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RESUMO 

 

Ambientes marinhos vêm sendo contaminados por vazamentos de petróleo, 
caracterizados por catástrofes ambientais, e que causam danos irreparáveis ao 
ecossistema. Assim, diversos métodos de remediação estão sendo estudados, sendo 
a utilização de enzimas como lipases uma opção que contribui com a degradação de 
moléculas complexas do contaminante, convertendo-as em compostos menores de 
pouca ou nenhuma toxicidade. Para evitar a sua dispersão na área impactada, além 
de gerar outros benefícios, a imobilização das enzimas em suportes com capacidade 
de adsorção do petróleo se torna uma grande alternativa. Desta forma, o objetivo 
deste trabalho foi a utilização de nanofibras de poliamida-6 (PA-6), que possuem 
poder de adsorção, como suporte de imobilização da enzima lipase, que é altamente 
específica na quebra de óleos, para o estudo da remoção de petróleo em regiões 
impactadas. O método de trabalho incluiu a eletrofiação de nanofibras poliméricas, a 
imobilização por adsorção de lipase de Thermomyces lanuginosus (LTL) comercial 
nas nanofibras, a medida da atividade de hidrólise enzimática, assim como 
caracterizações da superfície do sistema lipase-nanofibras. Os testes de degradação 
do petróleo foram realizados em triplicata em placas contendo água destilada ou água 
do mar, utilizando a LTL imobilizada em nanofibras de PA-6, a LTL livre ou apenas 
nanofibras de PA-6. O melhor resultado de imobilização média (64 ± 5%) foi obtido 
com a segunda menor concentração de enzima testada (47 U.L-1.min-1), obtendo 
eficiência alta de 368%. Adicionando-se 40 U.L-1.min-1 de lipase, o ensaio de 
degradação com a enzima imobilizada obteve redução de 54 ± 1% na massa de 
petróleo, seguida por 34 ± 1% de redução utilizando a enzima livre e 29 ± 0% utilizando 
apenas as nanofibras como adsorventes. Conclui-se que o método se mostrou eficaz, 
aliando um suporte adsorvente de nanofibras poliméricas de PA-6 com enzima 
lipolítica de T. lanuginosus imobilizada, o que comprovou a eficiência degradadora de 
petróleo em água doce e salgada. 
 
Palavras-chave: Petróleo. Degradação. Lipase. Imobilização de enzimas. 
Nanofibras. Remediação ambiental. 
  



 
 

ABSTRACT 

 

Marine environments have been contaminated by oil spills, characterized by 
environmental catastrophes, which cause irreparable damage to the ecosystem. Thus, 
several methods of remediation have been studied, and the use of enzymes as lipases 
is an option that contributes to the degradation of complex molecules of the 
contaminant, converting them into smaller compounds with little or no toxicity. To avoid 
their dispersion in the impacted area, besides generating other benefits, the 
immobilization of enzymes in supports with capacity of oil adsorption becomes a great 
alternative. Thus, the objective of this work was the use of polyamide-6 (PA-6) 
nanofibers, which have adsorption capacity, as support of immobilization of lipase 
enzyme, which is highly specific in the breakage of oils, for the study of oil removal in 
impacted regions. The work method included the electrofying of polymeric nanofibers, 
immobilization by adsorption of commercial Thermomyces lanuginosus lipase (LTL) on 
nanofibers, the measurement of enzymatic hydrolysis activity, as well as surface 
characterizations of the lipase-nanofibers system. Oil degradation tests were 
performed in triplicate on plates containing distilled water or sea water, using LTL 
immobilized on PA-6 nanofibers, free LTL or only PA-6 nanofibers. The best 
immobilization result (64 ± 5%) was obtained with the second lowest enzyme 
concentration tested (47 U.L-1.min-1), obtaining a high efficiency of 368%. Adding 40 
U.L-1.min-1 of lipase, the degradation assay with the immobilized enzyme obtained 
reduction of 54 ± 1% in the oil mass, followed by 34 ± 1% reduction using free enzyme 
and 29 ± 0% using only nanofibers as adsorbents. In conclusion, the method proved 
to be effective by combining an adsorbent support of PA-6 polymeric nanofibers with 
immobilized T. lanuginosus lipolytic enzymes, which proved to efficiently degraded oil 
in fresh and saltwater. 
 
Keywords: Petroleum. Degradation. Lipase. Enzyme immobilization. Nanofibers. 
Environmental remediation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ambientalistas de todo o mundo vêm debatendo sobre a poluição de ambientes 

marinhos e costeiros causada por vazamentos de petróleo em alto mar. A produção 

do petróleo envolve várias etapas, como a extração, o transporte do óleo cru (por 

navios ou oleodutos), o refino e a distribuição, fornecendo riscos de contaminação 

ambiental em toda a cadeia produtiva (DUARTE, 2016). Derrames de petróleo são 

considerados grandes catástrofes ambientais, contribuindo anualmente com 10% da 

poluição dos oceanos e, mais especificamente, com 600.000 toneladas de petróleo 

bruto derramadas em acidentes ou descargas ilegais (CRAIG et al., 2012). 

O petróleo é uma substância natural não-renovável, matéria-prima resultante 

da mistura de diversos hidrocarbonetos, ele pode ser encontrado nos estados sólido, 

líquido ou gasoso, dependendo das condições de temperatura e pressão a que está 

sujeito. Conhecido como uma substância oleosa, o petróleo é inflamável, menos 

denso que a água, com cheiro característico e de coloração entre o negro e o castanho 

escuro (SEABRA, 2005; VECCHIA, 2010). 

Sua presença em ambientes aquáticos, até em baixas concentrações, pode 

interferir nos processos vitais e de reprodução da vida marinha, afetando toda a cadeia 

alimentar e acarretando danos irreparáveis àquele ecossistema. Além disso, muitas 

vezes os organismos marinhos não são imediatamente mortos pelo derrame, mas 

podem incorporar o óleo e tornar a carne inadequada também ao consumo humano 

(CRAIG et al., 2012). 

 Visando a diminuição do risco para o ambiente, devido à poluição crescente e 

acidentes industriais envolvendo as cadeias de indústrias voltadas ao petróleo, vê-se 

como necessário o desenvolvimento de medidas de redução ou minimização dos 

danos ambientais e econômicos causados. Assim, diversos métodos de remediação 

de ambientes impactados pelo derramamento de petróleo têm sido utilizados 

internacionalmente, sendo a escolha do método influenciada pelo tipo de ecossistema 

impactado (suas características e sensibilidade), pelo tipo de óleo derramado, e por 

fatores técnicos como o acesso e tipo de equipamento a ser utilizado (custo de 

operação). Um método inadequado de remediação pode amplificar os danos 

ambientais (CRAIG et al., 2012), e a química ambiental está sendo vista como uma 

forte ferramenta para proteção e remediação dos ambientes afetados. 
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Pesquisas como a de Vasconcellos (2006) utilizaram microrganismos em 

reações de biodegradação de petróleo, marcada pela diminuição do teor de 

hidrocarbonetos saturados. Estes microrganismos foram isolados de reservatórios de 

petróleo, porém a sua utilização em outros locais pode comprometer o ciclo ecológico 

ali presente, sendo uma alternativa a utilização de enzimas degradadoras produzidas 

por eles. 

As enzimas são conhecidas como biocatalisadores, elas são proteínas que 

possuem como principal função catalisar reações em organismos, sendo utilizadas na 

química como uma alternativa aos processos químicos clássicos, por apresentarem 

inúmeras vantagens como a elevada velocidade de reação, especificidade, a 

compatibilidade com substratos sintéticos e a seletividade ao tipo de reação que 

catalisam (CAMPBEL, 2000). Mais especificamente, devido às vantagens 

apresentadas pelas lipases, estas vêm sendo amplamente empregadas em várias 

aplicações industriais, como detergentes, na degradação de óleos, produção de 

biocombustíveis, nas indústrias alimentícia, farmacêutica, cosmética, de couro, papel 

e outras (MATEO et al., 2007). 

A utilização de enzimas em indústrias se torna mais viável com a elaboração 

de materiais que permitam sua eficiente imobilização e, desta forma, proporcionem 

uma maior estabilidade, melhor atividade catalítica, proteção em ambientes 

desnaturantes, diminuição da contaminação do produto, fácil separação e reutilização. 

Nanofibras poliméricas estão entre os materiais estudados para serem empregados 

com esta finalidade, podendo ser obtidas através da técnica de eletrofiação e 

possuem elevada porosidade, grande área superficial, excelentes propriedades 

mecânicas e podem ser sintetizadas com funcionalidades específicas (RENEKER; 

YARIN, 2008).   

A biorremediação com enzimas contribui com a degradação das moléculas 

complexas do contaminante, convertendo-o em compostos menores de pouca ou 

nenhuma toxicidade que são intermediários comuns das rotas catabólicas de micro-

organismos presentes no ambiente aquático. Ademais, há de se destacar esta 

mineralização dos compostos, já que uma remediação por adsorção apenas 

transferiria o material contaminado de um local para outro (DUARTE, 2016). 

Em vista disso, a utilização de nanofibras, que possuem alto poder de adsorção 

de substâncias hidrofóbicas, em conjunto com a enzima lipase (imobilizada neste 

suporte), que é altamente específica na quebra de óleos, deve possibilitar o 
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desenvolvimento de um material extremamente eficaz na remoção de petróleo em 

regiões impactadas. Não foram encontrados na literatura pesquisas que utilizem o 

mesmo método para este fim. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

Os objetivos geral e específicos desta pesquisa estão dispostos nos próximos 

itens. 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste trabalho é a degradação de petróleo em meio aquoso 

pela enzima lipase de Thermomyces lanuginosus (LTL) imobilizada em nanofibras 

poliméricas de poliamida-6 (PA-6). 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

São objetivos específicos desta pesquisa: 

i. Preparar nanofibras por meio da técnica de eletrofiação, empregando solução 

do polímero poliamida-6; 

ii. Otimizar os parâmetros de imobilização da enzima LTL, como a concentração 

de enzima na solução, obtendo-se quantitativamente o percentual de 

imobilização e a atividade recuperada da enzima no suporte; 

iii. Realizar ensaios de degradação do petróleo empregando a enzima imobilizada, 

tanto em água doce quanto em água salgada. A partir disso, comparar os 

resultados de degradação com a enzima livre e o suporte de nanofibras sem 

enzimas; 

iv. Caracterizar as nanofibras com e sem a enzima imobilizada por meio de 

microscopia eletrônica de varredura (MEV), medida do ângulo de contato com a 

água (WAC) e espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier 

(FTIR). 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

A crescente necessidade por produtos provenientes do petróleo tem 

aumentado o número de pontos de exploração deste recurso natural, tanto na terra 

quanto em alto mar. No entanto, o aumento da exploração e produção de petróleo 

aumentou também o índice de acidentes, como o que ocorreu no Golfo do México em 

abril de 2010, onde vazaram cerca de 4,9 milhões de barris do óleo no mar (Figura 1), 

sendo o maior vazamento de petróleo que já aconteceu na história do mundo, o que 

causou um prejuízo de bilhões de dólares e um grande impacto ambiental, pelo fato 

do petróleo ser de difícil degradação (CRONE; TOLSTOY, 2010). 

 

Figura 1 - Vazamento de petróleo da Deepwater Horizon em 2010 

 
          Fonte: Lallanilla (2012) 

 

Em busca de uma alternativa sustentável para minimizar os impactos 

ambientais gerados por estes acidentes, este trabalho propõe a utilização de enzimas 

lipolíticas, que auxiliam na degradação do petróleo de forma rápida e eficiente, 

evitando maiores danos ao meio ambiente. Para evitar a perda ou dispersão dessas 

enzimas na área impactada, além de gerar outros benefícios, a imobilização delas em 

suportes com capacidade de adsorção do petróleo se torna uma grande alternativa. 

Visa-se, portanto, a imobilização da enzima lipase em nanofibras de poliamida-6 para 

um aumento na eficiência e rapidez na degradação do petróleo em derramamentos, 

diminuindo o impacto ambiental gerado. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Nesta seção é apresentada uma revisão da literatura abordando os principais 

temas do trabalho realizado. A compreensão da composição do petróleo, do 

mecanismo ação da enzima utilizada, de métodos de imobilização em suportes 

nanofibrosos, assim como da estrutura de nanofibras poliméricas é de extrema 

importância para a aplicação dos testes propostos. 

 

2.1 PETRÓLEO 

 

O petróleo é encontrado na natureza, produzido a partir de fósseis, e é de 

grande importância econômica, por ser uma fonte de energia e matéria-prima para 

diferentes processos e produtos da indústria. Ele é um composto natural resultante da 

mistura de compostos, possui alta toxicidade e densidade menor que a da água 

(CRAIG et al., 2012). É uma mistura complexa de compostos orgânicos, sendo 

constituído, em termos elementares, essencialmente por carbono (80 a 90% em 

peso), hidrogênio (10 a 15%), enxofre (até 5%), oxigênio (até 4%), nitrogênio (até 2%) 

e traço de outros elementos como níquel e vanádio (VAZ, 2011).   

Sua composição principal (Figura 2) é formada por quatro frações de 

hidrocarbonetos: saturados, aromáticos e polares, como resinas e asfaltenos. Os 

saturados não possuem duplas ligações e podem ser parafinas (cadeia alifática) e 

naftenos; os aromáticos contêm pelo menos um anel aromático e incluem os 

benzenos, toluenos, etilbenzenos e xilenos (conhecidos por BTEX) e os 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (conhecidos por HPAs), ambos de alta 

toxicidade e recalcitrância; as resinas e os asfaltenos contêm compostos polares de 

nitrogênio, enxofre e/ou oxigênio (DUARTE, 2016). 
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Figura 2 - Composição química do petróleo 

 
          Fonte: Vaz (2011) 

 

2.2 ENZIMAS 

 

Uma sequência linear de aminoácidos forma a estrutura primária de uma 

enzima, enquanto o arranjo espacial desta cadeia forma sua estrutura secundária. O 

enovelamento destes arranjos forma a estrutura terciária, e quando a enzima possui 

mais de uma subunidade ou cadeira peptídica, as interações ainda podem originar 

uma estrutura quaternária (COELHO; SALGADO; RIBEIRO, 2008). 

Enzimas possuem inúmeras propriedades que tornam seu uso atrativo como 

catalisador, como a sua alta eficiência catalítica (elevam a velocidade de uma reação 

de 108 a 1012 vezes), seletividade, atuação em condições brandas de temperatura 

(30 a 70 ºC) e de pressão (CASTRO et al., 2004). Elas são altamente específicas, o 

que significa que reconhecem o seu substrato pelo seu sítio ativo, que é uma região 

tridimensional a qual se ligam os substratos e os cofatores para ocorrer a reação. Esse 

encaixe com o substrato é explicado pelo modelo chave-fechadura, postulado por 

Daniel Koshland Jr (LIMA, 2015). 

Dentre as reações enzimáticas conhecidas, há aquelas que formam moléculas 

complexas a partir de outras mais simples, ou aquelas que quebram moléculas 

complexas em outras mais simples, ou ainda aquelas que modificam moléculas. 

Assim, a Comissão Internacional de Enzimas, em 1956, dividiu as enzimas em seis 

classes principais, conforme o tipo de reações que catalisam: oxirredutases catalisam 

reações de oxidação-redução, transferases transferem grupos funcionais (amina, 

fosfato, acil, carboxil) entre moléculas, hidrolases catalisam reações de hidrólise de 

ligação covalente, liases adicionam grupos a ligações duplas ou removem grupos 

deixando dupla ligação, isomerases catalisam reações de interconversão entre 

isômeros óticos ou geométricos, e ligases catalisam a condensação de duas 
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moléculas. Além disso, estabeleceu-se a nomenclatura, composta por 4 dígitos que 

caracterizam a classe, subclasse, grupos químicos específicos que participam da 

reação e a enzima propriamente dita (LIMA, 2015).  

As enzimas comerciais são derivadas principalmente de fontes microbianas 

devido aos menores custos de produção e à facilidade de manipulação de suas 

propriedades (BORDINHÃO et al., 2015). Dentre elas, as lipases são muito utilizadas 

na indústria - devido à grande variedade de reações que podem catalisar -, em 

especial as produzidas por fungos, por serem extracelulares e mais facilmente 

recuperáveis do meio de cultivo (COLLA; REINEHR; COSTA, 2012). 

 

2.2.1 Lipases 

 

Lipases são caracterizadas pela Comissão Internacional de Enzimas como 

triacilglicerol éster hidrolases (EC 3.1.1.3), são produzidas naturalmente por 

microrganismos, animais e plantas (BORDINHÃO et al, 2015). Elas atuam sobre a 

ligação éster de vários compostos e, dependendo da fonte, podem ter massa 

molecular variando entre 20 a 75 kDa, atividade em pH na faixa entre 4 a 9 e em 

temperaturas variando desde a ambiente até 70 °C. São usualmente estáveis em 

soluções aquosas neutras à temperatura ambiente, apresentando uma atividade ótima 

na faixa de 30 a 40 °C. Contudo, sua termoestabilidade varia consideravelmente em 

função da origem, sendo as lipases microbianas as que possuem maior estabilidade 

térmica (CASTRO et al., 2004). 

Entre os processos que utilizam lipase, os de maior interesse estão as reações 

de hidrólise, síntese e transesterificação de lipídeos (Figura 3). O grande potencial 

biotecnológico dessa enzima se deve à sua alta estabilidade em solventes orgânicos, 

em não requerer a presença de co-fatores e em possuir larga especificidade pelo 

substrato (CASTRO et al., 2004). 
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Figura 3 - Reações catalisadas por lipases 

 
          Fonte: Castro et al (2004) 

 

A característica estrutural única das lipases é que o seu sítio ativo é coberto 

por uma superfície entrelaçada de oligopeptídeos helicoidais, denominada de tampa 

ou lid, a qual sofre alterações durante a interação com outras moléculas (Figura 4). 

Quando há ligação do substrato na superfície da enzima, esta tampa se move e altera 

a forma fechada da enzima para a forma aberta, com o centro ativo agora acessível 

ao substrato e, ao mesmo tempo, expondo uma larga superfície hidrofóbica que facilita 

a ligação da lipase à interface água-lipídeo (CASTRO et al., 2004; TEIXEIRA, 2017). 

Isto é, em soluções aquosas homogêneas, a lipase geralmente se apresenta numa 

conformação fechada e inativa, em que o sítio ativo está completamente isolado do 

meio reacional (LIMA, 2015). 
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Figura 4 - Alterações na estrutura da lipase 

 
          Fonte: Lima (2015) 

 

2.2.1.1 Lipase de Thermomyces lanuginosus 

 

Lipases regiosseletivas podem ser não-específicas, hidrolisam ésteres de 

ácidos graxos primários ou secundários e liberam ácidos graxos nas posições 1 ou 2, 

ou podem ser 1,3-específicas, hidrolisando apenas ésteres de ácidos graxos primários 

nas posições 1 ou 3 (TEIXEIRA, 2017), conforme Figura 5. A lipase de Thermomyces 

lanuginosus, espécie anteriormente conhecida como Humicola lanuginosa (CASTRO 

et al., 2004), consiste em uma lipase 1,3 específica, pois libera ácidos graxos das 

posições 1 e 3 (BORDINHÃO et al., 2015). 

 

Figura 5 - Especificidade de lipases 

 
          Fonte: Teixeira (2017) 

 

A LTL é uma hidrolase glicosilada de cerca de 30 kDa, de tamanho entre 8 e 

10 nm, altamente ativa em uma faixa grande de pH (entre 7 e 12) e com uma 

temperatura ótima entre 30 e 40 ºC, podendo apresentar uma atividade ainda 

significativa até 60 °C. Ela apresenta 269 resíduos de aminoácidos, sendo a tríade 

catalítica composta pelos resíduos Asp201, His258 e Ser146 (Figura 6), e o Trp89 é 
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o componente da parte central da tampa da TLL (Figura 7) (JAEGER et al., 1999 apud 

MATTE, 2015). 

 

Figura 6 - Principais resíduos de aminoácidos na estrutura da LTL 

 
          Fonte: Matte (2015) 

 

Figura 7 - Tampa na estrutura da LTL 

 
          Fonte: Adaptado de Fernandez-Lafuente (2010) 

 

2.2.1.2 Hidrólise Enzimática 

 

O sítio ativo da lipase é formado pelos aminoácidos serina, ácido aspártico (ou 

glutâmico) e histidina. A hidrólise do substrato é iniciada com a desprotonação da 

hidroxila da Ser pela amina da His, possibilitando ataque nucleofílico pelo oxigênio da 

serina ao átomo de carbono da carbonila na ligação éster, formando um intermediário 

tetraédrico (complexo enzima-substrato), estabilizado pelas ligações do hidrogênio a 

átomos de nitrogênio de resíduos da cadeia principal. A clivagem da ligação éster do 

substrato ocorre liberando um álcool na formação do complexo acil-lipase, cujo 

carbono é atacado pela hidroxila da água, sendo hidrolisado para liberar ácidos graxos 

(carboxílicos) e recuperar o sítio catalítico da enzima (MATTE, 2015; CASTRO et al., 

2004). A sequência das etapas está representada na Figura 8. 

 

 

Conformação fechada Conformação aberta 
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Figura 8 - Mecanismo de hidrólise catalisada por lipase 

 
          Fonte: Jaeger et al (1999) apud Matte (2015) 

 

2.2.2 Imobilização de Enzimas 

 

Apesar da existência de vários métodos de imobilização, não há um que seja 

aplicável para todas as enzimas, pois existem diferenças relacionadas às 

características e composição química de cada uma, às diferentes propriedades de 

substrato e produto e à finalidade de aplicação. A escolha do melhor método, portanto, 

deve ser baseada em parâmetros como atividade do imobilizado, estabilidade 

operacional, custo do procedimento de imobilização, toxicidade dos reagentes e 

propriedades finais desejadas para a enzima imobilizada (BORDINHÃO et al., 2015). 

Os métodos de imobilização de enzimas são divididos em três categorias: 

adsorção física ao suporte, em que a enzima é estabilizada por interações fracas, 
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apresentando vantagens como simplicidade, baixo custo e pouca alteração na 

estrutura conformacional; ligação covalente, em que há modificação na superfície do 

suporte com agentes bifuncionais como o glutaraldeído, sendo uma imobilização 

estável mas que pode causar um impedimento estérico nos sítios ativos;  e 

encapsulamento, que consiste no aprisionamento da enzima em uma rede polimérica, 

protegendo-a, mas podendo também inativá-la e prejudicar o acesso do substrato ao 

sítio ativo (LIMA, 2015). Na Figura 9, o fluxograma mostra como ocorrem alguns 

destes métodos. 

 

Figura 9 - Métodos de imobilização de enzimas 

 
          Fonte: Dalla-Vecchia; Nascimento; Soldi (2004) 

 

 Por se tratar de um método simples, foi empregada neste trabalho a 

imobilização de lipase por adsorção, retendo-a na superfície do suporte. Segundo 

Palomo et al (2002 apud PEREIRA, 2014), este tipo de imobilização interfacial 

promove um incremento na atividade de enzima, apresenta maior estabilidade térmica 

e possibilita a regeneração da matriz utilizada. 

 

2.3 NANOFIBRAS POLIMÉRICAS OBTIDAS POR ELETROFIAÇÃO 

 

O processamento de materiais poliméricos em tamanhos nanométricos se 

destaca em função das novas propriedades associadas a essa escala e das possíveis 

novas aplicações para tais materiais. Dentre os formatos de maior interesse científico 

e tecnológico, nanofibras ou nanofios estão entre os mais estudados (COSTA et al., 

2012), pois a orientação das cadeias aumenta a resistência mecânica do material 

(CANEVAROLO JUNIOR, 2013). Materiais nanoestruturados são de grande interesse 

pois podem oferecer maior retenção de enzimas, além de outras biomoléculas 

(DRECHSLER et al., 2004). 



24 
 

A morfologia e a geometria das nanofibras eletrofiadas podem ser 

caracterizadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV), ilustrando a 

distribuição de diâmetros das fibras ao fornecer uma visão geral da amostra (COSTA 

et al., 2012). No processo de eletrofiação, diversos parâmetros devem ser 

cuidadosamente estudados, tais como: viscosidade da solução que contém o 

polímero, diferença de voltagem entre a agulha e o coletor, umidade relativa da 

atmosfera, temperatura, condutividade da solução, dentre outras que garantem a 

reprodutibilidade das matrizes poliméricas formadas. O sistema consiste em uma 

agulha longa conectada à seringa, a qual contém a solução formadora da nanofibra e 

uma taxa de vazão controlada pelo equipamento; e um suporte coletor (RENEKER; 

YARIN, 2008), todos apresentados na Figura 10.  

 

Figura 10 - Formação de nanofibras por eletrofiação 

 
          Fonte: Adaptado de Bhardwaj; Kundu (2010) 

 

2.3.1 Suporte para imobilização de lipases 

 

Segundo Matte (2015), o tamanho de poro mais indicado para imobilização de 

lipases é de cerca de 100 nm. Uma falta de uniformidade nos tamanhos de poros 

permite que substratos menores penetrem, enquanto os maiores obstruem os canais, 

retardando e diminuindo a eficiência das reações enzimáticas, já que interfere não 

apenas na otimização de carga proteica sobre as superfícies internas, mas também 

na difusão de substratos e/ou produtos.  

Outra propriedade importante dos suportes de imobilização é a sua 

hidrofobicidade (Figura 11), pois sob baixa força iônica obtém-se a ativação da enzima 

Seringa 

Solução do polímero 

Fibras 

Coletor 

Alta voltagem 
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pelo seu sítio ativo (Fernandez-lafuente, 2010). O balanço hidrofílico/hidrofóbico da 

superfície do suporte é muito importante, pois em suportes hidrofóbicos a água pode 

ficar retida nos interstícios porosos e ao redor da enzima imobilizada, portanto uma 

quantidade mínima de água é necessária para preservar a estrutura conformacional 

da lipase (CARVALHO; LIMA; SOARES, 2015).  

 

Figura 11 - Imobilização de lipase em suporte hidrofóbico 

 
          Fonte: Fernandez-Lafuente (2010) 

 

2.3.2 Poliamida-6 (PA-6) 

 

A ligação amida -NH-CO- define a classe das poliamidas, que possuem alta 

resistência mecânica (rigidez), boa tenacidade e excelente estabilidade dimensional. 

A alta resistência mecânica se deve às ligações do tipo pontes de hidrogênio, 

formadas entre as carbonilas de uma cadeia e o hidrogênio da ligação amida da outra 

cadeia (Figura 12) (CANEVAROLO JUNIOR, 2013). 

 

Figura 12 - Estrutura repetitiva de uma poliamida 

 
          Fonte: Canevarolo Junior (2013) 
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Conforme Funai (2011), existem duas classes de nylon, uma formada por 

monômeros cíclicos e denominada do tipo AB (como o nylon-6 e o nylon-12), e a outra 

formada por diaminas e diácidos 6, denominada do tipo AABB (como nylon-6,6), 

sendo os termos A e B os grupos funcionais –NH2 e –COOH, respectivamente. O 

Nylon-6, conhecido também como policaproamida ou policaprolactama, é atualmente 

encontrado em materiais de sutura, membranas de diálise, curativo para queimaduras 

e substrato para cultura celular, sendo um material biocompatível e não bioabsorvível.  

Entre as características diferenciais do nylon-6, destacam-se a sua leveza, 

baixo coeficiente de atrito, resistência ao desgaste e a agentes químicos, alta 

cristalinidade, densidade moderada (1,14 g.cm-³), elasticidade e tenacidade 

(SCHNEIDER, 2018). No entanto, como os outros tipos de poliamidas, ele apresenta 

velocidade de degradação muito lenta para ser considerado biodegradável 

(CORREIA, 2008). 

 A escolha da utilização deste polímero para o cumprimento dos objetivos do 

trabalho consistiu em todas suas propriedades citadas. Com base nisto, o material é 

apresentado como um suporte promissor para imobilização de lipases, e para 

adsorção de petróleo.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Os reagentes, equipamentos e a metodologia utilizados na realização deste 

trabalho de pesquisa estão descritos nesta seção. Os experimentos foram realizados 

no período de abril a julho de 2019, no Laboratório de Proteínas e Microrganismos 

Aplicados à Química do Instituto de Química no Campus do Vale da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. 

 

3.1 MATERIAIS 

 

Os materiais utilizados incluíram vidrarias de uso comum em laboratório, como 

copos de béquer, tubos cônicos tipo falcon, placas de Petri de vidro e de plástico, 

provetas, balões de fundo chato; e com equipamentos como pHmetro, balanças 

analítica e semi-analítica, equipamento de eletrofiação (Electrospinning), agitadores 

magnéticos, espectrofotômetro UV-Vis, centrífuga, entre outros. Além disso, todas as 

soluções foram preparadas precisamente e utilizando-se todos os equipamentos de 

proteção individual (EPI) necessários, após realizados os cálculos e pesquisas 

adequados para cada reagente. 

Na produção de nanofibras, foram utilizados o ácido fórmico, obtido da Synth, 

e o polímero poliamida-6 (PA-6), obtida da Radilons. Para a imobilização, a enzima 

utilizada foi a lipase de Thermomyces lanuginosus (LTL) obtida da Novozymes, os 

reagentes para medição de atividade enzimática foram p-nitrofenil palmitato (Sigma-

Aldrich), p-nitrofenol (Neon) e Triton X-100 (Sigma). Também foram utilizados 

isopropanol (Dinâmica), diclorometano (Química Moderna), Tris hidroximetil 

aminometano-HCl (Sigma), e a amostra de petróleo, denominada Bazu/Jubart e obtida 

da TRANSPETRO S.A.. 

 

3.2 PROCESSO DE ELETROFIAÇÃO 

 

A preparação do suporte formado pelas nanofibras foi realizada por 

eletrofiação, que consistiu na dissolução do polímero poliamida-6 (PA-6) em ácido 

fórmico (20% m/v), e posterior agitação pelo período de 24 h. Após este período, a 

solução foi transferida para uma seringa, a qual foi fixada no equipamento de 

eletrofiação (Instor, Brasil – Figura 13).  
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Figura 13 - Equipamento de eletrofiação 

 
          Fonte: Autora (2015) 

 

Um potencial positivo de +24 kV foi aplicado na ponta da seringa fixada e um 

potencial negativo de -1,5 kV foi aplicado na base coletora metálica, fixada abaixo da 

seringa, obtendo-se uma diferença de potencial. Durante o processo, a distância entre 

a ponta da seringa e o coletor foi de 15 cm, foi controlada a vazão da solução em 0,03 

mL.h-1 e a umidade relativa em cerca de 50%.  

 

3.3 IMOBILIZAÇÃO DA ENZIMA NAS NANOFIBRAS 

 

A imobilização da enzima em nanofibras de PA-6 foi realizada por meio do 

contato de um pedaço de cerca de 5 cm² de nanofibras (2 a 3 mg) com a enzima LTL 

em tampão Tris-HCl (pH 7,5) 50 mM, segundo Figura 14. Foram adicionadas 

diferentes concentrações (Unidades) de enzima em 2,0 mL de solução (variando 

volumes de lipase comercial desde 0,25 mL a 2,0 mL), pipetando-as em placas de 

Petri de 3,5 cm de diâmetro, as quais continham os pedaços de membrana de 

nanofibras, e manteve-se os conjuntos enzima-nanofibras por 24 h à 5 ºC em 

refrigerador.  
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Figura 14 - Pedaço de nanofibra com dimensões e massa especificadas 

 
          Fonte: Autora (2019) 

 

Para fins de comparação nos testes subsequentes, nanofibras sem enzima 

imobilizada passaram pelas mesmas condições, permanecendo 24 h em 2 mL de 

tampão no refrigerador. 

Após este processo, as membranas foram retiradas das placas e lavadas com 

1 mL de tampão Tris de pH 7,5, para a eliminação de possíveis enzimas não 

imobilizadas. O sobrenadante foi armazenado para a determinação da porcentagem 

de imobilização e as nanofibras com a enzima imobilizada foram utilizadas, parte na 

determinação da atividade recuperada de LTL e parte nos testes de degradação do 

petróleo. 

 

3.3.1 Determinação da atividade enzimática 

 

A determinação da atividade enzimática foi baseada na reação de hidrólise do 

p-nitrofenil palmitato (pNPP) por lipases, formando como produtos ácido palmítico e 

p-nitrofenol (pNP) (Figura 15), cuja presença pode ser quantificada 

espectrofotometricamente à 410 nm (LUZ, 2014). 
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Figura 15 - Reação de hidrólise do pNPP 

 
          Fonte: Adaptado de Luz (2014) 

 

Baseando-se na Figura 16, no entanto, sabe-se que a lipase se mantém pouco 

ativa em solução aquosa, precisando de uma fonte detergente como Triton X-100 para 

mover sua tampa e se manter mais ativa por maior período. 

 

Figura 16 - Lipase de conformação ativa na presença de Triton X-100 

 
            Fonte: Adaptado de Mateo et al. (2007) 

 

Para isso, foram preparadas duas soluções: 

 

Solução A: pNPP 8 mM em isopropanol; 

Solução B: Triton X–100 8 mM em tampão Tris–HCl 50 mM de pH 7,5 

 

Estas duas soluções foram aquecidas à 38ºC e agitadas durante 10 minutos 

antes de cada ensaio. Após este tempo, preparou-se o substrato (1:9 %v/v solução 
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A/solução B) adicionando lentamente 1 unidade volumétrica da solução A em 9 

unidades volumétricas da solução B, sob agitação constante à 38ºC para formar a 

solução C.  

Para prosseguimento da reação, foram adicionadas 9 unidades volumétricas 

da solução C para uma unidade volumétrica da amostra a ser testada com enzima. 

Assim, para a cubeta de 1 mL utilizada, uma alíquota de 0,1 mL de amostra foi 

combinada a 0,9 mL do substrato (solução C). As alíquotas misturadas foram então 

aquecidas em banho-maria de 38 °C por um período de 5 min, e a coloração amarela 

na solução foi identificada por meio de leitura da absorbância a 410 nm em 

espectrofotômetro UV-Vis (Modelo UV-1600 da PRÓ-ANÁLISE). 

 A quantificação do pNP nas amostras avaliadas foi realizada por meio de curva 

de calibração externa na faixa de concentração de 0,01 a 0,10 mmol.L-1 de pNP 

(Figura 17), com um R² ajustado de 0,99761 e coeficiente angular de 5,87636. A 

atividade enzimática foi determinada considerando-se a curva de calibração do pNP 

feita nas mesmas condições descritas acima, em que uma unidade de lipase foi 

definida como a quantidade de enzima necessária para liberar 1 μmol de p-nitrofenol 

por minuto, nas condições do ensaio. 

 

Figura 17 - Curva padrão do p-nitrofenol a 410 nm 

 
          Fonte: Autora (2019) 

 

Foi possível a determinação da atividade enzimática em Unidades por litro por 

minuto de reação (U.L-1.min-1) para a solução de enzima livre (AT1) (equação 1), para 

o sobrenadante da imobilização (AT2) (equação 2) e para as nanofibras (AT3) 

(equação 3). O percentual de atividade recuperada da enzima após imobilização nas 
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nanofibras (AR) foi calculado pela razão entre a atividade dela imobilizada e a dela 

livre (equação 4) e o percentual de enzima imobilizada (I) foi calculado a partir da 

atividade da enzima no sobrenadante da imobilização em relação à quantidade de 

enzima adicionada no processo (equação 5). 

 

𝐴𝑇1 = [
(𝐴𝑠𝑜𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒) 𝑥 (𝐹𝐷)

(𝑏) 𝑥 (𝑡)
]              (1) 

𝐴𝑇2 =  [
(𝐴𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒)𝑥 (𝐹𝐷)

(𝑏)𝑥 (𝑡)
]               (2) 

𝐴𝑇3 =  [
(𝐴𝑛𝑎𝑛𝑜𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎)𝑥 (𝑉𝑒𝑛𝑠𝑎𝑖𝑜)

(𝑏)𝑥 (𝑡)
]             (3) 

𝐴𝑅 =  
(𝐴𝑇3)

(𝐴𝑇1)
𝑥 100               (4) 

𝐼 =
(𝐴𝑇1−𝐴𝑇2)

𝐴𝑇1
𝑥 100                       (5) 

 

Onde A é a absorbância a 410 nm, FD é o fator de diluição (igual a 10, já que 

a reação ocorre em 1:9 de enzima:substrato); b é o coeficiente angular da curva de 

calibração; t é o tempo da reação em minutos; e Vensaio é o volume de substrato 

adicionado às amostras de nanofibras (igual a 0,9 mL). 

 

3.4 CARACTERIZAÇÃO DO SUPORTE 

 

 A superfície do suporte foi caracterizada a fim de comprovar a imobilização da 

lipase na superfície das nanofibras. Para isto, foi medido o ângulo de contato de uma 

gota de água com as superfícies com e sem enzima, foram visualizadas 

microscopicamente as superfícies com e sem enzimas, assim como foram 

espectroscopicamente avaliados os grupos funcionais presentes nas superfícies dos 

sistemas. 

 

3.4.1 Medida do ângulo de contato com água (WCA) 

 

A hidrofobicidade da superfície das nanofibras foi medida pelos ângulos de 

contato formados entre a gota de água e a superfície, empregando 3 µL de água e 

utilizando o equipamento OCA20 (Dataphysics). Antes da análise, as amostras foram 

submetidas a duas horas de secagem em estufa à 40 °C. 
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As membranas foram fixadas à lâmina do equipamento com o uso de fita dupla-

face, deixando a superfície lisa para obter uma melhor eficiência do método. Mediu-

se o ângulo de contato da amostra de nanofibras de poliamida-6, da amostra de 

poliamida-6 com lipase imobilizada (67 U.L-1.min-1, aproximadamente 40 Unidades de 

enzima por grama de suporte), e da amostra de poliamida-6 após teste de degradação 

do petróleo com enzima imobilizada. 

 

3.4.2 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

 As imagens das amostras de nanofibras e do biocatalisador imobilizado nelas, 

para avaliação e comparação de suas morfologias, foram realizadas em um 

microscópio eletrônico de varredura (modelo Hitachi JSM 6060) operando na voltagem 

de 10 kV. Antes da análise, as amostras foram submetidas a duas horas de secagem 

em estufa à 40 °C. 

As amostras foram previamente dispostas em stubs metálicos e revestidas com 

uma fina camada de ouro em um sistema de pulverização de diodo durante 10 min. 

Foram realizadas imagens de nanofibras de poliamida-6 e de nanofibras de poliamida-

6 com lipase imobilizada (67,39 U.L-1.min-1, aproximadamente 40 U de enzima por g 

de suporte), contando com as magnificações 10.000x e 20.000x. 

 

3.4.3 Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) 

 

Os espectros foram obtidos na faixa de comprimento de onda de 4000 a 600 

cm-1, para as nanofibras de poliamida-6, para a poliamida-6 com o biocatalisador 

imobilizado nela e para o mesmo sistema após o teste de degradação do petróleo, 

utilizando o equipamento Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de 

Fourier (FTIR) com Refletância Total Atenuada (ATR) de modelo Cary 630 (Agilent 

Techologies). Antes da análise, as amostras foram submetidas a duas horas de 

secagem em estufa à 40 °C. 
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3.5 ENSAIO DE DEGRADAÇÃO DO PETRÓLEO 

 

Para fins de comparação, os ensaios de degradação do petróleo foram 

realizados com a enzima imobilizada em nanofibras de PA-6 (EI), apenas com a 

membrana de nanofibras (N) e apenas com a enzima livre (EL). Os experimentos 

foram realizados em dois diferentes tipos de ambiente: água destilada (água doce) e 

água do mar (amostra coletada na praia de Rondinha-RS em maio de 2019), sendo a 

última testada apenas com a melhor condição de degradação obtida nos ensaios com 

água doce. Todos os ensaios foram realizados em placas de Petri, a partir da adição 

de 2 mL de água e de aproximadamente 15 mg de petróleo, e posterior colocação do 

material degradador em contato com o sistema água-óleo e leve agitação circular por 

1 min.  

Em seguida, retirou-se o material sólido com uma pinça, lavou-se a nanofibra 

com 1 mL de diclorometano e 1 mL de tampão, e mediu-se a atividade recuperada 

após o ensaio de degradação. O material líquido foi retirado e avaliou-se, através da 

próxima etapa, a porção de petróleo removida e/ou degradada durante o ensaio. 

Foi realizada a extração dos hidrocarbonetos e outros componentes apolares 

da solução aquosa, utilizando-se o método de extração líquido-líquido com o solvente 

diclorometano. Inicialmente, cada amostra foi transferida para um tubo Falcon de 15 

mL, realizando a lavagem da placa com 1 mL de diclorometano. Em seguida, o 

sistema foi agitado em ultrassom por 1 min e centrifugado à 3000 rpm por 5 minutos 

para a separação das fases orgânica e aquosa, realizando dois ciclos de extração.  

A fase aquosa foi descartada e a fase orgânica foi transferida para frascos 

previamente pesados, os quais permaneceram por 24 h na capela de exaustão para 

evaporação do solvente, sendo as primeiras 6 h sob aquecimento em uma chapa à 

45 ºC, e após as 24 h, deixada em estufa à 50 ºC por 3 h. Após o tempo total de 

secagem das amostras, os frascos foram pesados e foi possível calcular a 

porcentagem de remoção, a partir da diferença entre a massa de petróleo adicionada 

antes do ensaio de degradação e aquela posterior a este mesmo ensaio. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os resultados de imobilização e degradação do petróleo estão dispostos nesta 

seção, trazendo discussões pertinentes sobre o que eles representam para a 

pesquisa. 

 

4.1 ATIVIDADE ENZIMÁTICA 

 

 Após permanência dos conjuntos enzima-nanofibra por 24 h à 5 ºC, estes foram 

levados à temperatura ambiente e as nanofibras foram lavadas com tampão e 

transferidas para os tubos para análise de atividade enzimática. Na Figura 18, é 

possível visualizar as diferenças de cores do resultado do teste de atividade lipolítica, 

no tubo da esquerda foi avaliada a atividade de lipase no sobrenadante restante na 

placa, enquanto no tubo da direita foi avaliada a atividade na porção de nanofibra. A 

cor mais amarelada na presença das nanofibras mostra lipase mais ativa quando 

imobilizada do que livre no sobrenadante, o que permite concluir que ocorreu uma 

imobilização eficiente, em que a enzima foi adsorvida nas nanofibras de forma a deixar 

seu sítio catalítico livre para reagir com o substrato (tanto no teste de atividade quanto 

no teste de degradação, em que seu substrato é o petróleo). 

 

Figura 18 - Demonstração da cor do sobrenadante e da membrana de nanofibras 
após teste de atividade lipolítica 

 
           Fonte: Autora (2019) 
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 Imobilizando-se diferentes unidades (U) de enzimas, foi possível completar a 

Tabela 1, em que estão os dados de concentração de enzima livre adicionada, sua 

porcentagem de imobilização nas nanofibras e as quantidades de enzima ativa por 

massa ou por área de suporte. A eficiência da imobilização foi calculada pela equação 

6, representada pela razão entre as porcentagens médias de atividade recuperada e 

de imobilização. 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 (%) =  
𝐴𝑅

𝐼
 𝑥 100            (6) 

 

Tabela 1 - Resultados de imobilização, testes em triplicata 

U enzimas.L-1.min-1 
Imobilização 

(%) 
U enzima/ g 

suporte 
U enzima/ m² 

suporte 
Eficiência 

(%) 

40 56 ± 6 32 163 161 

47 64 ± 5 91 454 368 

96 50 ± 4 18 143 78 

143 43 ± 4 18 135 44 

240 34 ± 1 42 150 46 

270 13 ± 6 24 159 83 

361 38 ± 7 25 187 27 
Fonte: Autora (2019) 

 

 A concentração de enzimas de 47 U.L-1.min-1 foi a que obteve melhor 

percentual de imobilização nas nanofibras, assim como maiores valores de enzima 

imobilizada por massa e área de suporte, e, portanto, maior eficiência de imobilização. 

Este resultado mostrou-se satisfatório, à medida que não são necessárias grandes 

quantidades de enzima para a obtenção de uma boa atividade no suporte. 

 Para uma melhor visualização, foram plotados gráficos em colunas que 

mostram como variaram as Unidades de enzima ativa e porcentagem de imobilização 

em função das quantidades de enzima livre adicionadas (Figuras 19 e 20). Com menor 

quantidade de enzima testada obteve-se uma alta porcentagem de imobilização, 

porém não suficiente para obter uma distribuição adequada de enzima por massa e 

área de nanofibras, enquanto um pouco mais de lipase (47 U.L-1.min-1) conseguiu-se 

uma melhor quantidade de enzima ativa no suporte. 

 Aumentando-se a quantidade de enzima, foi visualizada uma queda na 

imobilização, dada pela provável saturação das regiões das nanofibras onde a enzima 

permanece adsorvida. Em maiores concentrações de enzima, especificamente na 

quantidade testada de 361 U.L-1.min-1, o leve aumento pode ser explicado pela adesão 
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de lipases por cima das lipases já imobilizadas nas nanofibras, originando uma 

estrutura de moléculas de lipase aglomeradas. 

 

Figura 19 - Porcentagem de imobilização e Unidades de enzima ativa por massa de 
suporte após imobilização de diferentes unidades de lipase nas nanofibras 

 
          Fonte: Autora, 2019 

 

Figura 20 - Porcentagem de imobilização e Unidades de enzima ativa por área de 
suporte após imobilização de diferentes unidades de lipase nas nanofibras 

 
          Fonte: Autora, 2019 

 

 Bruno, Lima Filho e Castro (2008) obtiveram valores similares de imobilização 

de lipase Candida rugosa (52% de imobilização e 85 U por grama de suporte), 

utilizando como suporte partículas magnéticas de álcool polivinílico polissiloxano. 

Escassos trabalhos utilizaram como suporte para imobilização de lipase nanofibras 

poliméricas, mesmo sendo um método que apresentou eficiência de imobilização alta. 
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4.2 CARACTERIZAÇÃO 

 

 Nos próximos itens, apresentam-se os resultados e discussão referente aos 

métodos de caracterização realizados na nanofibra com e sem a enzima imobilizada. 

 

4.2.1 Medida do ângulo de contato (WCA) 

 

Segundo Lima e Luz (2007), o grau de molhabilidade de uma superfície sólida 

é expresso pelo ângulo de contato (θ). Um sólido hidrofílico é completamente molhável 

pela água, apresentando um ângulo de contato inferior a 90°, enquanto um sólido 

hidrofóbico possui molhabilidade parcial, apresentando ângulos superiores a 90° 

(MATTOS, 2012).  

 Conforme a Tabela 2, os valores de ângulo de contato obtidos a partir de 3 µL 

de água nas superfícies das amostras aumentaram de acordo com o previsto. A 

amostra apenas de nanofibra (N) apresentou um ângulo de contato de 51°, mostrando 

a hidrofilicidade da poliamida-6. Após a imobilização de lipase na nanofibra (N+L), 

houve um aumento na hidrofobicidade da amostra, marcado pelo aumento do ângulo 

de contato, ainda caracterizado como hidrofílico, demonstrando, com isso, a presença 

da enzima lipase a qual possui regiões hidrofóbicas em sua superfície. Após o teste 

de degradação do petróleo (N+L+P), a amostra apresentou um caráter hidrofóbico, 

marcado por um ângulo de contato superior a 90°, demonstrando que moléculas 

apolares do petróleo foram adsorvidas na superfície do material. 

 

Tabela 2 - Valores de ângulo de contato com gota de água 

Amostra CA (M) [°] 

1 N 51 ± 2 

2 N + L 61 ± 1 

3 N + L + P 118 ± 0 
Fonte: Autora (2019) 

 

 Da mesma forma que os valores de WCA, a Figura 21 mostra as fotos 

capturadas pelo equipamento durante o procedimento, estando bem visíveis as gotas 

formadas pela adição de água, formando os ângulos já citados. As fotos 1 e 2 ilustram 

superfícies hidrofílicas, marcadas por ângulos baixos em contato com água, absorvida 

pelas amostras após um tempo em contato, enquanto a foto 3 ilustra uma superfície 
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hidrofóbica, marcada por ângulo alto em contato com água, que permanece como gota 

sem ser absorvida. 

 

Figura 21 - Gotas de água nas superfícies das amostras. 1) Nanofibra; 2) Lipase 
imobilizada no suporte; 3) Petróleo adsorvido após teste de degradação 

 
           Fonte: Autora (2019) 

 

4.2.2 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

 Pode ser visualizado na Figura 22 que a amostra apenas de nanofibras e a 

amostra com enzimas imobilizadas neste suporte apresentaram diferenças em suas 

superfícies, aparentes no MEV. Em A e B é possível visualizar a nanofibra de PA-6 

com diâmetros relativamente uniformes, poucas fibras com defeitos, e porosidade 

uniforme entre elas. Em C e D, são visíveis a presença da enzima LTL imobilizada em 

algumas regiões das nanofibras, provavelmente em pequenos aglomerados, de 

tamanhos próximos ao diâmetro das nanofibras. 
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Figura 22 - Microscopia eletrônica de varredura. A) Nanofibras de PA-6 a x10000; B) 
Nanofibras de PA-6 a x20000; C e D) Enzima LTL imobilizada em nanofibras de PA-

6 a x20000 

 
          Fonte: Autora (2019) 

 

 Os resultados de visualização das nanofibras corroboraram com as 

visualizadas por Nectoux et al (2019), as quais foram identificadas pelo software 

“Image J” como microfibras, apresentando diâmetro médio das fibras como 0,245 µm. 

A partir deste dado, autores da área têm substituído o termo “nanofibras” por 

“microfibras”, uma vez que foi constatada sua escala submicrométrica. 

Com as imagens, obteve-se mais uma comprovação da imobilização das 

enzimas de interesse no suporte eletrofiado. Desta forma, pôde-se prosseguir com os 

ensaios de degradação, comparando-se o suporte puro e o suporte com a enzima 

imobilizada, conforme objetivo do trabalho. 

 

4.2.3 Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) 

 

 Este método espectroscópico permite concluir quais tipos de ligações atômicas 

estão presentes nas amostras, através de vibrações moleculares na região do 

Infravermelho. Na Figura 23, é possível visualizar os picos de transmitância das 

amostras, sendo em preto o espectro das nanofibras de PA-6, e em verde o espectro 

da lipase imobilizada no suporte. Pode-se verificar que após o processo de 

imobilização, manteve-se o perfil do polímero, mas se observam picos em outros 

comprimentos de onda, provavelmente referentes à presença da enzima LTL. 

 

 

 



41 
 

Figura 23 - FTIR das amostras de poliamida-6 e lipase imobilizada no suporte 

 
         Fonte: Autora (2019) 

 

Segundo a literatura, a banda em 3300 cm-1 corresponde ao estiramento de N-

H em amidas, das quais também aparece banda em 1650 cm-1, compreendendo 80% 

do estiramento do grupo carbonila, 10% de deformação angular –CNH e 10% de 

estiramento –CN (FORATO et al., 2010). Além destes picos característicos para a 

superfície das nanofibras de poliamida-6, no comprimento 2930 cm-1 o pico 

corresponde à vibração CH2 de carbono não-simétrico, e no comprimento 1550 cm−1 

o pico também corresponde aos grupos NH e CN de amida (NECTOUX et al., 2019). 

 Em verde, é possível visualizar diferenças devido à presença de lipase 

imobilizada no suporte polimérico. Silva (2009) propõe que o pico característico da 

lipase se dá no comprimento 1050 cm-1, envolvendo a vibração de deformação do 

grupamento amino primário -NH2. Outro pico se deu em 1290 cm-1, devido à 

deformação angular nas ligações O-H e deformação axial de C-O em ácidos 

carboxílicos, presentes nos aminoácidos que compõem a enzima.  

 

4.3 DEGRADAÇÃO DO PETRÓLEO 

 

 A degradação foi avaliada qualitativamente por meio de fotos do ensaio e a 

massa resultante após secagem, e foi determinada quantitativamente por pesagem 

do óleo após extração. Nesta seção, os resultados dos testes de degradação estão 

dispostos, utilizando o principal método proposto pelo trabalho. 

 

4000 3000 2000 1000

1040

1290

1540

1630

29303185

 T
ra

n
s
m

it
â
n
c
ia

 (
u
n

id
a

d
e

 a
rb

it
rá

ri
a

)

Comprimento de onda (cm-1)

 Nanofibras de poliamida-6

 Lipase imobilizada no suporte

3300



42 
 

4.3.1 Análise por diferença de massa 

 

 A Figura 24 ilustra a primeira etapa da extração realizada, em que o conteúdo 

da placa após o ensaio de degradação foi transferido para um tubo e a placa foi lavada 

com diclorometano, transferindo toda a massa de petróleo para ser realizada a 

extração líquido-líquido. É possível visualizar a emulsão formada em alguns tubos, 

antes mesmo de serem submetidos ao ultrassom. Após a centrifugação, as fases se 

mostraram bem distintas, sendo possível a retirada da fase aquosa e a evaporação 

do solvente apolar da fase orgânica. 

 

Figura 24 - Demonstração da extração do petróleo da água utilizando diclorometano 

 
          Fonte: Autora (2019) 

  

Os ensaios foram filmados e fotografados, e os principais resultados estão 

resumidos na Tabela 3. A porcentagem de massa de petróleo removida foi calculada 

a partir da diferença de massa entre o frasco contendo petróleo após todos os 

procedimentos de secagem e a massa do frasco vazio. Os valores presentes na tabela 

mostram a média e desvio padrão das replicatas, obtendo-se melhores percentuais 

de degradação/remoção do petróleo com a utilização de enzima imobilizada nas 

nanofibras (EI), seguidos da enzima livre (EL), e por último da remoção apenas por 

adsorção das nanofibras (N). O padrão de extração foi preparado apenas com o 

petróleo e água, sem adição da nanofibra ou enzima. Verificou-se que parte da massa 
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do petróleo do padrão também foi perdida durante o processo de extração, porém, 

essa massa é ainda menor que os valores obtidos pela EL, EI e N, dando credibilidade 

à perda de massa causada por estes métodos. 

 

Tabela 3 - Resultados de degradação do petróleo, testes em duplicata (EL e N) e 
triplicata (EI) 

 Fonte: Autora (2019) 

 

 Ensaios utilizando maiores concentrações de lipase também foram testados, 

no entanto a maior porcentagem de remoção foi obtida com a menor concentração 

testada. Este resultado não corroborou com a melhor condição de imobilização, no 

entanto manteve-se como satisfatório, pelo mesmo motivo de que baixas 

concentrações são necessárias, apresentando menor custo. 

 Ao analisar a tabela, é possível afirmar que o método N reduziu, por adsorção, 

a quantidade de petróleo na água. A presença de lipase (EL), porém, contribuiu para 

a quebra de moléculas do petróleo em moléculas de menor densidade e massa 

(princípio da degradação). A utilização de LTL nas nanofibras (EI) propiciou a maior 

Amostra ANTES DURANTE DEPOIS 
% MASSA DE 
PETRÓLEO 
REMOVIDA 

EL  
(40 U.L-1.min-1) 

   

34 ± 1 

EI  
(40 U.L-1.min-1) 

   

54 ± 1 

N 

   

29 ± 0 

Padrão de extração: Água destilada 

 

23 ± 0 
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porcentagem de petróleo removido (54 ± 1%), já que, possivelmente, foram aliadas as 

propriedades das nanofibras e da lipase imobilizada (mais ativa que a lipase livre).  

 Foram realizados testes com água do mar em lugar de água destilada, para 

verificar se haveria a contribuição de microrganismos e enzimas presentes no 

ambiente aquático que acelerassem ainda mais a degradação. Na utilização da água 

salgada, no entanto, obteve-se reprodutibilidade nos resultados de água doce, e é 

possível observar, na Figura 25, as placas após o contato do material degradador com 

o petróleo em água do mar, que é o ambiente para o qual o trabalho foi proposto.  

 

Figura 25 - Placas após teste de degradação com água do mar. A) LTL imobilizada 
em nanofibras; B) Apenas nanofibras de PA-6; C) Apenas LTL livre; D) Padrão de 

extração 

 
          Fonte: Autora (2019) 

 

As placas em A são aquelas que utilizaram EI, as placas em B utilizaram N, as 

placas em C utilizaram EL e a placa em D apresenta o padrão de extração (apenas 

uma gota de petróleo em água do mar). Visualmente, as placas em B parecem ter 

propiciado a maior remoção do petróleo, porém os resultados discutidos a partir da 

Tabela 3 mostraram a perda de massa mais significativa por degradação na presença 

de LTL. 

  



45 
 

5 CONCLUSÕES 

 

 O petróleo em meio aquoso foi degradado pela lipase de Thermomyces 

lanuginosus imobilizada em nanofibras poliméricas de poliamida-6, cumprindo o 

objetivo geral do trabalho. Além disso, o sistema EI se mostrou mais eficiente que os 

métodos EL e N. Enzimas livres podem apresentar menores atividades e não são 

viáveis industrialmente, assim como apenas nanofibras de PA-6, que só adsorvem o 

petróleo, não transformando as moléculas, diferentemente da hidrólise realizada pela 

enzima. 

 O trabalho cumpriu todos os objetivos específicos propostos, pois foram 

preparadas nanofibras no equipamento Electrospinning e estabelecidos parâmetros 

da melhor condição de imobilização enzimática. Menores concentrações de enzima 

apresentaram os melhores resultados de imobilização e de remoção do petróleo, o 

que é excelente, uma vez que grandes quantidades de enzima elevariam os custos 

do processo. Os resultados de caracterização do sistema apresentaram diferenças no 

ângulo de contato com a água, no espectro da região do infravermelho e nas imagens 

microscópicas, comprovando a imobilização de lipase na superfície da amostra.  

 Desta forma, a pesquisa se revelou promissora, oferecendo uma revisão 

bibliográfica referente aos principais assuntos estudados e trazendo resultados bons 

e eficientes nos experimentos em escala laboratorial. Apesar disto, novos testes e 

propostas de otimização do processo devem ser feitos para sua aplicabilidade em 

maior escala. 
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 No viés de pesquisa e explicação de como ocorre a degradação relatada, os 

perfis cromatográficos da gota de petróleo antes e depois dos ensaios de degradação 

devem ser identificados, evidenciando quais moléculas foram transformadas pela LTL 

imobilizada, e comparando o perfil com os métodos utilizando só a enzima livre ou só 

a membrana de nanofibras. Isto proporcionaria estudos sobre a aplicação destas 

enzimas em outras reações de biotransformação, biodegradação e descontaminação 

de áreas ambientais. 

Visando a aplicabilidade desta pesquisa em descontaminação de ambientes 

aquosos como o mar, devem ser realizadas novas análises quanto ao aumento de 

escala de produção de nanofibras poliméricas, assim como de imobilização de 

enzimas neste suporte em grandes quantidades, considerando que as condições para 

a atividade lipolítica desejada devem ser mantidas. 

 Também para uma possível aplicação industrial, devem ser realizados testes 

de reutilização das nanofibras de PA-6 e das enzimas, já que o material polimérico 

não apresenta biodegradabilidade, devendo ser retirado do local após a sua utilização. 

Da mesma forma, uma análise econômica da viabilidade de aplicação do método deve 

ser pesquisada, e posteriormente proposta a empresas de serviços petroquímicos que 

necessitam de métodos emergenciais no caso de derramamentos de petróleo.  
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