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RESUMO 

A crescente preocupação com o meio ambiente tem alavancado a busca por materiais oriundos 

de fontes renováveis que contribuem para a geração de produtos considerados ambientalmente 

amigáveis e sustentáveis. Nesse contexto, a utilização de biomonômeros e de tecnologias de 

biotransformação enzimática para produção de biopolímeros, visando a produção de materiais 

biodegradáveis e compostáveis, é um grande passo para obtenção de um melhor gerenciamento 

de resíduos e aproveitamento da biomassa.  

Neste trabalho foram estudadas diferentes composições de monômeros de origem renovável, 

bem como, a síntese via catálise enzimática proporcionada pela lipase da C. antarctica – fração 

B (CAL B). Buscando preparar novas classes de bioaditivos para polímeros. Nesse estudo 

foram sintetizados oligoésteres a partir de diácidos e dióis, através de reações de 

policondensação em massa que é um processo considerado ambientalmente correto por não 

utilizar solventes orgânicos. 

A síntese via catalise convencional, se mostrou eficiente via policondensação em massa, 

gerando oligoésteres com baixa massa molar (< 2000 g.mol-1). Análises térmicas revelaram 

materiais cristalinos. A adição de apenas 10 % dos bio-oligoésteres à matriz do Poli (Ácido 

Láctico) (PLA) reduziu significativamente a Tg do material, indicando que esses oligômeros 

foram efetivos em promover a plastificação do PLA. 

De modo geral, as reações de policondensação enzimática com a CAL B foram efetivas na 

obtenção de produtos com propriedades físico-químicas semelhantes aos de catálise 

convencional. Dessa forma, espera-se contribuir através de um processo sustentável na 

preparação de novos materiais totalmente biodegradáveis.  

 

Palavras-chave: Lipase C. antarctica. Biomonômeros. Catálise enzimática. Policondensação.  

 

  



 
 

ABSTRACT 

The growing concern with the environment has leveraged the search for materials from 

renewable sources that contribute to the generation of products considered environmentally 

friendly and sustainable. In this context, the use of biomonomers and enzymatic 

biotransformation technologies to produce biopolymers, aiming at the production of 

biodegradable and compostable materials, is a big step towards better waste management and 

biomass utilization. 

In this work we studied different compositions of monomers of renewable origin, as well as the 

synthesis via enzymatic catalysis provided by C. antarctica lipase - fraction B (CAL B). 

Seeking to prepare new classes of polymer bioadditives. In this study, oligosesters were 

synthesized from diacids and diols through mass polycondensation reactions, which is 

considered an environmentally appropriate process for not using organic solvents. 

The synthesis by conventional catalysis, is efficient mass by polycondensation generating 

oligoesters with low molecular weight (<2000 g.mol-1). Thermal analysis revealed crystalline 

materials. The addition of only 10 % of the oligesters to the Poly (Lactic Acid) (PLA) matrix 

significantly reduced the material Tg, indicating that these oligomers were effective in 

promoting PLA plasticization. 

In general, enzymatic polycondensation reactions with CAL B were effective in obtaining 

products with physico-chemical properties similar to those of conventional catalysis. Therefore, 

it is expected to contribute through a sustainable process in the preparation of new fully 

biodegradable materials. 

 

Keyworlds: Lipase C. antarctica. Biomonomers. enzymatic catalysis. Polycondensation.  
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1. INTRODUÇÃO 

Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria do Plástico (ABIPLAST), a 

engenharia de polímeros é um dos ramos que mais tem crescido e se desenvolvido nos últimos 

anos. Sendo os principais consumidores de materiais plásticos os setores de construção civil, 

artigos de comércio em atacado/varejo e alimentícios, representando cerca de 25 %, 10 % e 18 

% respectivamente no ano de 2015. Para o ano de 2017, um aumento de 2,15 % na produção 

física em relação ao ano anterior foi atingido, evidenciando o crescimento do setor (CARELLI, 

2018).  Uma grande variedade de polímeros com diferentes propriedades é disponível 

comercialmente. Porém, muitos dos produtos confeccionados com polímeros apresentam ciclo 

de vida curto, principalmente na área de embalagens alimentícias e farmacêuticas, que são 

compostas por poli(etileno tereftalato) (PET), polietileno de baixa densidade (PEBD) e cloreto 

de polivinilideno (PVDC). O que ocasiona uma grande geração de resíduos e sua disposição 

final inadequada prejudicam e impactam negativamente o meio ambiente (ABIPLAST, 2018).  

Em termos gerais, as propriedades que caracterizam os polímeros são: versatilidade, 

leveza, flexibilidade, baixo custo e boas propriedades mecânicas. Somado a isso, o ajuste fino 

de propriedades pode ser atingido através da incorporação de aditivos, ou seja, refere-se ao uso 

de substâncias que podem ser incorporados intencionalmente aos polímeros de forma a 

conferir-lhes propriedades específicas (CARELLI, 2018). Tendo em vista que atualmente, a 

grande maioria dos polímeros utilizados para fins comerciais são de origem fóssil, a ampliação 

do uso de biopolímeros, visando à substituição dos materiais oriundos do petróleo, que é um 

dos mais importantes e urgentes assuntos do ponto de vista da preservação ambiental (JUAIS, 

2009). A utilização de biopolímeros é uma das contribuições para a redução dos resíduos 

plásticos gerados, uma vez que a decomposição desses materiais em condições adequadas 

produz basicamente dióxido de carbono, água e biomassa através da ação enzimática de 

microrganismos (SHAH, 2008). 

Atualmente, o crescente uso de monômeros de origem natural e/ou de fontes renováveis 

na preparação de polímeros propicia a adoção de processos considerados “green” e 

ambientalmente corretos. Segundo a literatura, de modo a ter como essência a “química verde” 

no desenvolvimento e implementação de produtos são realizados processos para reduzir o uso 

ou geração de substâncias nocivas à saúde humana e ao ambiente (LENARDÃO, 2003). Dentre 

os monômeros obtidos a partir da biomassa e utilizados na produção de polímeros pode-se citar 

o ácido láctico, o isosorbídeo, o butanodiol, o ácido 2,5-furanicodicarboxílico, o ácido cítrico, 
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o ácido itacônico, o ácido ricinoleico e o ácido azelaico entre outros (ZIA, 2016; CASARANO, 

2009; FENOUILLOT, 2010).   

Atualmente os processos de polimerização representam uma das principais atividades 

químicas industriais, geralmente conduzidas por catalisadores químicos metálicos e sob 

elevadas temperaturas. Contudo, a utilização da tecnologia de biotransformação enzimática, 

com o emprego de enzimas como catalisadores e na modificação de polímeros, tem contribuído 

para a realização de processos mais sustentáveis nessa área. As enzimas são macromoléculas 

naturais oriundas de células vivas e que atuam na viabilização de processos metabólicos devido 

sua ação catalítica. Acredita-se que o uso de enzimas pode reduzir o passivo ambiental dos 

plásticos, sendo as mesmas empregadas desde a síntese até a reciclagem e/ou regeneração 

desses materiais (ALBUQUERQUE, 2014; BISATTO, 2012). 

Quando aplicadas como catalisadores, as enzimas atuam em condições mais brandas de 

temperatura e pressão e possuem demanda reduzida (ou nenhuma) de solventes orgânicos, além 

de serem altamente seletivas e reutilizáveis. Através de catálise enzimática é possível a 

obtenção de macromoléculas com propriedades diferenciadas e de maior valor agregado. 

(ALBUQUERQUE, 2014; BISATTO, 2012).  

Os poliésteres alifáticos estão entre os polímeros biodegradáveis mais utilizados sendo 

que o desenvolvimento de novas tecnologias de preparação via fermentação permite a obtenção 

de novos materiais biodegradáveis (UYAMA, 2006). Entre os biopolímeros já conhecidos, o 

poli (ácido láctico) (PLA) é considerado o poliéster biodegradável mais promissor na 

substituição dos polímeros fósseis, pois ele é um polímero produzido a partir de biomassa, 

possui boas propriedades mecânicas e elevada disponibilidade comercial. Em relação a 

aplicações, o PLA possui limitações como resultado de sua baixa deformação. Desta maneira, 

a fim de modificar suas propriedades e ampliar suas aplicações, destaca-se a adição de aditivos 

plastificantes, que são uma importante classe de compostos de baixa massa molecular que 

aumentam a mobilidade das cadeias poliméricas e resultam em maior flexibilidade e 

processabilidade do material final (HAMAD, 2018; LJUNGBERG, 2005; MARTINO, 2009; 

RAJAN, 2018; TORRES, 2012). 

No presente trabalho, com interesse em processos ambientalmente adequados e 

sustentáveis levou a utilização de matérias-primas derivadas de fontes renováveis na produção 

de novos poliésteres via reações de policondensação. As sínteses foram efetuadas através de 

catálise química convencional e enzimática utilizando a fração B da Lipase Candida antartica, 

para assim verificar se produtos da catálise enzimática apresentam características semelhantes 

ao da catálise convencional. Os diferentes biomonômeros foram empregados nas sínteses. O 
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1,4 butanodiol (BD), etileno glicol (EG) e o ácido succínico (AS) para promover maior 

flexibilidade entre as cadeias poliméricas, contendo potencial aplicação em polímeros 

biodegradáveis. A inclusão do isosorbídeo (ISO) e do ácido 2,5- furandicarboxílico (FDCA), 

promove melhores propriedades térmicas, auxiliando dessa forma, na processabilidade do 

material final.  Alguns dos oligoésteres obtidos foram misturados a matriz de PLA e suas 

propriedades foram testadas como possíveis bio-aditivos.  

2. OBJETIVOS 

Para a realização deste trabalho os objetivos elencados abaixo foram estipulados. 

 

2.1 OBJETIVO GERAL  

O objetivo principal deste trabalho é sintetizar novos bio-oligoésteres a partir de 

monômeros renováveis via policondensação com catálise enzimática.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Sintetizar e caracterizar algumas propriedades dos oligoésteres obtidos por meio de reações 

de condensação de bio-monômeros; 

 Ajustar as condições experimentais da síntese enzimática para obter materiais com melhores 

propriedades; 

 Verificar a aplicação dos oligoésteres sintetizados como bio-plastificantes ao PLA.  

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 BIOPOLÍMEROS 

Atualmente o mercado de biopolímeros está impulsionando a evolução na indústria 

plástica. Os biopolímeros compreendem os materiais oriundos de fontes renováveis ou da 

biomassa em geral, assim como os biodegradáveis. Cabe ressaltar que a biodegradabilidade não 

é atingida somente por materiais de origem natural, ou seja, polímeros obtidos de fontes 

renováveis podem não ser biodegradáveis assim como polímeros de origem fóssil podem sofrer 

biodegradação como ilustrado na Figura 1. Os biopolímeros, em sua maioria, possuem as 

mesmas propriedades que os plásticos convencionais provenientes do petróleo, porém oferecem 

vantagens adicionais por serem compostáveis e biodegradáveis. Somado a isso, além da não 

utilização de recursos fósseis, o uso da biomassa fornece um potencial único de neutralidade de 

carbono, fechando o ciclo de carbono desde que o CO2 seja capturado durante a fotossíntese até 
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que seja liberado durante a biodegradação. Como mostrado na Figura 2 (ABIPLAST, 2019; 

European Bioplastics, 2019; RUDIN, 2016). 

Figura 1: Polímeros biodegradáveis e não biodegradáveis: origem fóssil e renovável.  

 

Fonte: ABIPLAST, 2019. 

Figura 2: Ciclo de materiais bioplásticos. 

 
Fonte: European Bioplastics, 2018. 

Hoje, existe uma alternativa bioplástica para quase todos os materiais plásticos 

convencionais e suas aplicações correspondentes. A partir dos dados do Gráfico 1 é possível 
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observar que os bioplásticos estão significativamente inseridos na economia do ramo plástico, 

estando o PLA entre os três materiais de maior produção. Considerando questões como o 

esgotamento e o aumento no custo dos combustíveis fósseis, bem como a redução no impacto 

ambiental tem resultado no crescimento da inovadora indústria dos biopolímeros (RUDIN, 

2016; European Bioplastics, 2019). 

Gráfico 1: Capacidade global de produção de bioplásticos em 2019 por tipo de material. 

 

Fonte: European Bioplastics, 2019. 

Além disso, materiais como PLA, PHA (Polihidroxialcanoato) e outros, produzidos à 

base de biomassa renovável estão oferecendo soluções com funcionalidades excelentes, tais 

como biodegradabilidade e compostabilidade. Em alguns casos estão associados com a 

variedade de propriedades, tais como: flexibilidade, durabilidade, capacidade de impressão, 

transparência, brilho e resistência ao calor (European Bioplastics, 2019). 

Polímeros biodegradáveis sofrem um processo químico ao qual os microrganismos 

dispersos no ambiente convertem materiais em substâncias naturais sem causar problemas ou 

deixar qualquer resíduo tóxico. Basicamente durante a biodegradação os polímeros sofrem 

primeiramente redução na massa molecular com subsequente conversão em CO2, H2O e CH4 

(SHAH, 2008).  Os compostáveis são materiais similares aos produtos biodegradáveis, o 

processo de biodegradação realizado em ambiente específico resulta em CO2, H2O, minerais e 

matéria orgânica estabilizada, húmus, com mais benefícios à natureza (ZENKIEWICS, 2012).  

A Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) é uma ferramenta importante para destacar ainda 

mais as vantagens dos bioplásticos do ponto de vista ambiental. A ferramenta permite mensurar 

os impactos ambientais causados desde a fabricação e utilização de um produto até o seu 

descarte final. Uma das grandes vantagens do uso de biopolímeros é a sua degradação no 
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ambiente, como ilustrado na Figura 3. Esse comportamento é observado para o PLA que ao 

término de seu ciclo de vida pode ser modificado pela ação de microrganismos e resulta em um 

material com notável potencial de adubação para plantas (ABIPLAST, 2018; PAULO, 2018). 

Figura 3: Ciclo de vida de materiais biodegradáveis/compostáveis. 

  

Fonte: PAULO, 2018. 

 

3.2 BIOMONÔMEROS UTILIZADOS PARA A SÍNTESE DE POLIÉSTERES 

Os polímeros podem ser sintetizados a partir de inúmeras matérias-primas, porém em sua 

maioria, principalmente os commodities (utilizados em grande escala para diversas aplicações) 

são obtidos de uma só fonte o petróleo. Contudo, a preocupação ambiental em relação à geração 

de resíduos resulta na busca por novos materiais renováveis que possam ser utilizados na 

preparação de polímeros totalmente biodegradáveis (JUAIS, 2009; MIDDLECAMP, 2016). 

Com o crescente progresso das biorrefinarias na utilização e conversão da biomassa, uma 

grande variedade de biomonômeros tem sido utilizada na síntese de novos polímeros. O uso de 

diferentes monômeros pode conferir mudanças nas propriedades do material e ampliar 

aplicações (MIDDLECAMP, 2016). 

O isosorbideo (ISO) é um monômero biodegradável que possui elevada estabilidade 

térmica e química, a sua síntese ocorre através da hidrólise enzimática do amido, mostrado na 

Figura 4, seguida de uma hidrogenação catalítica de açúcares como a D-glicose e de duas 

desidratações com catálise ácida, formando um produto final com uma das hidroxilas na 

configuração “endo” (C-5) e a outra “exo” (C-2). (CASARANO, 2009; FENOUILLOT, 2009; 

JUAIS, 2009).  
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Figura 4: Esquema da síntese do isosorbídeo 

 

    Fonte: CASARANO, 2009. 

O ISO é considerado um material promissor para reduzir a quantidade de petróleo 

consumida na indústria química e também de abrir novos mercados de alto valor agregado, as 

suas características têm propiciado sua aplicação em diferentes ramos, tais como: a preparação 

de nitratos de isosorbídeo, usados em doenças cardíacas ou vasculares, a preparação de 

derivados alquílicos, usados como solventes em composições farmacêuticas ou cosméticas. No 

seu uso como biomonômero, tem sido utilizado na síntese de poliésteres (alifáticos e 

aromáticos), poliamidas, poli (amidas de ésteres), policarbonatos, poliuretanos e poliéteres 

(FENOUILLOT, 2009; JUAIS, 2009; SANTOS, 2016). 

O uso desse tipo de monômero em polímeros, e mais especificamente em poliésteres, é 

motivado pelas suas características singulares: são moléculas rígidas, quirais, bifuncionais, não-

tóxicas, quimicamente e termicamente estáveis. Com isso, geram-se expectativas de que 

polímeros com alta temperatura de transição vítrea e/ou com propriedades ópticas especiais 

possam ser sintetizados. (CASARANO, 2009; FENOUILLOT, 2009; JUAIS, 2009). 

Juais e colaboradores avaliaram a síntese de poliésteres a partir do uso de derivados de 

éster dietílico de co-monômeros diácidos e isosorbídeo. O poliéster poli (succinato de 

isosorbila) apresentou massa molar de 4300 g/mol, Tg de 56 °C e elevada estabilidade térmica, 

com degradação inicial superior a 350°C, gerando copolímeros de isosorbídeo com maior 

rendimento isolado e pesos moleculares.  

O ácido 2,5- furandicarboxílico (FDCA) também é um monômero renovável, produzido 

biologicamente ou quimicamente a partir da oxidação do 5-hidróximetilfurfural que por sua vez 

é obtido a partir da desidratação da frutose, sendo seguidamente convertido em uma variedade 

de produtos. Em virtude de sua estrutura ser semelhante à do ácido tereftálico (TPA), 

constituinte do PET, o FDCA é o composto de base biológica mais favorável para ser o 

substituto do TPA de origem petroquímica (DENG, 2015; GUERRA, 2014; SANTOS3, 2016).  

A partir da policondensação do FDCA e do etileno glicol é produzido o poli (etileno 

furanoato) (PEF) análogo ao PET. O PEF é de origem renovável e possui propriedades de 

barreira superiores ao PET, além de propriedades térmicas e mecânicas satisfatórias. Burgess e 
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colaboradores sugerem que a elevada polaridade juntamente com a estrutura do anel furânico 

ocasionam decréscimo na habilidade da permeação de gases. As mesmas considerações se 

aplicam aos materiais preparados com o diol 1,4-butanodiol (DENG, 2015; GUERRA, 2014).  

O etileno glicol (EG) é produzido a partir de recursos renováveis como o amido e 

materiais lignocelulósicos através de rotas catalíticas. Possui na sua estrutura molecular duas 

hidroxilas, o que possibilita a formação de ligações de hidrogênio intermoleculares, bem como, 

possui eficiente propriedades conformacionais. Dentre suas funções, pode ser utilizado como 

intermediário químico para produção de poliésteres (fibras, filmes) e ésteres de resina, tais 

como plastificantes (SANTOS1, 2017; ARRUDA SOBRINHO, 2003). 

O 1,4-butanodiol (BD) é um monômero que pode ser obtido através de rotas biocatalíticas 

diretas de matérias-primas renováveis, tais como de açúcares mistos derivados de glicose, 

xilose, sacarose e biomassa, utilizando cepas de Escherichia coli. Desempenha função de 

matéria-prima para a produção de resinas, plásticos e polímeros de alta resistência, sendo 

também utilizado como solvente (YIM, 2011).  Seu uso em poliésteres confere certa mobilidade 

as cadeias e quando comparado ao EG, resulta em melhores propriedades, devido à baixa 

flexibilidade do monômero EG. 

O ácido succínico (AS) é um ácido dicarboxílico amplamente empregado na síntese de 

polímeros biodegradáveis, tintas, detergentes, reguladores de crescimento de plantas e aditivos 

alimentares (BORGES, 2011).  

O ácido succínico pode ser produzido através da fermentação de metabolismo anaeróbico, 

pois é um metabólito comum desenvolvido por microrganismos, plantas e animais 

(ANDRADE, 2010; BORGES, 2011), a sua produção por microrganismos vem crescendo nos 

últimos anos, visto que durante o processo de fermentação é requerido o consumo de CO2, 

auxiliando assim na fixação do CO2 atmosférico. Diferentes microrganismos podem ser 

empregados na biossíntese do AS, tais como, Actinobacillus succinogenes, Anaerobiospirillum 

succiniciproducens, Escherichia coli, entre outros, sendo que a escolha do microrganismo 

depende da acessibilidade e do metabolismo. Essas rotas têm sido aprimoradas pela evolução 

dos bioprocessos e da biotecnologia, resultando em maiores rendimentos e redução de custos 

(ANDRADE, 2010). 

Zhu e colaboradores estudaram a policondensação direta de dióis e diácidos obtendo 

produtos como o poli (butileno succinato) e copolímeros. Foram testados diferentes 

catalisadores, sendo que o emprego de SnCl2 (cloreto de estanho) foi o mais efetivo e resultou 

em materiais com melhores propriedades. Além disso, os autores demonstraram a correlação 

da variação no teor dos monômeros AS e BD com as propriedades térmicas, ou seja, a 
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dependência da Tg e da Tm (temperaturas de transição vítrea e fusão, respectivamente) com a 

composição do material.  

No contexto da crescente busca por processos cada vez mais ambientalmente adequados, 

acredita-se que o emprego de biomonômeros juntamente com a catálise enzimática permite a 

adoção de métodos que reduzem a poluição e originam materiais totalmente biodegradáveis.  

 

3.3 CATÁLISE ENZIMÁTICA 

      As enzimas são proteínas globulares que catalisam as reações orgânicas que ocorrem em 

sistemas biológicos. Enzimas são catalisadores muito potentes que podem aumentar a 

velocidade de uma reação em até 106, sendo muito superior ao aumento de velocidade atingido 

através de catálise química, a qual não ultrapassa 104. As enzimas reagem com o substrato 

(reagente) através de um sítio ativo localizado em sua estrutura. Durante a reação, o substrato 

permanece encaixado no sítio ativo da enzima, o que caracteriza a especificidade da catálise 

enzimática. Essa especificidade é resultado da conformação e dos grupos funcionais que 

compõe a enzima e é conhecida como o fenômeno do reconhecimento molecular. A 

especificidade apresentada pelas enzimas varia para cada sistema, onde algumas são específicas 

para uma única substância e outras catalisam as reações de toda uma família de substâncias. A 

especificidade das enzimas pelo substrato pode ser descrita através de dois modelos: o de chave-

fechadura e o de encaixe induzido. Segundo o modelo chave-fechadura, substrato se encaixa 

perfeitamente na enzima, tal como uma chave na fechadura. Para o modelo de encaixe induzido, 

a forma do sítio ativo não é perfeitamente igual à forma do substrato, onde após a ligação 

substrato/enzima a energia envolvida no processo induz mudanças na conformação do 

catalisador e resulta em uma ligação mais precisa (BRUICE, 2006).  

  As vantagens do uso de catalisadores enzimáticos estão associadas à sua especificidade, 

à sua atividade em meios reacionais mais brandos, sua característica atóxica que reduz a geração 

de subprodutos, bem como a possibilidade de reutilização desses catalisadores. Observa-se 

também que a biocatálise requer uma demanda reduzida na quantidade de solventes orgânicos 

e os produtos finais são de fácil separação/recuperação (ALBUQUERQUE, 2014; BISATTO, 

2012; KOBAYASHI, 2015; SANTOS2, 2017).  

As enzimas são classificadas de acordo com o tipo de reação que catalisam. Na Tabela 1 

são apresentadas as 6 classes de enzimas e as reações por elas catalisadas.  
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Tabela 1: Classificação, tipos de reações e exemplos de enzimas. 

 

Fonte: SANTOS2, 2017. 

As reações enzimáticas são reversíveis e o equilíbrio pode ser controlado através de 

condições apropriadas de sínteses. Por meio da reversibilidade, diversas hidrolases, que são 

enzimas que catalisam a quebra de ligações por hidrólise, têm sido empregadas como 

catalisadores em reações reversas de hidrólise, ou seja, reações que formam ligações e 

produzindo polímeros. O uso de lipases na catálise de esterificação e transesterificação produz 

poliésteres com diferentes propriedades, principalmente na ausência de água (UYAMA, 2006). 

As lipases podem ser obtidas de diversas fontes, tais como, da fermentação de 

microrganismos como fungos, leveduras e bactérias ou de fonte vegetal (Carica papaya) e 

animal (pancreática, hepática e pré-gástrica), (BISATTO, 2012; JUAIS, 2009; SANTOS2, 

2017).  

Alguns fatores podem influenciar na atividade da enzima e na afinidade pelos substratos, 

como por exemplo: o grau de ramificação do monômero por questões de impedimento estéreo, 

presença de grupos de substituição, solubilidade do monômero no solvente utilizado e tamanho 

da cadeia. Por outro lado, enzimas tornam-se ainda mais interessantes frente a catalisadores 

químicos pela sua estabilidade térmica e versatilidade. Pelo fato de serem estáveis em solventes 

orgânicos apolares, bem como, possuírem estrutura flexível que assume inúmeras 

conformações, o uso de enzimas possibilita a reação com substratos de vários tamanhos e de 

grande complexidade estereoquímica (ALBUQUERQUE, 2014).  
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3.3.1 Lipase da Candida antárctica  

A lipase obtida a partir do fungo Candida antartica (CA) possui grande interesse tanto da 

comunidade acadêmica quanto da indústria, principalmente pela facilidade de obtenção e 

flexibilidade catalítica, ou seja, possuir habilidade de catalisar diferentes reações químicas 

(BISATTO, 2012; JUAIS, 2009; SANTOS2, 2017). 

Existe dois tipos de lipases obtidas da Candida antartica. A lipase A possui elevada 

estabilidade térmica, resistência em meios ácidos e reage com álcoois terciários, entretanto, sua 

estrutura complexa dificulta o acesso ao sítio ativo pelo substrato, limitando sua atividade. A 

lipase B, conhecida como CAL B é uma proteína globular, composta por 317 aminoácidos com 

massa molar de 33 kDa. Apresenta multifuncionalidade e possui em seu sítio ativo uma tríade 

catalítica formada pelos aminoácidos serina, histidina e aspartato ou glutamato, representados 

respectivamente nas cores vermelho, laranja e amarelo na Figura 5, bem como, estão ilustradas 

as estruturas secundárias alfa hélice em lilás e folha beta em dourado (BISATTO, 2012; JUAIS, 

2009; KOBAYASHI, 2015; SANTOS2, 2017). 

Figura 5: Estrutura tridimensional da lipase de C. antarctica (CAL B)  

 

Fonte: SANTOS2, 2017. 

Além de possuir seletividade e versatilidade, a CAL B atua tanto em sistema catalítico 

convencional (em meio aquoso) quanto em sistemas não convencionais (em solventes 

orgânicos). O mecanismo de atuação de seu sítio catalítico é melhor descrito segundo o modelo 

de encaixe induzido e pode ser visualizado na Figura 6 (BISATTO, 2012; JUAIS, 2009; 

SANTOS2, 2017). 
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Figura 6: Mecanismo do sitio catalítico da CAL-B. 

 

Fonte: JUAIS, 2009. 

 Como ilustrado acima, primeiramente o grupo ácido se liga ao resíduo da Ser, sendo 

essa etapa catalisada pelo Asp e His. Na segunda etapa é que ocorre o ataque nucleofílico ao 

intermediário acil-enzima e crescimento da cadeia n (JUAIS, 2009; SANTOS2, 2017). 

Quanto a condições de funcionamento, a CAL B opera em condições de faixas de pH 

entre 6 e 10, temperaturas de 25 ºC à 70 °C, e possui atividade declarada de 10000 PLU/g, 

sendo que cada 1 PLU (Propyl Laurate Units) corresponde à formação de 1 μmol de éster por 

minuto (atividade dada pela síntese de laureato de propila). Geralmente a forma mais utilizada 

da CAL B é com a mesma imobilizada em polímeros, sendo que o uso de acrílico macroporoso, 

é a imobilização da CAL B conhecida comercialmente como Novozym 435 (BISATTO, 2012; 

JUAIS, 2009, JUAIS, 2010; KOBAYASHI, 2015; SANTOS2, 2017).  

 

3.4 POLICONDENSAÇÃO VIA CATÁLISE ENZIMÁTICA  

Poliésteres alifáticos, obtidos geralmente através da policondensação entre diácidos e 

dióis, estão entre os polímeros biodegradáveis mais utilizados atualmente. As aplicações são 

principalmente na área médica e ambiental. As rotas sintéticas incluem processos fermentativos 

e químicos na preparação de poliésteres. Recentemente, o uso de lipases como catalisadores 

surge como uma rota alternativa e sustentável na produção desses materiais. Através da 

biocatálise diversos modos de polimerização podem ser realizados. Com relação aos métodos 

químicos, a maioria das reações utiliza catalisadores tóxicos e necessitam elevadas 

temperaturas, o que pode acarretar reações e subprodutos indesejados (ALBUQUERQUE, 

2014; BISATTO, 2012; JUAIS, 2009). 

Os poliésteres podem ser obtidos de oxiácidos e seus ésteres, de diácidos 

carboxílicos/seus derivados com dióis policondensação, bem como através reações de 
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autopolicondensação entre hidroxiácidos (ou seus ésteres), mostrados na Figura 7. Diante de 

diferentes substratos uma ampla variedade de polímeros com propriedades distintas podem ser 

obtidos (ALBUQUERQUE, 2014; BISATTO, 2012; KOBAYASHI, 2015; UYAMA, 2005).  

Figura 7: Reações de policondensação via catálise enzimática. 

 

Fonte: ALBUQUERQUE, 2014. 

A policondensação com catálise química usualmente ocorre em temperaturas elevadas, 

próximas de 280 ºC, pois assim, é possível reduzir a viscosidade e evitar transferência de massa 

durante a formação das cadeias poliméricas. Por outro lado, resultando em uma economia 

energética considerável, o uso da enzima lipase B provinda da levedura de Candida antarctica, 

permite aplicação de temperaturas próximas a 70 °C (ALBUQUERQUE, 2014; BISATTO, 

2012; KOBAYASHI, 2015). 

A policondensação do ácido isoftálico e do 1,6-hexanodiol utilizando lipase da CA 

imobilizada foi realizada a 70 ºC e polímeros com massa molar de aproximadamente 60000 

g/mol foram obtidos. Para obter poliésteres de elevada massa molar diácidos e dióis com 

cadeias carbônicas maiores são preferidos, pois a reatividade catalítica é maior. A síntese de 

poliésteres em massa, sem a presença de solventes, foi realizada utilizando lipase CA como 

catalisador. O procedimento resultou em polímeros com massa molar em torno de 10000 g/mol 

mesmo com a heterogeneidade do sistema. Quando utilizado o ácido adipico e o hexanodiol 

como monômeros, quase não ocorreu a perda da atividade catalítica, por outro lado, quando 

monômeros com menos de 4 carbonos foram utilizados, a atividade reduziu pela metade durante 
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a síntese. A aplicação de vácuo em uma segunda etapa na policondensação contribui 

significativamente para a obtenção de materiais de elevada massa molar.  

 

3.5 TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO DE POLÍMEROS  

3.5.1 Espectroscopia de absorção no infravermelho (FTIR) 

A análise de FTIR permite a caracterização da estrutura do material, pois a técnica 

fornece informações sobre os tipos de ligações que a molécula possui. Com o uso de um 

espectrômetro de infravermelho (IV) é possível a passagem da radiação IV em uma amostra. 

Um detector gera o espectro de porcentagem de transmissão versus número de onda. Cada sinal 

obtido representa absorção de energia, que são denominadas bandas de absorção.  

A radiação infravermelha, com número de ondas de 4000 a 600 cm-1 possui a energia 

que coincide com as vibrações realizadas pelas ligações covalentes. As deformações podem ser 

axiais e angulares (simétricas e assimétricas) e angulares (no plano e fora do plano). Em suma, 

a técnica permite identificar os grupos funcionais presentes na estrutura (FORATO, 2010; 

VOLLHARDT, 2013). 

Para os poliésteres as deformações da ligação C-O aparecem em cerca de 1250 e 1050 

cm-1 pois possuem duas dessas ligações, uma simples e a de caráter dupla parcial. A carbonila 

de ésteres sofre deformação axial em torno de 1700 cm-1.  Através da presença de bandas 

características é possível verificar se houve interação eficiente de todos os componentes na 

formação do polímero, bem como, se a catálise foi eficiente (VOLLHARDT, 2013). 

3.5.2 Cromatografia de Permeação em Gel (GPC) 

Nesta técnica, uma solução com o polímero é passada através de uma coluna recheada 

com um gel poroso. Esse recheio, através de seus poros, permite que as cadeias menores entrem 

neles, percorrendo um caminho mais tortuoso, enquanto cadeias maiores apenas contornam os 

poros, sendo eluídas primeiro. Por meio de calibrações com padrões é possível estimar via 

cálculos o valor das massas molares que as moléculas apresentam. GPC é uma técnica 

pertencente a cromatografia líquida. Tem principal utilização em análises de determinação de 

diferentes massas molares e da distribuição do peso molecular. O equipamento utilizado para 

análise de GPC é um instrumento característico de cromatografia líquida, consistindo de uma 

bomba, um conjunto de colunas e um detector como índice de refração. No conjunto de colunas 

ocorre a separação dos pesos moleculares e no detector as respectivas frações são transformadas 

em sinais que o software interpreta (CANEVAROLO, 2002). 
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3.5.3 Análise termogravimétrica (TGA)  

A técnica de TGA permite avaliar a estabilidade térmica dos materiais. O TGA pode ser 

definido como uma técnica termoanalítica que acompanha a variação de massa da amostra, em 

função de temperatura programada. A DTG é também obtida, sendo a derivada primeira da 

TGA. A variação na massa pode ser resultante de uma transformação física (sublimação, 

evaporação, condensação) ou química (degradação, decomposição, oxidação). A partir dos 

resultados será possível analisar se houve mudança ou não na composição, se ocorreu 

decomposição em único ou em múltiplos estágios e a faixa de temperatura de degradação 

máxima (LUCAS, 2001). 

3.5.4 Calorimetria exploratória diferencial (DSC)  

 

  Com a análise DSC é possível caracterizar a estabilidade do material por meio da 

medição da alteração de temperatura associada à desnaturação térmica das moléculas quando 

aquecidas a uma taxa constante (LUCAS, 2001).  

As macromoléculas e os conjuntos macromoleculares (>5000 Daltons), como proteínas, 

ácidos nucleicos e lipídeos, podem formar estruturas bem definidas que suportam mudanças 

conformacionais induzidas termicamente. Essas reorganizações estruturais resultam na 

absorção do calor causado pela redistribuição de ligações não covalentes. Os calorímetros de 

varredura diferencial medem essa absorção de calor. As transformações que ocorrem na 

amostra podem ser endotérmicas ou exotérmicas, indicando temperaturas de Tg (transição 

vitrea), de cristalização e fusão dos componentes analisados. Verifica-se também se houve 

modificação das propriedades dos polímeros pela incorporação ou não de aditivos. Os dados 

permitem inferir se houve sucesso ou não na síntese de polímeros. No caso de aditivos, a adição 

de plastificantes pode ser avaliada pela análise da Tg, a qual reduz drasticamente para sistemas 

plastificados (LUCAS, 2001).  

 

3.6 PLASTIFICAÇÃO DO POLI (ÁCIDO LÁCTICO) 

 O biopolímero PLA é também conhecido como polilactídeo e pertence à família de 

poliésteres alifáticos. O monômero pode ser produzido conforme o esquema descrito na Figura 

8, a partir de recursos renováveis via processos de fermentação bacteriana. Fontes como o 

amido da uva (glicose) e da cana-de-açucar (sacarose) utilizando Bacillus Delbrück e por reação 

química (mistura racêmica) utilizando lactonitrila como reagente inicial também produzem o 

monômero (JÚNIOR, 2017; MARTINO, 2009; RAJAN, 2018; TORRES, 2012).  
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Figura 8: Esquema do processo de obtenção do ácido láctico. 

   

Fonte: AURAS, 2010. 

A produção comercial do PLA começou no Japão por volta de 1950, onde quimicamente 

também é conhecido como ácido 2-hidroxipropanóico ou ácido α-hidroxipropanóico, 

apresentando fórmula molecular de C3H6O3. Devido à presença de um átomo de carbono quiral 

presente em sua estrutura, existe em duas formas enantioméricas, o ácido L-láctico e o ácido 

D-láctico (ou ácido S-láctico e ácido R-láctico), como ilustrado na Figura 9 (AURAS, 2010; 

RAJAN, 2018; TORRES, 2012).  

Figura 9: Estruturas dos isômeros do ácido láctico (ácido L-láctico e ácido D-láctico). 

 
Fontes: TORRES, 2012. 

A polimerização do ácido láctico (Figura 10) pode ser realizada mediante condensação 

direta, processo que resulta em materiais de baixa massa molar. Outro método é a polimerização 

por abertura de anel onde a união entre duas moléculas de ácido láctico, produz materiais com 

elevada massa molar. Um polímero de massa molecular mais elevada possui melhores 

propriedades mecânicas, temperatura de transição vítrea (Tg) mais elevada e temperatura de 

degradação mais alta, porém possui menor sensibilidade à biodegradação (RUDIN, 2016; 

TORRES, 2012). 
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Figura 10: Rotas de polimerização do ácido láctico.  

 
 Fonte: LASPRILLA, 2011. 

O grau de cristalinidade é um fator que também influencia as propriedades do PLA, de 

acordo de como o PLA é produzido, pode existir três possíveis formas estereoquímicas: o 

poli(L-lactídeo) - (PLLA), o poli(D-lactídeo) - (PDLA) e o poli(DL-lactídeo) - (PDLLA), sendo 

materiais semicristalinos o PLLA e o PDLA, pois possuem formas opticamente puras, materiais 

amorfos são gerados com base nas misturas dessas configurações estereoquímicas. A 

cristalinidade é uma das propriedades que está relacionada à taxa de degradação de um material, 

no qual, a característica amorfa acarreta maior capacidade de degradação do que materiais 

cristalinos, mas esse aspecto pode ser controlado através de tratamentos térmicos 

(CASARANO, 2009; RUDIN, 2016). 

O PLA, por apresentar diversas propriedades, tem sido considerado um dos biopolímeros 

mais promissores na substituição dos polímeros de origem fóssil comumente utilizados. O 

interesse por esse poliéster termoplástico é observado na indústria e na área acadêmica, com 

inúmeras publicações para este material nas últimas décadas como mostrado no Gráfico 2. O 

grande interesse por essa matriz de deve às suas boas propriedades mecânicas, compatibilidade 

e biodegradabilidade e pela sua elevada disponibilidade (RAJAN, 2018; PEREIRA, 2014). 

Gráfico 2: Distribuição de publicações sobre PLA em vários campos de pesquisa. 

Fonte: RAJAN, 2018. 
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Primeiramente, a aplicação do PLA era basicamente na área médica, mas atualmente seu 

uso em embalagens e em outras áreas tem crescido. No entanto, sua alta rigidez e baixa 

flexibilidade limitam sua aplicação no ramo de embalagens flexíveis. Essas características 

podem ser contornadas através da incorporação de plastificantes a matriz de PLA. Sistemas de 

PLA plastificados são caracterizados por uma diminuição na Tg associado à um aumento na 

mobilidade das cadeias do PLA. Outras propriedades podem também ser alteradas, como por 

exemplo a cristalinidade do material (LJUNGBERG, 2005; MARTINO, 2009; RAJAN, 2018). 

O uso bio-oligoésteres aplicados como plastificantes permite a produção de materiais 

totalmente biodegradáveis. Somado a isso, dependendo da composição do oligoéster, 

compatibilidade, ductilidade e baixa migração são observados nesses sistemas. Para assim 

conquistar maior ductilidade e boa compatibilidade ao PLA.  

 

4. PARTE EXPERIMENTAL 

4.1 MATERIAIS E MÉTODOS 

Os oligoésteres de diferentes composições foram sintetizados por processos de 

policondensação em massa adotando dois tipos de catálise: química e enzimática. O uso de 

diferentes biomonômeros como o AS (Êxodo Ciêntifica), ISO (Sigma Aldrich), BD (Merk), EG 

(Merk) e o FDCA (Sigma Aldrich) foram empregados visando obter flexibilidade e elevada 

estabilidade térmica nos oligoésteres. A adição do monômero AL (Dinâmica Química 

Contemporânea Ltda) permite que posteriormente, quando adicionados à matriz de PLA, uma 

maior compatibilidade seja alcançada. As estruturas dos monômeros utilizados estão 

representadas na Figura 11. 

Figura 11: Estruturas dos monômeros utilizados na preparação dos oligoésteres. 

 Fonte: Autor. 

 Para catálise química foi utilizado 0,1 % de SnCl2.2H2O e para a enzimática foi utilizado 

2 % da enzima lipase CAL B, ambas com base na quantidade de monômeros diácidos na 

composição. As diferentes composições e condições reacionais estão compiladas na Tabela 2. 

Os oligoésteres foram denominados como LUPOs. 
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Tabela 2: Composições e condições reacionais das sínteses dos bio-oligoésteres. 

CATÁLISE OLIGOS DIÁCIDOS (mmol) DIÓIS (mmol) TEMPO Temperatura 

  AS FDCA ISO BD EG AL Horas °C 

Química LUPO 01 50 - 25 25 - - 7 175 

 LUPO 02 50 - 25 75 - - 7 160-170-180 

 LUPO 03 35 - 25 25 - 15 7 175 

Enzimática LUPO 04 37,5 - 25  25 - 12,5 10 75-80 

 LUPO 05 36,6 - 20 20 - - 24 70 

 LUPO 06 20 20 - - 80 - 24 70 

 LUPO 07 55 - - - 35 30 24 80 

 LUPO 08 36,6 - 20 - 20 - 24 80 

 LUPO 09 37,5 - 25 - 25 12,5 24 75 

* O código LUPO: LU de Luana, PO de Porcher,          Fonte: Autor. 

As condições experimentais de síntese foram escolhidas de modo a ajustar as 

propriedades dos oligoésteres. Para posterior aplicação como bio-aditivos, materiais de baixa 

massa molecular (≤ 5000 g.mol-1), baixa cristalinidade e baixa Tg são preferidos. 

4.2 SÍNTESE DE BIO-OLIGOÉSTERES 

As reações foram realizadas em um sistema de vidraria acoplado com aparelhagem dean-

stark, balão de fundo redondo com capacidade 100 mL, condensador de Liebig, equipado com 

um termômetro, agitador magnético com aquecimento e banho de óleo, como pode ser 

visualizado na Figura 12.  

Figura 12: Sistema utilizado na policondensação.  

   Fonte: Autor. 

As sínteses ocorreram através da técnica de policondensação em massa, processo 

considerado ambientalmente adequado por não utilizar solventes. Geralmente apresenta 
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vantagens como não gerar subprodutos no meio reacional e produzir poucos contaminantes 

residuais (ALBUQUERQUE, 2014; MORAES, 2013). 

A síntese ocorreu em batelada entre diácidos e dióis, como pode ser visto na Tabela 3. As 

reações entre os monômeros adicionados aconteceram entre –COOH e –OH, onde eles reagem 

entre si gerando como resultado um oligoéster e água. O catalisador não é consumido durante 

a reação. (MIDDLECAMP, 2016). Reações procedem em meio homogêneo com agitação, 

onde pode ser verificado um aumento de viscosidade do meio ao decorrer da síntese.  

Tabela 3: Composição das sínteses e produto final. 

Códigos Monômeros Catalisador 

convencional 
Unidade repetitiva 

LUPO 01 

 

SnCl2.2H2O 

 

LUPO 02 

 

SnCl2.2H2O 

 

LUPO 03 

 

SnCl2.2H2O 

 

Códigos Monômeros Catalisador 

enzimático 
Unidade repetitiva 

LUPO 04 

 

Enzima  

CAL B 
 

LUPO 05 

 

Enzima  

CAL B 
 

LUPO 06 

 

Enzima  

CAL B 
 

LUPO 07 

 

Enzima  

CAL B 
 

LUPO 08 

 

Enzima 

CAL B 

 

LUPO  09 

 

Enzima 

CAL B 
 

Fonte: Autor. 
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4.2.1 Catálise química 

As sínteses realizadas via catálise química foram realizadas na temperatura em torno de 

170 °C durante um tempo total de 7 horas. Os monômeros sólidos foram primeiramente 

fundidos em banho de óleo, com a subsequente adição dos monômeros líquidos e do catalisador 

SnCl2.2H2O. 

4.2.2 Catálise enzimática 

As sínteses dos LUPOs 05, 06, 08 e 09 em uma primeira etapa foram reagidos por 2 horas 

em temperatura gradativamente aumentada até 130 °C para fusão dos monômeros sólidos e 

homogeneização do sistema. Nesta etapa a esterificação do componente diácido com os dióis 

foi obtida. Posteriormente em uma segunda etapa, o banho de óleo foi trocado e seguidamente 

foi adicionado ao sistema os monômeros líquidos e a enzima CAL B. Etapa em que a 

policondensação catalisada pela CAL B foi realizada durante 24 horas na temperatura próxima 

a 75 °C.  Temperatura pouco acima do ideal, mas ainda considerada em condição moderada, 

sendo assim a taxa de inativação é imperceptível e a velocidade de reação é elevada (BISATTO, 

2012). 

As sínteses referentes aos LUPOs 04 e 07, foram conduzidas da mesma maneira, porém 

a primeira etapa referente a esterificação foi conduzida em um tempo maior (3 horas) e em 

temperatura inferior (60 °C). Para assim verificar se a temperatura apresentaria interferência na 

fusão e posterior condensação dos monômeros. Na Tabela 4 encontra-se outro modo de 

representação dos procedimentos realizados na síntese enzimática. 

Tabela 4: Dados da síntese via catalise enzimática 

Códigos 1° Etapa  2° Etapa  

 Temperatura / Duração Temperatura / Duração 

LUPO 04 60 °C / 3 horas 75-80 °C / 24 horas 

LUPO 05 130 °C / 2 horas 70 °C / 24 horas 

LUPO 06 130 °C / 2 horas 70 °C / 24 horas 

LUPO 07 60 °C / 3 horas 80 °C / 24 horas 

LUPO 08 130 °C / 2 horas 80 °C / 24 horas 

LUPO 09 130 °C / 2 horas 75 °C / 24 horas 

Fonte: Autor. 



37 
 

4.3 PRECIPITAÇÃO DOS OLIGOÉSTERES 

O produto bruto é dissolvido na menor quantidade possível de clorofórmio (CHCl3). Na 

catálise enzimática, é nesta etapa que a enzima é separada por filtração à vácuo. Após se 

adiciona o não solvente aos poucos (metanol gelado) e sob contínua agitação, em quantidade 

de cinco a dez vezes o volume de clorofórmio adicionado anteriormente. Em seguida, a 

precipitação passa a ser observada (turvamento da solução) e o material é deixado em repouso 

para decantar. O polímero é então filtrado em funil de buchner à pressão reduzida e seco em 

estufa a 50 °C por aproximadamente 3 horas. 

4.4 PLASTIFICAÇÃO DO PLA 

Os filmes de PLA contendo 10 % em massa dos bio-oligoésteres sintetizados via catálise 

química foram preparados através da técnica de solvent casting, no qual obteve-se filmes de 

aparência homogênea, com espessura fina e uniforme. 

4.5 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

As análises foram realizadas no Laboratório Multiusuário de Análises Térmicas situado 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Os espectros de FTIR infravermelho foram realizados no equipamento Bruker alpha –E, 

operando na região de 4000 a 700 cm-1, resolução de 4 cm-1 e 64 scans. 

As análises de DSC foram realizadas no aparelho DSC Q2000 (TA Instruments) em 

atmosfera de N2 com um fluxo de 50 mL.min-1. Os materiais foram submetidos a dois ciclos de 

aquecimento/resfriamento com taxa de 20 °C.min-1 na faixa de temperatura de -40 a 150 °C.  

Para as análises de TGA foi utilizado o aparelho TGA Discovery (TA Instruments). Cada 

amostra foi aquecida até 700 °C com taxa de 20 °C.min-1 e sob atmosfera de nitrogênio. 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Todos os LUPOs preparados, apresentaram no geral, textura de líquido viscoso ou 

material ceroso. Quando preparados com o ISO a coloração foi amarelada ou marrom. Para os 

demais, uma coloração menos intensa foi obtida. O aspecto dos oligoésteres brutos, após a 

síntese, podem ser visualizados na Figura 13. 
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Figura 13: Aspecto visual dos bio-oligoésteres sintetizados. 

 
 Fonte: Autor. 

Os oligoésteres LUPOs 06, 08 e 09 não precipitaram após a dissolução em clorofórmio. 

Para os LUPOs 04, 05 e 07 foi obtido um material muito fino após o processo de precipitação, 

não sendo também caracterizado como oligoéster. Acredita-se que o par solvente/não solvente 

não foi adequado para os materiais, contudo não houve tempo hábil para a realização de mais 

testes. Com isso, para o LUPO 08 e 09 optou-se por fazer as caracterizações no produto bruto. 

Na Figura 14 estão ilustrados os precipitados obtidos nas diferentes sínteses. 

Figura 14: Bio-oligoésteres após precipitação.  

 

* a) LUPO01; b) LUPO02; c) LUPO03; d) LUPO04; e) LUPO05; f) LUPO07.        Fonte: Autor. 

Não se notou diferença no produto final quanto ao teste de temperatura realizado na 

primeira etapa de síntese enzimática, visto que, essa etapa seria apenas para fusão dos 

monômeros sólidos e homogeneização do sistema. 

5.1 Cromatografia de Permeação em Gel (GPC) 

Os resultados obtidos por GPC apresentados na Tabela 5 mostram que o método de 

policondensação em massa é eficaz, gerando oligoésteres (via catálise química) com massas 

molares inferiores a 2000 g/mol representando um material macio. A largura dessa distribuição 

de peso molecular pode ser indicada pela razão entre as massas molares média ponderada (Mw) 
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e a numérica média (Mn) (LUCAS, 2001), o que resultou em uma baixa polidispersão (PD) 

típico de polímeros de condensação (< 2). O LUPO 03, o qual foi preparado a partir de 4 

monômeros foi o que apresentou a menor massa molar, possivelmente devido sua maior 

complexidade composicional.  

Tabela 5: Resultados obtidos por GPC. 

 Mn (g/mol) Mw (g/mol) PD 

LUPO 01 1717 1883 1,1 

LUPO 02 1820 2364 1,3 

LUPO 03 1384 1667 1,2 

Fonte: Autor. 

Para os oligoésteres obtidos via catálise enzimática não foi possível realizar essa análise 

devido ao curto tempo disponível. 

5.2 Espectroscopia de absorção no infravermelho (FTIR) 

Com a análise de infravermelho nos bio-oligoésteres sintetizados via catálise química e 

enzimática, foi possível observar espectros característicos e semelhantes entre si em virtude da 

similaridade estrutural das unidades repetitivas. 

Uma leve absorção para oligoésteres via catálise química e mais acentuada para 

enzimática na região de 3400 cm-1 evidencia uma presença de uma hidroxila (O-H) terminal do 

álcool. O pico próximo a 3000 cm-1 é atribuído ao estiramento das ligações C-H que estão 

presentes em todas as estruturas poliméricas.  A forte absorção em 1720 cm-1 é uma notável 

característica observada em polímeros, indicando o estiramento da carbonila de ésteres 

(VOLLHARDT, 2013).  

Também pode-se observar em cerca de 1400 cm-1 um pico importante proporcionado pela 

deformação das ligações C-H em -CH3 indicando a porção éster terminal das cadeias 

poliméricas. Em 1160 e 1050 cm-1 é característico da deformação da ligação C-O-O de ésteres. 

E diferente dos oligoésteres via catálise enzimática, para a convencional notou-se uma leve 

absorção em 2260 cm-1 revelando a possível presença de C≡C (VOLLHARDT, 2013). De 

maneira geral, a composição química dos monômeros foi refletida pela análise de FTIR. Os 

espectros estão apresentados na Figura 15.   
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Figura 15: Espectros de FTIR dos oligoésteres obtidos via catálise química (a) e enzimática (b) 

Fonte: Autor. 

5.3 Análise termogravimétrica (TGA)  

A partir das análises termogravimétricas, ilustrado na Figura 16, pode-se dizer que os 

produtos obtidos das sínteses apresentaram alta resistência térmica, com temperaturas de perdas 

de massa superior a 300 °C para o LUPO 01 (para o LUPO 02 e 03 também pois permaneceram 

nessa mesma faixa) ocorrendo decomposição em único estágio. O que era de se esperar para 

oligoésteres derivados de isosorbídeo, pois ele fornece alta resistividade térmica (JUAIS, 2009; 

LUCAS, 2001).  

Para os produtos LUPO 08 e 09 a decomposição ocorreu em múltiplos estágios, formando 

degraus, onde o primeiro foi acima de 100 °C e o segundo superior a 300 °C.  
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Figura 16: Curvas de TGA e da DTG para os bio-oligoésteres obtidos via catálise química (a) 

e enzimática (b) 

 
Fonte: Autor. 

 

5.4 Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

Análises de DSC foram realizadas nos bio-oligoésteres a fim de caracterizar as 

propriedades térmicas. 
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Tabela 6: Dados da análise de DSC e TGA para os bio-oligoésteres sintetizados  

Catálise Amostra Tg (°C) Tm (°C) Hf Td10% Tdmáx 

Química LUPO 01 41 87 50,1 274 405 

LUPO 02 3 99 80,6 - - 

LUPO 03 41 86 87,9 - - 

Enzimática LUPO 08 57 117 - 140 192/390 

LUPO 09 78 118 - 168 215/389 

Fonte: Autor. 

Com os dados obtidos na Tabela 6 a partir da análise de DSC nos LUPOs sintetizados via 

catálise química pode-se verificar que o LUPO 01 e 03 tiveram transição vítrea (Tg) semelhante 

e o LUPO 02 por ser adicionado 1,4 butanodiol com leve excesso em sua composição a sua Tg 

foi mais baixa. A Tm (temperatura de fusão) dos LUPOs 01, 02 e 03 permaneceram por volta 

de 90 ºC. Com os resultados de Hf observa-se que todos apresentaram cristalinidade. 

Para as análises dos LUPOs 08 e 09 sintetizados via catálise enzimática, pode-se verificar 

que o LUPO 09 apresentou Tm suavemente mais alta que LUPO 08, devido em sua composição 

conter um acréscimo de ácido láctico. Quanto a Tg, o LUPO 08 e 09 apresentaram temperaturas 

em torno de 57 °C e 78 °C, mais alta que os oligoésteres obtidos na catálise química. 

Comportamento possivelmente relacionado a catálise enzimática conter maior seletividade 

gerando produtos de estruturas mais organizadas e com isso conferindo um grau de liberdade 

diminuído, aumentando assim a Tg do produto (JUAIS, 2009; LUCAS, 2001). Com a Figura 

17 e 18 pode-se visualizar o 1º ciclo do termograma gerado, assim é possível ser visualizado 

alguns dos dados citados acima. 

Figura 17: Curvas de DSC dos bio-oligoésteres obtidos via catálise química 

Fonte: Autor. 
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Figura 18: Curvas de DSC dos bio-oligoésteres obtidos via catálise enzimática 

 

 Fonte: Autor. 

Análises de DSC também foram realizadas nos filmes preparados com os bio-oligoésteres 

sintetizados via catálise química a fim de caracterizar as propriedades térmicas. 

Tabela 7: Dados da análise de DSC nos filmes preparados com os oligoésteres sintetizados 

 Tg (°C) TCf (°C) Hcc Tm (°C) Hf 

PLA 58 110 32,1 156 31,3 

PLA/LUPO 01 48 100 28,6 156 33,4 

PLA/LUPO 02 47 98 29,2 156 33,6 

PLA/LUPO 03 45 98 29,9 155 33,7 

Fonte: Autor. 

Com os dados da Tabela 7, obtidos a partir da análise de DSC nos filmes pode-se verificar 

que com a adição de apenas 10 % em massa dos oligoésteres sintetizados, à matriz do PLA 

reduziu significativamente a Tg, ou seja, comprovando a atuação como plastificante; a TCf 

(temperatura de cristalização a frio) também reduziu consideravelmente e a Tm se manteve 

constante. 
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Figura 19: Curvas de DSC dos filmes de PLA e PLA/ LUPOs obtidos via catálise química 

 

Fonte: Autor. 

A Figura 19 mostra as curvas de DSC para o PLA puro e as misturas PLA+LUPOs, 

todas as curvas apresentaram perfis semelhantes, com uma única Tg e moderados picos de 

cristalização e de fusão.  

Em seguida, na Figura 20 é possível visualizar fotos do filme de PLA puro e dos filmes 

preparados de PLA com adição dos bio-oligoésteres. Nota-se que o filme de PLA puro é 

totalmente transparente, os demais filmes de PLA contendo bio-oligoésteres estão levemente 

turvos devido à presença de cristalinidade, porém esses filmes ainda são considerados 

transparentes. 

Figura 20: Fotos dos filmes preparados. 

 
Fonte: Autor. 

 
6. CONCLUSÃO 

A síntese via catálise química dos novos bio-oligoésteres se mostrou eficiente via 

policondensação em massa, resultando em materiais com as propriedades desejadas para 
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atuarem como aditivos para polímeros, ou seja, com baixa massa molar (<2000 g.mol-1) e 

propriedades térmicas adequadas.  

A análise de infravermelho permitiu identificar os grupos funcionais chave presentes 

nos bio-oligoésteres preparados. As análises térmicas nos LUPOs revelaram materiais 

cristalinos com Tc em 90 °C e uma Tg discreta pouco abaixo de 50 °C. Embora os oligoésteres 

tenham apresentado cristalinidade, os filmes plastificados apresentaram caráter 

predominantemente amorfo. 

A adição de apenas 10 % dos LUPOs à matriz de PLA reduziu significativamente a Tg 

do material, indicando que esses oligômeros foram efetivos em promover a plastificação do 

PLA, segundo as análises realizadas. 

Os oligoésteres do isosorbideo também foram preparados, com o uso de CAL B que 

consiste em C. antarctica - fração B adsorvida fisicamente em um suporte macroporoso. 

Mesmo devido a limitação de tempo transcorrido ao longo do período de elaboração deste 

presente projeto, foi possível gerar produtos dessa síntese, que possuíram por caráter visual de 

formação de polímeros com textura bastante viscosa e levemente oleosa, tal como, de coloração 

amarelada, o que era esperado com oligoésteres oriundos do isosorbídeo.  

As análises nos proporcionaram resultados de infravermelho semelhantes aos da catálise 

convencional. Diferentemente para análise de TGA, onde o oligoéster via catalise enzimática 

apresentou múltiplos estágios de decomposição ao contrário da catalise química que apresentou 

estágio único. Resultados de DSC apresentaram Tm e Tg mais alta para catalise enzimática, 

indicando produtos com estruturas mais organizadas, devido a maior seletividade enzimática.  

De modo geral, a síntese via catalise enzimática foi eficiente via policondensação em 

massa, fornecendo produtos com características físico-químicas semelhantes aos de catalise 

convencional, contribuindo dessa forma, com um processo sustentável na preparação de novos 

materiais totalmente biodegradáveis. 

7. PERSPECTIVAS FUTURAS 

Tem-se como perspectiva oferecer continuidade a esse trabalho, estudar mais a fundo 

os parâmetros e condições experimentais. Fazer análises equivalente ao GPC para evidenciar a 

massa molecular e a polidispersão dos produtos obtidos via catálise enzimática. Testar a 

viabilidade da aplicação dos LUPOs 08 e 09 como bio-aditivos ao PLA, bem como, realizar 

análises para verificar se houve interação entre os mesmos. Enfim, ampliar os estudos em 

relação a catálise enzimática, afim de se obter mais conhecimento e desenvolvimento nessa 

área, gerando assim produtos cada vez mais ambientalmente adequados. 
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