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RESUMO 
 

 

Lipase comercial de Mucor miehei foi imobilizada em diferentes suportes, 

nylon, nylon-álcool polivinílico (nylon-PVA) e partículas de polisiloxano-álcool 

polivinílico magnetizadas (POS-PVA) e testados em relação à atividade 

hidrolítica. O sistema imobilizado que apresentou maior estabilidade 

operacional, no caso, lipase-POS-PVA foi caracterizado em relação aos 

parâmetros Km e Vmax aparentes, temperatura ótima e pH ótimo, usando ρ-

nitrofenil palmitato como substrato. A lipase imobilizada em POS-PVA 

apresentou um Km aparente de 228,3μM e Vmax aparente de 36,06μmol.min-1 

por miligrama de proteína, a 30oC e pH 8,0. A temperatura ótima e o pH ótimo 

foram respectivamente  45oC e pH = 8,0. Houve uma retenção de 69,1% de 

atividade após a imobilização, que permitiu o uso da enzima por um total de 

sete ensaios. Lipase-POS-PVA também foi empregada na síntese de ésteres. 

Os efeitos da razão molar ácido/álcool, da concentração de enzima imobilizada, 

do tamanho da cadeia carbônica dos reagentes e da estrutura do álcool sobre 

a formação de produto foram determinados. A síntese de butirato de butila foi 

maximizada para substratos contendo ácido orgânico em excesso e uma 

concentração de biocatalisador de 25mg/mL. A seletividade do biocatalisador 

em relação ao tamanho da cadeia carbônica foi diferente considerando ácidos 

orgânicos e álcoois. A maior concentração de produto foi obtida com ácidos 

orgânicos com oito e dez carbonos, enquanto que o aumento no tamanho da 

cadeia carbônica do álcool, de quatro para oito carbonos, provocou uma 

redução na síntese. O maior rendimento foi determinado para a síntese de 

caprilato de butila (12 carbonos). A síntese também foi influenciada pela 

estrutura do álcool, com a atividade máxima ocorrendo para álcool primário. 

 

 

Palavras chave: Lipase, Mucor miehei, imobilização, esterificação, sol-gel, 

nylon. 
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ABSTRACT 
 

 

A commercial lipase from Mucor miehei was immobilized onto different 

supports, nylon, nylon-polyvinyl alcohol (nylon-PVA) and polysiloxane-polyvinyl 

alcohol magnetic particles (POS-PVA), and were tested for hydrolytic activity. 

Lipase-POS/PVA was the immobilized system with higher operational stability, 

so their apparent Km and Vmax, optimum temperature and optimum pH were 

determined, employing ρ-nitrofenilpalmitate as substrate. Lipase-POS-PVA 

exhibited Km and Vmax values of 228.3μM and 36.06μmol.min-1 per miligram of 

protein, respectively, at  30oC  and  pH 8.0.  Optimum temperature and pH were 

45oC and pH = 8.0, respectively. The immobilized system was able to perform 

seven hydrolysis assays, with a residual activity of 69.1% after immobilization. 

Ester synthesis catalyzed by lipase-POS-PVA was also investigated. The 

effects of organic acid/alcohol molar ratio, enzyme concentration, carbon chain 

length of the reactants and the alcohol structure were determined on the 

reaction rate. Ester synthesis was maximized for substrates containing organic 

acid in excess and biocatalyst concentration of 25mg/mL. The biocatalyst 

selectivity for the carbon chain length was found to be different concerning the 

organic acids and alcohols. The highest reaction rates were achieved for 

organic acids with 8 or 10 carbons, while the increasing of the length of the 

alcohol carbon chain from 4 to 8 carbons reduced the esterification yields. 

Optimal reaction rate was determined for the synthesis of butyl caprylate (12 

carbons). The rate of synthesis was also dependent on the alcohol structure, 

with maximum activity occurring for primary alcohol. 

 

 

 

Key words: , Lipase, Mucor miehei, immobilization, esterification, sol-gel, 

nylon. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O alto poder catalítico e a versatilidade para realizar uma variedade de 

transformações sob condições brandas e de maneira seletiva são 

características que tornam o uso de enzimas como catalisadores industriais 

extremamente atrativo (CASTRO e ANDERSON, 1995). 

Embora enzimas sejam comumente empregadas em meio aquoso, tem 

sido mostrado que algumas enzimas também podem atuar em muitos 

solventes orgânicos, muitas vezes até com maior atividade e termoestabilidade 

(MENSAH et al., 1998). 

Em particular, biotransformações catalisadas por lipases apresentam um 

enorme potencial de aplicação industrial sobretudo nas indústrias de 

detergentes, óleos e gorduras, laticínios e farmacêutica, e em reações de 

esterificação e transesterificação (PIMENTEL et al., 1994), uma vez que lipases 

catalisam tanto a hidrólise como a síntese de ésteres (JAEGER e REETZ, 

1998). 

Lipases também podem ser empregadas para a produção de ésteres 

aromatizantes. Na última década, o interesse na produção de aromas por via 

biotecnológica tem aumentado principalmente por tais produtos poderem ser 

caracterizados como aromas naturais (CASTRO et al., 1996; MACEDO e 

PASTORE, 1997). 

No momento, lipases respondem por cerca de 30% de todas as enzimas 

citadas na literatura, sendo esperado um crescimento nos próximos anos, o 

que torna o seu potencial biotecnológico comparável ao de proteases e 

carboidrolases, enzimas amplamente empregadas industrialmente, estimulando 

a pesquisa na otimização da produção, imobilização e aplicações industriais de 

lipases (SOARES et al., 1999). 

Muitos trabalhos têm sido realizados para estabelecer metodologias de 

imobilização de lipases em diferentes tipos de suportes. Trabalhos de revisão 

publicados por MALCATA et al. (1990), BALCÃO et al. (1996) e, mais 

recentemente, VILLENEUVE et al. (2000) são bons exemplos do 

desenvolvimento nesta área. Tal interesse se justifica pelas vantagens 

oferecidas por esses derivados, entre as quais destacam-se: possibilidade de 

reutilização da enzima, aumento da estabilidade da enzima em função das 
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interações físicas e químicas entre o suporte e a molécula da enzima e a 

facilidade de recuperação do produto (YAHYA et al., 1998; TISHER e 

KASCHE, 1999). 

Diferenças marcantes são observadas entre lipases imobilizadas por 

técnicas distintas e em diferentes suportes. Portanto, a escolha do método e do 

suporte para a imobilização é baseada em processos específicos de catálise, 

incluindo parâmetros como atividade enzimática, desativação da lipase, 

caracterísiticas de regeneração do suporte, custos, toxicidade dos reagentes 

de imobilização e propriedades finais da lipase imobilizada (MALCATA et 

al.,1990; YAHYA et al., 1998). 

Neste trabalho, lipase de Mucor miehei foi imobilizada por ligação 

covalente em diferentes suportes (nylon, nylon-álcool polivinílico e polisiloxano-

álcool polivinílico), escolhendo-se como melhor derivado imobilizado aquele 

que apresentou maior estabilidade operacional. O sistema imobilizado 

selecionado foi caracterizado em relação aos parâmetros Km e Vmax, usando ρ-

nitrofenilpalmitato como substrato. A temperatura ótima e o pH ótimo da enzima 

imobilizada foram determinados. O sistema também foi testado para a síntese 

de butirato de butila. O resultado desta síntese foi comparado com o obtido por 

outras duas preparações de lipase imobilizada (lipase imobilizada em sílica de 

porosidade controlada (SOARES et al., 1999) e lipase imobilizada em polímero 

de estireno divinilbenzeno (OLIVEIRA et al., 2000a), empregando o mesmo 

sistema reacional. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

2. 1. Enzimas como catalisadores 
 

Enzimas são catalisadores de reações dos sistemas biológicos. Elas 

possuem extraordinário poder catalítico, geralmente muito maior do que o de 

catalisadores sintéticos. Possuem também um alto grau de especificidade por 

seu substrato, acelerando determinadas reações químicas, e atuam em meio 

aquoso sob condições brandas de temperatura e pH (LEHNINGER et al., 

1993). Todas essas propriedades associadas são encontradas em poucos 

catalisadores não biológicos, o que torna as enzimas importantes ferramentas 

em diversos campos de atividade, como a indústria química, o processamento 

de alimentos e a agricultura. 

Com exceção de um pequeno grupo de moléculas de RNA catalíticas, 

todas enzimas até agora descobertas são proteínas. Portanto, a atividade 

catalítica das enzimas depende da integridade da conformação nativa da 

proteína, ou seja, de suas estruturas primária, secundária, terciária e 

quaternária (STRYER, 1992). 

Embora algumas enzimas não necessitem de nenhum outro grupamento 

químico, além dos seus próprios resíduos de aminoácidos, para atividade, 

outras requerem componentes químicos adicionais, denominados cofator. O 

cofator geralmente é um íon inorgânico (Fe2+ , Mg2+, Mn2+  ou Zn2+, entre 

outros) ou um complexo orgânico ou uma molécula metalorgânica, chamada de 

coenzima. Algumas enzimas também podem ser modificadas por processos 

como fosforilação ou glicosilação, estando muitas dessas alterações envolvidas 

na regulação da atividade enzimática (LEHNINGER et al., 1993). 

A reação catalisada por enzima ocorre dentro dos limites de uma 

cavidade situada sobre a enzima, o sítio ativo, o qual atua em contato direto 

com a substância (substrato) a ser transformada (PEREIRA, 1999). No sítio 

ativo estão situados os radicais de aminoácidos, conhecidos como 

grupamentos catalíticos, que são responsáveis pela formação e ruptura de 

ligações (STRYER, 1992). 
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Embora os grupos funcionais catalíticos sob as enzimas possam 

interagir transientemente com o substrato e ativá-lo para a reação, o fator que 

realmente distingue as enzimas da maioria dos catalisatores não enzimáticos é 

a formação de um complexo enzima-substrato (complexo ES) específico. O 

complexo é mantido pelas mesmas forças que estabilizam proteínas, incluindo 

ligações de hidrogênio, interações hidrofóbicas, interações iônicas e forças de 

Wan der Waals (LEHNINGER et al., 1993). 

A formação de cada uma dessas interações fracas no complexo ES é 

acompanhada por uma pequena liberação de energia livre que fornece um grau 

de estabilidade à interação e que é chamada de energia de ligação. A energia 

de ligação é a principal fonte de energia livre usada para diminuir a energia de 

ativação das reações, portanto, fornece energia para catálise e especificidade, 

uma vez que, se o sítio ativo de uma enzima possui grupos funcionais 

dispostos para formar uma variedade de interações fracas com um dado 

substrato no estado de transição, a enzima normalmente não será capaz de 

interagir com qualquer outro substrato (LEHNINGER et al., 1993). 

A primeira proposição para um mecanismo geral da ação enzimática foi 

desenvolvida por Fischer em 1894 e postulava que a enzima e o substrato 

interagiam mecanisticamente como uma fechadura e uma chave, 

respectivamente (Figura 1). Esse modelo assume que a enzima possui uma 

estrutura completamente rígida e não pode explicar porque muitas enzimas não 

atuam em substratos quimicamente semelhantes, enquanto que outras podem 

agir sobre uma variedade de substratos, inclusive compostos não naturais com 

características estruturais diferentes (FABER, 1997). 

Em 1960, Koshland propôs que na aproximação de um substrato, 

durante a formação do complexo ES, a enzima pode mudar sua conformação 

sobre a influência do substrato. É a hipótese do encaixe induzido na qual os 

grupos R dos resíduos de aminoácidos que compõem o sítio ativo assumem 

um arranjo espacial específico, induzido pelo contato com o substrato (Figura 

2) (FABER, 1997). 
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Figura 1: Mecanismo chave-fechadura (VOET e VOET, 1995). 

 

 

 

Figura 2: Mecanismo encaixe induzido (FABER et al., 1997). 
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Assim, embora substratos semelhantes possuam os grupos reagentes, 

outros grupos presentes em um determinado substrato devem induzir a uma 

mudança conformacional da molécula que resulta num alinhamento não 

apropriado dos grupos reativos da enzima, justificando a especificidade por 

certos substratos, os quais devem alinhar os grupos funcionais sob sua 

superfície na orientação apropriada para catalisar a reação (OLIVEIRA, 1999). 

Apesar das enzimas diferirem em estrutura, especificidade e modo de 

catálise, algumas generalizações acerca de seus sítios ativos podem ser feitas: 

 

• o sítio ativo ocupa uma parte relativamente pequena do volume total da 

enzima 

• o sítio ativo é uma entidade tridimensional 

• os substratos ligam-se as enzimas por múltiplas atrações fracas 

• os sítios ativos são depressões ou fendas 

• a especificidade de ligação depende do arranjo, definido com precisão, dos 

átomos no sítio ativo (STRYER, 1992). 

 

Como a característica mais importante de uma enzima é seu poder 

catalítico e não sua estrutura, enzimas são classificadas pelas reações que 

catalisam, em seis classes principais (Tabela 1) (LEHNINGER et al., 1993). 

Cada enzima recebe um número EC, para “Enzyme Comission”, composto de 

quatro dígitos, EC A.B.C.D, os quais denotam: 

 

A – principal tipo de reação 

B – subtipo, indicando o tipo de substrato ou o tipo de molécula transferida 

C – indica a natureza do co-substrato 

D – é o número individual da enzima (FABER, 1997). 
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Tabela 1: Classificação internacional de enzimas (LEHNINGER et al., 1993). 

 
Número Classe Tipo de reação catalisada 

1 Oxidoredutases Transferência de életrons 

2 Transferases Reações grupo-transferência 

3 Hidrolases Reações de hidrólise 

4 Liases Adição de grupos à dupla ligações, ou formação de duplas 
ligações pela remoção de grupos 

5 Isomerases Transferência de grupos dentro de moléculas para produzir 
formas isômeras 

6 Ligases Formação de ligações C-C, C-S, C-O, C-N por reações de 
condensação acopladas a clivagem de ATP 

 

O uso de processos mediados por enzimas remonta às civilizações 

antigas. Atualmente aproximadamente 4.000 enzimas são conhecidas e 

dessas, cerca de 200 são comercializadas. A maioria das enzimas 

industrializadas são de origem microbiana. Até a década de 60, o total de 

venda de enzimas era de apenas uns poucos milhões de dólares anuais, mas, 

desde então, o mercado tem crescido espetacularmente, devido principalmente 

as muitas transformações que podem ser catalisadas por enzimas (SHARMA et 

al, 2001). 

A modificação ou interconversão de estruturas químicas conduzidas por 

enzimas contidas em células ou por enzimas isoladas é conhecida por 

biotransformação (CASTRO e ANDERSON, 1995). Cerca de dois terços do 

total de pesquisa no campo da biotransformação tem sido realizado 

empregando hidrolases (lipases, esterases e proteases) (FABER, 1997). Em 

relação a lipases, até 1989 elas não representavam mais que 4% do mercado 

global de enzimas (PAIVA et al., 2000). Atualmente já respondem por cerca de 

30% de todas as enzimas citadas na literatura (SOARES et al., 1999), sendo 

esperado um aumento desse percentual, uma vez que novas oportunidades de 

aplicação, como, por exemplo, emprego de lipases em síntese orgânica, vem 

sendo investigadas (CASTRO e ANDERSON, 1995). 
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2.2. Enzimas em meios não convencionais 
 

Por muitos anos a catálise enzimática foi limitada a sistemas aquosos. 

Porém, no final do século passado, foi verificado que algumas enzimas 

funcionam efetivamente em meios não aquosos, como solventes orgânicos e 

fluidos supercríticos, apresentando, por vezes, até maior atividade e 

termoestabilidade (CARTA et al., 1992). 

Acredita-se que as enzimas sejam cataliticamente ativas em meio 

orgânico porque permanecem na sua conformação original, uma vez que em 

solvente orgânico as interações eletrostáticas entre os grupos da enzima sejam 

aumentadas, devido a baixa constante dielétrica da maioria dos solventes e 

também devido ao aumento do número de ligações de hidrogênio 

intramoleculares (OLIVEIRA et al., 2000a). 

Entre as vantagens oferecidas pelo emprego de enzimas em meio orgânico 

podem-se citar: 

 

•Substratos orgânicos geralmente possuem maior solubilidade em solventes 

orgânicos 

•Reações indesejáveis promovidas pela água podem ser suprimidas 

•Reações nas quais o equilíbrio é limitado pela água, como, por exemplo, 

esterificações, podem ser conduzidas 

•Produtos e catalisadores podem ser recuperados com processos mais simples 

e menos dispendiosos (CARTA et al., 1992). 

Neste sentido, lipases são enzimas particularmente úteis na síntese 

orgânica, pois aceitam uma ampla variedade de substratos, além de serem 

relativamente estáveis em meio orgânico (CASTRO e ANDERSON, 1995), 

sendo atualmente extensivamente estudadas sobretudo pelo seu potencial de 

aplicação industrial (VILLENEUVE et al.,2000). 
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2.3. Lipases 
 

Lipases (triacilglicerol acilhidrolase; EC 3.1.1.3) são um grupo ubíquo de 

enzimas que catalisam a hidrólise de triacilcliceróis a diacilgliceróis, 

monoacilgliceróis, ácidos graxos livres e glicerol (VILLENEUVE et al., 2000). 

No entanto, lipases podem ajustar-se a uma ampla série de outros substratos, 

tais como ésteres alifáticos, alicíclicos, bicíclicos e aromáticos (SCHMID e 

VERGER, 1998). 

Na presença de apenas traços de água, as lipases são também capazes 

de catalisar a reação reversa, esterificação (PAIVA et al., 2000), o que contribui 

para a aplicação destas enzimas em síntese orgânica, principalmente devido à 

combinação da larga especificidade pelo substrato e da alta regio- e estereo- 

seletividade exibidas pela maioria das lipases (FERNANDEZ-LAFUENTE et al., 

1998). 

Lipases são produzidas por muitos microrganismos e eucariotos 

superiores, tendo a maioria das enzimas comerciais, origem microbiana 

(SHARMA et al., 2001). Alguns microrganismos produtores de lipases são 

listados na Tabela 2. 

Vale salientar que existe uma considerável confusão em relação à 

origem  de   determinadas  lipases,  uma  vez  que  existem   ambigüidades   na 

classificação taxonômica de microrganismos produtores, como é o caso de 

Candida rugosa, que foi anteriormente classificada como Candida cylindracea 

(JAEGER e REETZ, 1998; SCHMID e VERGER, 1998). 

Dependendo da sua origem, lipases podem apresentar peso molecular 

variando de 19 a 60KDa (JAEGER e REETZ, 1998) e atuar numa ampla faixa 

de pH (4-9) e de temperatura, a qual varia da temperatura ambiente até 70oC 

(CASTRO e ANDERSON, 1995). 

Apesar de lipases de fontes distintas serem capazes de catalisar a 

mesma reação, o desempenho de cada uma delas, sob as mesmas condições 

de reação, pode ser bastante diferente. (YAHYA et al., 1998). 
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Tabela 2: Exemplos de lipases microbianas disponíveis comercialmente 

(JAEGER e REETZ, 1998). 

 

Origem 
Organismo produtor de 

lipase 

Aplicação 

biotecnológica 
Comercializado por 

Fúngica Candida rugosaa 
Síntese 

orgânica 

Amano, Biocatalysts, Boehringer 

Mannheim, Fluka, Genzyme, Sigma 

 Candida antarctica A/B 
Síntese 

orgânica 
Boehringer Mannheim, Novo Nordisk 

 Thermomyces lanuginosusb 
Aditivo em 

detergente 
Novo Nordisk, Boehringer Mannheim 

 Rhizomucor miehei 
Processamento 

de alimentos 
Novo Nordisk, Biocatalysts, Amano 

Bacteriana Burkholderia cepaciac 
Síntese 

orgânica 
Amano, Fluka, Boehringer Mannheim 

 Pseudomonas alcaligenes 
Aditivo em 

detergente 
Genencor 

 Pseudomonas mendocina 
Aditivo em 

detergente 
Genencor 

 Chromobacterium viscosum 
Síntese 

orgânica 
Asahi, Biocatalysts 

 
a Organismo foi primeiramente nomeado Candida cylindracea 
b Organismo foi primeiramente nomeado Humicula lanuginosa 
C Organismo foi primeiramente nomeado Pseudomonas cepacia 
d A lipase de C. viscosum é idêntica a lipase de Burkholderia glumae 

 

2.3.1. Estrutura e mecanismo de ação 

 

A estrutura tridimensional da lipase fúngica de Rhizomucor miehei e da 

lipase pancreática humana foi determinada em 1990 (JAEGER e REETZ, 

1998). Até 1998, de 12 estruturas de lipases elucidadas, todas são membros 

da família “entrelace α/β hidrolase”, com uma arquitetura comum composta de 

uma seqüência específica de α hélices e fitas β (SCHMID e VERGER, 1998). 

O cerne da lipase é composto de uma lâmina β central, a qual consiste 

de oito diferentes fitas β (β1-β8) conectadas por seis α hélices (A-F). O sítio 

catalítico é formado por uma tríade catalítica, consistindo dos aminoácidos 
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serina, ácido aspártico (ou glutâmico) e histidina; o resíduo nucleofílico de 

serina é localizado no C-terminal da fita β5, num pentapeptídio altamente 

conservado, GXSXG, o qual forma um “motivo” característico β-giro-α, 

chamado de “cotovelo nucleofílico” (JAEGER e REETZ, 1998). 

A hidrólise do substrato começa com um ataque nucleofílico ao átomo 

do carbono carbonílico da ligação éster pelo oxigênio da serina do sítio 

catalítico. Ocorre a formação de um intermediário tetraédrico, o qual é 

estabilizado pelos hidrogênios ligados aos átomos de nitrogênio dos resíduos 

da cadeia principal da enzima, que pertencem a “cavidade oxiânion” (JAEGER 

e REETZ, 1998). A cavidade oxiânion é uma região eletrofílica em torno do 

resíduo de serina, criada pela reestruturação conformacional da lipase (PAIVA 

et al., 2000). Um álcool é liberado após a formação do complexo acil-lipase, o 

qual é finalmente hidrolisado, liberando o ácido graxo e regenerando a enzima 

(Figura 3) (JAEGER e REETZ, 1998). 

Um aspecto estrutural comum a maioria das lipases é a presença de 

uma tampa ou válvula, composta de uma seqüência peptídica em α hélice, que 

cobre o sítio ativo e, na conformação fechada, isto é, na ausência de uma 

interface ou solvente, previne o acesso do substrato à tríade catalítica 

(VERGER, 1997; SCHMID e VERGER, 1998). O lado da tampa voltado para o 

sítio ativo é composto principalmente de cadeias laterais hidrofóbicas alifáticas, 

enquanto que a face oposta é hidrofílica e estabilizada pelas interações na 

superfície da proteína (YAHYA, 1998). 

A ativação de lipases na presença de superfícies hidrofóbicas (micelas 

de substrato, solventes orgânicos imiscíveis, etc.), fenômeno conhecido como 

ativação interfacial, é uma característica importante destas enzimas (BASTIDA 

et al. 1998). 

O fenômeno de ativação interfacial é geralmente associado com a 

reorientação da estrutura α helical da tampa, aumentando a hidrofobicidade da 

superfície   nas    vizinhanças   do  sítio  ativo  (YAHYA, 1998).  Na presença da 
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Figura 3: Mecanismo catalítico de lipases baseado na “tríade catalítica” de 

serina (nucleófilo), histidina e aspartato ou glutamato (SCHMID e VERGER, 

1998). 
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interface lipídio/água, é postulado que a tampa sofre uma mudança 

conformacional (VERGER, 1997), produzindo a chamada “estrutura aberta” de 

lipases, a qual resulta na exposição de superfícies hidrofóbicas da enzima, que 

interagem com a interface hidrofóbica, conferindo funcionalidade à enzima 

(BASTIDA et al., 1998). 

Atualmente é sabido que nem todas as lipases são ativadas por 

interfaces, como é o caso das lipases de Pseudomonas glumae e 

Pseudomonas aeruginosa, e, também, que tanto a qualidade, como a 

quantidade da interface desempenham papel importante na ativação dessas 

enzimas (PAIVA et al., 2000). A qualidade da interface, em termos de tensão 

interfacial, é um dos parâmetros mais decisivos quando se trabalha com 

enzimas lipolíticas, o que significa que comparações válidas somente podem 

ser feitas entre dados obtidos sob condições estritamente idênticas, 

preferencialmente no mesmo laboratório (VERGER, 1997). 

 

2.3.2. Reações catalisadas por lipases 
 

Lipases catalisam a clivagem de ligações éster via reações de hidrólise 

(com o concomitante consumo de moléculas de água) (PAIVA et al., 2000). 

Também podem catalisar a reação reversa, isto é, a formação de ligações éster 

a partir de um álcool, como o glicerol, e um ácido carboxílico de um ácido de 

cadeia longa, como um ácido graxo, com liberação de moléculas de água, num 

processo denominado de síntese de éster (MALCATA et al., 1992). 

Esses dois processos básicos podem ser combinados num padrão 

seqüencial para dar origem a um grupo de reações usualmente denominadas 

de interesterificações, que, dependendo do substrato de partida, podem ser 

acidólise (quando o grupo acil é deslocado entre um éster e um ácido 

carboxílico), alcoólise (quando o grupo acil é deslocado entre um éster e um 

álcool) e transesterificação (quando dois grupos acil são deslocados entre dois 

ésteres), sem ocorrer nem consumo nem formação de água (Figura 4) (PAIVA 

et al., 2000). 
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Figura 4: Reações catalisada por lipases. Os reagentes estão representados 

antes das setas e os produtos no fianl das setas. Al: resíduo de álcool; Ac: 

resíduo de ácido graxo; Es: resíduo de éster (PAIVA et al., 2000) 
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2.3.3. Especificidade de lipases 
 

A especificidade de lipases é um fator decisivo para a sua aplicação 

analítica ou industrial (CASTRO e ANDERSON, 1995). Em geral, as lipases 

podem ser classificadas em dois grupos: não-regiosseletiva e regiosseletiva 

(PEREIRA,1999). 

Lipases não regiosseletiva não apresentam especificidade em relação a 

posição da ligação éster na molécula de glicerol, catalisando a clivagem 

completa de triglicerídios a glicerol e ácidos graxos, embora diacilgliceróis e 

monoacilgliceróis sejam intermediários na reação (CASTRO e ANDERSON, 

1995). Nesse grupo estão incluídas lipases produzidas por Candida spp. e 

Staphylococcus spp. (TOMBS, 1995). 

Lipases regioseletivas apresentam especificidade do tipo sn-1,3, com a 

liberação preferencial de ácidos graxos das posições terminais do esqueleto do 

glicerol, como as lipases pancreáticas e de várias espécies de Mucor e 

Rhizopus (MALCATA et al., 1992). Com essas lipases, triacilgliceróis são 

hidrolisados produzindo ácidos graxos livres, 1,2(2,3)-diacilgliceróis e 2-

monoacilgliceróis (CASTRO e ANDERSON, 1995). Porém, como os grupos acil 

migram espontaneamente de uma posição a outra na molécula de glicerol, as 

lipases do tipo sn-1,3 também são capazes de catalisar a hidrólise completa, 

com o prolongamento da reação, uma vez que a taxa de hidrólise de 

triglicerídios é normalmente mais rápida que a de di- e monoglicerídios 

(CASTRO e ANDERSON, 1995; TOMBS, 1995). 

Lipases também tem sido empregadas para realizar reações 

esteroespecíficas, podendo ser usadas para transesterificar seletivamente 

determinados enantiômeros de ácidos e/ou alcoóis quirais e na transformação 

assimétrica de compostos simétricos para obter seletivamente os isômeros 

ativos (GANDHI, 1997). 

 

2.3.4. Fatores que interferem nas biotransformações com lipases 
 

Cada biocatalisador é rodeado por uma fina camada de água ligada. A 

presença dessa camada, denominada de camada de hidratação, é considerada 

um pré-requisito para a atividade enzimática em meio orgânico. Desta forma, o  
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conteúdo de água de uma sistema é um parâmetro muito importante e 

influencia não somente a atividade da enzima, mas também sua estabilidade 

operacional (CASTRO e ANDERSON, 1995). 

Para que a enzima possa funcionar em ambiente não aquoso ou 

microaquoso é essencial que a camada de hidratação em torno da enzima não 

seja removida, já que ela desempenha um papel chave na manutenção da 

integridade estrutural e da conformação cataliticamente ativa de lipases, 

afetando diretamente as interações iônicas e hidrofóbicas intramoleculares 

(MALCATA et al., 1992). 

Solventes orgânicos podem interferir na reação interagindo diretamente 

com enzimas ou removendo a água essencial da camada de hidratação das 

enzimas (YAHYA et al., 1998). Portanto, lipases não são ativas em solventes 

miscíveis com água, pois esses solventes espontaneamente deslocam as 

moléculas de água do esqueleto protéico das lipases (PAIVA et al., 1998), 

tornado o emprego de solventes não polares mais indicado do que os polares. 

Em geral, o coeficiente de partição P (log P), entre octanol e água, tem 

sido usado como um parâmetro para a selecionar solventes orgânicos, tendo 

por base sua hidrofobicidade. Solventes com alto valor de log P (3,5-4,5), 

como, por exemplo, iso-octano (4,5) e n-hexano (3,5), são mais hidrofóbicos e 

exibem alta atividade enzimática, enquanto que solventes com valor de log P 

inferior a 2, tais como benzeno (2,0) e acetonitrila (-0,33), comumente conferem 

pequena atividade (LEE e AKOH, 1998a). 

Outro aspecto a ser considerado é a formação de água como 

subproduto na reação de esterificação. Para favorecer a esterificação, a água 

produzida deve ser removida do meio, por técnicas como vácuo, uso de 

peneiras moleculares, aumento de temperatura com ventilação de ar e 

perevaporação, neste último caso a água é removida do sistema de reação por 

sorção seletiva por uma membrana homogênea polimérica e não porosa 

(SELMI et al., 1997; YAHYA et al., 1998). Essas técnicas podem afetar a taxa 

de esterificação, mas essencialmente melhoram o equilíbrio final na direção da 

síntese. 
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2.4. Enzimas imobilizadas 
 

Segundo Chibata (1978), citado por PEREIRA (1999), enzimas 

imobilizadas são definidas como enzimas que estão fisicamente confinadas ou 

localizadas numa certa região do espaço, com retenção de suas atividades 

catalíticas e que podem ser utilizadas repetida e continuamente. 

Na prática, existem três obstáculos que são normalmente encontrados 

em reações catalisadas por enzimas e que podem ser superados pela 

imobilização do biocatalisador: 

 

•Muitas enzimas não são suficientemente estáveis sob as condições 

operacionais e podem perder sua atividade catalítica devido a autooxidação, 

auto digestão e/ou desnaturação pelo solvente, pelo soluto ou por forças de 

cisalhamento. 

 

•Como as enzimas são moléculas solúveis em água, o seu uso repetido, o qual 

é importante para assegurar uma economia de processo, é problemático 

devido ao fato de que é difícil recolhê-las de um sistema aquoso e separá-las 

de substratos e produtos. 

 

•A produtividade de um processo industrial, medida como produção espaço-

tempo, é geralmente baixa devido a limitada tolerância das enzimas a altas 

concentrações, tanto de substrato, como de produto (FABER, 1997). 

 

Uma outra razão que motiva a imobilização é que uma enzima 

imobilizada também pode ser fixada numa posição determinada, próxima a 

outras enzimas de uma seqüência catalítica, aumentando a eficiência de uma 

conversão de múltiplas etapas (BAILEY e OLLIS, 1986). 

Em alguns casos a imobilização parece ter pouco ou nenhum efeito 

sobre a cinética de enzimas e outras reações características. Porém são 

relatadas mudanças do pH, da temperatura ótima e na estabilidade térmica 

enzimática após a imobilização (PEREIRA, 1999; FADILOGLU e SOYLEMEZ, 

1998; NADRUZ et al., 1994; MONTERO et al., 1993). 
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Um problema comum da técnica de imobilização é a diminuição da 

atividade enzimática devido à obstrução estérica provocada pelo suporte 

insolúvel. O uso de um tipo de suporte fabricado com um material, cuja 

solubilidade varia com o pH, permite a condução da reação num pH no qual o 

complexo enzima-suporte é livremente solúvel. Ao final da reação o pH é 

alterado de forma a tornar o complexo enzima suporte insolúvel, permitindo a 

recuperação da enzima por precipitação e sua posterior reutilização (TUCKER, 

1995). Tais sistemas enzima-suporte têm sido descritos para proteases 

(FUJIMURA et al., 1987) e chitinase (CHEN e CHANG, 1994). 

Como as propriedades do biocatalisador, tais como estabilidade, valor 

de Km, temperatura e pH ótimos, podem ser significativamente alteradas, para 

melhor ou pior, dependendo da técnica de imobilização (FABER, 1997) é, 

portanto, necessário caracterizar a enzima imobilizada para avaliar seu 

desempenho e definir novos parâmetros no sentido de otimizar o processo. 

 

2.4.1. Métodos de imobilização 
 

Muitos métodos estão disponíveis para a imobilização de enzimas. 

Porém, como eles exercem grande influência sobre as propriedades do 

biocatalisador resultante, é importante ressaltar que a escolha da estratégia de 

imobilização deriva das especificações do processo para o catalisador, 

incluindo parâmetros tais como atividade catalítica total, eficiência da utilização 

do catalisador, características de desativação e de regeneração e, obviamente, 

custos. Além disso a toxicidade dos reagentes de imobilização deve ser 

considerada em conexão com o destino dos resíduos do processo de 

imobilização e com a aplicação pretendida para o catalisador enzimático 

imobilizado (BAILEY e OLLIS, 1986). 

Existem cinco principais métodos para imobilização de enzimas: 

adsorção, ligação covalente, aprisionamento, encapsulamento e ligação 

cruzada (Figura 5) (BICKERSTAFF, 1997) em diferentes suportes. 

Levando em conta o uso e a aplicação pretendidas, a primeira 

consideração que deve ser feita é decidir sobre o material de suporte a ser 

escolhido e o método de imobilização (BICKERSTAFF, 1997). Alguns aspectos 

importantes na análise dessa decisão estão relacionados naTabela 3. 
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Figura 5: Métodos de imobilização de lipases (BICKERSTAFF, 1997). 
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Tabela 3: Considerações fundamentais na seleção do suporte e método de 

imobilização ( BICKERSTAFF, 1997). 

 
Propriedades Pontos para consideração 

Física 
Resistência, não compressão das partículas, área de superfície disponível, 
forma (partículas esféricas/lâminas/fibras), grau de porosidade, volume do poro, 
permeabilidade, densidade, vazão 

Química 
Hidrofilicidade (absorção de água pelo suporte), neutralidade em relação à 
enzima, disponibilidade de grupos funcionais para modificação e 
regeneração/reutilização do suporte. 

Estabilidade Estocagem, atividade residual da enzima, regeneração da atividade enzimática, 
estabilidade mecânica do material do suporte. 

Resistência Ataque microbiano, rompimento por agentes químicos, pH, temperatura, 
solventes orgânicos. 

Segurança 

Biocompatibilidade (invoca uma resposta imune), toxicidade dos componentes 
reagentes, saúde e segurança dos operadores do processo e dos usuários do 
produto, especificações da preparação imobilizada para aplicações em 
alimentos, farmacêuticas e médicas. 

Economia 

Disponibilidade e custos do suporte, reagentes químicos e equipamentos, 
habilidade técnica requerida, impacto ambiental, preparação em escala 
industrial, possibilidade para aumentar a produção, processamento contínuo, 
reutilização do suporte, nível de risco calculado ou contaminação zero (produto 
livre de enzima). 

Reação 

Vazão, carregamento do suporte com a enzima e produtividade catalítica, 
cinética da reação, reações laterais, sistema de múltiplas enzimas, tipo de 
reator, limitações de difusão e transferência de massa de cofatores, substratos 
e produtos.  

 

2.4.1.1. Adsorção 
 

A adsorção de uma enzima em um suporte insolúvel é o método mais 

simples de imobilização. O procedimento consiste em misturar a enzima e o 

material de suporte sob condições apropriadas e, após um período de 

incubação, separar o material insolúvel do material solúvel por centrifugação ou 

filtração (WOODWARD, 1985). 

Como a ligação enzima/suporte é resultante de interações hidrofóbicas 

ou hidrofílicas, a adsorção é considerada o método que induz a menores 

modificações na conformação ativa de enzimas (FUENTES et al., 2001) e, 

consequentemente, tem pouco efeito sobre a atividade catalítica. 

O sucesso e a eficiência da adsorção física depende de parâmetros 

como: tamanho da proteína a ser adsorvida, área específica do carreador, 

natureza da superfície do suporte (porosidade, tamanho do poro) concentração 

da enzima e pH no qual a imobilização é conduzida (VILLENEUVE et al., 

2000). 
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A principal desvantagem desse método é que a enzima não está 

fortemente ligada ao suporte. Portanto, mudanças nas condições experimentais 

tais como pH, força iônica, temperatura, tipo de solvente, e até mesmo a 

presença do substrato, podem causar a desorção da enzima do suporte 

(WOODWARD, 1985), conduzindo a perda da atividade catalítica e a 

contaminação dos produtos de reação (PAIVA et al., 2000). 

 

2.4.1.2. Ligação covalente 
 

A imobilização por ligação covalente geralmente envolve a formação de 

uma ligação covalente entre a enzima e o material do suporte. A ligação é 

normalmente formada entre grupos funcionais presentes na superfície do 

suporte e grupos funcionais pertencentes a resíduos de aminoácidos sob a 

superfície da enzima (BICKERSTAFF, 1997). 

É importante que os aminoácidos essenciais à atividade catalítica da 

enzima não estejam envolvidos na ligação covalente ao suporte. Mas este 

aspecto é difícil de ser controlado e enzimas imobilizadas neste padrão 

geralmente perdem atividade após a imobilização (WOODWARD, 1985). 

Protocolos para imobilização covalente de enzimas geralmente 

começam com a modificação da superfície ou etapa de ativação. A silanização, 

revestimento da superfície com grupos funcionais usando um reagente silano 

organofuncional (por exemplo, (CH3CH2O)3Si(CH2)3R, onde R é 

freqüentemente −NH2), é uma estratégia amplamente utilizada para 

modificação inicial da superfície de suportes inorgânicos. Tais revestimentos ou 

os amino grupos da superfície da proteína podem ser derivatizados a grupos 

aldeído usando glutaraldeído, a grupos arilamina, empregando p-

nitrobenzoilcloreto, ou a grupos carboxil usando anidrido succínico. Outra 

modificação comum da superfície do suporte é a ligação de resíduos (por 

exemplo n-propil amina) ao suporte, formando um braço espaçador, ao qual a 

enzima é subseqüentemente ligada, tornado-a mais flexível (BAILEY e OLLIS, 

1986). 

A principal vantagem dessa técnica é evitar a desorção da enzima. Além 

disso, as enzimas imobilizadas obtidas são geralmente muito estáveis e 

resistentes a condições extremas (pH, temperatura). Porém, pode-se verificar 
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uma perda da atividade inicial do biocatalisador, uma vez que a estrutura 

tridimensional da enzima é consideralvelmente modificada após a ligação com 

o suporte (VILLENEUVE et al., 2000). 

 

2.4.1.3. Aprisionamento 
 

Na imobilização por aprisionamento as moléculas de enzima 

permanecem livres em solução, mas têm seu movimento restringido pela 

estrutura entrelaçada de um gel. A porosidade da rede do gel é controlada para 

assegurar que a estrutura seja bastante apertada para impedir a saída da 

enzima, mas para que ao mesmo tempo permita o livre movimento do substrato 

e do produto (BICKERSTAFF, 1997). 

O sistema mais difundido para o aprisionamento de enzimas numa rede 

polimérica é o de gel poliacrilamida, no qual a polimerização da acrilamida é 

realizada na presença da enzima (BAILEY e OLLIS, 1986). 

A imobilização por aprisionamento tem como principais vantagens o 

benefício de ser aplicável a muitas enzimas e de causar uma perturbação 

relativamente pequena a estrutura nativa e a funcionalidade da enzima 

(BAILEY e OLLIS, 1986). Porém, o suporte age como uma barreira à 

transferência de massa (BICKERSTAFF, 1997). 

 

2.4.1.4. Encapsulação 
 

A encapsulação é muito similar ao aprisionamento, embora, neste caso, 

a enzima e todo seu ambiente sejam imobilizados, criando uma célula artificial 

delimitada por uma membrana (VILLENEUVE et al., 2000). O confinamento da 

enzima pode ser realizado através de dispositivo de membrana, fibra oca, rede 

polimérica ou microcápsula (TISCHER e KASCHE, 1999), com diâmetros que 

variam até 300μm, e que permitem a passagem de pequenas moléculas de 

substrato e produto mas impedem o movimento de enzimas e outras moléculas 

maiores (BAILEY e OLLIS, 1986). 

Uma vantagem desta técnica é que a enzima não reage quimicamente 

com o polímero, o que evita sua desnaturação. Contudo, a taxa de difusão de 

substrato e produto pela membrana é geralmente um parâmetro limitante 
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(VILLENEUVE et al., 2000). Os problemas associados com difusão podem 

levar à ruptura da membrana, se houver rápido acúmulo do produto. Além 

disso, a partícula de enzima imobilizada pode apresentar uma densidade 

razoavelmente similar àquela da solução, levando consequentemente a futuros 

problemas na configuração do reator, dinâmica de fluidos e assim por diante 

(BICKERSTAFF, 1997). 

 

2.4.1.5. Ligação cruzada 
 

A ligação cruzada envolve a união covalente de enzimas, umas as 

outras, para formar uma estrutura tridimensional, grande e complexa 

(BICKERSTAFF, 1997). As moléculas de enzimas podem ser ligadas entre si 

ou através de outras proteínas inativas, como a albumina, usando reagentes 

bifuncionais, entre os quais, glutaraldeído, dimetil adipimidato, dimetil 

suberimidato e hexametileno diisocianato ou -isocianato (FABER, 1997). 

Embora a principal vantagem do método seja sua simplicidade, ele não é 

isento de inconvenientes. Os agregados formados geralmente possuem uma 

natureza do tipo gelatina, o que impede seu uso em reatores de leito 

empacotado. Além disso, a atividade alcançada é limitada por problemas 

difusionais, uma vez que as moléculas biocatalisadoras estão situadas dentro 

do agregado, dificultando o acesso do substrato (FABER, 1997). 

A Tabela 4 apresenta um resumo das características mais importantes 

dos diferentes métodos de imobilização de enzimas. Portanto, como não existe 

um método de imobilização ideal universal, o que se busca para cada situação 

específica é uma boa retenção do poder catalítico da enzima e estabilidade 

operacional adequada. 
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                                         Método de ligação ao carreador 

Característica Adsorção Ligação covalente Ligação cruzada Aprisionamento

Preparação Fácil Difícil Difícil Difícil 

Atividade enzimática Baixo Alto Moderado Alto 

Especificidade pelo substrato Invariável Variável Variável Invariável 

Força de ligação Fraco Forte Forte Forte 

Regeneração Possível Impossível Impossível Impossível 

Aplicabilidade geral Baixo Moderado Baixo Alto 

Custos de imobilização baixo Alto moderado baixo 

 

Tabela 4: Comparação de caracteríticas de diferentes métodos de imobilização 

de enzimas (BAILEY e OLLIS, 1986). 

 

2.4.2. Fatores que interferem na imobilização de enzimas 
 

O comportamento de uma enzima imobilizada pode ser muito diferente 

do seu comportamento em solução. Assumindo que a enzima esteja 

uniformemente distribuída no suporte e supondo sistema isotrópico, as 

mudanças de comportamento enzimático podem ser atribuídas a dois fatores: 

1) mudanças na molécula da enzima ou na sua vizinhança imediata, 

resultantes da ligação enzima-suporte; 2) alterações locais no ambiente 

enzimático (ambiente heterogêneo), no qual as concentrações de substrato, 

produto, ativadores e inibidores podem ser diferentes daquelas presentes no 

seio do líquido ("bulk"), onde a reação enzimática é monitorada (Hartmeier 

(1988), citado por PEREIRA (1999)). 

Um exemplo de mudanças provocadas na molécula são as ligações 

covalentes formadas como resultado da imobilização e que podem perturbar a 

estrutura nativa da enzima, reduzindo a sua atividade (BAILEY e OLLIS, 1986). 

Impedimentos estéricos estão associados a bloqueios da matriz suporte, 

que tornam certas partes da molécula enzimática inacessíveis ao substrato. 

Para reduzir o bloqueio de sítios ativos que acompanha o processo de 

imobilização, muitas vezes é utilizado um braço espaçador, o qual mantém 

uma certa distância entre a enzima e o suporte (PEREIRA, 1999). 



 25

Propriedades do suporte também podem alterar o modo de ação de um 

biocatalisador. Ocorrem interações entre o suporte e a mistura de reação, que 

podem tornar o fluido adjacente à superfície da enzima bastante diferente do 

meio reacional. No caso de suportes com carga, o suporte pode aumentar a 

concentração local de íons de carga oposta (BAILEY e OLLIS, 1986). Além 

disso, efeitos de partição podem conduzir a diferentes concentrações dentro e 

fora do suporte, sobretudo para solutos que podem interagir com o material do 

suporte por forças iônicas ou adsortivas (TISCHER e KASCHE, 1999). 

A superfície do suporte também define, direta ou indiretamente, o 

ambiente molecular da enzima, uma vez que parte da molécula está em 

contato com o suporte e parte, com o meio reacional. Assim, pela escolha do 

suporte pode-se mimetizar ou alterar substancialmente o ambiente da enzima, 

favorecendo ou não a sua conformação nativa e, consequentemente, a sua 

atividade (BAILEY e OLLIS, 1986). 

Outro fator que afeta a imobilização e que leva a uma diminuição na 

velocidade da reação é resultante de restrições difusionais externas sobre a 

superfície do suporte, ocasionada pela limitação da mobilidade da enzima e, às 

vezes, também da mobilidade dos solutos, diminuindo a eficiência do 

biocatalisador, quando comparado à enzima livre (TISCHER e KASCHE, 1999). 

 

2.5. Imobilização de lipases 

 

Em vista dos altos custos correntes de lipases, a possibilidade de 

regenerar e reusar a enzima é um fator atrativo para a biocatálise (YAHYA et 

al., 1998), pois uma preparação de lipase imobilizada, com grande estabilidade 

operacional, reduz custos de operação e torna as reações catalisadas por 

lipases mais competitivas (SOARES et al., 2002). 

No entanto, a preparação de derivados de lipase imobilizados, que 

possam ser úteis para o desenvolvimento de processos industriais, deve, 

simultaneamente, considerar três aspectos principais: 

 

•os derivados imobilizados devem ser compatíveis com os diversos 

requerimentos de reação, como, por exemplo, ajuste contínuo de pH com álcali 

concentrado, uso de meio aquoso ou solventes orgânicos, etc.; 
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•algumas vezes, propriedades de atividade/estabilidade de lipases devem ser 

melhoradas durante a imobilização; 

 

•devido ao seu complexo mecanismo de ação, lipases são pouco ativas na 

ausência de interfaces hidrofóbicas (FERNANDEZ-LAFUENTE et al., 1998). 

 

A procura por procedimentos mais eficazes para imobilização de lipases 

tem conduzido ao uso de determinados tipos de suportes sólidos, sendo 

geralmente empregados vidro poroso e seus derivados, celulose e seus 

derivados, silica e seus derivados, poliamida, entre outros, nas mais diversas 

formas, incluindo membranas, fibras, grânulos e pó (MALCATA et al., 1990) 

Materiais com grande resistência mecânica são desejáveis, 

particularmente em sistemas agitados. A presença de solventes pode requerer 

suportes com resistência química. Pode também haver demanda por suportes 

com resistência microbiana, uma vez que vários microrganismos crescem 

rapidamente nos substratos de lipases. Os suportes devem permitir a utilização 

eficaz da enzima, garantindo a acessibilidade das moléculas de enzima ao 

substrato e, como a perda de atividade é uma certeza no decorrer do tempo, o 

material de suporte deve ser fácil de regenerar com enzima ativa (YAHYA et 

al., 1998). 

A afinidade do suporte pela água pode influenciar a atividade catalítica 

da enzima imobilizada. A quantidade de água adsorvida por suportes sólidos 

pode ser predita a partir da aquafilicidade do suporte, que é a razão entre a 

quantidade de água no suporte e a quantidade de água no solvente, sob 

condições padrão (RESLOW et al., 1988). 

O emprego de suportes hidrofílicos para a imobilização de lipases é 

geralmente caracterizado por grandes perdas de atividade após a imobilização. 

Essas perdas têm sido atribuídas a: 

 

•mudanças na conformação da lipase após a imobilização para uma forma que 

possui atividade reduzida; 
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•uma situação na qual somente uma pequena quantidade de enzima é 

imobilizada; 

 

•uma diminuição na capacidade dos substratos hidrofóbicos em alcançarem o 

sítio ativo da lipase; 

 

•a existência de impedimento estérico imposto pela matriz carreadora, a qual 

restringe a flexibilidade da molécula de lipase (MALCATA et al., 1990). 

 

Em geral, materiais hidrofóbicos são mais adequados como suporte para 

a imobilização de lipases. A quantidade de enzima adsorvida nesse tipo de 

suporte é maior e atividades mais altas são obtidas. Suportes hidrofílicos 

tendem a competir com a enzima pela água disponível na reação. Quando a 

lipase e o suporte são completamente hidratados, os suportes hidrofílicos 

aumentam a concentração de água no ambiente da enzima favorecendo 

reações hidrolíticas (VILLENEUVE et al., 2000). 

Recentemente um procedimento para imobilização baseado na 

pressuposição de que a grande área hidrofóbica ao redor do sítio ativo das 

lipases seja um dos principais elementos envolvidos na adsorção da enzima a 

superfícies sólidas fortemente hidrofóbicas tem sido desenvolvido, conduzindo 

a resultados que combinam, via uma única etapa, a adsorção, purificação, forte 

imobilização e hiperativação de lipases ativas na ausência de interface 

adicional (FERNANDEZ-LAFUENTE et al., 1998; BASTIDA et al., 1998). 

Quando enzimas são usadas em suspensão em meio orgânico 

problemas de transferência de massa podem ocorrer (PERSSON et al., 2000). 

Como as enzimas são insolúveis em meio não aquoso, elas tendem a formar 

agregados (SOARES et al., 2001). A imobilização ajuda a manter a dispersão 

da enzima em solventes orgânicos homogêneos, o que é essencial para a 

eficiência das reações enzimáticas (CASTRO e ANDERSON, 1995) e também 

contribui para a distribuição de substratos à enzima (YAHYA et al., 1998). 

Aumento de estabilidade é observado com algumas preparações de 

lipase após a imobilização, possivelmente devido a capacidade do material de 
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suporte reter a quantidade adequada de água para a enzima permanecer ativa 

em meio não convencional (YAHYA et al., 1998). 

Além disso, a imobilização preserva a enzima da desativação por 

agentes químicos produzidos durante a reação (VILLENEUVE et al., 2000), 

aumenta sua estabilidade térmica (MONTERO et al., 1993; ARROYO et al., 

1999) e estabilidade operacional (CARNEIRO DA CUNHA et al., 2002; 

SOARES et al., 2001; PEREIRA et al., 2002; SOARES et al, 2002) em relação 

à enzima livre. 

Um fator importante na avaliação do efeito da imobilização sobre o poder 

catalítico da enzima é a fração de atividade retida após a imobilização. No 

entanto, a faixa desses valores, reportada na literatura, varia de menos de 1% 

a valores acima de 267%, englobando atividades de derivados imobilizados 

que vão de valores desprezíveis a 270 μmol de produto por minuto por cm2 de 

suporte, no caso deste último ser empregado na forma de membranas, e de 

zero até 19.200 μmol de produto por minuto por grama de suporte, quando este 

é empregado na forma de pó (Tabela 5) (MALCATA et al., 1990). 

 

Tabela 5: Atividade retida após a imobilização de lipases de diversas origens 

em reações de hidrólise (MALCATA et al., 1990). 

 
Atividade após 

imobilização 

Percentual de 

atividade retida (%) 

Fonte de lipase Suporte Método de 

ligação 

n.d.a 18 Candida cylindracea nylon adsorção 

20-25b 84,2-97.3 C. cylindracea Silica gel adsorção 

22,5b 92,1 C. cylindracea Carbono ativado adsorção 

0 0 Geotricum candidum kieselghur adsorção 

2,52c 9 G. candidum alumina adsorção 

3-1030b 9-150 pancreas poliamida covalente 

120-270d n.d. a Mucor MBBA, CHBP* aprisionamento

n.d. a 267 Mucor MBBA, CHBP* aprisionamento

1,2b 3,62 x 10-4 Mucor javanicus aminoetilcelulose covalente 

24,1b 7,26 x 10-3 M. javanicus agarose covalente 

12.000b n.d. a Aspergillus celite adsorção 

19.200b n.d. a Rhizopus arrhizus celite adsorção 
a não disponível; b μmolproduto/(min.gsuporte); c μmolproduto/(min.gproteína); d μmolproduto/(min.cm2

suporte); 
*MBBA: 4-metioxibenzilideno-4'-n-butilanilina; CHBP: 4-ciano-4'-heptilbifenil. 
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Existem relatos de imobilização de lipases de diversas origens em 

diferentes suportes, como mostra a tabela 6. Observa-se que o método de 

imobilização por adsorção tem sido o mais empregado para lipases, embora 

outras metodologias também tenham sido investigadas. 

Neste trabalho utilizou-se como suporte o nylon, na forma de membrana, 

e o polisiloxano-álcool polivinílico que é um híbrido de composto orgânico e 

inorgânico, na forma de partículas esféricas para a imobilização covalente da 

enzima. 

 

Tabela 6: Imobilização de lipases de diferentes fontes por diferentes métodos. 

 
Método de imobilização Fonte de lipase Referência 

Adsorção Candida rugosa GARCIA et al., 1992 

Adsorção C. rugosa MONTERO et al., 1993 

Adsorção Pseudomonas fluorescens KOSUGI e SUZUKI, 1992 

Adsorção Aspegillus niger MALCATA et al., 1992 

Adsorção Rhizopus arrhizus WISDOM et al., 1987 

L. Covalente C. rugosa NADRUZ et al., 1994 

L. Covalente C. rugosa CARNEIRO DA CUNHA et al., 1999 

L. Covalente C. rugosa ARROYO et al., 1999 

Adsorção Pseudomonas e C. rugosa LEE e AKOH, 1998 

Adsorção e L. Covalente Mucor miehei MANJON et al., 1991 

L. Covalente C. rugosa YANG et al., 1997 

Adsorção Rhizomucor miehei OLIVEIRA et al., 2000b 

L. Covalente  e adsorção P. fluorescens FERNANDEZ-LORENTE et al., 2001 

Aprisionamento P. cepacia e C. rugosa REETZ et al., 1998 

 

2.6. Alguns suportes para imobilização de lipases 
 

2.6.1. Nylon 
 

Nylon é uma poliamida que tem sido empregada como suporte para a 

imobilização de lipases por ligação covalente (Figura 5) (MANJON et al., 1991; 

CARTA et al., 1992; BRAUN et al., 1996; YANG et al., 1997). O nylon natural 

possui poucos grupos terminais livres e deve ser pré-tratado para gerar centros 
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potencialmente reativos, capazes de reagir covalentemente com as moléculas 

de enzimas (HORNBY e GOLDSTEIN, 1976). 

 

 

 

 

 

Figura 6: Estrutura química do nylon (SOLOMONS, 1996). 

 

Uma das possibilidades de promover a ativação do nylon é pela hidrólise 

parcial da poliamida com ácido clorídrico a alta temperatura, seguida por um 

tratamento com glutaraldeído, lavagem e contato com a solução de lipase 

(Figura 6) (HORNBY e GOLDSTEIN, 1976; MALCATA et al., 1990). 

A vantagem do nylon pelicular sobre outros suportes porosos usados 

para imobilização covalente é que a imobilização se dá somente nas áreas 

mais externas do suporte, permitindo, portanto, uma melhor expressão da 

atividade enzimática, uma vez que a maior parte da enzima imobilizada se situa 

na interface (MANJON et al., 1991). 
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2.6.2. Álcool polivinílico 
 

O álcool polivinílico (PVA) (Figura 7) tem sido usado para imobilização 

covalente de proteínas tais como: xantina oxidase, α-amilase e 

amiloglucosidade (ARAÚJO et al., 1997). Comparado com outros polímeros, o 

PVA é um material de baixo custo, com alta estabilidade, durabilidade e força 

mecânica, além de não ser tóxico ao organismo (TING e SUN, 2000). 

Antes da imobilização, o PVA é ativado com glutaraldeído. A molécula 

bifuncional do glutaraldeído pode reagir tanto com o polímero, por um 

mecanismo acetal em meio ácido, como com os grupos NH2 da proteína, 

promovendo a ligação desta última com o suporte (Figura 7) (CARVALHO Jr et 

al., 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Reação do glutaraldeído com álcool polivinílico via mecanismo acetal 

sob catálise ácida (CARVALHO Jr. et al., 1996). 

 

CH CH2 CH2CH CH2CH CH2CH n

OH OH OH OH
álcool polivinílico

HOC CH2 3 COH
glutaraldeído

H+

OHOHOO

nCH CH2CH CH2CH CH2CH2CH

C

H
3CH2

CHO



 32

2.6.3. Composto híbrido de polisloxano-álcool polivinílico 
 

Recentemente tem sido investigado o desenvolvimento de suportes para 

imobilização de moléculas biológicas baseados no processo sol-gel 

(INGERSSOL e BRIGHT, 1997). 

O processo sol-gel permite a síntese de uma rede inorgânica e amorfa, 

por uma reação química em solução e a baixa temperatura (SCHMIDT, 1988). 

Segundo Gill e Ballesteros (2000), consiste na hidrólise de um precursor, um 

alcóxido, por exemplo, seguida de polimerização e separação de fase para 

formar um óxido hidrogel hidratado. A secagem ou extração da água leva à 

remoção da fase líquida, produzindo um óxido xerogel poroso e seco. 

Embora a tecnologia sol-gel tenha demonstrado vantagens únicas para a 

fabricação de sensores, suportes catalisadores e polímeros, a baixa 

solubilidade em água e reatividade desses compostos têm restringido a sua 

utilização (GILL e BALLESTEROS, 1998). 

A introdução de “silicatos organicamente modificados” (Ormosils) e de 

siloxanos funcionalizados, os quais fornecem uma via direta para transmissão e 

manipulação da hidrofilicidade e da hidrofobicidade, carga iônica, capacidade 

tamponante, condutividade elétrica, porosidade, molhabilidade e propriedades 

mecânicas em geral, têm melhorado esses polímeros, permitindo que a matriz 

seja manipulada para adequar-se ao agente biológico e à aplicação tencionada 

(GILL e BALLESTEROS, 2000). Um exemplo da estrutura desse tipo de 

polímero é representada na Figura 8. 

O desenvolvimento de compostos de rede de polímero interpenetrante 

(INPC) de precursores de éster-poliol e polímero hidrofílico misturados formam 

materiais que combinam os atributos físico-químicos de ambos os 

componentes (GILL e BALLESTEROS 1998). 

Materiais sol-gel têm sido empregados como suporte para a imobilização 

de lipases por aprisionamento (REETZ et al., 1998; KEELING-TUCKER et al., 

2000). Lima-Barros et al. (2002) utilizou a técnica de sol-gel para preparar 

pequenos discos de um híbrido de composto orgânico e inorgânico, baseado 

numa rede de polisiloxano e PVA, para fornecer um microambiente mais 

biocompátivel e uma superfície mais adequada para a imobilização covalente.
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Figura 9: Representação de um polialcoxisiloxano funcionalizado. R1 = grupo 

alquil; R2 = grupo alquil, fluoroalquil, aril ou vinil (GILL e BALLESTEROS, 

2000). 

 

Neste trabalho, utilizou-se como suporte partículas esféricas do híbrido 

de polisiloxano-PVA, para a imobilização covalente de lipase de Mucor miehei. 

 

2.7. Aplicações de lipases 
 

A aplicação de lipases vai desde sua utilização como ferramenta de 

pesquisa na análise estrutural de lipídios até a mediação da síntese de 

importantes produtos orgânicos e/ou seus intermediários (GANDHI, 1997). 

Na área médica, o interesse por lipases está relacionado particularmente 

à arteriosclerose, à hiperlidemia, e à importância da enzima na regulação do 

metabolismo, uma vez que os produtos da lipólise desempenham papel crítico 

como mediadores na ativação celular e transdução do sinal (VILLENEUVE et 

al., 2000). 

Na indústria, o emprego de lipases pode substituir procedimentos químicos 

clássicos, nos quais são utilizadas alta temperatura e pressão, catalisadores 

inorgânicos e onde os produtos obtidos ainda precisam ser purificados. O 

bioprocessamento apresenta como vantagem principal a redução de custos, 

uma vez que as reações catalisadas por enzimas ocorrem a temperaturas 

moderadas (40-60°C) e pressão ambiente; os tanques de reação não precisam 

ser resistentes à corrosão e os produtos obtidos geralmente são mais puros do 

que os produzidos convencionalmente (GANDHI, 1997). 
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Como exemplos de aplicação industrial de lipases podem ser citados: a 

fabricação de detergentes, pois a degradação lipolítica melhora a remoção de 

manchas de gordura durante os processos de lavagem; e a indústria de 

laticínios, onde lipases são empregadas na maturação de queijos e na hidrólise 

da gordura do leite, que pode ser usada para favorecer o “flavor” em produtos 

como sopas e molhos (PAIVA et al., 2000). 

A tecnologia de lipases também permite a modificação de óleos e 

gorduras, a fim de que se obtenham produtos com determinadas propriedades 

funcionais e nutricionais, como, por exemplo, a produção de nutracêuticos 

(substâncias que são alimentos ou parte de alimentos e que fornecem 

benefícios médicos ou para a saúde, incluindo a prevenção e/ou tratamento de 

doenças) enriquecidos em ácido linoléico conjugado (SEHANPUTRI e HILL, 

1999) e a modificação da gordura do leite, melhorando a sua qualidade 

nutricional (BALCÃO e MALCATA, 1998). 

Destaca-se também a produção de lipídios estruturados, os quais são 

definidos como triacilgliceróis reestruturados ou modificados por via química ou 

enzimática, apresentando a composição de ácidos graxos e/ou sua distribuição 

na molécula de glicerol alterada. Os lipídios estruturados podem fornecer um 

modo efetivo de produzir ácidos graxos desejados para fins terapêuticos e 

nutricionais (LEE e AKOH, 1998a).  

Outras aplicações industriais de lipases são a síntese de compostos 

opticamente puros e polímeros opticamente ativos para uso farmacêutico e de 

química fina; resolução de misturas racêmicas; produção de monoglicerídeos 

para serem usados como emulsificantes, tanto na indústria de alimentos como 

na de cosméticos; produção de ácidos graxos e álcoois, para serem usados 

como lubrificantes ou para o tratamento de resíduos oleosos; e a produção de 

ésteres de açúcar, para serem usados como biosurfactantes (PAIVA et al., 

2000). 

A obtenção de ésteres por via enzimática, além das vantagens 

tradicionais do processo, destaca-se pela possibilidade de classificar como 

produto natural inúmeros ésteres de grande importância do setor alimentício 

(CASTRO et al., 1997), podendo-se empregar lipases para a produção de 

ésteres aromatizantes. Além do mais, o mercado mundial para compostos de 

aromas está avaliado em três bilhões de dólares, representando 
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aproximadamente um quarto do valor total do mercado de aditivos, contribuindo 

ainda mais para o maior interesse na produção de aromas por via 

biotecnológica (MACEDO e PASTORE, 1997). 

Neste trabalho será tratada apenas a esterificação de álcool com ácidos 

catalisada por uma preparação de lipase de Mucor miehei imobilizada em 

polisiloxano-álcool polivinílico , usando como modelo de estudo a obtenção de 

butirato de butila. 
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ABSTRACT 
 

Nylon membrane was used to immobilize Mucor miehei lipase. Variables 

that affect this immobilization procedure were studied by experimental design. A 

23 full factorial design was employed for this purpose. The protein retention and 

hidrolytic activity of the immobilized lipase was used as response variables. The 

rapid loss of enzyme activity was the main problem during repetitive use. Two 

strategies were used to improve the low operational stability: nylon treated with 

HCl and nylon coated with polyvinyl alcohol (PVA). Lipase-nylon-PVA was the 

best enzyme derivative, allowing performance of five consecutive assays, with a 

retained activity of 0.5 U.mg of protein-1.g of support-1.  

 

Keywords: lipase; immobilization; experimental design; nylon; polyvinyl alcohol 
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INTRODUCTION 
 

Lipases (EC 3.1.1.3) are ubiquitous enzymes that catalyze the 

breakdown of fats and oils with subsequent release of free fatty acids, 

diacylglycerols and glycerol. Besides this, they are also efficient in various 

reactions, such as esterification, transesterification and aminolysis in organic 

solvents [1]. As a consequence they have a large field applications. Lipases can 

be employed in the production of pharmaceuticals, cosmetics, leather, 

detergents, foods, perfumery, medical diagnosis, and other organic synthetic 

materials [2].  

As the practical applications increased, the requirement for bulk amounts 

of enzyme became a limiting factor. Therefore, immobilization of lipase is 

considered to be one possible way to allow reuse of the enzyme and possibility 

for continuous operations [3]. 

Enzymes can be immobilized by several different methods. Commonly 

used procedures are adsorption or deposition to a solid support and covalent 

attachment to a carrier [4]. Among the available supports, nylon shows 

advantages over other matrixes as the immobilization takes place only in the 

outer areas of the support, which allows a better expression of the enzymatic 

activity since higher percentage of the immobilized enzyme lies at the interface 

[5]. In addition, this support has been used for the covalent immobilization of 

lipases for hydrolysis [5,6] and synthesis in organic solvent [5,7]. 

In the present study, variables that affect the lipase Mucor miehei 

immobilization onto nylon membrane were investigated by employing statistical 

concepts. Performance of the immobilized derivative was assessed by 

consecutive use of the immobilized derivatives. 

 

MATERIALS AND METHODS 
 

Materials 

 

Mucor miehei lipase (4.79 + 0.21U/mg of protein) was donated by 

Novozyme (Araucaria, PR, Brazil). Glutaraldehyde, polyethyleneimine, 

methanol, HCl, arabic gum and polyvinyl alcohol (25%) were purchased from 
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Reagen (Rio de Janeiro, RJ, Brazil). Triton X-100 and ρ-nitrophenylpalmitate 

(pNPP) were purchased from Sigma (St. Louis, MO, USA). Nylon membranes 

(62HD) were obtained from Scheiz.Seidengazefabrik AG Thal (Schweiz, 

Switzerland). 

 

Support preparation and activation  

Nylon pieces (1cm2) were soaked into 1.5mL methanol at 50oC for 20 

minutes, followed by exhaustive washing with distilled water. Different strategies 

were used to activate the support. In the first one, nylon was treated with 

polyethyleneimine (PEI) solution at 2% (w/v) for 5 minutes and dried at 60oC 

during one hour. In the second one, nylon was previously treated with 9M HCl 

at 40oC for 40 minutes followed by activation with 2.5% glutaraldehyde for one 

hour at room temperature. In this case, nylon treated was exhaustively washed 

with distilled water and immediately shifted to enzyme solution for 

immobilization. In the third procedure, nylon was coated with polyvinyl alcohol 

followed by cross-linking with glutaraldehyde. For this, 0.5g of polyvinyl alcohol 

was previously dissolved in 5mL of distilled water by heating at 65oC for 10 

minutes. After cooling at 25oC, 1.5 mL of 25% (w/v) glutaraldehyde and 1mL of 

0.3M H2SO4 were successively added under stirring. This mixture was then 

poured onto a Petri dish and nylon was immersed in it. The coated nylon was 

allowed to dry at 25oC for three hours. 

 

Lipase immobilization 

Treated nylon pieces were incubated with lipase solutions containing 

0.05 to 0.5 U/mg of protein in phosphate buffer (0.1 M, pH 7.0). Nylon was 

maintained in lipase solution for three or 16 hours. After that, the supernatant 

was kept for protein measurement and nylon pieces were washed twice with 1M 

NaCl and maintained in 0.05M Tris-HCl buffer, pH 8.0 until enzyme assays. 

 

Experimental design 

The influence of the polyethyleneimine concentration (x1), initial lipase 

concentration (x2) and contact time (x3) was studied using a 23 full factorial 

design. Values for protein recovery (%) and lipase activity (U/g of support) were 

taken as responses of the design experiment. The range and levels of the 
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studied variables are given in Table 1. Runs were performed at duplicate and 

random. Data processing and calculations were carried out using Statgraphics 

(version 6.0) software. The statistical significance of the regression coefficients 

was determined by Student’s t test, the model equation was determined by 

Fischer’s test, and the proportion of variance explained by the model obtained 

was given by the multiple coefficient of determination, R2.  

 

Lipase assay 

The activity of both free and immobilized lipase were determined as 

described by Winkler and Stuckman [8] with the following modifications: one 

milliliter of isopropanol containing 3 mg of ρ-nitrophenylpalmitate (ρNPP) was 

mixed with 9mL of 0.05 M Tris-HCl buffer, pH 8.0, containing 40 mg of Triton X-

100 and 10 mg of arabic gum. Liberation of ρ-nitrophenol at 28oC was detected 

at 410nm (in a Hitach spectrophotometer). One enzyme unit was defined as 

1μmol of ρ-nitrophenol enzymatically released from the substrate .mL-1 .min-1. 

 

Protein measurement 

Protein concentration was determined according to Lowry et al. [9], using 

bovine serum albumin (BSA) as a standard. The amount of bound protein was 

determined indirectly by difference between the amount of protein introduced 

into the coupling reaction mixture and the amounts of protein in filtrate and in 

washing solutions. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 
 

Immobilization conditions using nylon activated with PEI  

 The experimental matrix and both response factors are shown in Table 2. 

The protein retention and lipase activity varied strongly (from 3.81 to 34.64 % 

and from 3.38 to 199.41 U/g of support, respectively). Table 2 also shows that, 

independently of the other variables, increasing the PEI concentration from 0 to 

2% decreased lipase activity (runs 2, 4, 6 and 8). High protein retention values 

(>20%) were reached when lipase loading was used at its low level (runs 1, 2, 5 

and 6). On the other hand, the highest lipase activity value (199.41 U/g of 
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support) was attained when maximum level of both lipase concentration and 

contact time was used (run 7).  

 The results showed that nylon binding capacity was strongly affected by 

initial lipase concentration. At the lowest level (runs 1, 2, 5, and 6) the lipase 

binding efficiency in terms of protein retention reached their maximum values, 

but it did not correspond to higher lipase activities. On the other hand, the 

support activation with PEI exerted a negative influence on lipase activity (runs 

2, 4, 6 and 8). This suggests that PEI is not a suitable activation reagent for 

lipase immobilization on nylon support. The contact time between the enzyme 

and support promotes positive effect on the parameters evaluated, showing that 

16 hours was necessary to attain high lipase binding. 

 The experimental results shown in Table 2 were used to estimate the 

main effects of variables and their interactions. The statistical analyses for each 

of the response variables evaluated are summarized in Table 3. According to 

Student’s t test results, the effects and interactions were different for each 

response variable. For protein retention, only the lipase loading (x2) was 

significant at a level of 1% of probability. For lipase activity, all main effects, PEI 

concentration (x1), lipase loading (x2) and contact time (x3), and their 

interactions (x1x3, x1x2, x2x3 and x1x2x3) were significant at the same confidence 

level (p< 0.01).  

 Based on the response evaluated, a mathematical model was developed 

only for lipase activity. The main effects and their interactions for the response 

were fitted by multiple regression analysis (Table 4) to a linear model as shown 

in equation 1, 

 

ŷ = 43.92-32.10x1+20.06x2+28.12x3-23.91x1x2-21.15x1x3+12.90x2x3-15.56x1x2x3       (Eq.1) 

 

where ŷ  is  predicted value for lipase activity, x1, x2 and x3 are coded values for 

PEI concentration, lipase loading and contact time.  

The response surface described by the model equation is represented in 

Figure 1 and the predicted value was found to be 196.70 U/g of support working 

at low level of PEI (absence), high level of protein concentration (0.48 U of 

lipase/ mg of protein) and high level of contact time (16 hours).  
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By analyzing Table 4, it can be seen that polynomial model was 

adequate for describing the relationships between the studied responses and 

the experimental factors. The regression model was highly significant (p< 0.01), 

at a 99% confidence level and presented high determination coefficients (R2> 

0.99). 

Although activity retention is an important parameter for the evaluation of 

an immobilization procedure, its feasibility should be based on the analysis of 

the biocatalyst performance under operational conditions. The retention of the 

biocatalyst activity after repeated use was assessed in the term of ρ-nitrophenol 

formation at the end of each cycle. When the nylon-immobilized lipase was 

used for hydrolysis, the enzyme preparation were initially active but rapidly lost 

its activity during repeated reactions (Figure 2), retained only 2.75% of its 

original activity after the fourth use. This suggests that most of the lipase was 

bound by physical adsorption and was successively extracted by Triton X-100 

to the emulsion during the activity assays. This trend was similar to that 

reported by several works, such as developed by Carneiro da Cunha et al. [6] 

concerning the immobilization of Candida rugosa lipase on membranes such as 

cellulose and nylon. To overcome this constraint, the immobilization procedure 

was performed by strengthen the enzyme linkages to the support.  

 
Enhanced operational activity of the lipase immobilized on nylon  

To improve the biocatalyst half-life, two immobilization procedures by 

covalent attachment were attempted. The first one involves a partial acidic 

hydrolysis of nylon, followed by treatment with glutaraldehyde [10]. In this 

procedure, nylon with N-substituted reactive sites, capable of reacting with 

available side groups, were produced. Alternatively, nylon was coated with a 

polymer network based on polyvinyl alcohol followed by cross-linking with 

glutaraldehyde. PVA has been used for immobilizing proteins [11], cells [12] and 

oligonucleotides [13]. Compared with other polymer materials, it is a low cost 

material, with high stability, durability and mechanical strength, as well as non-

toxicity to organisms [12]. Being glutaraldehyde a bifunctional molecule, it can 

react either to PVA chain yielding a polymer network or to available NH2 group 

from proteins [11].  
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Lipase derivatives were prepared according to the methodology and 

assayed for operational stability (Figure 3). Nylon-immobilized lipase treated 

with HCl and activated with glutaraldehyde showed a slower activity lost in 

successive uses. Residual activity was stabilized in 4% (10U/g of support)  of 

initial activity after the third use and remained constant at this level up to the 

seventh assay. This signalizes the amount of enzyme, which was actually 

covalently attached on nylon. For M. miehei lipase immobilized on nylon-PVA 

even a better performance was verified. The residual lipase activity of 0.5 U.mg 

of protein-1.g support-1 (16% of retained activity) was achieved after the first use 

and remained at this level in the following uses without significant difference 

(Tuckey, p<0.05). This activity represents 8.7% of the free lipase activity. 

Fadiloglu and Söylemez [3] reported a retained activity of 11% after third use for 

lipase from C. rugosa adsorbed on Celite, whereas Carneiro da Cunha et al. 

[14] observed retained activities varying from zero to 100% after five uses, 

working with C. rugosa lipase covalently immobilized on different polymeric 

membranes (cellulose filter, crude cellulose, regenerated cellulose, cellulose 

acetate, starch and collagen). 

In conclusion, nylon membrane can be considered as an appropriate 

support for lipase immobilization, by performing chemical modifications in the 

matrix. From the procedure used the best system was achieved when the lipase 

was immobilized on PVA-coated nylon. This derivative could be used to perform 

hydrolysis of p-nitrophenylpalmitate in aqueous medium by five consecutive 

assays, retaining 8.7% of free enzyme activity. The lower cost of support 

material and the biocatalyst performance justify improving the process to 

achieve better results. 
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Table 1 
Experimental range and levels of the independent process variables 

according to the 23 full factorial design. 

 

Levels 
Source of variations 

( - ) ( + ) 

X1: Concentration of PEI (%) 0 2 
X2: Enzyme concentration (U/mg of protein) 0.05 0.48 
X3: Contact time (h) 3 16 
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Table 2 
 

Experimental design and results according to the 23 full factorial design 

 

Protein retention  Lipase activity 
Runs X1 X2 X3 

(%) (U/g of support) 

1 - - - 26.25 10.88 
2 + - - 34.64 6.62 
3 - + - 3.81 33.38 
4 + + - 13.73 3.38 
5 - - + 22.22 51.76 
6 + - + 5.88 28.24 
7 - + + 11.76 196.03 
8 + + + 20.15 12.94 

1´ - - - 31.91 11.62 
2´ + - - 31.48 5.44 
3´ - + - 6.75 51.18 
4´ + + - 25.60 3.97 
5´ - - + 24.40 53.97 
6´ + - + 28.98 22.35 
7´ - + + 7.95 199.41 
8´ + + + 13.83 11.62 
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Table 3 

Estimated effects, standard errors and Student’s t test for protein retention 

and lipase activity using the 23 full factorial design 

 

Protein retention Lipase activity 
VARIABLES Effects Standart 

errors 
t-value Effects Standart 

errors 
t-value 

Mean 19.36 a ± 1.70 11.41 b 43.92 a ± 1.23 35.73 b 

X1 -4.94 c ± 3.39 -1.45 -64.21 a ± 2.46 -26.11 b 

X2 -12.84 a ± 3.39 -3.78 b 40.12 a ± 2.46 16.32 b 

X3 4.97 c ± 3.39 1.46 56.23 a ± 2.46 22.87 b 

x1.x2 5.89 c ± 3.39 1.73 -47.81 a ± 2.46 -19.45 b 

x1.x3 -4.34 c ± 3.39 -1.28 -42.30 a ± 2.46 -17.20 b 

x2 .x3 5.80 c ± 3.39 1.71 25.79 a ± 2.46 10.49 b 

x1.x2.x3 0.72 c ± 3.39 0.21 -31.12 a ± 2.46 -12.66 b 
a p < 0.01;  b p < 0.05; c p > 0.1  
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Table 4 
 

Analysis of variance (ANOVA) for the model regression representing the activity 

of the immobilized lipase on nylon  

 

Source Sum of squares Degree of 
freedom Mean square F-value

Blocks 16.69 1 16.69 0.69 
X1 16490.22 1 16490.22a 682.08a

X2 6441.07 1 6441.06a 266.42a

X3 12467.08 1 12467.03a 523.12a

X1 X2 9144.86 1 9144.86a 378.26a

X1 X3 7156.44 1 7156.44a 296.01a

X2 X3 2660.88 1 2660.88a 110.06a

X1 X2 X3 3873.97 1 3873.97a 160.24a

Error 169.23 7 24.18  
Total 58600.41 15   

a p < 0.01 
R2=0.997 
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Figure 1 – Response surface described by the model ŷ  that represents 

lipase activity. 
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Figure 2 – Effect of the repeated use on the residual activity of lipase 

immobilized on nylon membrane. 
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Figura 3 – Effect of repeated use on the residual activity of lipase immobilized 

on nylon membrane treated with HCl (g) and coated with PVA (•). 
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CAPÍTULO 2: CARACTERIZAÇÃO DE LIPASE DE Mucor miehei 
IMOBILIZADA EM PARTÍCULAS MAGNETIZADAS DE POLISILOXANO-
ÁLCOOL POLIVINÍLICO 

 

 



 61

CARACTERIZAÇÃO DE LIPASE DE Mucor miehei IMOBILIZADA EM 
PARTÍCULAS MAGNETIZADAS DE POLISILOXANO-ÁLCOOL 
POLIVINÍLICO 
 
Laura Maria Bruno*1, Juliene Soares Coelho2, José Luiz de Lima Filho3, 

Eduardo Henrique de Magalhães Melo3 

 
1Embra∗pa Agroindústria Tropical, Rua Dra. Sara Mesquita, 2270, Pici, 60511-
110, FORTALEZA-CE, Brasil. E-mail: lmbruno@cnpat.embrapa.br 
2.Aluna do curso de Ciências Biomédicas, Universidade Federal de 
Pernambuco, Cidade Universitária, 50670-901, RECIFE-PE, Brasil 
3.Departamento de Bioquímica, Universidade Federal de Pernambuco, 
Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami-LIKA, Cidade Universitária, 50670-
901, RECIFE-PE, Brasil 
 

RESUMO 
 

Lipase (EC 3.1.1.3) de Mucor miehei foi imobilizada por ligação 

covalente, usando glutaraldeído como agente bifuncional, em partículas 

magnetizadas de polisiloxano-álcool polivinílico. A lipase imobilizada 

apresentou um Km aparente de 228,3μM e Vmax aparente de 36,06μmol.min-1 

por miligrama de proteína, a 30oC e pH 8,0, usando ρ-nitrofenilpalmitato como 

substrato. A temperatura ótima foi 45oC e o pH ótimo foi pH = 8,0. O sistema 

imobilizado permitiu o uso da enzima em um total de sete ensaios. Ocorreu 

uma diminuição da atividade enzimática após o primeiro ensaio. Não houve 

diferença estatisticamente significativa entre as médias dos ensaios 

subsequentes, indicando que a atividade se manteve constante, em torno de 

3,31U.mg de proteína-1 por miligrama de suporte, o que representou retenção 

de 69,1% de atividade em relação à atividade da enzima livre. 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Lipase, Mucor miehei, imobilização, sol-gel, ligação 

covalente. 

                                                           
∗ Autor correspondente 
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INTRODUÇÂO 
 

Lipases são enzimas muito versáteis usadas em reações de hidrólise, 

esterificação, biotransformação e na resolução de misturas racêmicas. Porém, 

lipases disponíveis comercialmente são caras, o que tem intensificado a 

investigação de métodos que prolongam a sua vida ativa (CARNEIRO DA 

CUNHA et. al., 1999). 

A imobilização de enzimas oferece a vantagem de facilitar a recuperação 

do biocatalisador, permitindo sua possível reutilização. Muitas técnicas de 

imobilização têm sido usadas, cada uma delas envolvendo diferentes graus de 

complexidade e de eficiência (FADILOGLU e SOYLEMEZ, 1998). 

Recentemente materiais sol-gel têm sido empregados para imobilização 

de lipases por aprisionamento (REETZ et al., 1998; KELLING-TUCKER, 2000). 

O processo sol-gel é um método eficiente para a preparação de vidros de sílica 

pela hidrólise de um precursor alcoxisilano e pela condensação dos silanóis 

remanescentes, seguidos de envelhecimento e secagem sob atmosfera 

ambiente, e sinterização (LIMA BARROS et al., 2002). 

Embora, a técnica de sol-gel tenha sido empregada especialmente para 

o aprisionamento de proteínas, este método de imobilização possui limitações 

tais como problemas de transferência de massa (FABER, 1997), que podem 

afetar o poder catalítico da enzima. Assim, a técnica de ligação covalente da 

enzima no suporte pode se apresentar como uma alternativa atrativa de 

imobilização. 

Para facilitar a separação do suporte tem sido proposta a conjugação da 

matriz com magnetita (Fe3O4). Após a reação, a preparação imobilizada pode 

ser recuperada através de força magnética sem perda da massa enzimática 

(CARNEIRO-LEÃO et al., 1991). 

Este artigo relata o uso de partículas magnetizadas de um composto 

híbrido de polisiloxano e álcool polivinílico como suporte para a imobilização de 

lipase de Mucor miehei, usando glutaraldeído como agente bifuncional para 

promover a ligação covalente e descreve as características do derivado 

imobilizado obtido. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
 

Materiais 

 

Lipase de Mucor miehei (4.79 + 0.21U/mg de proteína) foi doada pela 

Novozyme (Auracaria, PR, Brasil). Glutaraldeído, HCl, goma arábica e álcool 

polivinílico  foram  da Reagen (Rio de Janeiro, RJ, Brasil). Tris, Triton X-100 e 

ρ-nitrofenilpalmitato (pNPP) foram da Sigma (St. Louis, MO, USA). tetraetil 

ortosilicato e etanol foram da Merck (São Paulo, SP, Brasil). 

 

Síntese do polisiloxano-álcool polivinílico 

 

O composto híbrido de polisiloxano-álcool polivinílico foi sintetizado 

como descrito por Lima-Barros et al. (2002), pela mistura de 5mL de tetraetil 

ortosilicato (TEOS), 5mL de etanol e 6mL de uma solução de álcool polivinílico 

2% (p/v). Essa mistura foi aquecida a 60οC, sob agitação, com adição de duas 

a três gostas de HCl concentrado. Após um período de incubação de 40 

minutos, a preparação foi mantida a 25οC por 48 horas até a completa 

solidificação (formação da rede interpenetrada de polisiloxano e álcool 

polivinílico - POS-PVA). O composto foi então triturado até a obtenção de 

partículas com 37μm de diâmetro, as quais foram magnetizadas, de acordo 

com Carneiro-Leão et al. (1991). 

 

Imobilização 

 

Uma quantidade de 25mg de partículas de POS-PVA foram ativadas 

com 1mL de glutaradeído 2,5% (p/v), por uma hora, a temperatura ambiente 

(25oC) e sob suave agitação. Em seguida, as partículas foram lavadas 

exaustivamente com H2O destilada e incubadas com 1mL de uma solução de 

lipase de Mucor miehei (0.05 U.mg de proteína-1), preparada em tampão 

fosfato, 100mM, pH 7,0, por 16 horas, a 4oC e sob agitação. Em seguida o 

derivado enzimático imobilizado foi lavado com NaCl 1M e mantido em tampão 

Tris-HCl, 50mM, pH8,0, a 4oC. 
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Ensaio enzimático da lipase 

 

A atividade tanto da enzima livre como da imobilizada foi determinada 

como descrito por Winkler e Stuckman (1979), com as seguintes modificações: 

um mililitro de isopropanol contendo 3mg de ρ-nitrofenilpalmitato (ρNPP) foi 

misturado com 9mL de tampão Tris-HCl, 50mM, pH 8.0, contendo 40 mg de 

Triton X-100 e 10 mg de goma arábica. A liberação de ρ-nitrofenol a 30oC foi 

detectada a 410nm (espectrofotômetro Hitach). Uma unidade de atividade 

específica de lipase foi definida com sendo como sendo 1μmol de ρ-nitrofenol 

enzimaticamente liberado por minuto por miligrama de proteína. 

 

Determinação do conteúdo protéico 

 

A concentração de proteína foi determinada de acordo com Lowry et al. 

(1951), usando albumina de soro bovino (BSA) como padrão. A quantidade de 

proteína foi determinada indiretamente pela diferença entre a quantidade de 

proteína ofertada para a reação de imobilização e a quantidade de proteína 

retida nos filtrados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Estabilidade operacional de lipase imobilizada em POS-PVA 

 

A estabilidade operacional de lipase de Mucor miehei imobilizada em 

POS-PVA foi investigada utilizando ρNPP como substrato, numa concentração 

fixa de 0,4mM, a 30oC e pH 8,0. A Figura 1 mostra os resultados obtidos. De 

acordo com a análise de variância, existe um efeito significativo devido à 

reutilização do derivado enzimático imobilizado, ao nível de 5% de 

probabilidade. A comparação das médias das atividades (teste de Tuckey) 

indicou que somente a diferença entre as médias do primeiro uso (número de 

reutilizações = 0) é estatisticamente significativa, ao nível de 5% de 

probabilidade, não havendo diferença significativa entre as demais reutilizações 

do derivado enzimático imobilizado. Segundo Carneiro da Cunha et al. (1999, 
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2000), que também verificaram decréscimos de atividade após o primeiro uso 

de lipase de Candida rugosa imobilizada covalentemente em diferentes 

suportes, esta queda na atividade pode ser explicada pela possível presença 

de proteína adsorvida na superfície do suporte, a qual foi lixiviada pelo Triton X-

100 da emulsão, uma vez que a atividade se manteve constante durante os 

ensaios subsequentes. 

Outro parâmetro importante para avaliar o efeito da imobilização sobre o 

poder catalítico de lipases é a fração de atividade retida após a imobilização. 

Considerando apenas os ensaios em que a atividade se manteve constante, a 

atividade específica da lipase-POS-PVA foi 3,31U.mg de proteína-1 por 

miligrama de suporte, o que representou uma retenção de 69,1% em relação à 

enzima livre. Os valores de retenção relatados na literatura são extremamente 

amplos, variando de muito menos que 1% a tanto quanto 267%, embora na 

maioria dos casos as lipases percam uma grande parte de sua atividade 

intrínseca durante a imobilização (MALCATA et al. 1990). 

 

Efeito da concentração do substrato 

 

O efeito da concentração do substrato sobre a atividade da lipase 

imobilizada em POS-PVA foi investigado e comparado com o da lipase livre, 

sob as mesmas condições de reação, empregando soluções de ρNPP variando 

de 100 a 1000μM (Figura 2). Os valores de Km e Vmax aparentes foram 

calculados com o auxílio do programa "Enzyme Fitter" (Tabela 1). Para a 

enzima livre foi encontrado um Km de 390,44μM e Vmax de 55,2μmol.min-1 por 

miligrama de proteína, enquanto que para a lipase imobilizada em POS-PVA foi 

encontrado um Km de 228,3μM e Vmax de 36,06μmol.min-1 por miligrama de 

proteína. Montero et al. (1993), trabalhando com lipase de Candida rugosa, 

encontraram valores de Km  e Vmax de, respectivamente, 270μM e 

39,2μmol.min-1 por miligrama de proteína, para enzima livre, e de 260μM e 

9,7μmol.min-1 por miligrama de proteína, para lipase imobilizada em 

polipropileno e usando p-nitrofenilacetato como substrato. Nadruz et al. (1994) 

encontraram valores de Km e Vmax de 88μM e de 615μmol.min-1 por miligrama 
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de proteína, respectivamente, para lipase de C. rugosa imobilizada em pérolas 

de vidro alquilamina e empregando ρNPP como substrato. 

 

Efeito da temperatura 

 

Para determinação da temperatura ótima das enzimas livre e 

imobilizada, a mistura de reação do método do ρNPP foi incubada em 

temperaturas na faixa de 30 a 65 oC, usando tampão Tris-HCl, pH 8,0, 50mM. A 

Figura 3 mostra o efeito da temperatura sobre a atividade de lipase de M. 

miehei livre e imobilizada em POS-PVA. A temperatura ótima, tanto para lipase 

livre como para imobilizada, foi de 45oC. Porém, acima deste valor, a 

imobilização parece conferir alguma proteção à enzima, uma vez que a lipase 

imobilizada apresentou maior atividade relativa do que a lipase livre nas 

temperaturas de 50o, 57o e 65oC. Na literatura existem alguns relatos de 

mudança na temperatura ótima após a imobilização da enzima. Montero et al. 

(1993) relataram uma mudança de temperatura ótima de 37 oC para 45oC após 

a imobilização de lipase de C. rugosa em polipropileno; enquanto que Fadiloglu 

e Soylemez (1998), trabalhando com a mesma enzima imobilizada em Celite, 

também registraram uma alteração da temperatura ótima para 45 oC. Porém 

cada sistema de enzima imobilizada apresenta características únicas que 

dependem de fatores tais como fonte da enzima, tipo de suporte, método de 

imobilização e interação da enzima suporte. 

 

Efeito do pH 

 

Para determinação do pH ótimo das enzimas livre e imobilzada o tampão 

da mistura de reação do ensaio com ρNPP foi variado numa faixa de pH de 

5,0-9,0. Os tampões empregados foram citrato-fosfato (pH 5,0-6,0, 50mM), 

fosfato (pH 7,0-8,0, 50mM) e Tris-HCl (pH 9,0, 50mM). A Figura 4 mostra a 

influência do pH sobre a atividade da lipase de M. miehei livre e imobilizada em 

POS-PVA. Enquanto o pH ótimo para a enzima livre foi de 7,0, o da enzima 

imobilizada foi de 8,0, sendo que para os valores de pH 5,0, 6,0 e 9,0, a 

atividade relativa da lipase imobilizada foi superior a da lipase livre, sugerindo 



 67

que a imobilização também ofereceu uma certa proteção à enzima, quando o 

meio reacional apresentava pH diferente do pH ótimo. Fadiloglu e Soylemez 

(1998) observaram uma redução do pH ótimo de 7,0 para 6,5 após a 

imobilização de lipase de C. rugosa em Celite, enquanto que Nadruz et al. 

(1994) verificaram um aumento do pH ótimo de 7,2 para 8,0, após a 

imobilização da mesma lipase em vidro alquilamina. Nadruz et al. (1994) 

também relataram que a lipase imobilizada demonstrou um perfil de pH mais 

amplo do que o da enzima livre, o que atribuem a um efeito de estabilização 

provocado pela ligação covalente da lipase. 

 

CONCLUSÃO 
 

Lipase de M. miehei foi imobilizada covalentemente em POS-PVA. O 

derivado enzimático imobilizado apresentou uma retenção de atividade de 

69,1% em relação a atividade da enzima livre, permanecendo ativo durante 

sete ensaios. Após a imobilização não houve alteração da temperatura ótima 

da enzima, porém a lipase imobilizada apresentou maior atividade em relação à 

lipase livre, quando os ensaios foram realizados em valores de temperatura 

acima do ótimo. Houve mudança do pH ótimo de 7,0 (enzima livre) para 8,0 

(enzima imobilizada). Também foi observado que, quando em valores pH 

diferentes do ótimo, a enzima imobilizada apresentou maior atividade relativa, 

indicando que a imobilização conferiu alguma proteção à enzima. A  

imobilização covalente de lipase de M. Miehei em partículas de POS-PVA 

mostrou-se uma alternativa viável para o emprego de lipases em reações de 

hidrólise. 
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Figura 1: Estabilidade operacional de lipase de Mucor miehei imobilizada em 

partículas magnetizadas de polisiloxano-álcool polivinílico. A reação foi 

conduzida a 30 oC e pH 8,0, empregando ρ-nitrofenilpalmitato como substrato. 
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Figura 2: Influência da concentração de substrato sobre a atividade de lipase 

de Mucor miehei livre ( ) e imobilizada (o) em partículas magnetizadas de 

polisiloxano-álcool polivinílico. A reação foi conduzida a 30oC e pH 8,0, 

empregando ρ-nitrofenilpalmitato como substrato, com concentrações variando 

de 100 a 1000μM. 
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Tabela 1: Valores de Km aparente e Vmax aparente para lipase de Mucor miehei 

livre e imobilizada, empregando ρ-nitrofenilpalmitato como substrato, a 30 oC e 

pH 8,0. 

 

 Km aparente 

(μM) 

Vmax aparente 

(μmol.min-1 por miligrama de proteína) 

Lipase livre 390,4 55,2 

Lipase-POS/PVA 228,3 36,1 
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Figura 3: Influência da temperatura sobre a atividade de lipase de Mucor 

miehei livre ( ) e imobilizada (o) em partículas magnetizadas de polisiloxano-

álcool polivinílico. A mistura de reação do método do ρNPP foi incubada em 

temperaturas na faixa de 30 a 65 oC, usando tampão Tris-HCl, pH 8,0, 50mM. 
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Figura 4: Influência do pH sobre a atividade de lipase de Mucor miehei livre ( ) 

e imobilizada (o) em partículas magnetizadas de polisiloxano-álcool polivinílico. 

O tampão da mistura de reação do ensaio com ρNPP variou numa faixa de pH 

de 5,0-9,0. Os tampões empregados foram citrato-fosfato (pH 5,0-6,0, 50mM), 

fosfato (pH 7,0-8,0, 50mM) e Tris-HCl (pH 9,0, 50mM). 
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CAPÍTULO 3: ESTER SYNTHESIS CATALYZED BY Mucor miehei LIPASE 

IMMOBILIZED ONTO POLYSILOXANE-POLYVINYL ALCOHOL MAGNETIC 

PARTICLES. 

Manuscrito submetido a revista “Applied Biochemistry and 
Biotechnology”. 
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ABSTRACT 

Mucor miehei lipase was immobilized on polysiloxane-polyvinyl alcohol 

magnetic particles with high activity. The performance of the resulted 

immobilized biocatalyst was evaluated in the synthesis of flavor esters using 

heptane as solvent. The effects of enzyme concentration, reactants molar ratio, 

carbon chain length of the reactants and the alcohol structure were determined 

on the reaction rate. Ester synthesis was maximized for substrates containing 

acyl donor in excess and lipase loading of 25mg/mL. The biocatalyst selectivity 

for the carbon chain length was found to be different concerning the organic 

acids and alcohols. High reaction rates were achieved for organic acids with 8 

or 10 carbons, whereas increasing the alcohol carbon chain length from 4 to 8 

carbons gave much lower esterification yields. Optimal reaction rate was 

determined for the synthesis of butyl caprylate (12 carbons). The esterification 

performance was also dependent on the alcohol structure, with maximum 

activity occurring for primary alcohol. Secondary and tertiary alcohols 

decreased the reaction rates in more than 40%. 

 

Index Entries: Lipase, sol-gel matrix, polysiloxane-polyvinyl alcohol, 
esterification, activity. 
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INTRODUCTION 

The use of lipases in organic media is now of major commercial 

importance, and this interest is expected to grow over the coming years as 

wider range of lipase catalyst become available (1-4). For example, a range of 

fatty acid esters is now being synthesized on a commercial scale using lipases 

in essentially nonaqueous media (1,2). To further expand their synthetic utility, 

efficient methods for immobilizing lipases are needed because immobilization 

allows enzyme reuse and thus reduces overall process costs (2,5). Several 

methods have been reported, such as deposition on to solid supports (6,7), 

covalent binding (8,9) and entrapment within a polymer matrix or hydrophobic 

sol–gel materials (10,11). The latter method can be applied to a variety of 

lipases, yielding immobilized systems with 80-fold esterification activity 

compared with the free enzyme.  

The sol-gel process involves the transition of a system from a liquid "sol" 

(mostly colloidal) into a solid "gel" phase (11). Applying the sol-gel process, it is 

possible to fabricate ceramic or glass materials in a wide variety of forms: ultra-

fine or spherical shaped powders, thin film coatings, ceramic fibers, micro 

porous inorganic membranes, monolithic ceramics and glasses, or extremely 

porous aerogel materials. Sol-gel technique includes hydrolysis and 

condensation of metal alkoxides in adequate solvents followed by thermal 

treatment. The biomaterial to be encapsulated is added to sol after partial 

hydrolysis of the alkoxides. Typical procedure includes hydrolysis and 

polycondensation of tetraethoxysilane or tetramethoxysilane catalyzed by an 

acid (11). After partial evaporation of generated alcohol the prepolymer is 

cooled and the biological material is introduced in a suitable buffer. 

The advantages of this technique are the homogeneity and purity of the 

gels and a relatively low sintering temperature (11). Such advantages are 

important to prepare single, massive and unchangeable glasses, thin films and 

optic fibers. Understanding the chemical reactions in the various steps of sol-gel 

process leads to a better control of the process and therefore to an 

improvement in the reproducibility of the final product (12).  

The sol-gel technique is also an excellent method to prepare hybrid 

material. The low temperature synthesis enables organic or inorganic species to 

be incorporated into rigid silicon oxide matrices without degradation. The 
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resulting composite combines the chemical and physical properties of the guest 

with an excellent optic, thermal, and chemical stability of the host silicon oxide 

matrices (12). Recently a novel procedure for covalent immobilization of 

antigens from Yersina pestis for antibody detection onto small discs of a 

polysiloxane-polyvinyl alcohol composite prepared by sol-gel technique was 

reported (12). This simple but effective procedure gave an immobilized antigen 

preparation with greatly improved activity and stability (12). The procedure used 

tretaethoxysilane and polyvinylalcohol for the matrix formation followed by 

activation with glutaraldeyde to render more biocompatible surface for covalent 

immobilization (12,13).  

Here, we report the application of this novel procedure for immobilizing 

Mucor miehei lipase. The catalytic test was performed aiming at producing 

esters by direct esterification reactions with a large range of carboxylic acids 

(from C4 to C16), and a diversity of alcohols (from C4 to C8). We have 

analyzed a number of reaction model systems in order to illustrate the kind of 

products that can be made by using an experimental preparation of lipase 

immobilized on POS-PVA particles.  

 
MATERIALS AND METHODS 
 

Materials 

 

Mucor miehei lipase (4.79 + 0.21U/mg of protein) was kindly donated by 

Novozymes (Araucaria, PR, Brazil). Tetraethoxysilane was from Aldrich 

Chemical Co. (Milwaukee, WI, USA). Glutaraldehyde (25% w/v), hydrochloric 

acid (minimum 36%), ethanol (minimum 99%) and polyvinyl alcohol PVA (MW 

72,000) were supplied by Reagen (Rio de Janeiro, RJ, Brazil). Alcohols (n-

butanol, sec-butanol, tert-butanol, pentanol, hexanol and octanol) and organic 

acids (butyric, octanoic, lauric, palmitic) were purchased from Merck 

(Darmstadt, Germany). Solvents were standard laboratory grade (Synth, São 

Paulo, SP, Brazil). Heptane was dried with metallic sodium and used as solvent 

for all experiments. Substrates for esterification reactions were dehydrated with 

0.32 molecular sieves (aluminum sodium silicate, type 13X-BHD Chemicals, 

Toronto, Canada) previously activated in oven at 350οC for 6h. 
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Polysiloxane-polyvinyl alcohol synthesis 

 

Polysiloxane-polyvinyl alcohol hybrid composite was prepared by the 

hydrolysis and polycondensation of tetraethoxysilane (TEOS) as described by 

Lima-Barros et al. (12). The reagents: TEOS (5mL), ethanol (5 mL) and PVA 

solution 2% w/v (6mL) were carefully mixed and stirred for 5 min at 60οC, 

followed by addition of two or three drops of concentrated HCl in order to 

catalyze the reaction. After an incubation period of 40 min the material was 

transferred to microwells of tissue culture plates and kept at 25οC until complete 

gel solidification (formation of the interpenetrated network of polysiloxane and 

polyvinyl alcohol - POS-PVA). Then the spheres were ground in a ball mill to 

attain particles with 37μm in diameter, which was magnetized with Fe3O4 

solution according to the methodology described by Carneiro-Leão et al. (8). 

Activation of POS-PVA particles was carried out with 2.5% (w/v) glutaraldehyde 

at pH 7.0 for 1 h at room temperature and thoroughly washed with distilled 

water. 

 

Lipase Immobilization onto POS-PVA particles 

 

Magnetized POS-PVA particles were incubated with lipase solution 

containing 0.05 U/mg of protein in phosphate buffer (0.1 M, pH 7.0) under low 

stirring for 16 h at room temperature. The immobilized lipase derivative was 

recovered, washed with 1M NaCl and maintained in 50mM Tris-HCl buffer (pH 

8.0) at 4oC. Immediately before esterification reaction, the immobilized 

derivative was washed with hexane and vacuum dried to water removal. The 

resulted preparation had a specific activity of 3.31 U/mg protein per mg dry 

support using ρ-nitrophenol as substrate (13).  
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Esterification reactions 

 

Esterification reactions were carried out in closed reactor with 10mL of 

dried n-heptane containing suitable amounts of alcohol and acid. Molecular 

sieve was used as water absorbent. The mixture was incubated at 37oC for 24 h 

with continuous shaking at 150rpm. The effects of concentration of immobilized 

lipase (5mg to 50mg/mL); reactants molar ratio (0.5-2.0), acid (C4-C16) and 

alcohol (C4-C8) chain length and alcohol structure were studied. 

 

Analytical Methods 

 

Water concentrations in liquid and solid phases were measured by the 

Karl Fisher method using the Karl Fisher Tritator (Mettler DL 18). Butanol and 

butyl butyrate were determined by gas chromatography using 6-ft 5% DEGS on 

a Chromosorb WHP, 80/10mesh column (Hewlett Packard, Palo Alto, CA) and 

hexanol as internal standard. Acid consumption was monitored by titration of 

samples diluted in ethanol, employing 0.02M KOH alcoholic solution and 

phenolphthalein as indicator. Esterification was expressed as molar percent of 

consumed reactant, according to Eq. 1: 

          100% ×
−

=
o

o
C

CC
molar                                  (1) 

where: Co = initial molar concentration of reactant, C = reactant molar 

concentration at a given time. 

 

Estimation of Partition Coefficients 

 

The partition coefficients (PSO-PVA/ external organic solvent) of butanol 

and butyric acid were estimated according to the eq. 2 as previously described 

by Dias et al. (14).   

Partition coefficient C C
C

X V
V V

=
−

−
0 0

0

2( )  

where: P = Reactant partition coefficient; Co = Reactant concentration of 

organic phase; C = Reactant concentration after contact with support; Vo = total 

volume (organic phase + support); V  = organic phase volume.  
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Partition experiments were conducted under the same conditions as their 

reaction counterparts. In order to estimate the support volume (V – Vo) a 

calibration curve of volume versus support mass was established [matrix 

volume (cm3) = 1.72 x support mass (g) – 0.07, R2 = 0.999]. The equilibrium 

concentrations were attained 2 h after the immobilized lipase was added to the 

organic medium.  

 

RESULTS AND DISCUSSION 
 

Influence of immobilized lipase concentration 

 

Butanol conversion to butyl butyrate employing different concentration of 

immobilized lipase was examined in substrates containing butyric acid and n-

butanol at 1.25 molar ratio. Syntheses were performed at 37oC and immobilized 

lipase concentration varied from 5 to 50mg/mL. As expected, completion of the 

reaction was very dependent on the enzyme concentration  (Figure 1). Conversion 

rates over 50% were achieved in 24 h when high enzyme concentrations were 

used (25 and 50 mg/mL). Reactions carried out with lower enzyme concentrations 

(5 and 10 mg/mL) gave poor conversion rates (6.7 and 14.7%, respectively) and 

may require longer period of incubation to attain better conversion rates. Such 

performance could be improved by modifying other variables that also affect the 

reaction yield, as for example, increasing the incubation temperature up to the 

optimum (45°C) for this lipase preparation (13) or using higher butyric acid 

proportional in substrate. Acid in excess allows acyl group complex formation, a 

necessary condition to follow reaction with alcohol, leading to ester formation, 

and reducing the competition between acceptors, an important parameter for 

esterification reaction kinetics (15). 

  

Effect of substrate molar ratio 
 

 

Lipase is known to catalyze esterification through an acyl-intermediate formed 

between the fatty acid substrate and the enzyme. Free enzyme can either bind 

fatty acid to produce this intermediate, or the ester product. With a high 
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concentration of alcohol, the acyl-intermediate will be consumed and the 

enzyme may then start to bind product and catalyze its hydrolysis, thereby 

reversing the reaction. When present in an excess of fatty acid, however, most 

of the enzyme is found in the acylated form, preventing it from binding the 

product (15,16).  

 For immobilized lipase preparations a more complex mechanism is 

expected to occur since esterification efficiency is also highly dependent upon 

the hydration state of the enzyme preparation, which can be greatly modified by 

the nature of the substrate and the support (1,4). In the case of butyl butyrate 

synthesis, analysis of substrate polarity measured as partition coefficient of 

each reactant involved in this synthesis was calculated before hand by using 

the relation previously described (equation 2). As shown in Table 1, the partition 

coefficient had higher value for butanol than for butyric acid, favoring butanol 

migration to the solid phase (immobilized lipase). Thus there should be more 

alcohol than acid at interfaces between immobilized lipase and substrate, 

requiring an excess of acid in the reaction medium to provide equimolar 

amounts of reactants and satisfactory yields (7). 

This was confirmed by running a set of experiments in which the effect of 

molar ratio between butyric acid (BA) and butanol (ButOH) on the esterification 

catalyzed by POS-PVA lipase was investigated in the range of 0.5–2.0. As 

shown in Figure 1, no inhibition on the enzyme activity was detected when butyric 

acid was used in excess. Actually, the esterification progress was limited by the 

availability of butyric acid in the reactor vessel. When the molar ratio was 0.5 low 

esterification yield  (33%) was obtained. This percentage increased with the rise 

in butyric acid concentration, reaching 93% yield, when molar ratio was 2.0. At 

equimolar ratio, the yield was approximately half to that one attained when 

butyric acid was used in excess. The results suggest that the POS-PVA lipase, 

like other preparations, is greatly influenced by substrate molar ratio in 

formation of the product. For example, studying the same reaction system with 

Candida rugosa immobilized on styrene-divinylbenzene copolymer (STY-DVB) 

as catalyst, Oliveira et al. (7) verified that the molar ratio between butanol and 

butyric acid was a critical factor for attaining a high yield of butyl butyrate, 

requiring an amount of butyric acid on the order of 1.5 times that of butanol. 

This similarity can be attributed to the hydrophobic character of the supports 
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and partition coefficient values attained for these immobilized derivatives: POS-

PVA lipase and STY-DVB lipase (Table 1). 

 

Effect of acid chain length 

 

Many works clearly demonstrated that in the case of direct esterification, 

the chain length of acid and alcohol affects the ester yield. In this work, we 

investigated the reactivity of acyl donors of various chain length, ranging from 

butyric (C4) to palmitic acid (C16) in the esterification of butanol. The reaction 

medium consisted of amounts of the required acid and butanol at a fixed molar 

ratio (0.15:0.1) and 0.5g of POS-PVA lipase. The molar conversion of butanol 

was calculated after 24 h reaction and values attained for each acyl donor 

tested are displayed in Figure 3. 

Reaction rates by POS-PVA lipase gradually increased from C4 to C8, 

reached a plateau between C8 and C12 and then an activity decrease was 

observed, probably due to a substrate-size feature limitation. From this set of 

results, caprylic acid (C8) may be considered the best acyl donor for the 

synthesis of butyl esters in heptane by PSO-PVA lipase. 

Similar results from Langrand et al. (17), showed that lipase from M. 

miehei was more active in synthesizing geranyl esters by esterification in the 

presence of acids with carbon atom numbers 4 to 6. Furthermore, other 

researchers have demonstrated that for esterification of octanol this enzyme 

was most active in the presence of an acid with a carbon atom number of 7. 

This effect seems to be related to the fitting of both substrates into the active 

site of the enzyme: an optimum value of 15 for the sum of carbon chain length 

of the two substrates may be deduced from these results (17,18). A different 

behavior was reported by Selmi et al. (19) in the triglyceride synthesis catalyzed 

by a commercial immobilized M. miehei lipase as high rates and equilibrium 

yields were obtained with long chain fatty acids, mainly hexadecanoic and 

octadecanoic acids. These differences probably should be explained by 

diversity among enzyme sources, kind of support, methods of immobilization 

employed in each investigation, since immobilization technique can change fatty 

acid specificity (20). 
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Effect of alcohol carbonic chain 

 

The influence of alcohol carbonic chain was studied by using substrate 

containing caprylic acid and the required alcohol (C4 to C8) at a fixed molar 

ratio (1.5) and 0.5g of POS-PVA lipase. Acid molar conversion after 24 h is 

displayed in Figure 4. The carbon chain showed a significant influence on the 

esterification performance. As alcohol carbonic chain increased lower molar 

conversion was detected. The highest value (70%) was attained for butanol and 

the lowest  (40%) for octanol. Pereira et al. (21) did not observe differences on 

acid conversion with alcohol varying between C4-C10 in reactions performed 

with C. rugosa lipase immobilized on chitosan. However, Manjon et al. (20) 

working with M. miehei lipase immobilized on Celite verified that esterification 

yields decreased as the chain length of the acid or alcohol increased, the 

alcohol length having higher influence than the acid.  

Comparing Figures 3 and 4 it can be noticed that alcohol chain length 

exerted more influence on ester yield than the acid carbon size. For alcohol size 

varying from C5 to C8 conversion was lower than 40% and for acid size from C4 

to C16 similar esterification yields  (60-80%) was found. The only exception was 

regarding to the use of butyric acid, as acyl donor, and in this case conversion 

was only 20%. These results may reflect both the intrinsic selectivity of the 

enzyme and different accessibility of substrates to enzyme active site (22). 

 

Effect of alcohol structure 

 

In addition to the straight chain length, the effect of branching of the 

carbon chain was also studied. Specificity of POS-PVA lipase was studied by 

monitoring esterification reactions of n-butanol, sec-butanol and tert-butanol 

with butyric acid as shown in Table 3.  The highest rate of conversion to ester 

(60%) occurred in presence of n-butanol, as compared with sec-butanol and 

tert-butanol. The branching was found to decrease significantly the esterification 

yield by a factor of 0.4 for sec-butanol and 0.65 for tert-butanol. A similar 

conversion pattern was reported by Antczak et al. (23). 

It should be noted that control and maintenance of low water contents 

during esterification progress was a difficult task only for reactions carried out 
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with tert-butanol (Table 3). Besides affecting reaction yields, high water 

contents also favors the reverse reaction (ester hydrolysis) by decreasing even 

more the amount of the ester formed (1). 

 

CONCLUSIONS 
 

The alkoxysilane sol-gel process is an efficient method to prepare silica glass 

by the hydrolysis of alkoxysilane precursors and by subsequent condensation of 

the remaining silanols, followed by aging and drying under ambient 

atmospheres and sintering. The hydrolysis and polycondensation of 

tretaethoxysilane is as follows: 

Si (OEt)4   → Hydrolysis  n(EtO)x Si (OH)y-x 

→ Polycondensation (SiO2)n   

Particles of polysiloxane-polyvinyl alcohol were synthesized and 

magnetized in order to provide an easy method for separation the biocatalysts. 

These particles were utilized to immobilize Mucor miehei lipase and the 

performance of the immobilized derivative was investigated for ester synthesis 

in organic media. 

POS-PVA lipase was able to catalyze ester synthesis by proper selection 

of the environmental parameters such as enzyme concentration, reactants 

molar ratio, substrate size and chemical structure. Higher yields were achieved 

for substrates containing acyl donor in excess and using high loading of 

immobilized lipase (25mg/mL). A close relationship between reactant polarity 

and ester formation was verified. Acid containing eight carbons and primary 

alcohol with four carbons were considered to be suitable reactants resulting in 

high esterification rates. Other reaction parameters, such temperature, may be 

investigated to improve esterification yields. 
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Table 1: Partition coefficients matrix/ heptane of reactants estimated according 
to equation (2) at initial bulk concentration of  100 mM in heptane, 37oC and 150 
rpm. 
 

Reactants     Partition coefficients 

 POS-PVA lipase STY-DVB lipasea 

n-butanol 2.68 2.32 

Butyric acid 1.28 1.66 
aOliveira et al. (7)  
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Table 2: Butyl butyrate synthesis (37oC/24 h) for substrates containing different 

molar ratio of reactants: butyric acid (BA) and butanol (ButOH). 

 

Molar ratio 
(BA:ButOH) 

Conversion 
BA 
(%) 

Conversion 
ButOH 

(%) 

Yield 
Butyl butyrate 

(%) 
0.5 63.46 47.46 32.56 
1.0 83.49 53.95 53.72 
2.0 84.40 78.47 92.84 

 

The reactions were performed with 1.0g of POS-PVA lipase at 37oC for 24 h, 

employing substrates containing fixed concentration of butanol and butyric acid 

concentrations varying from 50 to 200 mM. 
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Table 3: Influence of butanol structure on ester synthesis performed at 37oC for 
24 h. 
 

Butanol 
structure 

Reaction time 
(h) 

Butyric acid 
(mg/mL) 

Water content 
(ppm) 

Molar conversion 
(%) 

n-butanol 0 21.25 317 0 
 24 8.57 302 59.63 

sec-butanol 0 21.82 343 0 
 24 16.51 302 24.33 

tert-butanol 0 22.61 392 0 
 24 17.81 423 21.27 
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Figure 1. Effect of immobilized lipase contents on the butyl butyrate synthesis at 

37oC for 24 h. Molar ratio between butyric acid and butanol of 2 was used for 

enzyme contents of 5, 10, 25 and 50 mg/mL. 
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Figure 2. Influence of butyric acid (BA): butanol (ButOH) molar ratio on butyl 

butyrate yield. Molar ratios of  2:1 (σ ),  1:1 ( λ ); 0.5:1  (ν ) were used at 37°C and 25 

mg/mL of POS-PVA lipase. 
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Figure 3. Effect of acid chain length on ester synthesis catalyzed by POS-PVA 

lipase Reactions were carried out at 37oC for 24 h, using n-butanol. Butyric acid 

(C4); caprylic acid (C8);  lauric acid (C12); palmitic acid (C16). 
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Figure 4. Effect of alcohol chain length on ester synthesis catalyzed by POS-

PVA lipase. Reactions were performed at 37oC for 24 h, using caprylic acid as 

acyl donor.  
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5. CONCLUSÃO 
 

O emprego de enzimas como catalisadores industriais em substituição 

aos processos químicos convencionais é limitado principalmente pelo alto custo 

dos biocatalisadores e pela sua baixa estabilidade operacional. A imobilização 

em suportes adequados pode superar essa limitação desde que o investimento 

inicial em matéria-prima (enzima, suporte, reagentes) seja compensado pela 

elevada atividade e estabilidade do derivado enzimático obtido. 

Neste trabalho, lipase de Mucor miehei foi imobilizada em diferentes 

suportes (nylon, nylon-álcool polivinílico e polisiloxano-álcool polivinílico), 

escolhendo-se como melhor derivado enzimático imobilizado aquele que 

apresentou maior estabilidade operacional. 

Embora a imobilização da lipase em nylon não tenha sido eficiente em 

termos de estabilidade operacional, uma vez que houve uma rápida perda de 

atividade após a primeira utilização do derivado enzimático imobilizado, os 

resultados obtidos mostraram que: 

• a lipase não se ligou covalentemente ao nylon; 

• a concentração inicial de lipase influenciou a ligação da enzima ao suporte;  

• a ativação do suporte com polietilenoimina exerceu um efeito negativo sobre 

a atividade do derivado enzimático imobilizado; 

• o maior tempo de contato entre a enzima e o suporte exerceu um efeito 

positivo sobre a imobilização. 

Para aumentar a estabilidade operacional da lipase imobilizada em 

nylon, duas estratégias foram utilizadas: 1) hidrólise ácida do nylon e 2) 

recobrimento do nylon com álcool polivinílico (PVA); seguida da ativação do 

suporte com glutaraldeído. 

A atividade residual da lipase imobilizada em nylon-PVA foi maior (16%) 

do que a atividade retida pelo nylon tratado com HCl (4%), sendo este sistema 

mais adequado para a imobilização de lipase de M. miehei, em termos de 

estabilidade operacional. 

Simultaneamente, a imobilização da lipase em polisiloxano-álcool 

polivinílico (POS-PVA) também foi testada. Este sistema foi o que apresentou a 

melhor estabilidade operacional, permitindo sete ciclos de utilização da lipase-
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POS-PVA, com atividade de 3,31 U.mg de proteína-1 por mg de suporte. Em 

relação a atividade da enzima livre, a retenção de atividade da lipase-POS-PVA 

foi de 69,1%. 

Este sistema foi então caracterizado em relação aos parâmetros Km e 

Vmax aparentes, utilizando ρ-nitrofenol palmitato como substrato, temperatura 

ótima e pH ótimo, e comparado com os mesmos parâmetros para enzima livre. 

Para a enzima livre foi encontrado um Km de 390,44μM e Vmax de 

55,2μmol.min-1 por miligrama de proteína, enquanto que para a lipase 

imobilizada em POS-PVA foi encontrado um Km de 228,3μM e Vmax de 

36,06μmol.min-1 por miligrama de proteína, o que indicou que a lipase 

imobilizada atinge a velocidade máxima com menores quantidades de 

substrato. 

A temperatura ótima, tanto para lipase livre como para imobilizada, foi de 

45oC. Porém houve uma mudança de pH ótimo após a imobilização, uma vez 

que para a enzima livre o pH ótimo foi de 7,0,  e o da enzima imobilizada foi de 

8,0. Vale ressaltar que foi observado um aumento da atividade relativa da 

lipase imobilizada, quando em valores de temperatura e pH fora da faixa ótima. 

Assim, a imobilização covalente de lipase de M. Miehei em partículas de 

POS-PVA mostrou-se como uma alternativa viável para o emprego econômico 

de lipases em reações de hidrólise 

A lipase POS-PVA foi então aplicada na síntese do butirato de butila, a 

partir de n-butanol e ácido butírico. A razão molar do substrato foi um 

parâmetro importante para a síntese enzimática. Os maiores rendimentos 

foram obtidos empregando-se ácido butírico em excesso e concentração de 

lipase imobilizada igual ou maior que 25mg/mL. 

Também foi observada uma forte relação entre a polaridade dos 

reagentes e a formação de éster, sendo considerados os reagentes mais 

adequados para esterificação, ácido contendo oito carbonos (ácido caprílico) e 

álcool primário contendo quatro carbonos (n-butanol).  Esta combinação 

resultou nos maiores rendimentosde esterificação. 

Estes estudos iniciais indicam que a imobilização de lipase em POS-

PVA é uma alternativa bastante promissora para a aplicação industrial de 

lipases. 


