ionização e dissociação da enzima
em

seu

macroambiente

devido

às

possíveis

interações

eletrostáticas

no

microambiente das enzimas imobilizadas serem diferentes das interações existentes
em solução de enzima livre (SOARES et al., 1999).
Portanto, para estudar a influência do pH na atividade da enzima livre (LCR) e
imobilizada em palha de milho (DIPM) e óxido de nióbio calcinado a 600°C
(DINb600), variou-se o pH do meio reacional de 3,6 a 8,5, e mediu-se a atividade
enzimática conforme metodologia descrita no item 4.2.1. Os resultados obtidos são
exibidos na Tabela 25 e na Figura 45.
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Tabela 25: Atividade enzimática e atividade relativa obtidas para a LCR, DIPM e DINb600 em
diferentes valores de pH.

pH
3,6
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5

LCR
Atividade
Atividade
relativa
(UmL-1)
(%)
137,5
50,2
155,0
56,6
177,5
64,8
185,0
67,6
202,5
74,0
205,0
74,9
232,5
84,9
252,5
92,2
273,8
100,0
262,5
95,9
237,5
86,8

DIPM
Atividade
Atividade
relativa
(Ug-1)
(%)
145,0
67,4
157,5
73,3
172,5
80,2
180,0
83,7
193,8
90,1
200,0
93,0
215,0
100,0
212,5
98,8
192,5
89,5
182,5
84,9
148,8
69,2

DINb600
Atividade
Atividade
relativa
(Ug-1)
(%)
42,5
59,6
50,0
70,2
52,5
73,7
57,5
80,7
62,5
87,7
70,0
98,2
71,3
100,0
62,5
87,7
52,5
73,7
47,5
66,7
45,0
63,2

Figura 45: Influência do pH na atividade relativa da LCR, DIPM e DINb600.

Da Tabela 25 e Figura 45, nota-se que o processo de imobilização, tanto em
palha de milho quanto em óxido de nióbio, deslocou o pH ótimo de atuação da
enzima livre (LCR). Para a enzima livre, a atividade máxima obtida foi de 273,8 UmL-
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1

em pH 7,5, enquanto que o DIPM e o DINb600 obtiveram máxima atividade em pH

6,5 (215,0 e 71,5 Ug-1, respectivamente).
Comparando-se os dois suportes utilizados para imobilizar a lipase, nota-se
que a palha de milho conferiu proteção um pouco maior à enzima do que o Nb600,
uma vez que nos valores extremos de pH (3,6 e 8,5), o DIPM reteve 67,4 e 69,2 %
de atividade, respectivamente, contra 59,6 e 63,2 % do DINb600.
Miranda et al. (2011) também relataram uma diminuição de pH ótimo da
lipase imobilizada em óxido de nióbio de 8,0 para 7,0, assim como Costa (2015), que
relatou redução de pH 8,0 para 7,0 ao imobilizar lipase em sabugo de milho in
natura.

5.6.3 Influência da concentração de substrato (parâmetros cinéticos)
Para avaliar a influência da concentração de substrato na velocidade inicial da
reação de hidrólise da lipase livre e imobilizada, e a ocorrência de algum tipo de
inibição, a concentração de azeite de oliva foi variada de 5 a 70 % m/v e os ensaios
de atividade conduzidos conforme metodologia descrita no item 4.2.1.
A Equação 33 foi utilizada para determinação da massa molar do azeite de
oliva e a Equação 34 para determinação de sua concentração em µmolmL-1 com
auxílio da Tabela 26, que traz a composição média de ácidos graxos do azeite de
oliva.

∑{[

(

)]

}

∑

⁄

(33)

(34)

Em que MMaz é a massa molar do azeite em gmol-1; MMacgr é a massa molar
de cada ácido graxo que compõe o azeite de oliva (gmol-1); Cacgr é a concentração
correspondente de cada ácido graxo (adimensional); Caz é a concentração de azeite
de oliva em µmolmL-1; maz é a massa de azeite de oliva utilizada (variou conforme
metodologia) em g; e Vaz é o volume total de substrato (mL).
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Tabela 26: Composição percentual e massa molar dos principais ácidos graxos presentes no
azeite de oliva.

Ácido graxo
Palmítico
Palmitoleico
cis-10-heptadecanoico
Esteárico
Oleico
Linoleico
α-linolênico
Araquídico
cis-11-eicosenoico
Behênico

Concentração (%)
10,09
0,59
0,09
2,29
77,34
7,25
0,76
0,36
0,31
0,11

Massa Molar (gmol-1)
256,4
254,41
270,45
284,48
282,47
280,45
278,43
312,53
310,51
340,58

Fonte: Inmetro

A velocidade inicial de hidrólise do azeite de oliva em diferentes
concentrações de substrato é, portanto, apresentada na Figura 46.
Figura 46: Influência da concentração de substrato (azeite de oliva) na velocidade inicial
(Atividade) da LCR, DIPM e DINb600.
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Nota-se que tanto a enzima livre quanto seus correspondentes imobilizados
resultaram num comportamento bem parecido, onde a velocidade inicial aumenta
conforme o aumento do substrato, até tornar-se essencialmente independente da
concentração de substrato, aproximando-se assintoticamente de uma velocidade
constante. Tal comportamento corresponde ao mecanismo de reação de MichaelisMenten, onde para baixos valores de concentração de substrato, a reação é de
aparente primeira ordem em relação ao substrato, e para valores altos de
concentração de substrato, a ordem aparente é zero (a velocidade da reação é
constante e máxima) (FOGLER, 2009). Para a LCR e o DINb600, é mais nítida a
ocorrência de uma redução na velocidade inicial da reação nas concentrações mais
altas de substrato. Esse fato sugere uma pequena inibição pelo substrato,
significando que a enzima está saturada e não consegue converter mais substrato
em produto.
Dessa forma, o ajuste não linear à equação de Michaelis-Menten (Equação
34) apresentou-se satisfatório para a faixa de concentração de substrato estudada,
confirmando o mecanismo de reação provável da LCR, DIPM e DINb600. Os
parâmetros KM e Vmáx, bem como os coeficientes de correlação não linear para a
LCR, DIPM e DINb600 são apresentados na Tabela 27.
Tabela 27: Parâmetros cinéticos para LCR, DIPM e DINb600.

Parâmetros Cinéticos
Vmáx (UmL-1 ou g-1)
KM (µmolmL-1)
r²

LCR
313,8
241,4
0,9803

DIPM
291,2
309,8
0,9438

DINb600
59,0
300,9
0,9616

Percebe-se que a enzima livre teve um desempenho melhor do que seus
correspondentes imobililzados, apresentando maior valor de velocidade máxima e
menor valor para a constante de Michaelis-Menten, conhecida também como
contante de afinidade. Quanto menor a constante de Michaelis-Menten, maior a
afinidade da enzima pelo substrato. Portanto, pode-se inferir que, apesar de o
processo de imobilização ter conferido maior proteção à enzima, - como já discutido
nas seções anteriores - no que diz respeito ao acesso do substrato ao sítio catalítico
da enzima, houve maior dificuldade para os derivados imobilizados, seja por efeitos
difusionais ou impedimento estérico eferecido pelo suporte.
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Entre os derivados imobilizados, a afinidade pelo substrato não diferiu tanto
(309,8 µmolmL-1 para o DIPM e 300,9 µmolmL-1 para o DINb600). Já em relação à
velocidade máxima, o DIPM obteve resultados superiores, confirmando a maior
atração da enzima pelo substrato na adsorção em palha de milho do que em Nb600.
Altarurgio e Pereira (2016) obtiveram constante de afinidade de 835 µmolmL-1 para
LCR imobilizada em micropartículas de quitosana, enquanto Bento et al. (2017)
obteve 1766 µmolmL-1 para LCR imobilizada em PSty-co-DVB.

5.6.4 Estabilidade Térmica
Geralmente, um aumento de temperatura corresponde a um aumento da taxa
de reação por unidade de (bio)catalisador. No entanto, esse mesmo aumento de
temperatura promove também um aumento da taxa de desnaturação da enzima,
reduzindo a formação de produtos. A fim de avaliar a faixa de temperatura em que a
enzima permanece satisfatoriamente ativa e assim adequar as inúmeras aplicações
possíveis do biocatalisador, fez-se um estudo de estabilidade térmica. De acordo
com a metodologia descrita no item 4.3.8.1, a estabilidade térmica da enzima livre
(LCR) e dos derivados imobilizados (DIPM e DINb600) foi avaliada.
Os resultados obtidos estão apresentados na Figura 47, e, a partir deles, foi
possível calcular a constante de inativação (ki) e o tempo de meia-vida (t1/2) para
cada temperatura e cada biocatalisador estudados. Os resultados para a LCR, DIPM
e DINb600 são apresentados nas Tabelas 28, 29 e 30, respectivamente.
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Figura 47: Dados de estabilidade térmica para LCR, DIPM e DINb600.

Tabela 28: Constante de inativação e tempo de meia vida para LCR.

Temperatura (°C)

Atividade
(UmL-1)

Atividade relativa (%)

ki (h-1)

t1/2 (h)

37
40
50
60

335,0
263,8
172,5
50,0

100
78,73
51,49
14,93

0
0,24
0,66
1,90

2,35
0,85
0,30

Tabela 29: Constante de inativação e tempo de meia vida para DIPM.

Temperatura (°C)

Atividade
(UmL-1)

Atividade relativa (%)

ki (h-1)

t1/2 (h)

37
40
50
60

255,00
220,00
187,50
136,25

100
86,28
73,53
53,43

0
0,15
0,31
0,63

3,81
1,83
0,90

Tabela 30: Constante de inativação e tempo de meia vida para DINb600.

Temperatura (°C)

Atividade
(UmL-1)

Atividade relativa (%)

ki (h-1)

t1/2 (h)

37
40
50
60

37,50
31,25
23,75
11,25

100
83,33
63,33
30,00

0
0,18
0,46
1,20

3,08
1,23
0,47
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Observa-se que a constante de inativação aumenta com o aumento da
temperatura para os três biocatalisadores apresentados. Isso significa que o
aumento da temperatura, de fato, acelera o processo de inativação da enzima, seja
ela imobilizada ou não, fazendo-a perder atividade. Isso se reflete nos resultados
apresentados para o tempo de meia-vida, que é o tempo necessário para que a
enzima reduza sua atividade em 50 %. Novamente, para os três casos, o tempo
diminuiu com o aumento da temperatura, significando que a enzima resiste por
menos tempo quando incubada a temperaturas mais elevadas.
Em comparação com a enzima livre, ambos os derivados imobilizados
conferiram maior estabilidade térmica para a enzima, pois, após 60 minutos de
incubação a 60 °C, a enzima livre apresentou 14,93 % da atividade inicial (a 37 °C),
enquanto que o DIPM e o DINb600 apresentaram 53,43 e 30,00 %,
respectivamente. Entre os derivados imobilizados, a palha de milho apresentou
desempenho superior, preservando mais da metade da atividade residual da enzima
mesmo após 60 min de incubação a 60 °C.
5.6.5 Estabilidade de Estocagem
Com armazenamento adequado, a estabilidade das enzimas imobilizadas
depende do tipo de imobilização, do suporte e do meio de preservação (se em
solução ou seca). Geralmente, em condições adequadas de armazenamento, as
enzimas imobilizadas apresentam-se mais estáveis do que as enzimas livres.
Conforme metodologia descrita no item 4.3.8.2, a atividade residual da
enzima livre (LCR) e dos derivados imobilizados (DIPM e DINb600) preservados a
4°C e secos foi monitorada a cada 30 dias durante 60 dias. O resultado é
apresentado na Tabela 31.
Tabela 31: Estabilidade de estocagem da LCR, DIPM e DINb600.

LCR
Atividade
Tempo Atividade
Relativa
(dias)
(Umg-1)
(%)
0
325,0
100,0
30
300,0
92,3
60
292,5
90,0

DIPM
Atividade
Atividade
Relativa
(Umg-1)
(%)
167,5
100,0
150,0
89,6
147,5
88,1

DINb600
Atividade
Atividade
Relativa
(Umg-1)
(%)
50,0
100,0
33,8
67,5
27,5
55,0

Observa-se que, após 60, dias a enzima livre perdeu apenas 10 % de sua
atividade inicial, ao passo que o DIPM reduziu 11,9 % e o DINb600 reduziu 45 %.
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Esse resultado contraria a literatura, que aponta para maior estabilidade de
estocagem da enzima imobilizada. Neste caso, o tipo de imobilização pode ter
influenciado na perda de atividade dos derivados imobilizados. Ainda assim, 11,9 %
de perda de atividade no DIPM é um resultado bastante satisfatório, tendo em vista
que nenhum tratamento térmico foi aplicado à palha de milho, o que demonstra boa
afinidade entre este suporte e a lipase.

5.6.6 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)
A morfologia superficial dos derivados imobilizados foi avaliada por
microscopia eletrônica de varredura na intenção de identificar possível adsorção da
enzima na superfície dos materiais avaliados como suportes de imobilização. Como
é possível observar na Figura 48, a presença da lipase na superfície dos suportes foi
bem sutil ou quase inexistente.
As Figuras 48a e 48b apresentam a micrografia do Nb600 com ampliação de
500 X e do DINb600 na mesma ampliação. Ao comparar as duas imagens, é
possível considerar que a imobilização não alterou as características morfológicas
do suporte já discutidas no item 5.1.1.2. A imagem do DINb600 aparenta ter
partículas menores do que o que é apresentado no suporte sem enzima, sugerindo a
presença da lipase em sua superfície. Tendo em vista a compatibilidade do tamanho
dos poros apresentados pelo Nb600 (material mesoporoso, discutido no item
5.1.1.2) com o tamanho da lipase, é possível que a lipase adsorvida tenha se
concentrado no interior dos poros do Nb600, explicando a sua quase ausência nas
imagens de microscopia.
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Figura 48: Micrografias do a) Nb600 500 X, b) DINb600 500 X, c) PM 150 X, d) DIPM 150 X.

As Figuras 48c e 48d referem-se às micrografias da PM com ampliação de
150X e do DIPM na mesma ampliação, respectivamente. Nessas imagens, é
possível observar que a palha de milho preservou seus aspectos morfológicos,
apresentando, no entanto, após a imobilização, uma ampliação considerável dos
seus poros, observada pela presença de estruturas semelhantes a colmeias na
extremidade de suas partículas, o que conferiu um aspecto mais esponjoso ao
material. Esse acontecimento pode ser devido à utilização de pH mais ácido (pH 4)
no processo de imobilização da lipase, atuando como uma espécie de tratamento
ácido na palha de milho. Isso explicaria o melhor desempenho desse material em pH
4, uma vez que a análise textural (BET) indicou a ausência de poros. A adsorção em
pH 4 contribuiu para que houvesse uma pequena perturbação no material na direção
de aumentar a área da palha de milho e assim contribuir para uma melhor adsorção.
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Novamente, como as micrografias da superfície da palha de milho e do seu derivado
imobilizado não apresentaram diferença visual que apontasse para a presença da
lipase na superfície do suporte, pode-se afirmar também que a imobilização
aconteceu no interior desses poros formados pela utilização de pH ácido na
adsorção.

5.6.7 Espectroscopia na Região do Infravermelho por Transformada de Fourier
(IVTF)
Os derivados imobilizados foram analisados por espectroscopia na região do
infravermelho por transformada de Fourier e comparados ao espectro obtido para a
lipase pura e o suporte utilizado com o intuito de identificar a presença de grupos
funcionais da enzima nos derivados imobilizados e quais modificações ocorreram no
suporte com a imobilização.
A Figura 49 apresenta os espectros obtidos para a enzima livre, o Nb600 e o
DINb600. Observa-se que a LCR possui um espectro típico de proteínas, com
presença de grupos amidas caracterizados pela existência de uma banda em 1658
cm-1, causada pelo estiramento C-O e também pela existência de uma banda em
3346 e 1543 cm-1, característicos do estiramento N-H em amidas secundárias e
dobramento N-H, respectivamente (PAVIA et al., 2010); PAULA et al., 2008). Um
estiramento da ligação C-N ocorre na faixa de 1350 e 1000 cm -1 em aminas,
sugerindo que as absorções em 1196, 1131 e 1098 cm-1 podem ser por esse motivo
(PAVIA et al., 2010). Em 2936 cm-1, a banda apresentada pode ser devido ao
estiramento da ligação C-O (LV et al., 2013).
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Figura 49: Espectros no infravermelho com transformada de Fourier da LCR, Nb600 e
DINb600.

Ao se comparar os espectros azul e vermelho, referentes ao DINb600 e ao
DIPM, respectivamente, pode-se afirmar que aconteceu uma mudança considerável:
em 1161 cm-1 observa-se uma absorção discreta que não existia no Nb600, e que
existe numa frequência muito próxima (1131 cm-1) no espectro da enzima pura. Essa
observação sugere a adsorção da enzima ao suporte sem promover a modificação
estrutural do mesmo, uma vez que o restante do espectro do DINb600 permanece
muito semelhante ao espectro do suporte puro (Nb600), difererindo basicamente na
intensidade das absorções.
A Figura 50 traz o mesmo espectro da enzima livre, juntamento com o
espectro da PM e do seu derivado imobilizado (DIPM). Percebe-se que houve
imobilização ao se observar a diminuição sutil da intensidade da banda em 3343 cm1

no DIPM em relação à PM, sugerindo que houve ligação da lipase nos grupos

hidroxila da palha de milho, causando tal diminuição da banda. O restante do
espectro permaneceu exatamente igual entre a PM e o DIPM, indicando que não
houve mudança estrutural da palha de milho devido à adsorção, fato que se constitui
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uma vantagem, pois o suporte pode ser facilmente regenerado ao final do processo
sem perder sua identidade.
Figura 50: Espectros no infravermelho com transformada de Fourier da LCR, PM e DIPM.
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6.CONCLUSÃO
Na busca de novos materiais de imobilização de enzimas que visem à
redução dos custos na operação dos biocatalisadores, faz-se necessário estudar o
grau de afinidade entre a enzima e o suporte a fim de se obter um biocatalisador
estável e ativo. A imobilização por adsorção é o método mais simples e de menor
custo, mas não menos promissor que os demais métodos, e é aplicável tanto a
materiais inorgânicos quanto orgânicos. Este trabalho, portanto, propôs um estudo
de adsorção de lipase de Candida rugosa em óxido de nióbio e palha de milho para
aplicação na transesterificação do óleo de soja.
As análises conduzidas neste trabalho indicam que tanto o óxido de nióbio
quanto a palha de milho são materiais adequados à imobilização de lipase por
adsorção. A análise estatística não mostrou significância de nenhuma das variáveis
estudadas no processo de imobilização da lipase em palha de milho dentro dos
limites estabelecidos. No entanto, a influência linear do pH mostrou-se significativa
ao se utilizar o HY340, Nb400 e Nb600 como matrizes de imobilização. Apesar de
ter obtido elevados valores de RP % (61,9 % para o DINb600 contra 43,4 % para o
DIPM), o óxido de nióbio demonstrou ser menos atrativo em relação à recuperação
de atividade, retendo apenas 33,9 % da enzima ativa contra 83,7 % do DIPM. O
estudo termodinâmico, cinético e de equilíbrio de adsorção da lipase em Nb600
sugere que houve fisissorção da enzima no suporte, com cinética de pseudoprimeira ordem e isoterma de Langmuir. Já o derivado imobilizado da palha de milho
apresentou características de quimiossorção, cinética de pseudo-segunda ordem, e
isoterma de Langmuir, além de ter conferido maior proteção física à enzima. Tais
resultados demonstram que as propriedades texturais (área superficial e tamanho de
poros) se mostraram mais relevantes do que as propriedades químicas na
imobilização por adsorção. No entanto, o tipo de adsorção ou a umidade do
DINb600 pode ter causado uma redução na recuperação de atividade do
biocatalisador, fazendo do DIPM uma opção mais vantajosa.
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