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RESUMO 

Este trabalho constitui na imobilização das enzimas celulase e álcool 

desidrogenase (ADH) em filmes de Langmuir e Langmuir-Blodgett (LB) de 

dipalmitoilfosfatidilcolina (DPPC) visando obter por meio dos filmes informações, em 

nível molecular, para o aumento da eficiência da produção de etanol celulósico. 

A primeira evidência de que as enzimas adsorveram aos filmes lipídicos na 

interface-água foi obtida por meio da análise da curva de cinética de adsorção, na 

qual após inserção da enzima sob monocamadas de DPPC, observou-se a elevação 

da pressão superficial da matriz fosfolipidíca. A segunda evidência foi através da 

obtenção de isotermas de pressão superficial - área, nas quais se observou que a 

presença das enzimas provoca a expansão da monocamada lipídica para áreas 

mais elevadas. A terceira evidência foi por espectroscopia de absorção-reflexão no 

infravermelho com modulação da polarização (PM-IRRAS), à qual, quando, 

estudada nos filmes de Langmuir, mostrou nas regiões entre 1500 cm-1 e 1800 cm-1 

bandas protéicas, relativas à vibração amida II (dobramentos angulares C-N e N-H), 

e à vibração amida I (estiramento C=O). 

Posteriormente os filmes foram transferidos para matrizes sólidas como filmes 

LB. A análise por PM-IRRAS nos filmes transferidos comprovaram a transferência 

com sucesso de enzima e fosfolipídios.  

A interação molecular entre o filme LB misto (DDPC/ADH/celulase) e a 

celulose foi evidenciada por meio da PM-IRRAS nas regiões entre 1500 cm-1 e 3500 

cm-1, onde se observaram mudanças em função do tempo nas regiões de 1500 cm-1 

e 1800 cm-1 na estrutura secundária nas conformações beta-folha, alfa-hélice, volta-

beta, e sem ordem definida das enzimas. Também se observou nas regiões entre 

2800 cm-1 e 3500 cm-1 a presença de estiramento simétrico e assimétrico C-H de 

grupos CH2 e CH3, assim como o estiramento de aminas (NH2) e grupos OH. 

Todos esses fatores indicam a sensibilidade das enzimas quando colocadas 

em contato com a celulose dissolvida em líquido iônico. 

  

Palavras-chave: Sustentabilidade; Energia; Enzimas; Filmes Finos; 

Monocamadas de Langmuir; Filmes de Langmuir-Blodgett. 
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ABSTRACT  

In this study, we investigated at the molecular level the incorporation of 

cellulase and alcohol dehydrogenase (ADH) in Langmuir and Langmuir-Blodgett (LB) 

films of dipalmitoylphosphatidylcholine (DPPC). The mixed DPPC-enzyme films were 

then investigated upon contact with cellulose and ethanol. The changes at the 

molecular level in the properties of the films were analyzed by optical and 

tensiometric techniques. We aim to obtain information on the production of ethanol in 

a more efficient manner. 

The first evidence that enzymes adsorbed at the films in the lipid-water 

interface was through adsorption kinetic curves, wherein upon insertion of the 

enzyme in the aqueous subphase for monolayers of DPPC, an increase in the 

surface pressure values for the phospholipid matrix was observed. The second 

evidence was the analysis of the surface pressure-area isotherms, which showed 

that the presence of the enzymes caused the expansion of the lipid monolayer to 

higher areas. The third evidence was observed with polarization-modulated infrared 

reflection-absorption spectroscopy (PM-IRRAS), studied in Langmuir films, which 

revealed bands in the regions between 1500 cm-1 and 1800 cm-1, related to protein 

groups, namely amide II ( CN and NH bendings) and amide I (C = O stretch). 

In the sequence, the films were transferred to solid matrices as LB films. The 

PM-IRRAS analysis confirmed the successful transfer of enzyme and phospholipids. 

The molecular interaction between the mixed LB film (DDPC / ADH / cellulase) 

and cellulose was observed through PM-IRRAS since in the regions between 1500 

cm-1 and 3500 cm-1, changes were observed revealing alterations in the secondary 

structure of the protein, related to beta-sheet, alpha-helix, beta-turn, and unordered 

structures. Also for the regions between 2800 cm-1 and 3500 cm-1, the symmetric and 

asymmetric stretches for CH in CH2 CH3 groups, as well as the stretching of amines 

(NH2) and OH groups could be investigated. 

All these factors indicate the sensitivity of the enzymes when placed in contact 

with cellulose dissolved in ionic liquid. 

  

Keywords: Sustainability; Energy; Enzymes; Thin Films; Langmuir 

monolayers; Langmuir-Blodgett Films.
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1. INTRODUÇÃO 

 

A celulose da biomassa (madeira, palhada, etc.) é um dos polímeros mais 

abundantes do mundo, sendo formada por uma cadeia linear de moléculas de 

glicose ligadas entre si na posição beta (β) -1.4. Quando quebradas, estas ligações 

beta (β) -1.4 liberam açúcares menores e fermentáveis.  

Porém, a celulose tem uma estrutura rígida, devido à própria estrutura em 

cadeias, o que torna o processo de quebra das ligações desfavorável por meio das 

tecnologias atuais (Buckeridge et. al., 2010). 

Por meio da fotossíntese, as plantas absorvem energia do sol e a convertem 

em energia química. Esta energia pode ser convertida em eletricidade, combustível 

ou calor por meio de reações químicas exotérmicas, tais como a combustão. As 

substâncias orgânicas que são utilizadas para conversão de energia usando este 

processo constituem-se o que se chama de biomassa. 

Um tipo de biomassa intrinsecamente ligada ao Brasil é o bagaço de cana-de-

açúcar, devido ao fato do país possuir uma alta produção de açúcar e etanol. A 

produção nacional de cana-de-açúcar para ser moída em 2012 e 2013 foi estimada 

em 596,63 milhões de toneladas (CONAB, 2012), das quais se estima que por 

tonelada de cana-de-açúcar moída, são gerados aproximadamente 250 Kg de 

bagaço de cana-de-açúcar (ÚNICA, 2011). Portanto, a quantidade gerada em 

bagaço de cana-de-açúcar foi de aproximadamente 149,16 milhões de toneladas. 

Cerca de 25% do total da produção de cana corresponde ao bagaço. O 

bagaço é somente o caule macerado, não incluindo a palhada e os ponteiros. O 

potencial de energia contido em uma tonelada de bagaço com 50% de umidade 

equivale a 2,5 GJ (Rosseto, 2012). 

“O bagaço de cana-de-açúcar in natura é composto por 45% de fibras 

lignocelulósicas, 50% de água retida, 2 a 3% de sólidos insolúveis, e 2 a 3% de 

sólidos solúveis em água” (ICIDCA/ GEPLACEA/PNUD, 1990). 

Os principais componentes das fibras do bagaço da cana-de-açúcar contêm 

aproximadamente 41% de celulose, 25% de hemicelulose e 20% de lignina. 

(ICIDCA/ GEPLACEA/PNUD, 1990). 

Atualmente no Brasil, o bagaço de cana-de-açúcar é utilizado como insumo 

energético para geração de energia elétrica. Parte desta energia elétrica é 

consumida por usinas de cana-de-açúcar e o excedente é vendido no mercado livre 
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de energia. Pelo fato de ser aproveitado somente 1/3 da cana-de-açúcar para 

geração de açúcar e etanol (Buckeridge et. al., 2010), a queima do bagaço de cana-

de-açúcar torna-se um processo não nobre. Porém, para o reaproveitamento do 

bagaço de cana-de-açúcar como matéria- prima para a produção de etanol, diversas 

barreiras deverão ser quebradas.  

A primeira barreira é viabilizar economicamente e industrialmente o processo 

de produção do etanol de material lignocelulósico, pois estes materiais são 

insolúveis e recalcitrantes, necessitando de um pré-tratamento de origem mecânica, 

física ou química, seguido de uma hidrólise, de preferência enzimática, para produzir 

açúcares na forma de monômeros (Elba, et al., 2008). A segunda barreira é a 

competição pela matéria-prima bagaço de cana-de-açúcar, o qual atualmente é 

utilizado como insumo energético para a geração de energia. 

Porém, a utilização do bagaço da cana-de-açúcar para a produção de etanol 

de segunda geração pode ser uma maneira mais sustentável para suprir a demanda 

por consumo de combustíveis. 

O Brasil é o maior produtor de etanol derivado da cana-de-açúcar do mundo 

(Rodrigues D. e Ortiz L., 2006), com cerca de 24 bilhões de litros por ano (Gorgulho 

G., 2012), sendo também o segundo maior produtor de etanol do mundo com 33,2% 

de participação no mercado, ficando atrás somente dos Estados Unidos que 

possuem uma participação de 54,7% no mercado (Agência EFE, 2011). 

Pesquisas em novas tecnologias, metodologias e processos são os caminhos 

para um novo mercado que esta surgindo no mundo e no Brasil. Um exemplo 

recente deste novo mercado foi a notícia da primeira usina brasileira de etanol 

celulósico, que terá o início de suas obras em setembro de 2013 (Freitas T., 2013). 

O projeto, que é de responsabilidade da empresa GrallBio, terá um 

investimento de R$ 300 milhões, será realizado no Estado de Alagoas, na cidade de 

São Miguel dos Campos e produzirá 82 milhões de litros  de etanol de segunda 

geração derivado do bagaço de cana-de-açúcar por ano. Possui como um de seus 

objetivos aumentar em mais de 35% a produção nacional de etanol por meio do 

reaproveitamento do bagaço de cana-de-açúcar (Gorgulho G., 2012). 
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2. SUSTENTABILIDADE 

 

2.1 Conceito 

 

A população mundial já ultrapassou a marca de sete bilhões de habitantes, 

com uma taxa exponencial de crescimento de 1,2% ao ano e em 2005 acresceu 78 

milhões de pessoas à população mundial (Miller, G. Tyler, 2011). A sobrevivência 

desta população depende do consumo de recursos. O recurso pode ser definido 

como uma provisão obtida do meio ambiente que atenda suas necessidades e 

desejos como alimentos, água, madeiras, carvão, areia, e petróleo. 

Determinados recursos são classificados como renováveis, pois não se 

esgotam ou repõem-se em uma curta escala de tempo humana como água, sol, 

vento, biomassa, etc. Outros recursos são classificados como não renováveis, pois 

se esgotam ou não se repõem em uma curta escala de tempo. O aumento da 

população está intrinsecamente ligado ao aumento do consumo destes recursos 

renováveis e não renováveis, o que impacta de forma predatória no meio-ambiente. 

A capacidade de adaptação dos sistemas econômicos e sociais às condições 

ambientais em mudança é denominada de “sustentabilidade” (Miller, G. Tyler, 2011). 

 

2.2 Química sustentável 

 

A adaptação do homem às novas mudanças ambientais depende de diversas 

áreas. Nesse sentido, a Química é uma das áreas da ciência responsável 

diretamente por esta adaptação, pois por meio da química foi possível aumentar a 

qualidade ou quantidade na produção de alimentos, desenvolvimento de novos 

fármacos, qualidade ou quantidade na produção de combustíveis, desenvolvimento 

de novos combustíveis, etc. Isso possibilita uma transição do homem a um novo 

meio ambiente.  

Porém, muitos processos químicos são danosos ao meio-ambiente, como é o 

caso da chuva ácida gerada por meio da industrialização. 

Fatores como este citado acima atualmente impedem o desenvolvimento de 

novos produtos ou o aumento da produção de produtos já industrializados. 

Conforme disposto no artigo 3º, I, da Lei nº. 6.938/81 no Brasil, compreende-

se como meio ambiente “o conjunto de condições, leis, influências e interações de 
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ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as 

suas formas”. Literalmente compreende-se, meio ambiente como fatores exteriores 

que agem de forma constante sobre os seres vivos (Silva T., 2009). 

O equilíbrio do uso do meio ambiente para satisfazer as necessidades do 

homem pode ser alçando por meio de fontes renováveis de energia, diminuição da 

emissão de gases efeito estufa, etc. 

Por possuir uma diretriz que visa “projeto de produtos para aplicações 

sustentáveis, e sua produção, mediante transformações químicas que sejam 

energeticamente eficientes, minimizem ou preferencialmente eliminem a formação 

de resíduos e o uso de solventes e reagentes tóxicos ou perigosos e utilizem fontes 

renováveis de matéria-prima sempre que possível”, a química sustentável pode ser 

um aliado fundamental para o desenvolvimento sustentável e diminuição de 

impactos negativos ao meio ambiente (Nudelman S. E. N., 2010). 

O termo Química Sustentável (Sustainable Chemistry) ou Química Verde 

(Green Chemistry) foi criado na década de 1990, nos Estados Unidos, com intuito de 

diminuir a produção de compostos contaminantes, como o caso do dicloro-difenil-

tricloroetano (DDT) e bifenilenos policlorados (PCB). Desde 2000, o conceito da 

química sustentável “é a invenção, projeto e aplicação de produtos e processos para 

reduzir ou eliminar o uso e a geração de substâncias perigosas” (Nudelman S. E. N., 

2010). 

Conforme mencionado por Anastas e colaboradores (1998), os principais 

pontos da química sustentável são regidos por doze princípios descritos na Tabela 

1. 
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Tabela 1: Princípios da química sustentável (Adaptação: Anastas et. al., 1998) 

Prevenção 

É mais barato evitar a formação de resíduos tóxicos do que tratá-los depois que eles são produzidos. 

Eficiência Atômica 

As metodologias sintéticas devem ser desenvolvidas de modo a incorporar o maior número possível de 

átomos dos reagentes no produto final. 

Síntese Segura 

Deve-se desenvolver metodologias sintéticas que utilizam e geram substâncias com pouca ou nenhuma 

toxicidade à saúde humana e ao ambiente. 

Desenvolvimento de Produtos Seguros 

Deve-se buscar o desenvolvimento de produtos que após realizarem a função desejada, não causem 

danos ao ambiente. 

Uso de Solventes e Auxiliares Seguros 

A utilização de substâncias auxiliares como solventes, agentes de purificação e secantes precisa ser 

evitada ao máximo; quando inevitável a sua utilização, estas substâncias devem ser inócuas ou facilmente 

reutilizadas. 

Busca pela Eficiência de Energia 

Os impactos ambientais e econômicos causados pela geração da energia utilizada em um processo 

químico devem ser considerados. É necessário o desenvolvimento de processos à temperatura e pressão 

ambientes. 

Uso de Fontes de Matérias-prima Renováveis 

O uso de biomassa como matéria-prima deve ser priorizado no desenvolvimento de novas tecnologias e 

processos. 

Evitar a Formação de Derivados 

Processos que envolvem intermediários com grupos bloqueadores, proteção/desproteção, ou qualquer 

modificação temporária da molécula por processos físicos e/ou químicos devem ser evitados. 

Catálise 

O uso de catalisadores (tão seletivos quanto possível) deve ser escolhido em substituição aos reagentes 

estequiométricos. 

Produtos Degradáveis 

Os produtos químicos precisam ser projetados para a biocompatibilidade. Após sua utilização não deve 

permanecer no ambiente, degradando-se em produtos inócuos. 

Análise em Tempo Real para a Prevenção da Poluição 

O monitoramento e controle em tempo real, dentro do processo, deverá ser viabilizado. A possibilidade de 

formação de substâncias tóxicas deverá ser detectada antes de sua geração. 

Química Intrinsecamente Segura para a Prevenção de Acidentes 

A escolha das substâncias, bem como sua utilização em um processo químico, devem procurar a 

minimização do risco de acidentes, como vazamentos, incêndios e explosões. 
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A Figura 1 mostra os três principais pontos relacionados à química 

sustentável. 

 

Figura 1: Tripé da sustentabilidade química. 

 

3. ENERGIA 

 

3.1 Relação homem versus energia 

A energia em suas diversas formas está intrinsecamente ligada ao 

desenvolvimento do homem e ao seu meio ambiente. Platão, em 400 a.C., citava a 

devastação das florestas gregas ocorridas em função da necessidade de madeira 

como recurso e insumo energético em fornalhas para a confecção de armas 

(Goldemberg e Lucon, 2008). 

O Brasil, até algum tempo atrás, se encontrava na situação equivalente a 

citada por Platão, pois a principal fonte primária de energia era a madeira. A madeira 

somente foi parcialmente substituída na década de 1970, pelo petróleo e 

posteriormente pela hidroeletricidade. Porém, devido à incerteza das fontes 

primárias de energia no Brasil, uma reversão discreta no consumo de madeira como 

fonte de energia esta ocorrendo (Brito J. O., 2007). A Figura 2 mostra a evolução do 

consumo de madeira no Brasil como fonte de energia. 
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Figura 2- Evolução do consumo de madeira para fonte de energia no Brasil de 1995 

a 2005.  

Fonte: MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA, Secretaria de Energia, Balanço 

Energético (BEN), 2007. 

 

A energia é um dos principais componentes para a constituição de uma 

sociedade. O homem primitivo há 1 milhão de anos atrás do leste da áfrica não 

possuía habilidade para dominar o fogo, portanto utilizava somente a energia obtida 

dos alimentos, algo em torno de 2000 kcal/dia. O homem caçador (100 mil anos) já 

dominava o fogo e utilizava a madeira como recurso energético para cozinhar. Há 

5000 a.C., o homem da Mesopotâmia utilizava a energia dos animais para produção 

agrícola. Na idade moderna (1400 d.C.), o homem utilizava as quedas d‟ água e o 

vento aproveitando a energia para mover moinhos e o carvão mineral para 

aquecimento (Goldemberg e Lucon, 2008). Após a revolução industrial, o homem 

moderno deixou de depender diretamente da energia obtida por meio dos alimentos 

para a produção de bens e serviços para depender quase que totalmente da energia 

extrassomática (energia gerada para realização de fins humanos, porém energia 

externa aos corpos de seus utilizadores (Price D., 1995). Atualmente, menos de 1% 

de todo trabalho gerado em países industrializados depende da força dos músculos 

(Hinrichas A. R. e Kleinbach M. 2003) como fonte de energia. 
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No Império Romano, os nobres mediam suas riquezas pela quantidade de 

escravos que possuíam, o que correspondia, em termos energéticos, a múltiplos de 

2000 kcal/dia (Goldemberg e Lucon, 2008). Utilizando este critério do antigo Império 

Romano como analogia para os dias atuais, atualmente o consumo de todas as 

formas de energia útil ao uso do homem moderno equivale em media a energia 

produzida por 24 escravos. O atual consumo mundial da energia extrassomática 

equivale a uma população de 168 bilhões de escravos. O aumento do consumo de 

energia em função da melhor qualidade de vida do homem impacta de forma 

negativa em seu meio ambiente, pois a energia não é criada ou destruída, a energia 

é simplesmente convertida de uma forma primária para uma forma secundária 

(Hinrichas A. R. e Kleinbach M. 2003). 

 

3.2 Fontes de energia  

 

O conceito energia é antigo. Por volta do século XVII, Isaac Newton contribuiu 

a descrever o ponto de vista científico dos conceitos relacionados às energias 

potencial e cinética. Fahrenheit e Celsius no século XVIII desenvolveram as escalas 

de temperatura usadas comumente hoje. Thompson, no século XIX, definiu a 

conversão de trabalho em calor. Thomas Young definiu energia como trabalho ou 

atividade. James P. Joule definiu a equivalência entre calor, trabalho e energia 

elétrica. Max Plank, no século XX, descreveu sobre energia em forma de luz. Albert 

Einstein, no século XX relacionou formas de energia com massa através da 

emblemática fórmula: E=m.c2 (E=energia, m= massa, c= velocidade da luz no vácuo) 

(Goldemberg e Lucon, 2008). Portanto, energia pode ser definida como a 

capacidade de certos materiais tem sob certas condições de realizar trabalho ou 

atividade útil. 

A energia pode ser entendida em termos do que ela pode produzir, pois a 

energia é apenas um meio para um fim (Hinrichas A. R. e Kleinbach M. 2003), sendo 

apenas convertida em um ciclo energético constituído por fonte de energia primária 

ou secundária. A primeira compreende os recursos naturais não renováveis que se 

esgotam ou não se repõem em uma curta escala de tempo para utilização do 

homem. Exemplos; petróleo, carvão mineral, gás natural e urânio. A segunda 

compreende os recursos naturais renováveis que não se esgotam ou se repõem em 
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uma curta escala de tempo para utilização do homem. Exemplos; sol, água, vento, 

marés, biomassa e calor da terra. 

A energia primária é convertida por meio de refinarias, usinas térmicas 

(combustíveis fósseis, biocombustíveis, e biomassa), usinas hidrelétricas, usinas 

termonucleares, fazendas eólicas, fazendas solares fotovoltaicas, etc., em energia 

secundária, eletricidade, calor, diesel, gasolina, etanol, querosene, etc. Ela é 

utilizada no abastecimento energético residencial, industrial, serviços, e transporte. 

 

3.3 Energia elétrica  

 

A energia elétrica é considerada atualmente trivial para a sociedade moderna, 

pois por meio da eletricidade obtemos luz, calor, qualidade de vida, etc.  

O que a eletricidade nos proporciona pode ser mais bem evidenciada quando 

transportada para nosso cotidiano, como assistir televisão, tomar um banho, comer 

um alimento industrializado, utilizar um eletrodoméstico como geladeiras e micro-

ondas, assim como a utilização de equipamentos médicos como ultrassom, ou 

equipamentos utilizados em unidades de terapia intensiva (UTI) de um hospital. 

Teríamos dificuldades se tivéssemos a missão de montar uma tabela 

contendo os itens principais do nosso cotidiano que não utilizasse eletricidade.  

Porém a eletricidade é responsável por aproximadamente 36% do consumo 

de toda energia primária mundial (Hinrichas A. R. e Kleinbach M. 2003). Com a 

maior taxa de crescimento entre todos os setores de energia, a energia elétrica 

ainda permanece desconhecida para um terço de seus consumidores, pois esses 

desconhecem que a energia elétrica é uma energia secundária e depende de uma 

fonte de energia primária para ser convertida (Hinrichas A. R. e Kleinbach M. 2003). 

Independente da forma que a eletricidade é gerada (convertida), 

termelétricas, hidrelétricas, solar fotovoltaica, eólica, nuclear, etc., sempre ocorrerão 

impactos ambientais negativos. 

As medidas para mitigar os impactos ambientais ao nível mundial estão se 

fortalecendo e em 2012, na “Rio+20” (conferência das Nações Unidas sobre 

desenvolvimento sustentável), foi apresentada uma iniciativa liderada pelo secretário 

geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, sobre energia 

sustentável com ênfase em eletricidade. 
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“Energia sustentável – a energia que é acessível, barata, limpa e mais 

eficiente – é essencial para o desenvolvimento sustentável. Ela permite que as 

empresas cresçam, gerem empregos e criem novos mercados. Milhões de crianças 

a mais podem estudar à noite, enquanto hospitais e clínicas de saúde podem 

funcionar corretamente. Os países podem crescer mais resistentes e com 

economias competitivas. Com a energia sustentável, os países podem ultrapassar 

os limites dos sistemas de energia obsoletas e construir as economias de energia 

limpa do futuro” (ONU, 2012). 

A Figura 3 mostra o consumo de energia primária no mundo para geração de 

eletricidade e a Figura 4 mostra o consumo de energia primária no Brasil para 

geração de eletricidade. 

 

 

Figura 3- Consumo mundial de energia primária para geração de eletricidade em 

2011. 

Fonte: U.S. Department of Energy (DOE), U.S. Energy Information Administration 

(EIA), Annual Energy Review 2011. 
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Figura 4- Consumo energia primária no Brasil para geração de eletricidade em 2011. 

Fonte: MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA, Balanço Energético (BEN), 2012. 

 

3.4 Combustíveis fósseis 

 

A principal característica dos combustíveis fósseis é serem classificados 

como recursos não renováveis, pois são finitos e o período de reposição natural é 

muito longo não podendo ser renovado dentro de uma linha de tempo do homem. 

 Aproximadamente 90% da energia comercial que a sociedade moderna 

utiliza é derivada de algum tipo de combustível fóssil como o petróleo, carvão 

mineral ou gás natural (Hinrichas A. R. e Kleinbach M. 2003).  

A Figura 5 mostra o principio de geração de eletricidade utilizando 

combustível fóssil. 

 

 

Figura 5- Geração de eletricidade utilizando combustíveis fósseis. 

Fonte: Agência Nacional de Energia (ANEEL), 2005. 
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Outra característica dos combustíveis fósseis é o impacto ambiental negativo 

causado pela sua utilização. 

A queima de combustíveis fósseis é uma das principais fontes de óxidos de 

enxofre (SOx, SO2) (Inatomi T.A.H., et al., 2005) , óxidos de nitrogênio (NOx, NO e 

NO2), dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), monóxidos de carbono (CO) e 

particulados como chumbo Pb.  

Um efeito pouco conhecido causado pela queima do carvão mineral é a 

acidificação das águas. Quando queimado, o carvão mineral libera o dióxido de 

carbono (CO2) o que colabora para o aumento do efeito estufa. Porém, libera 

também o dióxido de enxofre (SO2) o que colabora para o aumento de chuva ácida. 

A acidificação das águas ocorre pela precipitação seca, provocando danos à 

vegetação e às construções, e pela precipitação úmida quando dissolvidos nas 

águas das chuvas ou em vapores d´água atmosféricos (Inatomi T.A.H., et al., 2005). 

Tabela 2 mostra as vantagens e desvantagens da utilização dos combustíveis 

fósseis. 

 

Tabela 2- Vantagens e desvantagens dos combustíveis fósseis  

VANTAGENS DESVANTAGENS 

Suprimento que estimasse durar entre 

42 a 93 anos 

Necessidade de encontrar substituto em 

um período de tempo curto 

Baixo custo, alto subsídios e alto poder 

energético 

Preços artificialmente baixos 

desestimulam a busca por combustíveis 

alternativos  

Transporte fácil no país e entre outros 

países  

A queima produz impactos negativos ao 

meio ambiente 

Tecnologia conhecida e muito 

desenvolvida 

Pouco subsídio para novas tecnologias 

Sistema de distribuição eficiente  Risco de grandes acidentes ambientais 

Fonte: Miller, G. Tyler, Ciência ambiental, 2011. 
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3.5 Biocombustíveis  

 

Os biocombustíveis como biodiesel e etanol são considerados hoje como uma 

rota de fuga aos combustíveis fósseis. Os biocombustíveis são produzidos a partir 

de biomassa renovável a curto prazo.  

Considerados como fonte renovável de energia, os biocombustíveis são 

derivados de produtos vegetais cana-de-açúcar, milho, soja, madeira, celulose ou 

compostos de origem animal, como a gordura (Petrobras, 2008). 

No século XIX Rudolph Diesel desenvolveu o motor de combustão interna 

utilizando álcool e óleo de amendoim como combustível (Oliveira, 2008). Em 1905 o 

Brasil iniciava seus testes na produção de álcool combustível e em 1931 foi 

estabelecida uma lei no Brasil que obrigava a mistura de 5% de álcool na gasolina 

importada (Petrobras, 2008).  

Porém o biocombustível no Brasil foi impulsionado em 1975, com o Programa 

Nacional do Álcool (Proálcool), maior programa comercial de uso de biomassa para 

fins energéticos do mundo (Petrobras, 2008). Após dois anos, o Professor Expedito 

Parente descobriu o biodiesel, derivado do óleo de algodão e, em 1980, registrou a 

primeira patente mundial de biodiesel (Petrobras, 2008). 

Tabela 3 mostra as vantagens e desvantagens da utilização dos 

biocombustíveis. 

 

Tabela 3- Vantagens e desvantagens dos biocombustíveis 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

Alta octagenagem (etanol) Menor autonomia de rodagem (etanol) 

Menor emissão de CO2 Perda de energia líquida (poder 

energético menor)   

Pode ser vendido como gasoálcool 

(mercado estrangeiro) 

Compete direto com o suprimento 

alimentar do homem, no caso do milho. 

Potencial renovável Lobby da industria do combustível fóssil 

Abertura de mercado para novas 

pesquisas e novos negócios   

Quebra de paradigma por parte do  

consumidor 

Mais sustentáveis que os combustíveis 

fósseis 

Problemas com ambientes frios para dar 

partida no automóvel (etanol) 

Fonte: Miller, G. Tyler, Ciência ambiental, 2011. 
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3.5.1 Etanol 

 

O etanol brasileiro representa a melhor e mais avançada opção para a 

produção sustentável de biocombustíveis em larga escala no mundo. O processo de 

obtenção do etanol de cana-de-açúcar ocorre por meio do processo de extração do 

caldo obtido da cana-de-açúcar, que passa por um tratamento com leite de cal 

(calagem), que serve para obter o pH no valor desejado, reagir com ácidos 

orgânicos presentes no caldo, precipitação de dispersões coloidais presentes no 

caldo e floculação e arraste de partículas em suspensão. 

Posteriormente, o caldo passa por polímeros para promover a aglomeração 

dos flocos, aumento da velocidade de sedimentação, redução do volume de lodo, 

menor perda de sacarose na torta do filtro e diminuição da turbidez do caldo 

clarificado. Após a inserção do mosto (mistura de mel proveniente da fabrica de 

açúcar para ajudar no processo de fermentação), Começa o processo de 

fermentação alcoólica, onde os açúcares são transformados em álcool, gás 

carbônico e energia por meio das leveduras.  

A fase preliminar da fermentação ocorre quando o levedo entra em contato 

com mosto. Neste momento ocorre a multiplicação de células de máximo poder 

fermentativo. 

A fase seguinte é tumultuosa, pois se caracteriza pelo desprendimento CO2 

que ocorre devido à existência suficiente de células para deslocar os açúcares 

fermentescíveis do mosto. Com a elevação da temperatura, a densidade do mosto 

diminui e elava-se o percentual do álcool e acidez. 

A fase complementar ocorre à diminuição do desprendimento de CO2 por 

diminuição da temperatura e por menor agitação do líquido, reduzindo ao mínimo a 

concentração de açúcares (EBA CONSULTORIA, 2002). 

O processo é finalizado com a destilação do líquido resultante para concentrar 

até um nível limite possível o azeótropo (álcool hidratado) etanol-água 95,5% para 

uso nos motores automotivos. 

O etanol, que é misturado na gasolina, é transformado na forma anidro (até 

1% de água) por meio do processo de desidratação com arraste com benzeno, uso 

de absorventes regeneráveis ou peneiras moleculares (Elba, et al., 2008). 
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3.5.2 Etanol de segunda geração 

 

O etanol derivado do colmo da cana-de-açúcar pode possuir quatro gerações 

de obtenções (Buckeridge et. al., 2010). A primeira geração é a existente pelo 

processo de fermentação e destilação. A segunda geração de etanol dá-se pela 

obtenção de açúcares a partir da parede celular por meio de hidrólise ácida da 

biomassa. A terceira geração é por meio da obtenção dos açúcares da parede 

celular da biomassa, por meio da hidrolise utilizando enzimas e microorganismos, e 

a quarta geração de etanol seria a integração de todas as gerações com a matéria-

prima geneticamente modificada, várias espécies de cana-de-açúcar. 

Porém, na literatura, o etanol de segunda geração é obtido por meio de 

resíduos agro-industriais e florestais, insolúveis e recalcitrantes, necessitando de 

pré-tratamento de natureza mecânica, física ou química, seguido de hidrólise, 

preferencialmente enzimática, para produzir açúcares na forma de monômios, 

substratos da fermentação alcoólica (Elba, et al., 2008).  

O grande gargalo para o desenvolvimento do etanol de segunda geração em 

escala industrial está no processo de pré-tratamento, que possui a função de 

desestruturar a parede celular deixando os compostos mais acessíveis aos 

tratamentos seguintes. O tipo de pré-tratamento varia conforme o tipo de biomassa, 

tornando o processo muito complexo e, principalmente, o custo destes pré-

tratamentos torna-se uma grande barreira para a produção de etanol de segunda 

geração de materiais lignocelulósicos.  

Segundo o Jornal Folha de São Paulo (Freitas T., 2013), o consumo de etanol 

deverá aumentar em torno de 45% até 2020, para cerca de 48 bilhões de litros por 

ano. 

Por meio da produção do etanol de segunda geração, derivado do bagaço de 

cana-de-açúcar e da palha, será possível elevar a oferta em torno de 35% a 50% 

sem aumento de áreas para plantação. 

Com o surgimento das usinas de etanol de segunda geração (Brasil e 

Estados Unidos), e o consequente surgimento de derivados de materiais 

lignocelulósicos, o mundo passa a ter a possibilidade de diminuir, de uma forma 

gradual, a dependência dos combustíveis fósseis. 
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4. MATÉRIAIS LIGNOCELULÓSICOS 

 

4.1 Lignocelulósicos  

 

Por meio da fotossíntese, as plantas absorvem energia do sol e a converte 

em energia química. Esta energia pode ser convertida em eletricidade, combustível 

ou calor, por meio de reações químicas exotérmicas, tais como a combustão. As 

substancias orgânicas que são utilizadas para conversão de energia usando este 

processo são chamadas de biomassa ou matérias lignocelulósicas. 

A estrutura lignocelulósica é a parte do vegetal que forma sua parede celular 

(parede primária e secundária). Esta estrutura é composta por uma matriz dura e 

fibrosa (Elba, et al., 2008). 

Esta matriz é composta por fibras flexíveis, celulose, hemicelulose e pectina, 

todas embebidas em uma matriz de lignina (macromolécula tridimensional de 

natureza aromática). 

 

4.2 Lignina 

 

A lignina é um polímero fenólico, uma macromolécula tridimensional amorfa 

encontrada em vegetal associado à célula, cuja função é de conferir rigidez, 

impermeabilidade e resistência à ataque microbiológicos e mecânicos aos tecidos 

vegetais. Ela é geralmente mais resistente à decomposição biológica que os 

biopolímeros principais encontrados em resíduos de planta, por causa de sua 

estrutura química, a taxa de decomposição da lignina é lenta comparada com a 

celulose e hemiceluloses (Wagner, 1999). 

Mesmo presente em quantidades menores em relação à fração celulósica, a 

lignina confere limitações suficiente para retardar, ou mesmo impedir 

completamente, a atuação microbiana sobre o material (Fan LT et al., 1987) 

fotossíntese. 

A lignina possui também como característica, ser um grande estoques de 

carbono da natureza (Elba, et al., 2008). Sendo visto como um recurso energético, 

bem como no caso da queima do bagaço de cana-de-açúcar para geração de 

energia elétrica. 
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4.3 Celulose 

 

A celulose é o componente mais importante da parede celular das plantas, 

composta de cadeias lineares de D-glicose, unidas por ligações β-1,4 com alto grau 

de polimerização e elevado peso molecular, principalmente, em sua forma cristalina 

que confere alta resistência ao rompimento de suas ligações por substâncias 

químicas (Gigerreverdin, 1995). 

Suas cadeias podem se unir através de pontes de hidrogênio, formando as 

microfibrilas de celulose. O grau de cristalinidade destas fibrilas ou presença de 

outros polímeros associados à matriz celulósica é de grande importância na 

avaliação, pois esta interação pode influenciar na suscetibilidade da molécula de 

celulose à hidrólise enzimática microbiana (Van Soest, 1994). 

A celulose é um polímero linear, que contém até 15.000 unidades de D-

glicose unidas por ligações glicosídicas β-1,4. Estas cadeias individuais estabelecem 

ligações de hidrogénio intermoleculares que são rígidas e em forma de fita. 

A formação de ligações de hidrogênio intracadeias estabelecem as estruturas 

de fibrilas, as quais possuem regiões com alto grau de cristalinidade, com as 

cadeias de glicana ligadas fortemente em paralelo. As regiões com menor grau de 

ordenação são denominadas de regiões amorfas. As fibrilas que constituem uma 

estrutura altamente ordenada se associam e formam as fibras de celulose (Elba, et 

al., 2008). 

Devido a molécula de celulose possui alta resistência à hidrólise ácida e 

enzimática. A opção pela hidrólise ácida para quebra da molécula da celulose em 

açúcares menores gera impacto ambiental negativo devido quantidade gerada de 

hidrolisados com alta toxicidade (furfurais e substâncias aromáticas derivadas da 

lignina). 

Utilizar a hidrólise enzimática como alternativa à hidrólise ácida é 

ambientalmente correto, pois este tipo de hidrólise não gera os inibidores que são 

gerados na hidrólise ácida. Porém, a hidrólise enzimática esbarra atualmente nos 

altos custos das enzimas, inviabilizando de forma econômica o processo. 

Tabela 4 mostra as vantagens e desvantagens da hidrólise enzimática em 

processos industriais. 
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Tabela 4- Vantagens e desvantagens da hidrólise enzimática em processos 

industriais 

HIDRÓLISE ÁCIDA  

 

 

 

 

HIDRÓLISE ENZIMÁTICA 

Vantagens Desvantagens Vantagens Desvantagens 

Tecnologia já 

conhecida, que 

utiliza ácido 

sulfúrico. 

Gera hidrolisados 

com alta toxicidade 

(Maior impacto 

ambiental). 

Não gera  

hidrolisados com  

alta toxicidade. 

Menor impacto  

Ambiental. 

Tecnologia em 

desenvolvimento, 

que utiliza enzimas 

(celulases). 

Processo de 

menor custo 

comparado com o 

processo 

enzimático. 

Maior controle no 

processo 

(Riscos de acidente 

químico). 

Controle do grau 

de hidrólise, 

gerando menor 

quantidade de 

resíduo. 

Processo de maior 

custo devido ao 

alto valor agregado 

as enzimas. 

Domínio da 

tecnologia, com 

constante 

aumento no 

desenvolvimento. 

Equipamentos 

resistentes a 

corrosão. 

Tecnologias 

pouco 

conhecidas. 

Maior prazo para 

desenvolvimento. 

Microorganismos 

muito específicos 

para o processo. 

Processos com 

grande quantidade 

de metabolismo.  

Menor tempo de 

produção no 

processo (Alta 

temperatura). 

Maior consumo de 

energia no 

processo. 

Menor consumo 

de energia no 

processo 

Processo 

promissor e 

sustentável. 

Maior tempo de 

produção no 

processo (Baixa 

temperatura). 

Fonte: Bastos, 2005. 

 

4.4 Hemicelulose 

 

Hemicelulose é uma coleção heterogênea de polissacarídeos amorfos, com 

grau de polimerização muito inferior ao da celulose (van Soest, 1994). As 

hemiceluloses são estruturalmente parecidas com a celulose, são depositadas na 

parede celular em um estágio anterior à lignificação. Possui como principal 
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característica ser suscetível à hidrólise química. A hemicelulose é formada por 

cadeias ramificadas de açúcares, cujas unidades incluem principalmente 

aldopentoses, como xilose, arabinose e aldo-hexoses, como glicose, manose e 

galactose. Considerada uma macromolécula possui, também grupamentos acetila, 

L-arabinofuranosila, ácido D-glicurônico e ácido 4-O-metilglicurônico, na cadeia 

principal ou nas ramificações. 

Como segundo grupo de polissacarídeos mais abundantes na biosfera, são 

decompostos por um grupo amplo de microrganismos, em particular fungos 

filamentosos e actinomicetos (Elba, et al., 2008) e apresentam maior 

susceptibilidade à hidrolise ácida, pois oferecem uma maior acessibilidade aos 

ácidos. 

 

4.5 Comparativo entre celulose e hemicelulose 

 

Tabela 5 mostra o comparativo entre a celulose e a hemicelulose. 

 

Tabela 5- Comparativo entre celulose versus hemicelulose 

CELULOSE HEMICELILOSE 

Consiste em unidades de glicose ligadas 

entre si 

Consistem em várias unidades de 

pentoses e hexoses ligadas entre si 

Alto grau de polimerização (1 .000 a 

15.000 unidades de glicose) 

Baixo grau de polimerização (50 a 300 

unidades de açúcares) 

 

Forma arranjo fibroso Não formam arranjo fibroso 

Apresenta regiões cristalinas e amorfas Apresentam somente regiões amorfas 

É atacada lentamente por ácido 

inorgânico diluído a quente 

São atacadas rapidamente por ácido 

inorgânico diluído a quente 

É insolúvel em álcalis São solúveis em álcalis 

Fonte: Elba, et al., 2008. 
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4.6 Pectina 

 

As pectinas são polissacarídeos que atuam junto à celulose e hemicelulose 

como material de cimentação intercelular. A pectina está associada com a celulose e 

a hemicelulose na parede celular do vegetal, sendo responsável pela produção de 

sementes. Nas células vegetais, a pectina é ligada à celulose para formar a 

protopectina, que tem a capacidade de absorver grandes quantidades de água, 

dando à pectina caráter hidrofílico.  

A celulose dá aos tecidos suporte à sua rigidez e, devido à capacidade da 

atuar como agente gelificante a pectina dá às plantas a sua flexibilidade (Coelho T. 

M., 2008). 

 

4.7 Processo para obtenção de etanol de segunda geração 

 

A viabilidade econômica do etanol de segunda geração esbarra 

principalmente no grande desafio de vencer “quebrar” as propriedades físicas da 

estrutura celular imposta pela natureza aos vegetais, deixando-a acessível para 

tratamentos químicos e biológicos. 

O processo de obtenção do etanol de segunda geração é ilustrado na Figura 

6. 
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Figura 6- Processo de obtenção de etanol de segunda geração. 

Fonte: Elba, et al., 2008 e Hamelinck 2005. 

 

A etapa do pré-tratamento do material lignocelulósico ocorre por meio de 

processos, que podem ser físico, físico-químico, químico ou biológico. 

Dependendo da escolha do pré-tratamento, as próximas etapas do processo 

de obtenção do etanol de segunda geração poderão ser beneficiadas ou 

prejudicadas (Elba, et al., 2008). Também a opção por um determinado tipo de pré-

tratamento define qual a parte do material lignocelulósico é obtida em maior 

quantidade e, dependendo do tipo de pré-tratamento, o custo total do processo é 

alterado para mais. 

A Tabela 6 (Hamelinck et al. 2005) mostra os tipos de processos de pré-

tratamento, rendimento e viabilidade econômica. Os parâmetros de rendimento e 

viabilidade econômica são referentes à xilose, que é um açúcar derivado da 

hemicelulose. 
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Tabela 6- Tipos de pré-tratamentos para biomassa 

Pré-tratamento 

Físico 

Descritivo 

 

Tempo 

reação 

Rendimento Viabilidade 

econômica 

Explosão de vapor A biomassa triturada é tratada 

com vapor (saturado, 160°-

260° C), seguido de uma 

rápida descompressão. 

1-10 min. 45%-65% Ruim 

Termoidrólise Utiliza água quente a alta 

pressa (pressões acima do 

ponto de saturação) para 

hidrolisar a hemicelulose. 

30 min. 88%-98% Ruim 

Pré-tratamento 

Químico 

Descritivo 

 

Tempo 

reação 

Rendimento Viabilidade 

econômica 

Hidrólise ácida Por meio do uso de ácidos 

sulfúrico, clorídrico, ou nítrico, 

concentrados ou diluídos. 

2-10 min. 75%-90% Boa 

Hidrólise alcalina Pelo uso de bases, como 

hidróxidos de sódio ou cálcio. 

2 min. 60%-75% Muito boa 

Organosolv Uma mistura de um solvente 

orgânico (metanol, bioetanol e 

acetona, por exemplo) com um 

catalisador ácido (H2SO4, HCl) 

é usada para quebrar  

as ligações internas da lignina 

e da hemicelulose. 

40-60 

min. 

70%-80% - 

Pré-tratamento 

Biológico 

Descritivo 

 

Tempo 

reação 

Rendimento Viabilidade 

econômica 

Biológico Utilização de fungos para 

solubilizar a lignina. 

Geralmente, é utilizado em 

combinação com outros 

processos. 

 

- - - 
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Pré-tratamento 

Físico-Químico 

Descritivo 

 

Tempo 

reação 

Rendimento Viabilidade 

econômica 

Explosão de vapor 

catalisada 

Adição de H2SO4 (ou SO4) ou 

CO2 na explosão de vapor 

pode aumentar a eficiência da 

hidrólise enzimática, diminuir a 

produção de compostos 

inibidores e promover uma 

remoção mais completa da 

hemicelulose. 

1-4 min. 88% Ruim 

Afex (ammonia 

fiber explosion) 

Exposição à amônia líquida à 

alta temperatura e pressão por 

um certo período de tempo, 

seguida de uma rápida 

descompressão. 

- 50%-90% - 

Explosão de CO2 Similar à explosão de vapor. - 75% - 

Fonte: Hamelinck et al. 2005. 

 

A celulose é convertida em glicose na etapa da hidrólise por meio da reação n 

C6H10O5 + n H2O → n C6H12O6. A hidrólise pode ser feita com ácido diluído, ácido 

concentrado ou por um processo enzimático conforme mostra Tabela 7. 

 

Tabela 7- Tipos de hidrólises para biomassa 

Processo Insumo Temperatura Tempo Sacarificação 

Ácido diluído < 1% H2SO4 215° C 3 min 50%-70% 

Ácido concentrado 30%-70% H2SO4 40° C 2-6 h 90% 

Enzimático Celulase 70° C 1,5 dia 75%-95% 

Fonte: Hamelinck et al. 2005. 

 

O custo e o rendimento para produção do etanol de segunda geração esta 

intrinsecamente ligado ao tipo processo utilizado. Conforme Elba, et al., (2008) 

menciona, os processos atualmente utilizados para a hidrólise são: 

-Hidrólise e fermentação em separado (SHF - Separated Hydrolysis and 

Fermentation): a hidrólise da celulose ocorre após o pré-tratamento da matéria-
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prima, sendo anterior à fermentação. E é o processo tradicional, que utiliza ácido 

diluído para a hidrólise da hemicelulose, seguido da hidrólise enzimática da celulose. 

No processo SHF, a celulase pode ser inibida parcialmente, devido ao acúmulo de 

celobiose (Elba, et al., 2008). 

-Sacarificação e fermentação simultâneas (SSF- Simultaneous 

Saccharification and Fermentation): a hidrólise enzimática da celulose e a 

fermentação ocorrem simultaneamente. A vantagem da SSF é a diminuição da 

inibição das enzimas do complexo celulolítico, devido ao consumo simultâneo do 

microrganismo pelos açúcares derivados da hidrólise enzimática que desloca o 

equilíbrio da reação de hidrólise (Elba, et al., 2008). 

-Sacarificação e cofermentação simultâneas (SSCF- Simultaneous 

Saccharitification and Fermentation): o hidrolisado de hemicelulose, rico em pentose, 

é adicionado ao processo de sacarificação simultânea, utilizando um microrganismo 

recombinante, podendo executar a fermentação das pentoses e hexoses utilizando 

somente um reator (Elba, et al., 2008). 

-Bioprocesso consolidado (CBP- Consolidated bioprocess): no mesmo reator 

são produzidas todas as enzimas celulases e xilanases para a hidrólise da 

biomassa. Por meio de um microrganismo recombinante ocorre a fermentação da 

glicose e pentose. 

O desenvolvimento deste processo e viabilidade econômica do mesmo está 

intrinsecamente ligado ao avanço na área da engenharia genética. 

A Tabela 8 (Hamelinck et al. 2005) mostra o comparativo entre os processos 

para a obtenção do etanol de segunda geração. 
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Tabela 8- Comparativa entre os processos de etanol de segunda geração 

Processo Rendimento 

(litro/t) 

Custo da 

biomassa 

Custo do 

etanol 

Disponibilidad

e 

SSF/ pré-tratamento ácido 

diluído 

~300 3 €/GJ 0,98 €/litro Curto prazo 

SSCF/ pré-tratamento 

explosão de vapor 

~340 2,5 €/GJ 0,58 €/litro Médio prazo 

SSCF/ pré-tratamento 

ácido diluído 

374 33 US$/t 0,28 

US$/litro 

Curto prazo 

CBP/ pré-tratamento 

termoidrólise 

~400 2 €/GJ 0,39 €/litro Longo prazo 

Fonte: Hamelinck et al. (2005). 

 

5. PROTEÍNAS E ENZIMAS 

 

5.1 Proteínas 

 

As proteínas são os compostos orgânicos mais abundantes dos organismos 

vivos (Junior F.E.W.e Francisco W., 2006), representando aproximadamente 50% do 

peso seco dos tecidos. Possuem múltiplos papéis estruturais e funcionais, atuando 

como enzimas, hormônios, proteínas transportadoras, anticorpos, armazenamento, 

reconhecimento, defesa, estrutura, etc. 

As proteínas são moléculas poliméricas formadas por estrutura monoméricas 

(aminoácidos) unidas por meio de ligações peptídicas (ligação amída) entre 

aminoácidos.  

O grupo de 20 aminoácidos é responsável pela constituição das proteínas 

(Junior F.E.W., Francisco W., 2006) que ocorre por meio de uma reação de 

condensação entre o grupo carboxílico de um aminoácido e um grupo amina de 

outro aminoácido.  

A Tabela 9 mostra os 20 aminoácidos por grupos R, seu respectivo ponto 

isoelétrico (valor do pH que as cargas positivas e negativas são iguais, 

conseqüentemente a carga líquida total da molécula é 0) e o índice hidropático 

(índice que reflete a tendência de R em interagir com o meio aquoso- índices 
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maiores indicam regiões hidrofóbicas(apolares) e índices menores indica regiões 

hidrofílicas (polares)). 

 

Tabela 9- Grupos, nomes, pI e índice hidropático dos 20 aminoácidos. 

Grupo R Nome do aminoácido Ponto isoelétrico 

(pI) 

Índice 

hidropático 

Alifatícos não polares Glicina 5,97 -0,4 

Alanina 6,01 1,8 

Prolina 6,48 1,6 

Valína 5,97 4,2 

Leucina 5,98 3,8 

Isoleucina 6,02 4,5 

Metionina 5,74 1,9 

 

Aromáticos Fenilalanina 5,48 2,8 

Tirosina 5,66 -1,3 

Triptofano 5,89 -0,9 

 

Não carregados polares Serina 5,68 -0,8 

Treonina 5,87 -0,7 

Cisteina 5,07 2,5 

Asparagina 5,41 -3,5 

Glutamina 5,65 -3,5 

 

Carregados positivamente Lisina 9,74 -3,9 

Histidina 7,59 -3,2 

Arginina 10,76 -4,5 

 

Carregados negativamente Asparato 2,77 -3,5 

Glutamato 3,22 -3,5 

Fonte: (Lehninger 2006). 

 

As macromoléculas protéicas são sintetizadas nos ribossomos e são 

compostas, em média, por 50% de carbono, 23% de oxigênio, 16% de nitrogênio, 

7% de hidrogênio e menos de 3% de enxofre. 
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Conforme mostra Figura 7, aminoácidos são moléculas orgânicas que 

possuem ligado ao carbono  um grupo carboxílico, um hidrogênio, um grupo amina 

e uma cadeia lateral, denominada R. 

 

 

 

Figura 7- Estrutura dos aminoácidos. 

 

A Figura 8 mostra grupos amidas derivados de oxiácidos nos quais uma 

hidroxila ácida (-OH) é substituída por um grupo amina (-NH2). A ligação covalente 

C-N resultante é chamada ligação peptídica e o grupo funcional resultante é uma 

amida. 

Abaixo dos grupos carbonila e N-H são mostrados os números de onda que 

representam aproximadamente o máximo de intensidade de absorção de energia 

para as transições vibracionais correspondentes a tais grupos químicos. 
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Figura 8- Grupos amidas e ligação peptídica. 

 

As proteínas são comumente descritas através de estruturas chamadas 

primária, secundária, terciária e quaternária. A estrutura primária identifica a 

sequência dos aminoácidos em sua molécula. A estrutura secundária mostra como 

sequências locais de resíduos de aminoácidos se orientam tridimensionalmente para 

permitir com que interações não covalentes dentro da cadeia busquem a menor 

energia livre, podendo formar estruturas de hélice ou folhas pregueadas. A estrutura 

terciária é como todas as estruturas secundárias se dobram e se enovelam para 

formar estruturas rígidas globulares ou em fibra da molécula como um todo. A 

formação de estruturas terciárias envolve interações de diversos tipos, como 

ligações de hidrogênio, hidrofóbicas, iônicas, etc. Já a estrutura quaternária mostra a 

forma pela qual duas ou mais estruturas moleculares se associam em interações 

não covalentes.  

 

5.2 Enzimas 

 

Enzimas são proteínas que possuem a capacidade de acelerar reações 

químicas sem serem consumidas durante o processo, promovendo um mecanismo 

de reação que possua energia de ativação menor que a reação não catalisada. Sua 

nomenclatura é normalmente baseada no substrato prefeável, o tipo de reação 
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catalisada. A maioria das enzimas possui a terminação "ase" em sua nomemclatura 

(Kieling e Furigo, 2002). 

Normalmente seu mecanismo catalítico pode ocorrer por meio de efeito de 

proximidade e orientação, catálise eletrostática, catálise ácido-básica ou catálise 

covalente (Motta V., 2011). 

O poder catalítico de uma enzima pode diminuir o tempo de reação por ela 

catalisada de milhões de anos para milissegundos. 

Para uma proteína ser considerada uma enzima (Motta V., 2011) são 

necessárias as seguintes características: i) possuir alto grau de eficiência em 

catálise; ii) apresentar especificidade entre substrato (reagente) e seu produto, iii) 

possuir a capacidade de acelerar as reações químicas, tornando-se 106 a 1012 vezes 

mais rápidas que as reações não catalisadas; iv) não ser consumida ao participar da 

catálise e v) não alterar o equilíbrio da reação química. 

A Tabela 10 mostra o comparativo entre as velocidades das reações não 

catalisadas e catalisadas por enzimas. 

 

Tabela 10- Comparativo das constantes de velocidade (k) entre as reações não 

catalisadas e catalisadas por alguma enzimas selecionadas. 

Enzima k  

(Não Catalisada) 

s-1 

k 

(Catalisada) 

s-1 

Aumento da velocidade 

da reação 

Anidrase carbônica 1,3x10-1 1.000.000 7,7x106 

Adenosina-deaminase  1,8x10-10 370 2,1x1012 

Nuclease estafilocócia  1,7x10-13 95 5,6x1014 

Triose-fosfato-

isomerase 

4,3x10-6 4.300   1,0x109 

Quimiotripsina 1,0x 10-9 190 1,7x 1011 

Orotidina-

descarboxilase 

2,8 x10-16 39 1,4 x 1017 

Fonte: Motta V., 2011. 
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A enzima possui capacidade de converter o substrato, que é a molécula na 

qual a enzima atua, em produto da reação. 

O esquema da reação de catálise com enzima é representado por:  

 

Substrato (S) Enzima (E) Produto (P) 

 

Para ocorrer reações em fase homogênea, como por exemplo, em soluções 

aquosas, as moléculas de uma solução devem colidir com orientação apropriada e 

com quantidade de energia que proporcione a formação de complexo ativado 

(estado de transição), necessitando de uma quantidade de energia denominada 

como energia de ativação (Ea), também conhecida como ΔG≠ energia livre de 

ativação. 

Por meio da interação da enzima com o substrato, ocorre a redução da 

energia de ativação (ΔG≠), proporcionando um aumento na velocidade da reação, 

pois a velocidade da reação é inversamente proporcional a energia livre de ativação 

(ΔG≠). A diferença entre ΔG≠ na ausência e ΔG≠ na presença da enzima gera a 

variação da energia livre de ativação (ΔatG) que pode ser utilizado como indicador da 

eficiência do catalisador (Motta V., 2011). 

A Figura 9 mostra o comparativo energético da reação não enzimática com a 

reação enzimática. 
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Figura 9- Comparativo energético da reação enzimática e não enzimática. 

 

A catalise enzimática depende de propriedades como especificidade, 

temperatura, pH, concentração de enzimas e inibidores, e sua especificidade está 

intrinsecamente ligada ao seu sítio catalítico, que é a região na superfície da enzima 

onde ocorre a catálise. 

A ligação do substrato ao sítio ativo ocorre por meio de ligações, de 

hidrogênio, interações hidrofóbicas, interações eletrostáticas, interações de van de 

Waals, sendo todas estas interações de natureza não-covalente. 

A especificidade de uma enzima pode ser explicada por meio de suas 

estruturas tridimensionais, que permitem um encaixe perfeito entre a enzima e o 

substrato (Motta V., 2011). Também podemos explicar a especificidade de uma 

enzima por meio conceito chave-fechadura proposto por Fisher em 1890 (Motta V., 

2011) e o conceito encaixe induzido proposto por Koshland em 1958 (Motta V., 

2011). 

O conceito chave-fechadura explica que diversas enzimas possuem fendas 

com dimensões fixas que permitem a inserção somente de composto com uma dada 
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configuração. O substrato se ajusta a este tipo de ligação como uma chave se ajusta 

a sua fechadura. As substâncias que não se encaixam na fenda para formar o 

complexo enzima-substrato (ES) não reagem. A Figura 10 mostra o modelo chave-

fechadura proposto por Fisher. 

 

 

 

Figura 10- Interação entre enzima (E) e substrato (S) no modelo chave-fechadura, 

onde ES refere-se ao complexo enzima-substrato e EP, ao complexo enzima-produto. 

 

O conceito proposto por Koshland é um modelo flexível onde o sítio ativo da 

enzima não está completamente pré-formado. Por meio da interação inicial do 

substrato com a enzima ocorrem alterações conformacionais na enzima, 

promovendo o reposicionamento dos aminoácidos catalíticos para formar o sítio 

ativo, e possibilitando, assim, a interação com os grupos funcionais. A Figura 11 

mostra o modelo encaixe induzido proposto por Koshland.  

 

 

 

Figura 11- Interação entre enzima e substrato no modelo encaixe-induzido. 

 

 A Tabela 11 mostra as propriedades intrínsecas a catálise enzimática e suas 

respectivas importâncias. 
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Tabela 11- Propriedades da catálise enzimática e suas importâncias no processo 

catalítico. 

Propriedades Importância no processo catalítico 

Temperatura Reações químicas são aceleradas pelo aumento da temperatura, 

pois o aumento da temperatura faz com que as moléculas adquiram 

maior energia, aumentando a fração de moléculas com energia 

maior que a energia de atiavação.  

Cada enzima possui uma temperatura ótima de trabalho. Algumas 

enzimas suportam temperaturas acima de 45 °C, porém altas 

temperaturas acima de 80 °C, podem ser prejudiciais à atividade 

enzimática, pois a enzima declina adruptamente por desnaturação 

protéica e, em temperaturas de hipotermia, a atividade enzimática é 

deprimida. 

pH A atividade catalítica de certas enzimas depende da forma 

protonada da cadeia R do grupo amino, pois depende da ionização 

de aminoácidos no sítio ativo. Se o pH for muito alcalino existe a 

possibilidade do grupo perder prótons e conseqüentemente a 

atividade enzimática pode ser reduzida.   

Se o substrato possuir um grupo ionizável, a mudança do pH pode 

afetar as ligações ao sítio ativo. 

Alterações nos grupos ionizáveis podem derivar modificações na 

estrutura terciária da enzima. Alterações bruscas no pH podem 

causar a desnaturação da enzima. 

Para que a enzima possua uma maior eficiência são utilizado 

tampões que regulam o pH. O valor de pH no qual a enzima obtém 

maior eficiência é denominado de pH ótimo. 

Concentração 

de enzima 

A velocidade inicial da reação enzimática é diretamente 

proporcional à concentração de enzimas, quanto maior a 

quantidade de enzimas maior será a velocidade inicial da reação, 

caso haja substrato em excesso. 

Inibidores Moléculas que podem ocupar o centro ativo da enzima por 

possuírem estrutura semelhante ao substrato inibindo 

temporariamente a ação de catalise da enzima. 

Fonte: Kieling e Furigo, 2002. 
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5.3 Álcool desidrogenase (ADH) 

 

Desidrogenases são enzimas oxidorredutases catalisadoras da transferência 

de íons hidrogênio e elétrons de um substrato, que é então oxidado, para uma 

molécula aceitadora, que é então reduzida, normalmente o NAD. Grande parte da 

oxidação do etanol é realizada pela catálise da enzima álcool desidrogenase (ADH), 

situada no citosol. 

A enzima álcool desidrogenase é encontrada na natureza e pode ser isolada 

de leveduras, plantas e mamíferos (Henn E. M.,2010). 

A ADH possui como característica identificar baixas concentrações de etanol 

em meios aquosos (Bernt, E. e Ingeborg, G, 1974), possui a massa molar entre 141-

151 kDa (Jornvall e Eur., 1977) (Hayes e Velvick, 1954), pH ótimo entre 8,6-9,0 

(Wothington, 1988), ponto isoelétrico 5,4-5,8 (Sund e Theorell, 1963) e temperatura 

ótima para suas atividades entre 17°C- 45°C em pH 8,8 (Henn E. M.,2010).  

 

5.4 Celulase 

 

Celulase é o nome genérico dado a um grupo de enzimas encontradas na 

biodegradação da celulose, que possui aplicação em diversas áreas como indústria 

têxtil, alimentação de animais, hidrólise enzimática da celulose, entre outros (Silva A. 

D. L., 2008) 

A celulase é uma mistura complexa de enzimas produzidas por meio de 

microorganismos celulolíticos (Elba, et al., 2008). As celulases apresentam ligações 

glicosídicas β- 1,4 e estão envolvidas na degradação da celulose.  

Em um processo de hidrólise, os três maiores grupos de celulases 

encontrados são:  

a) Endoglicanases, as quais são responsáveis pela catalisação da hidrólise 

interna da ligação β -1,4 – D-glicose da celulose. A sua atividade é 

diminuída conforme ocorre diminuição da cadeia de celulose. As 

endoglicanases também são responsáveis por gerar oligossacarídeos de 

vários tamanhos e novas cadeias terminais. (Bhat & Bhat, 1997). 

b) Exoglicanases, as quais são responsáveis pelas porções de redução e 

não redução das cadeias da celulose, liberando ou não glicose ou 
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celobiose. Atuam na celulose microcristalina diminuindo cadeias de 

polissacarídeos (Lynd et al., 2002). 

c) β-Glicosidases são necessárias para ocorrer a hidrolise dos 

oligossacarídeos (cadeia curta) solúveis em glicose, perdendo sua 

atividade com o aumento da cadeia de celulose (Sing & Hayashi, 1995). 

A produção das celulases ocorre por meio de bactérias ou fungos. As 

celulases bacterianas decompositoras de celulose derivadas de bactérias aeróbicas 

são do gênero Cellulomonas e Bacillus. As celulases derivadas das bactérias 

anaeróbicas são do gênero Acetivirio, Clostridium e Ruminococcus. 

Para utilização industrial a celulase fúngica se destaca, dada a sua 

capacidade de secretar enzimas que degradam a celulose em temperaturas mais 

elevadas dada a sua estabilidade térmica. As celulases fúngicas são produzidas 

pelos fungos Aspergillus, Cladosporium, Fusarium, Geotrichun, Myrothecium, 

Paecilomyces, Penicillium e Trichoderma (Silva D. A. L., 2008). 

A celulose obtida do fungo Aspergillus possui grande comercialização, pois o 

gênero Aspergillus possui grande importância no cenário econômico, pois na 

agricultura o Aspergillus flavus é um fungo que causa enfermidades nas culturas de 

tabaco, algodão e milho (Hedayati et al. 2007), (Klich, 2007) e (Hoeltz, 2005). 

A celulases possui a massa molar 38kDa (Begum F. M. e Absar N, 2009) 32,5 

kDa (Yin L. et. AL., 2010), pH ótimo entre 3-7, porém o pH ótimo é entre 4-5 

(Kassebullah B. N. M, 2006), ponto isoelétrico 3,9-4,22 (Ahlgren E., Eriksson K, 

1967) e temperatura ótima para suas atividades máximas entre 50°C- 60°C (Silva D. 

A. L., 2008). 

 

6. FILMES FINOS DE LANGMUIR E LANGMUIR-BLODGETT 

 

6.1 Filmes monomoleculares 

 

No século XVIII, em uma de suas várias viagens de navio, Benjamin Franklin 

observou que os marinheiros jogavam óleo utilizado na cozinha do navio no mar 

(Wang D.,et.al., 2013). Ele perguntou para a tripulação o porquê desta atitude e a 

tripulação respondeu que era para diminuir a formação de ondas. Intrigado, 

Benjamin Flanklin resolveu estudar o fenômeno e simulou o fenômeno em um lago, 

jogando uma colher de chá de óleo de oliva em um lago. 
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O efeito observado foi o de se acalmar as ondas, o que estava associado com 

o fato de que o óleo havia se espalhado completamente ao longo da superfície do 

lago, formando um filme fino em toda sua a área de aproximadamente 2000 m2. 

Se Benjamin Flanklin tivesse calculado a espessura deste filme, ele teria 

identificado um filme fino com espessura monomolecular. Porém, o feito do cálculo 

da espessura molecular ocorreu posteriormente, em 1890, pelo físico Lord Rayleigh 

(Wang D.,et.al., 2013). 

Mais tarde, no século XX, Irving Langmuir, por meio de seus estudos na área 

de filmes monomoleculares, provou que monocamadas em superfície da água 

poderiam ser comprimidas e adquirir organização molecular controlada. Em 1937, tal 

trabalho rendeu a Langmuir o prêmio Nobel (Roberts, 1990). 

Filmes monomoleculares são filmes com espessura nanométrica 10-9 m (1 

ångström (Å)) também conhecidos como filmes ou películas ultrafinas. Esses 

sistemas possuem como principal característica o alto grau de orientação em nível 

molecular. 

Os filmes finos de Langmuir são produzidos por agentes tensoativos, 

(moléculas que possuem propriedades anfifílicas) sobre uma superfície de subfase 

líquida (normalmente aquosa). A parte polar da molécula (hidrofílica) fica voltada 

para a subfase aquosa, enquanto a parte apolar da molécula (hidrofóbica) fica 

voltada para o ar (Langmuir, 1917). 

A Figura 12 mostra o comportamento do agente tensoativo no filme 

monomolecular 

 

 

Figura 12- Comportamento das moléculas anfifílicas na interface água/ar. 
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6.2 Principio da técnica de Langmuir 

 

Filmes finos de Langmuir são caracterizados por meio do espalhamento de 

agentes tensoativos, geralmente lipídios de cadeia longa com mais de 12 carbonos 

na interface ar-água. Estas moléculas anfifílicas são insolúveis em água e sua parte 

hidrofílica faz com elas se orientem na interface diminuindo sua energia livre 

(Langmuir, 1917). 

Um exemplo clássico de compostos tensoativos usados como formadores de 

filmes de Langmuir são os fosfolipídios. Esses compostos são dissolvidos em 

solventes orgânicos voláteis, como exemplo o clorofórmio e, por meio de uma 

microsseringa, são gotejados sobre a superfície aquosa contida em um reservatório 

denominado de cuba, revestido por material hidrofóbico ou inerte. Após o 

espalhamento da solução contendo as moléculas anfifílicas na superfície e 

evaporação do solvente, um filme de espessura molecular será formado. Este filme 

é conhecido como filme de Langmuir ou monocamada de Langmuir. 

A Figura 13 mostra a aplicação da solução contendo o agente tensoativo na 

subface aquosa. 

 

 

Figura 13-Espalhamento da solução contendo o tensoativo. 
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6.3 Filmes de Langmuir e Lagmuir-Blodgett 

 

Os filmes de Langmuir, uma vez formados, podem ser comprimidos por 

barreiras móveis permitindo a aumenta da densidade superficial (Figura 14). Durante 

a compressão, uma série de propriedades pode ser estudada, tais como a variação 

de pressão e potencial de superfície e o grau de compactação da monocamada.  

 

Figura14: Esquema para a compressão de uma monocamada de Langmuir usando 

barreiras móveis. 
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A pressão de superfície () é definida pela diferença entre o e  ( = o - ). 

Onde  é a tensão superficial com a presença do tensoativo, e o é a tensão 

superficial da água pura. 

Entre outras técnicas sofisticadas para caracterizar filmes de Langmuir, 

podemos destacar a espectroscopia de absorção-reflexão da radiação no 

infravermelho com modulação da polarização (PM-IRRAS), capaz de detectar 

transições vibracionais em interfaces. 

Ao se transferir as monocamadas da interface líquida para suportes sólidos, 

obtêm-se os filmes Langmuir-Blodgett (LB). Para isso, atravessa-se o suporte sólido 

perpendicularmente à interface ar-água (Figura 15) permitindo a transferência da 

monocamada líquida para o suporte sólido durante a passagem do subtrato (imersão 

ou emersão) pela interface (Blodgett, 1934), o que permite a deposição de um 

número de camadas controlado, com elevado grau de ordenamento molecular.  

 

 

 

Figura 15: Esquema de formação de um filme Langmuir-Blodgett (LB).  
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Os filmes LB podem então ser caracterizados através de uma quantidade 

maior de técnicas espectroscópicas e ópticas quando comparados com as 

monocamadas de Langmuir. Os filmes podem ser usados em dispositivos ópticos e 

eletrônicos, bem como aplicados como sensores de diversas espécies (Girard-Egrot, 

et al., 2003; Oliveira Jr., 2005). Em muitos casos, usa-se a pressão de deposição em 

torno de 30 mN/m, por ser a pressão superficial correspondente àquela da 

membrana celular (Marsh, 1996). 

 

6.4 Imobilização de enzimas em filmes de Langmuir-Blodgett 

 

Enzimas imobilizadas são catalisadores fisicamente confinados ou localizados 

em uma região definida do espaço, com retenção de suas atividades catalíticas, e 

que podem ser utilizados repetida ou continuamente (Katchalski-Katzir, 2000). 

A imobilização de enzimas é um mecanismo que pode ser usado para a 

condução de bioprocessos em várias situações. O principal interesse em imobilizar 

uma enzima é obter um biocatalisador com atividade e estabilidade que não sejam 

afetadas durante o processo. 

A imobilização de enzimas em filmes de Langmuir e filmes LB tem sido 

realizada utilizando fosfolipídios na matriz de adsorção (Caseli 2009; Schmidit 2008). 

A intenção é obter uma precisão do controle da espessura, composição, e 

densidade superficial molecular. 

A estrutura anfifílica do fosfolipídio contribui para preservar a conformação da 

enzima ativa e também fornece uma orientação adequada da cadeia polipeptídica, 

melhorando a acessibilidade dos substratos catalíticos (Caseli 2009; Schmidit 2008). 

Por meio da técnica LB, é possível a imobilização das enzimas em um 

sistema altamente organizado, com arquitetura controlada em nível molecular, o que 

é vantajoso na produção de biossensores e sistemas biocatalíticos (Caseli 2009). 

 

6.5 Matriz anfifílica (DPPC) 

 

Fosfolipídios são compostos tensoativos compostos por uma ou mais cadeias 

carbônicas, ligadas a um grupo polar que contenha um fosfato. Eles podem ser 

naturais ou sintéticos, e nos de seres vivos possui como funções, serem membros 

estruturantes de membranas celulares, além de serem capazes de transportar 
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diversas substâncias na corrente sanguínea, quando organizados como lipossomos 

(Lasic, 1998). 

Devido à capacidade de formar bicamadas em solução aquosa, os principais 

lipídios utilizados na formação de lipossomos são fosfatidicolinas, fosfatidilserina, 

fosfatidilgliceral e esfingomielinas (Vemuri, Rhodes, 1995). 

Os fosfolipídios são caracterizados pelo seu formato cilíndricos, fator que 

determina a espontaneidade das duplas camadas em meio aquoso, onde a parte 

hidrofílica (cabeça) do arranjo fica voltada para a superfície da água e a parte 

hidrofóbica (calda) do arranjo fica voltada para o ar. Também são caracterizados 

pela sua transição de fase, que ocorre em função da temperatura, onde a membrana 

passa da fase gel (cadeia hidrocarbonada do lipídio se encontra em estado 

ordenado) para uma fase cristal-líquido (onde as moléculas ficam com movimentos 

mais livres com as porções hidrofílicas agrupadas e hidratadas) (Frézard, et.al., 

2005; Lasic, 1998). 

O fosfolipídio mais utilizado, devido a sua grande estabilidade em função da 

variação do pH, é a fosfatidicolina. A Tabela 12 mostra as temperaturas de transição 

e carga da molécula de fosfatidicolina. 

 

Tabela 12- Temperatura de transição de fase e carga da molécula do fosfatidicolina. 

FOSFATIDICOLINA(DPPC)             CH2CH2N+(CH3)3 

Cadeia hidrofóbica de ácido graxo 

(R1,R2) 

Abreviatura e 

Nomenclatura 

Tc 

(°C) 

Carga 

CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-(O)- Dioleilfosfatidilcolina 

(DOPC) 

<0 Anfótera 

CH3-(CH2)12-C(O)- Dimiristoilfosfatidilcolina 

(DMPC) 

23 Anfótera 

CH3-(CH2)14-C(O)- Dipalmitoilfosfatidilcolina 

(DPPC) 

42 Anfótera 

CH3-(CH2)16-C(O)- Diestearoilfosfatidilcolina 

(DSPC) 

55 Anfótera 

Fonte: Frézard, 1999. 

 

A Figura 16 mostra o fosfolipídio dipalmitoilfosfatidicolina, também conhecido 

por formar lipossomos termossensíveis por possuir temperatura de transição alguns 
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graus acima da temperatura fisiológica (Sandip et al., 2000). Também mostra que os 

fosfolipídios possuem carga negativa no grupo fosfato em pH 7,0, enquanto que o 

grupo colina tem carga positiva, neutralizando a carga e ocorrendo o efeito de 

aproximação por afinidade. 

 

 

 

Figura 16: Fosfolipídio dipalmitoilfosfatidicolina (DPPC) 

 

6.6 Isotermas de pressão de superfície-área (-A) 

 

A tensão superficial da água (0) (em torno de 73 mN/m a 25oC) é diminuída 

toda vez que uma substância tensoativa (fosfolipídio) é espalhada ou adsorvida na 

interface ar-água (0-). A diferença entre a tensão superficial da água sem e com o 

tensoativo é chamada de pressão superficial (). Esta propriedade é utilizada 

constantemente para caracterizar monocamadas de Langmuir. 

Uma das formas de se medir a tensão superficial ocorre por meio da 

interceptação de um material altamente hidrofílico (conhecida como placa de 

Wilhelmy) à interface ar-água. A placa de Wilhelmy se conecta então a uma balança. 

Após o espalhamento do material tensoativo e permitir-se o tempo necessário para 

evaporação do solvente, aciona-se uma barreira móvel, e então a monocamada 

formada será comprimida, e terá sua área disponível diminuída progressivamente. 

Com a compressão da monocamada, ocorrerá a compactação do filme 

aumentando a pressão superficial. 

A curva que relaciona a pressão de superfície com a área disponível por 

molécula anfifílica é denominada isoterma de pressão de superfície-área (-A). 

À medida que se aumenta a pressão superficial devido à compressão 

provocada pela diminuição de área, estados com menor grau entrópico podem ser 

atingidos. Normalmente esses estados bidimensionais da monocamada são 



61 
 

associados a uma faixa de compressibilidade do filme. O inverso da 

compressibilidade, chamado de fator de compressibilidade, ou elasticidade 

superficial, E, pode ser estimado pela inclinação da curva, e é calculado por E=-

(1/A).(∂π/∂A)T, onde A é a área por molécula, e π é a pressão da superfície. A 

elasticidade do filme revela, portanto, os diferentes estados físicos da monocamada, 

que são atribuídos de forma análoga aos estados tridimensionais da matéria. Assim, 

define-se o estado gasoso, estado líquido-expandido, estado líquido-condensado e 

estado sólido) (Davies e Rideal, 1963), (Smaby et al.,1997). 

A Figura 17 mostra os diferentes estados do filme analisados na isoterma 

pressão superfície-área. 

 

 

Figura 17: Isoterma pressão superficie-área e os estados tridimensionais da matéria. 
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6.7 Espectroscopia na região do infravermelho 

 

A espectroscopia na região do infravermelho tem se destacado na 

caracterização de filmes de Langmuir, já que à interação das moléculas com a 

radiação eletromagnética, fornece informações sobre vibração molecular 

(Mendelson et al, 1986), (Mitchell e Dluhy, 1988). 

A radiação na região do infravermelho faz com que os movimentos axiais e 

angulares das moléculas dos grupos orgânicos vibrem com amplitude aumentada ao 

redor das ligações covalentes que as unem. Devido à mudança de níveis de energia 

rotacional, o espectro vibracional tende a aparecer em series de bandas alargadas. 

O infravermelho absorvido pela molécula orgânica é transformado em energia 

de vibração molecular, o espectro reflete o movimento vibracional e geralmente 

aparece em números de ondas dado pela unidade de centímetros inversos (cm-1). 

A Figura 18 mostra a seqüência da incidência da radiação na região do 

infravermelho na molécula orgânica. 
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Figura 18- Incidência IV molécula orgânica. 

A banda de absorção no infravermelho é medida pela frequência () e pelo 

seu comprimento de onda () = 1/ e a intensidade da banda é medida pela 

transmitância ou absorbância. A transmitância (T) é a razão entre intensidades de 

radiação transmitida (Et) e intensidade incidente (Ei), T= Et / Ei e a absorvância é o 

logaritmo na base dez do recíproco da transmitância A= log 1/T (Sousa C. L., 2008). 

A técnica da refletância é geralmente utilizada para espectroscopia em 

líquidos. Por meio de um acessório, são medidas alterações que ocorre em um feixe 

de infravermelho quando entra em contato com a amostra. O feixe de infravermelho 

é direcionado com certo ângulo para um cristal com alto índice de refração. A 

refletância interna gera um feixe que se estende além da superfície do cristal no 

interior do cristal. Essa onda sobressai um pouco além da superfície e no interior da 

amostra. Em regiões do espectro de infravermelho que a amostra absorve energia, a 
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onda é atenuada ou alterada, a energia atenuada de cada onda retorna para o feixe 

de infravermelho. O feixe de luz com energia na região do infravermelho então sai 

pela extremidade oposta do cristal e atinge o detector do espectrômetro gerando o 

espectro do infravermelho. 

A espectroscopia de absorção-reflexão no infravermelho (IRRAS – “absortion 

infrared reflection spectroscopy”) é uma técnica que possibilita identificação da 

conformação de lipídios e proteínas ao nível molecular presentes na interface. 

Porém, esta técnica aplicada ao estudo de filmes de Langmuir possui as 

desvantagens como os momentos de transição no infravermelho que são 

relativamente fracos, a refletividade do infravermelho na água é baixa e as bandas 

de vapor d‟água interferem em algumas regiões espectrais (Buffeteau et al., 1991). 

A Figura 19 mostra o esquema da espectroscopia em monocamadas de 

Langmuir. 

 

 

Figura 19- Esquema da técnica de espectroscopia do infravermelho em filmes de 

Langmuir.  
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7. OBJETIVOS 

 

O objetivo desse trabalho é investigar a ação das enzimas celulase e ADH 

imobilizadas em filmes finos de Langmuir-Blodgett quando em contato com celulose 

e etanol em meio líquido externo. Pretende-se então entender no nível molecular a 

produção de etanol de segunda geração para melhorar a eficiência do processo que 

ocorre em macroescala (industrial), assim como viabilizar uma metodologia para o 

controle de qualidade a partir de amostras a serem analisadas em microescala. 

 

8. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

8.1 Materiais 

 

As enzimas ADH (S. Cerevisiae) e celulase (Aspergillus niger) foram 

compradas comercialmente (Sigma-Aldrich). O DPPC comercial da Sigma-Aldrich foi 

dissolvido em clorofórmio (Synth). 

Esse lipídio foi escolhido porque fosfolipídios com terminação colina estão 

presentes em grandes quantidades em membrana celular (Fisiologia 

Vegetal/IB/DCF/UFRuralRJ, 2003). 

Os sais metil e butilmidazolico utilizados para a preparação do líquido iônico 

1metil- 3-butilmidazólico foram cedidos do Laboratório de Materiais Híbridos da 

UNIFESP pela Profa. Dra. Fernanda Ferraz Camilo. 

 

8.2 Tensiometria na interface ar-água 

 

A avaliação da adsorção da enzima ADH e da enzima celulase ao filme de 

DPPC ocorreu por meio de análises de isotermas de pressão de superfície-área, 

cinética de adsorção e espectroscopia vibracional.  

Preparou-se então solução do fosfolipídio DPPC (dipalmitoil fosfatidilcolina, 

Sigma-Aldrich), em concentrações em torno de 0,88 mg/mL, em clorofórmio (Synth), 

uma solução da enzima Álcool Desidrogenase (ADH), em concentrações em torno 

de 7,0 mg/mL, em água purificada pelo sistema Milli-Q® (resistividade 18,2  cm-1, 

pH ~ 6,0), uma solução da enzima celulase em torno de 70 mg/mL, em água 
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purificada pelo sistema Milli-Q® e uma solução tampão fosfato de 0,01 mol/L e pH 

~7,0. 

Utilizou-se uma cuba de Langmuir (modelo Mini-KSV da KSV Instruments), 

com capacidade total aproximada de 250 mL, feita de Teflon®, acoplada a duas 

barreiras móveis, capazes de varrer a superfície da cuba, e sensores de pressão, 

potencial, temperatura, dispositivo para deposição como filme Langmuir-Blodgett, e 

espectrofotômetro no infravermelho específico para superfícies. Um programa 

computacional acoplado possibilita o monitoramento do experimento e visualização 

de isotermas de pressão de superfície-área, deposição para substratos sólidos na 

forma de filmes de Langmuir-Blodgett e visualização de espectros no infravermelho. 

Antes de cada experimento a cuba deve ser limpa, evitando assim possíveis 

interferências ocasionadas por poeira e impurezas orgânicas impregnadas no 

equipamento.  

A limpeza é realizada com clorofórmio e água Milli-Q®. A formação da 

monocamada só pode ser iniciada caso a varredura da superfície da solução aquosa 

não ultrapassasse a pressão superficial de 1 mN/m, indicando a limpeza total. 

Para os filmes de Langmuir foi utilizada uma solução tampão fosfato 

composto pelos sais K2HPO4 (Sigma-Aldrich ) e KH2PO4 (Sigma-Aldrich) formando 

uma solução de 0,01 mol/L e pH ~7,0. Foi utilizado o volume de 20 mL de tampão 

fosfato juntamente com a água Milli-Q®. 

As primeiras isotermas de pressão de superfície-área foram realizadas com 

filme de DPPC sem a adição da enzima ADH e enzima celulase na subfase aquosa. 

Em seguida, separadamente foram obtidas isotermas de pressão de 

superfície-área com a adição da enzima ADH e enzima celulase na subfase aquosa. 

O volume adicionado da enzima ADH a subfase aquosa do filme DPPC variou 

de forma crescentes de volume, gerando concentrações finais na cuba de 8,4 x 10-

4mg/mL, 1,12 x 10-3mg/mL, 2,8 x 10-3mg/mL, 4,2 x 10-3mg/mL e 5,6 x 10-3mg/mL . O 

mesmo foi feito para a enzima celulose, gerando concentrações finais na cuba de 42 

x 10-3mg/mL, 84 x 10-3mg/mL, 196 x 10-3mg/mL e 280 x 10-3mg/mL. 

Espalhou-se DPPC para obter-se área molecular inicial acima de 100 

Å2/molécula, e para isso, foram espalhados de 25 a 30µL da solução de DPPC antes 

da inserção de cada enzima. 

Para a obtenção da isoterma de pressão superficial-área, utilizou-se um 

sensor de filtro de papel (placa de Wilhelmy) com dimensões 10 mm largura x 20 
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mm comprimento e espessura, que capta a variação na tensão superficial e 

possibilita o cálculo da pressão de superfície, , definida como a queda da tensão 

superficial da água 72 mN/m (0-).  

Após espalhamento do fosfolipídio DPPC, esperava-se 10 minutos para 

evaporação do clorofórmio. Então, a interface ar-água era comprimida por barreiras 

laterais móveis a uma velocidade de 10 mm/min. Durante a compressão, foram 

obtidos valores de área média ocupada por molécula de tensoativo insolúvel (DPPC) 

e os respectivos valores de pressão superficial, conforme se diminuía a área 

interfacial.  

O procedimento acima citado foi repetido separadamente com inserção das 

enzimas ADH e celulase: além dos 10 minutos de espera para evaporação do 

clorofórmio, esperavam-se mais 30 minutos após a inserção da enzima, antes de 

comprimir a interface ar-água, pois a enzima necessita de um período maior que o 

fosfolipídio para se estabilizar. 

Separadamente, no momento da inserção das enzimas e antes de comprimir 

as barreiras, era obtida a curva de cinética de adsorção das enzimas ao filme DPPC. 

O tempo de amostragem da curva de cinética de adsorção foi de 30 minutos. 

Após a cinética de adsorção e após a obtenção das isotermas de pressão 

superfície-área, foram realizadas também curvas de “histerese”, que são isotermas 

nas quais os filmes sofreram ciclos de compressão e expansão sucessivas para 

verificar sua estabilidade. 

 

8.3 Espectroscopia vibracional na interface ar-água 

 

Para os experimentos de espectroscopia vibracional foi utilizado um 

espectrofotômetro de absorção-reflexão no infravermelho, com modulação da 

polarização (PM-IRRAS, KSV Instruments), que capta transições vibracionais com 

uma energia específica. É necessária a obtenção de um espectro referência para a 

superfície da solução aquosa contida na cuba antes da adição do fosfolipídio DPPC, 

este espectro é denominado branco. O espectro branco é, depois subtraído dos 

espectros seguintes para obtenção somente do espectro do filme em questão. O 

espectro da ADH foi obtido com a adição de 150 L de enzima ADH e 30 L do 

fosfolipídio DPPC espalhado sobre a superfície e o espectro da celulase foi obtido 
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com a adição de 700 L da enzima celulase e 25 µL do fosfolipídio DPPC espalhado 

sobre a superfície. 

As medições, em ambos os casos, ocorreram em pressão superficial de 30 

mN/m, pois esta é a pressão equivalente a pressão da membrana de célula (Marsh, 

1996), e nos levaria a uma arquitetura bioinspirada, e também por ser uma pressão 

alta o suficiente para a deposição e baixa o suficiente para evitar a região de 

colapso, que ocorre por volta de 60 mN/m. 

O feixe incidente estava sob um ângulo de 80o em relação à normal da 

interface. Nesse ângulo, a reflexão é máxima possível em relação à quantidade de 

luz refratada (5 a 6%), e segundo as regras de seleção espectroscópicas, bandas 

para cima indicam momentos de vibração orientados paralelamente à interface ar-

água, enquanto bandas para baixo indicam momentos de vibração orientados 

perpendicularmente. Para o filme DPPC com a enzima ADH, para cada espectro, 

foram realizadas 600 varreduras e para o filme DPPC com a enzima celulase para 

cada espectro, foram realizadas 1200 varreduras. 

 

8.4 Filmes LB 

 

Para a montagem dos filmes de Langmuir-Blodgett (LB) foi utilizada a mesma 

cuba dos experimentos anteriores, pois a mesma possui um acessório acoplado 

especialmente para isso. Este equipamento comprime a monocamada do lipídio até 

uma pressão superficial previamente estabelecida e a mantém constante durante 

todo o processo. Então o equipamento movimenta uma placa, que age como 

substrato sólido, até que esta placa ultrapasse a interface ar-água transpondo a 

monocamada para o substrato sólido, originando a primeira camada de um filme LB, 

que podem ter diversas camadas, originadas tanto na descida quanto na subida. A 

capacidade de adesão dos filmes ao substrato é medida com o auxilio do software 

acoplado ao equipamento que, ao fim de cada camada depositada, informa a razão 

de transferência. Esta razão é dada pela área deslocada das barreiras da cuba 

durante a deposição pela área do substrato em contato com a interface (RT=A 

deslocamento/ A substrato). Um valor próximo de 1 indica a deposição completa do 

filme. Neste caso, o vidro foi escolhido como substrato para que fossem montados 

os filmes LB, que teriam uma camada cada, tanto para a ADH quanto para a 

celulase.  
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Foram depositados três filmes, o primeiro filme contendo o DPPC e enzima 

ADH, o segundo filme contendo o DPPC e a enzima celulase e o terceiro filme 

contendo o DPPC, a enzima ADH, e a enzima celulase. Para este último filme, 

demos a nomenclatura de filme misto. 

O substrato sólido utilizado foi o vidro devido ao seu baixo custo e também 

devido ao fato de não interferir nas medidas com o PM-IRRAS. As dimensões do 

vidro utilizado foram de aproximadamente 1 mm de espessura, 10 mm de largura e 

15 a 24 mm de altura. A limpeza do vidro para a deposição foi feita por meio de uma 

solução abrasivo composta por 2 pastilhas de hidróxido de potássio dissolvido em 

20mL de álcool etílico CH3CH2OH.  

Com o auxilio do software da cuba de Langmuir Mini-KSV foi determinada a 

pressão de superfície em 30m/Nm (pressão da membrana de célula) e por meio de 

um circuito de realimentação de dados esta pressão era mantida constante. Com a 

deposição das moléculas do fosfolipídio e moléculas das enzimas no substrato 

sólido, ocorria a diminuição da pressão de superfície, que era constantemente 

monitorada pelo sensor de Wilhelmy (imerso ao filme de Langmuir) e 

automaticamente, o software corrigia a diminuição da pressão de superfície, por 

meio de uma nova compressão das barreiras da cuba, comprimindo o filme e 

mantendo a pressão de superfície constante.  

Também foi determinado, com o auxilio do software, o parâmetro denominado 

número das camadas, que é definido pela quantidade de imersão e emersão do 

substrato (vidro) no filme de Langmuir contendo o DPPC e a enzima. O numero de 

camadas utilizado para a deposição dos filmes foi cinco camadas com três 

emersões e duas imersões. 

Nesta etapa o software também mostra a razão de transferência durante o 

processo de deposição dos filmes contendo o DPPC e as enzimas. 

A razão de transferência da área da monocamada transferida e a área do 

substrato sólido depositada foi de aproximadamente 1 evidenciando uma 

monocamada. Analise da deposição do fosfolipídio e enzimas no substrato sólido foi 

feita por espectroscopia (PM IRRAS). 
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8.5 Preparo do líquido iônico 

 

Pelo fato da celulose não ser solúvel em água e pelo fato do trabalho possuir 

uma diretriz sustentável optou-se pela utilização de líquido iônico como solvente 

verde para a dissolução da celulose. 

O artigo “Dissolution of Cellose with Ionic Liquids” (J. Am. Chem. Soc., 2002) 

evidenciou a possibilidade da dissolução da celulose utilizando um líquido iônico 

composto por 1-butil-3 metilimidazólio [bmim] [Cl]. 

A Figura 20 mostra a estrutura química do líquido iônico1-butil-3 

metilimidazólio [bmim] [Cl]. 

 

 

 

Figura 20: Estrutura química do líquido iônico 1-butil-3 metilimidazólio [bmim] [Cl]. 

Este artigo também relata o procedimento para a dissolução da celulose por 

meio da utilização de um forno de micro-onda doméstico. 

Nessa etapa do trabalho, houve auxílio da equipe da Professora Dra. 

Fernanda Ferraz Camilo do Laboratório de Matérias Híbridos (UNIFESP). 

Como se tratava de um trabalho em nível molecular, foi necessário o preparo 

de uma pequena quantidade de líquido iônico. Partiu-se para o preparo de 

aproximadamente 60 g de líquido iônico1-butil-3 metilimidazólio [bmim] [Cl]. 

A quantidade utilizada de metilimidazólio (C4 H6 N2) foi de 27,4g e a 

quantidade utilizada de cloro de butila (CH3-CH2-CH2-CH2-Cl) foi de 30,9g para 

formação de aproximadamente 45 g de 1-butil-3 metilimidazólio [bmim] [Cl]. 

A primeira etapa da preparação do líquido iônico foi a purificação do cloreto 

de butila e purificação do metilimidazólio que ocorreram por meio de destilação. 

Após a purificação, ocorreu a inserção de 27,4 g de metilimidazólio em 30,9 g de 

butila. Estes dois compostos permaneceram em aquecimento e agitação durante o 
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período de 48 horas. Após a formação do liquido iônico, ocorreu a etapa de 

evaporização por meio do equipamento rotavapor buchi R-215. 

Com o líquido preparado, partiu-se para a dissolução da celulose, onde uma 

pequena quantidade não quantificada de celulose foi misturada a uma pequena 

quantidade também não quantificada de líquido iônico, dentro de um frasco de vidro. 

O processo utilizado para a dissolução da celulose foi o descrito no artigo 

Dissolution of Cellose with Ionic Liquids (J. Am. Chem. Soc., 2002) que utiliza o 

liquido iônico como solvente e utiliza o forno de micro-ondas como fonte geradora de 

calor. 

 Em potência alta, a celulose misturada com o líquido iônico era exposta a 

pulsos de no máximo 2 segundos. Após mexer o conteúdo do frasco, novamente a 

celulose e o liquido iônico eram expostos a mais 2 segundos no forno de micro-

ondas. Para a quantidade utilizada, foram necessários 8 ciclos de 2 segundos para a 

dissolução total da celulose. 

 

8.6 Espectroscopia vibracional nos filmes de LB e análise dos 

componentes em contato com a celulose e etanol 

 

Inicialmente foi obtido o espectro infravermelho na parte do substrato sólido 

que não continha o filme DPPC/enzima depositado, denominado de branco, que é 

utilizado no cálculo matemático, juntamente com o espectro do filme deposito. Este 

cálculo é efetuado pelo software do infravermelho. Foi tirado individualmente um 

espectro branco de cada filme LB DPPC/enzimas. 

Entre todas as etapas de obtenção do espectro no infravermelho dos filmes 

LB contendo DPPC/ enzimas, celulose dissolvida em líquido iônico e ou etanol 

gotejado sobre os filmes LB, foram esperados então ao menos 10 minutos para 

efeitos de homogeneização. Foram então obtidos espectros de PM-IRRAS dos 

filmes LB antes e depois do contato com celulose ou etanol. A Tabela 13 mostra os 

infravermelhos tirados, suas respectivas durações, intervalos e quantidades.  
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Tabela 13- Informações obtidas dos espectros no infravermelho sobre os filmes LB  

INFRAVERMELHO 

Amostras Duração Intervalo Quantidade 

LB DPPC/ADH 600 segundos 30 minutos 5 

LB DPPC/celulose 600 segundos 30 minutos 5 

LB DPPC/ADH/celulase 600 segundos 30 minutos 5 

LB DPPC/ADH em contato com 

celulose dissolvida em líquido iônico  

600 segundos 30 minutos 5 

LB DPPC/celulase em contato com 

celulose dissolvida em líquido iônico 

600 segundos 30 minutos 5 

LB DPPC/ADH/celulase em contato 

com celulose dissolvida em líquido 

iônico 

600 segundos 30 minutos 5 

LB DPPC/ADH/celulase em contato 

com celulose dissolvida em líquido 

iônico em contato com etanol 

600 segundos 30 minutos 5 

 

O processo de contato dos filmes LB DPPC/enzima com a celulose dissolvida 

em líquido iônico ocorreu por espalhamento da celulose dissolvida em líquido iônico 

(espécie de pasta de celulose) na superfície do filme LB. Foi utilizada uma pequena 

quantidade de celulose dissolvida e a mesma foi espalhada na superfície do 

substrato sólido por meio de uma espátula.  

Para o contato entre LB DPPC/enzima/celulose dissolvida e etanol, o etanol 

foi gotejado na superfície do substrato. 

 

9. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

9.1 Isoterma pressão superfície-área para o DPPC 

 

A isoterma para o DPPC é mostrada na Figura 21, em subfase aquosa. A 

mesma se comporta de forma que ao diminuir a área por molécula aumenta-se a 

pressão superficial. Em uma área molecular acima de 90 Å2 observa-se o estado 
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gasoso, onde há pouca interação entre as moléculas. Entre 90 e 80 Å2, observamos 

o estado líquido-expandido, onde a pressão de superfície começa a aumentar mais 

significativamente. Entre 80 e 60 Å2 aproximadamente, observa-se uma região de 

pressão aproximadamente constante (um patamar), representando a consistência de 

fases dos estados líquido-expandido e líquido condensado. Entre 60 e 40 Å2 o 

estado líquido-condensado e, por fim, o colapso ao redor de 35-40 Å2, e pressão de 

50 mN/m, onde a partir daí a monocamada se desfaz, originando multicamadas. 
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Figura 21: Isoterma de pressão de superfície-área de DPPC em subfase aquosa com 

tampão fosfato (0,01 mol/L e pH ~7,0). 

 

9.2 Caracterização filmes de ADH, celulase e ADH/celulose (misto) 

 

Conforme mostrado em artigo recente (Caseli, 2009), a enzima ADH 

imobilizada possui alta afinidade com o fosfolipídio ácido dimiristoilfosfatídico 

(DMPA), que forma uma monocamada de Langmuir em uma interface ar-água. 

O artigo também relata o monitoramento da incorporação da ADH com 

DMPA, por meio de medições de pressão de superfície e espectroscopia no 

infravermelho. 
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Mesmo com pressões de superfície elevadas, a ADH permaneceu na 

interface possibilitando a transferência para suporte sólidos usando a metodologia 

de Langmuir-Blodgett (LB). 

Por meio da espectroscopia de fluorescência foi possível confirmar que a 

estrutura do ADH foi preservada mesmo após um mês da deposição. E com a 

aplicação de eletrodos interdigitados de ouro como sensores, foi possível detectar 

etanol em concentrações abaixo de 10 ppb (em volume). 

A Figura 22 mostra o comportamento da monocamada DPPC na presença da 

enzima ADH em diversos volumes na subfase aquosa, onde é possível notar o 

deslocamento da isoterma para áreas maiores, o que indica a expansão da 

monocamada. Quanto maior o volume da enzima ADH, maior é o deslocamento da 

curva para áreas maiores, indicando que a enzima ADH interpenetra entre as 

caudas apolares do DPPC. Além disso, o patamar em que ocorre a mudança de 

estados aumenta seu valor de pressão conforme se aumenta a quantidade de 

enzima ADH incorporada. 

Nota-se que com a presença de 4,2 x 10-3mg/mL de ADH da enzima na 

subfase aquosa, ocorre à expansão máxima da monocamada, devido à considerável 

interpenetração da enzima ADH.  Já na presença de quantidades maiores de 4,2 x 

10-3mg/mL ADH) da enzima ADH há, provavelmente, um excesso de enzima 

impedindo a penetração da ADH, o que pode levar à agregação molecular da 

enzima, o que a leva à subfase aquosa, diminuindo sua capacidade de penetração. 

Sendo assim, pode-se inferir que a ADH diminui sua capacidade de penetrar 

entre o DPPC com quantidades acima de 4,2 x 10-3mg/mL ADH, o que é observado 

devido ao deslocamento da isoterma para áreas menores quando se comparam as 

isotermas com concentrações enzimáticas menores. 

 



75 
 

20 40 60 80 100 120

0

20

40

60      1,56           mg/mL DPPC

  + 8,4   x 10
-4

mg/mL ADH

  + 1,12 x 10
-3

mg/mL ADH

  + 2,8   x 10
-3

mg/mL ADH

  + 4,2   x 10
-3

mg/mL ADH

  + 5,6   x 10
-3

mg/mL ADH

Área molecular (Å
2
)

P
re

s
s
ã
o
 d

e
 s

u
p
e
rf

íc
ie

 (
m

N
/m

)
 

 

Figura 22: Isotermas de pressão superfície-área do DPPC em diferentes quantidades 

da enzima Álcool Desidrogenase (ADH) nas concentrações mostradas no encarte em, 

subfase aquosa sendo completado com água até preenchimento total da cuba com tampão 

fosfato (0,01 mol/L e pH ~7,0). 

 

A Figura 23 mostra o comportamento da monocamada DPPC na presença da 

enzima celulase em diversas quantidades na subfase aquosa, onde é possível notar 

que o deslocamento da isoterma para áreas maiores só ocorre com um alto volume 

da enzima celulase, o que indica a expansão da monocamada. Idem ao 

comportamento da enzima ADH, quanto maior o volume da enzima celulase, maior é 

a intensidade da expansão, indicando que a enzima celulase interpenetra entre as 

cadeias de DPPC. Além disso, o patamar em que ocorre a mudança de estados 

aumenta seu valor de pressão conforme se aumenta a quantidade de enzima 

celulase incorporada. 

Nota-se que com a presença de 196 x 10-3 mg/mL da enzima na subfase 

aquosa, ocorre a condensação da monocamada, o que talvez sugira a interação 

eletrostática entre o DPPC e a enzima celulase estabilizando, assim, a monocamada 
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e possibilitando a condensação mais efetiva. Além disso, pode-se supor que há 

significativa interpenetração da enzima celulase devido à forte interação. Já na 

presença de quantidades maiores de 700 µL (196 x 10-3mg/mL) da enzima celulase 

há, provavelmente, um excesso de celulase impedindo a penetração da celulase. 

Sendo assim, pode-se inferir que a celulase não consegue penetrar entre as cadeias 

DPPC com quantidades acima de 700 µL (196 x 10-3mg/mL), o que é observado 

devido ao deslocamento da isoterma para áreas menores. 
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Figura 23: Isotermas de pressão superfície-área do DPPC em diferentes quantidades 

da enzima celulase nas concentrações mostradas no encarte, em subfase aquosa sendo 

completado com água até preenchimento total da cuba com tampão fosfato (0,01 mol/L e pH 

~7,0). 

 

A Figura 24 mostra o comportamento da monocamada DPPC na presença 

das enzimas celulase e ADH na subfase aquosa. É possível notar, com relação à 

curva do DPPC, o deslocamento da isoterma para áreas maiores, o que indica a 

expansão da monocamada. Isso sugere que as enzimas celulase e ADH 

interpenetram conjuntamente entre as cadeias de DPPC.  
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Nota-se que, com a presença das enzimas celulase e ADH na subfase 

aquosa, ocorre a expansão máxima da monocamada, devido à considerável 

interpenetração das enzimas celulase e ADH. Como analisado na etapa anterior na 

presença de quantidades maiores de 0,12 x 10-3mg/mL da enzima celulase e 4,2 x 

10-3mg/mL da enzima ADH há, provavelmente, um excesso de enzima impedindo a 

penetração da celulase e ADH, o que pode levar à agregação molecular da enzima, 

o que a leva à subfase aquosa, diminuindo sua capacidade de penetração. 
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Figura 24: Isotermas de pressão superfície-área do DPPC na presença das enzimas 

celulase e Álcool Desidrogenase (ADH) nas concentrações mostradas no encarte, em 

subfase aquosa, sendo completado com água até preenchimento da cuba com tampão 

fosfato (0,01 mol/L e pH ~7,0). 

 

Para verificar a estabilidade dos filmes de Langmuir foram realizados 

experimentos nos quais o filme de DPPC na presença da enzima ADH, na presença 

da enzima celulase e na presença das duas enzimas (sistema misto de enzima) 

passaram por ciclos de compressão e descompressão. De acordo com a Figuras 25, 

26 e 27 os filmes isolados de ambas as enzimas e o filme misto das duas enzimas 



78 
 

não apresentaram mudanças significativas nos perfis ao longo dos 4 ciclos de 

compressão e expansão a que foram submetidos, mostrando-se filmes estáveis e 

durante os ciclos, minimizando a probabilidade de apresentarem erros por 

instabilidade do filme. 
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Figura 25: Ciclos de compressão e expansão de isotermas de pressão superfície-área do 

DPPC (1,56 mg/mL) com 150µL (4,2 x 10-3mg/mL) da enzima Álcool Desidrogenase (ADH) 

em subfase aquosa com tampão fosfato (0,01 mol/L e pH ~7,0). 
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Figura 26: Ciclos de compressão e expansão de isotermas de pressão superfície-área do 

DPPC (1,56 mg/mL) com 700µL (196 x 10-3mg/mL) da enzima celulase em subfase aquosa 

com tampão fosfato (0,01 mol/L e pH ~7,0). 
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Figura 27: Ciclos de compressão e expansão de isotermas de pressão superfície-

área do DPPC (1,56 mg/mL) com 220 µL (0,12 x 10-3mg/mL) da enzima celulase e 150µL 

(4,2 x 10-3mg/mL) da enzima ADH em subfase aquosa com tampão fosfato (0,01 mol/L e pH 

~7,0). 

 

Conforme a Figura 28, a cinética de adsorção demonstra que, ao inserir o 

volume de 150 µL da solução de enzima ADH na subfase aquosa contendo o 

tampão fosfato e o fosfolipídio DPPC ocorreu um aumento significante da pressão 

superficial, o qual atingiu um estado estacionário em função do tempo em 

aproximadamente 7 mN/m. O aumento da pressão superficial ocorre devido a 

enzima ADH ter sido adsorvida no fosfolipídio DPPC. 
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Figura 28: Cinética de adsorção da enzima Álcool Desidrogenase (ADH) (4,2 x 10-3mg/mL) 

com fosfolipídio Dipalmitoil fosfatidilcolina (DPPC) (1,56 mg/mL) em subfase aquosa com 

tampão fosfato (0,01 mol/L e pH ~7,0). 

 

A Figura 29 mostra o comportamento cinético da enzima celulase, ao 

contrário da enzima ADH, o experimento necessitou de uma maior quantidade de 

solução de enzima celulase [700 µL] para se obter uma curva de cinética de 

adsorção evidente. 

Mesmo com um volume alto de solução de enzima celulase, nota-se pelo 

gráfico que houve um aumento de pressão superficial muito pequeno, estabilizando-

se abaixo de 0,3 mN/m. Observa-se que no caso da enzima celulase o ganho de 

pressão devido à adsorção é muito baixo. Isso ocorreu devido ao baixo teor de 

enzima adsorvido no filme DPPC, e devido à alta afinidade da enzima pelo interior 

aquoso. 
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Figura 29: Cinética de adsorção da enzima celulase (196 x 10-3mg/mL) com fosfolipídio 

Dipalmitoil fosfatidilcolina (DPPC) em subfase aquosa com tampão fosfato (0,01 mol/L e pH 

~7,0). 

 

Conforme mostra a Figura 30, a cinética de adsorção demonstra que ao 

inserir a solução de enzima celulase na subfase aquosa contendo o tampão fosfato 

e o fosfolipídio DPPC, ocorreu um pequeno aumento da pressão superficial, o qual 

atingiu um estado estacionário em função do tempo em aproximadamente 0,4 

mN/m. Também observa-se na Figura 30, que e ao inserir o volume de 150 µL da 

solução de enzima ADH na mesma subfase aquosa que já continha a enzima 

celulase ocorreu um aumento significante da pressão superficial, o qual atingiu um 

estado estacionário em função do tempo em aproximadamente 1,8 mN/m. O 

aumento da pressão superficial ocorre devido as enzima celulase e ADH terem sido 

adsorvidas no fosfolipídio DPPC.  
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Figura 30: Cinética de adsorção da enzima celulase (0,12 x 10-3mg/mL) da enzima ADH (4,2 

x 10-3mg/mL) com fosfolipídio Dipalmitoil fosfatidilcolina (DPPC) em subfase aquosa com 

tampão fosfato (0,01 mol/L e pH ~7,0). 

 

De acordo com Figura 31, referente às medidas feitas por infravermelho PM-

IRRAS no filme de Langmuir com a enzima ADH, entre 1500 cm-1 e 1800 cm-1, 

visualiza-se bandas protéicas, nas quais foram localizadas bandas de amida II 

(estiramento C-N) na região de 1523 cm-1, 1543 cm-1e 1577 cm-1 amida I 

(estiramento C=O) em 1653 cm-1e 1685 cm-1, indicando respectivamente a 

conformação alfa-hélice e beta-folha da cadeia polipeptídica. Além disso, observa-se 

a banda proveniente (DPPC- éster C=O) em 1720 cm-1. Esta figura mostra que a 

enzima ADH foi adsorvida na monocamada. 
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Figura 31: Espectro no infravermelho de monocamada de DPPC sob subfase da enzima 

Álcool Desidrogenase ADH (4,2 x 10-3mg/mL) em subfase aquosa com tampão fosfato (0,01 

mol/L e pH ~7,0). 

 

De acordo com a Figura 32, obtida para celulase entre 1500 cm-1e 1800 cm-1, 

visualiza-se as bandas protéicas, nas quais foram localizadas bandas de amida II 

(estiramento C-N) na região de 1517 cm-1, 1560 cm-1 e 1592 cm-1amida I 

(estiramento C=O) em 1624 cm-1e 1680 cm-1, indicando a conformação de beta-folha 

da cadeia polipeptídica. Além disso, observa-se a banda proveniente (DPPC- éster 

C=O) em 1742 cm-1. 

As presenças das bandas amida I e amida II comprova que a enzima celulase 

é adsorvida na monocamada de DPPC. 
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Figura 32: Espectro no infravermelho de monocamada de DPPC sob subfase da enzima 

celulase (196 x 10-3mg/mL) em subfase aquosa com tampão fosfato (0,01 mol/L e pH ~7,0). 

 

De acordo com Figura 33, referente às medidas feitas por infravermelho PM-

IRRAS no filme de Langmuir com as enzimas celulase e ADH, entre 1500 cm-1e 

1800 cm-1, visualiza-se bandas protéicas, nas quais foram localizadas bandas de 

amida II (estiramento C-N) na região de 1512 cm-1, 1528 cm-1 e 1560 cm-1, e bandas 

amida I (estiramento C=O) em 1621 cm-1, 1639 cm-1, 1655 cm-1 e 1679 cm-1 

indicando respectivamente a conformação beta-folha, estrutura aleatória, alfa-hélice, 

e volta beta da cadeia polipeptídica. Além disso, observa-se a banda proveniente 

(DPPC- éster C=O) em 1721 cm-1. É possível que a banda em 1679 cm-1 seja efeito 

também da absorção de estiramentos angulares de água interfacial. 

As presenças das bandas amida I e amida II comprovam que as enzimas 

celulase e ADH são adsorvidas na monocamada de DPPC. Como o perfil do 

espectro é diferente daqueles observados para ADH pura e celulose pura, acredita-

se que o que obteve é fruto de um efeito conjuntural da co-adsorção das duas 

enzimas. As presenças das bandas amida I e amida II comprovam que as enzimas 

ADH e celulase são adsorvida na monocamada de DPPC. 



86 
 

1400 1500 1600 1700 1800

si
n

a
l P

M
-I

R
R

A
S

 
(

U
N

ID
A

D
E

 A
R

B
.

)

número de onda (cm
-1
)

1512

1528

1560
1601

1639

1679

1721
1774

1799

Amida IAmida II

1543

1655

Estiramento C-N Estiramento C=O

DPPC- éster C=O

Figura 33: Espectro no infravermelho de monocamada de DPPC (1,56 mg/mL) com subfase 

da enzima celulase (0,12 x 10-3mg/mL) e enzima ADH (4,2 x 10-3mg/mL) em subfase aquosa 

com tampão fosfato (0,01 mol/L e pH ~7,0). 

 

9.3 Langmuir Blodgett (LB) ADH, celulase e ADH/celulase (misto) 

 

Para os filmes LB DPPC-ADH, DPPC-celulase e DPPC ADH/celulase 

(deposição do filme no substrato sólido) observou-se que houve uma razão de 

transferência próxima de 1, que indica a deposição do filme no substrato. Para os 

três filmes houve somente a aderência de uma camada, caracterizando a deposição 

como monocamada. Também foram feitas as medidas por infravermelho PM-IRRAS 

no filme de Langmuir-Blodgett DPPC-ADH, DPPC-celulase e DPPC-ADH/celulase. 

De acordo com a Figura 34, entre 1500 cm-1e 1800 cm-1, visualiza-se as 

bandas protéicas, nas quais foram localizadas bandas de amida II (estiramento C-N) 

na região de 1544 cm-1, 1563 cm-1 e 1590 cm-1 amida I (estiramento C=O) em 1623 

cm-1 e 1699 cm-1, indicando respectivamente a conformação alfa-hélice e beta-folha 

da cadeia polipeptídica. Além disso, observa-se a banda proveniente (DPPC- éster 

C=O) em 1751 cm-1. 
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As presenças das bandas amida I e amida II comprovam que a enzima ADH é 

adsorvida na monocamada de DPPC e foi depositada no substrato sólido.  
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Figura 34: Espectro no infravermelho do filme de Langmuir-Blodgett com a enzima 

Álcool Desidrogenase (ADH). 

 

De acordo com a Figura 35, nas medidas entre 1500 cm-1 e 1800 cm-1 para 

visualização de bandas protéicas, foram localizadas bandas de amida II (estiramento 

C-N) na região de 1518 cm-1, 1562 cm-1 e 1580 cm-1 amida I (estiramento C=O) em 

1614 cm-1 e 1662 cm-1, indicando respectivamente a conformação alfa-hélice e beta-

folha da cadeia polipeptídica. Além disso, observa-se a banda proveniente (DPPC- 

éster C=O) em 1716 cm-1. 

As presenças das bandas amida I e amida II comprovam que a enzima 

celulase é adsorvida na monocamada de DPPC e foi depositada no substrato sólido.  
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Figura 35: Espectro no infravermelho do filme de Langmuir-Blodgett com a enzima 

celulase. 

 

De acordo com a Figura 36, entre 1500 cm-1 e 1800 cm-1, visualizam-se as 

bandas protéicas, nas quais foram localizadas bandas de amida II (estiramento C-N) 

na região de 1544 cm-1, 1563 cm-1 e 1590 cm-1, e amida I (estiramento C=O) em 

1623 cm-1e 1699 cm-1, indicando respectivamente a conformação beta folha e 

estrutura aleatória cadeia polipeptídica. Além disso, observa-se a banda proveniente 

(DPPC- éster C=O) em 1751 cm-1. 

As presenças das bandas amida I e amida II comprovam que a as enzimas 

celulase e ADH são adsorvidas na monocamada de DPPC e foram depositadas no 

substrato sólido.  
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Figura 36: Espectro no infravermelho do filme Langmuir-Blodgett (substrato sólido) com as 

enzimas celulase e Álcool Desidrogenase (ADH). 

 

Conforme mostra na Tabela 14, nota-se o deslocamento das bandas amida II 

e amida I em relação à interface ar-água para a interface sólido-ar. 

 

Tabela 14- Deslocamento das bandas de amida II e amida I em relação à interface 

ar-água/sólido ar com a enzima ADH, enzima celulase e ADH/celulase (misto). 

ÁLCOOL DESIDROGENASE (ADH) 

Interface Amida II Amida I 

Líquido 1523 cm
-1

 1543 cm
-1

 1577 cm
-1

 1653 cm
-1

 1685 cm
-1

 

LB  1544 cm
-1

 1563 cm
-1

 1590 cm
-1

 1623 cm
-1

 1699 cm
-1

 

CELULASE 

Interface Amida II Amida I 

Líquido 1517 cm
-1

 1560 cm
-1

 1592 cm
-1

 1624 cm
-1

 1680 cm
-1

 

LB  1518 cm
-1

 1562 cm
-1

 1580 cm
-1

 1614 cm
-1

 1662 cm
-1

 

ADH/CELULASE 

Interface Amida II Amida I 

Líquido 1512 cm
-1

 1528 cm
-1

 1560 cm
-1

 1639 cm
-1

 1679 cm
-1

 

LB  1539 cm
-1

 1554 cm
-1

 1566 cm
-1

 1650 cm
-1

 1683 cm
-1
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O deslocamento das bandas Amida II e Amida I nos três casos, pode ter 

ocorrido em função da mudança conformacional das enzimas devido à transferência 

da interface ar-água para a interface sólido-ar. Vários fatores podem então 

influenciar a mudança conformacional das enzimas: menor número de moléculas de 

água de hidratação, contato com a superfície de vidro do subtrato sólido, e alteração 

da geometria molecular de acomodação e nível de agregação durante a 

transferência. 

 

9.4 Líquido iônico 

 

Para evidenciar a diferença de grupos predominantes do líquido iônico 1-butil-

3 metilimidazólio [bmim] [Cl] referente aos grupos predominantes da celulose foi 

utilizado técnica de espectroscopia de absorção-reflexão na região do infravermelho 

com modulação da polarização (PM-IRRAS) no líquido iônico. 

A Figura 37 mostra o espectro do líquido iônico 1-butil-3 metilimidazólio 

[bmim] [Cl] na ausência da celulose dissolvida. Na região de 1400 cm-1a 1800 cm-1, 

visualiza-se uma banda na região de 1446 cm-1atribuída à deformação axial do N-C 

do anel aromático. Em 1502 cm-1e 1553 cm-1 visualiza-se as bandas atribuídas à 

deformação axial C-C e C-N do grupo imidazol e em 1602 e 1643 cm-1visualizam-se 

as bandas atribuída à deformação axial C=H do anel aromático. 
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Figura 37: Espectro de PM-IRRAS líquido iônico [bmim] [Cl], derramado sobre suporte sólido 

(vidro), na região de 1400 cm-1 a 1800 cm-1. 

 

O espectro da Figura 38 mostra o líquido iônico 1-butil-3 metilimidazólio 

[bmim] [Cl] na região de 2800 cm-1 a 3000 cm-1, visualiza-se a banda na região entre 

2830, 2911 e 2950 cm-1 atribuída à deformação axial C-H de metileno e metila. 
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Figura 38: Espectro no infravermelho líquido iônico [bmim] [Cl], derramado sobre 

suportes sólido, região de 2800 cm-1a 3000 cm-1 

 

A Figura 39 mostra o líquido iônico 1-butil-3 metilimidazólio [bmim] [Cl] na 

região de 3000 cm-1a 3500 cm-1, visualiza-se as bandas centradas em  3042 cm-1 e 

3150 cm-1atribuída à deformação axial C=C do anel aromático. 
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Figura 39: Espectro no infravermelho líquido iônico [bmim] [Cl], derramado sobre 

suportes sólido, região de 3000 cm-1 a 3500 cm-1. 

 

É possível observar, por meio dos espectros, as bandas na região entre 3000 

a 3500 cm-1, características do grupo hidroxila que são atribuídos a um teor de 

residual de água nas amostras, pois os líquidos iônicos possuem a característica de 

serem higroscópicos (Aquino S. A, 2010). No entanto, como as bandas são finas, e 

se confundem com o ruído espectral, podemos concluir que não existe água em 

grandes quantidades no filme depositado. Também, deve-se considerar que após 

3200 cm-1, a resolução espectral no PM-IRRAS é menor. 

 

9.5 Interação molecular das enzimas com a celulose e etanol 

 

9.5.1 Celulose 

 

O estudo da interação molecular das enzimas com a celulose e o etanol 

ocorreu por meio de espectroscopia de absorção-reflexão na região do 

infravermelho com modulação da polarização (PM-IRRAS).  
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A Figura 40 mostra espectro da celulose dissolvida em liquido iônico e 

derramada sobre o substrato sólido (vidro). Na região de 1400 cm-1 a 1800 cm-1, 

visualiza-se uma banda na região de 1454 cm-1, atribuída à deformação angular do 

CH2. Esta banda é conhecida como banda de cristalinidade (Ciolacu D. et AL. 2011), 

e pode indicar influência dos grupos metileno da própria celulose. Em 1647 cm-1, 

visualiza-se a banda atribuída à absorção de H2O. Os grupos de bandas entre 1500 

e 1600 cm-1 também podem ser atribuídos à absorção de água. 
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Figura 40: Espectro no infravermelho celulose dissolvida em líquido iônico região de 

1400 cm-1 a 1800 cm-1. 

 

O espectro da Figura 41 referente à celulose dissolvida em liquido iônico na 

região de 2800 cm-1 a 3000 cm-1, que mostra uma banda centrada em 2924 cm-1, 

atribuída ao estiramento C-H característico de amorfos celulósicos. 
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Figura 41: Espectro no infravermelho celulose dissolvida em líquido iônico região de 

2800 cm-1 a 3000 cm-1. 

A Figura 42 mostra o espectro IV da celulose dissolvida em liquido iônico na 

região de 3000 cm-1 a 3500 cm-1, visualiza-se uma banda na região de 3414 cm-1 

atribuída ao estiramento OH. Esta região dá a informação considerável sobre as 

ligações de hidrogênio. No entanto, essa banda tem intensidade muito próxima aos 

dos ruídos laterais e é de difícil análise. 
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Figura 42: Espectro no infravermelho celulose dissolvida em líquido iônico região de 3000 

cm-1 a 3500 cm-1. 

 

9.5.2 Interação molecular das enzimas com a celulose e o etanol 

 

A Figura 43 mostra os espectros no IV que refletem a interação entre o filme 

LB contendo somente a enzima celulase em contato com a celulose dissolvida na 

região de 1400 cm-1 a 1800 cm-1, onde visualiza-se uma banda na região de 1440 

cm-1 atribuída à deformação angular CH2, indicativa da presença da celulose. Entre 

1500 cm-1 e 1800 cm-1, visualiza-se as bandas de amida II (estiramento C-N), na 

região de 1543 cm-1e 1559 cm-1, e amida I (estiramento C=O), em 1622 cm-1 e 1680 

cm-1, indicando respectivamente a conformação beta-folha e volta-beta da cadeia 

polipeptídica. Além disso, observa-se a banda de alfa-hélice na região 1653 cm-1 e 

banda do DPPC- éster C=O em 1718 cm-1. 

Algumas mudanças significativas podem ser observadas nos espectros com o 

decorrer do tempo. A banda em 1622 cm-1 torna-se mais bem definida com o tempo, 

o que pode indicar que a presença de celulose pode levar à enzima celulase a 

aumentar o número de pedaços da cadeia com conformação β-folha. Entre 1690 e 
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1620 cm-1, a proporção relativa das intensidades entre as duas bandas da região 

também é alterada. As bandas em 1543 e em 1559 cm-1 também se tornam mais 

bem definidas. Todos esses fatores indicam a sensibilidade da enzima quando 

colocada em contato com uma pequena quantidade de celulose dissolvida em 

líquido iônico. 
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Figura 43: Espectro no infravermelho da interação molecular LB celulase + celulose 

em função do tempo na região de 1400 cm-1 a 1800 cm-1. 

 

Visualiza-se na Figura 44 os espectros no IV que refletem a interação 

molecular entre o filme LB contendo somente a enzima celulase em contato com a 

celulose dissolvida na região de 2800 cm-1 a 3000 cm-1. Observa-se bandas na 

região de 2880 cm-1, atribuída ao estiramento simétrico CH e na região de 2936 cm-1 

atribuída ao estiramento CH assimétrico. As alterações nas bandas para o CH 

simétrico e assimétrico caracterizam a interação entre a celulase e celulose. 
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Figura 44: Espectro no infravermelho da interação molecular LB celulase + celulose 

em função do tempo na região de 2800 cm-1 a 3000 cm-1. 

 

A Figura 45 mostra espectros IV que refletem a interação molecular entre o 

filme LB contendo somente a enzima celulase em contato com a celulose dissolvida 

na região de 3000 cm-1 a 3500 cm-1. Observa-se o estiramento NH2, em 3433 cm-1 e 

em 3464 cm-1 atribuído ao estiramento OH. Entre 3100 e 3200 cm-1 também se 

observam alterações significativas nas bandas, indicando alterações na orientação 

molecular, e, portanto reconhecimento molecular. 
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Figura 45: Espectro no infravermelho da interação molecular LB celulase + celulose 

em função do tempo na região de 3000 cm-1 a 3500 cm-1. 

 

9.5.3 Interação molecular entre filmes LB de ADH com celulose 

 

A Figura 46 mostra os espectros no IV que refletem a interação molecular 

entre o filme LB contendo somente a enzima álcool desidrogenase (ADH) em 

contato com a celulose dissolvida na região de 1400 cm-1 a 1800 cm-1. Observa-se 

uma banda na região de 1443 cm-1, atribuída à deformação angular CH2, que indica 

a presença da celulose. Entre 1500 cm-1 e 1800 cm-1, visualizam-se as bandas de 

amida II (estiramento C-N) na região de 1550 cm-1 e 1597 cm-1, e amida I 

(estiramento C=O), em 1626 cm-1 e 1660 cm-1, indicando respectivamente a 

conformação beta-folha e sem ordem da cadeia polipeptídica. Além disso, observa-

se a banda do DPPC- éster C=O em 1725 cm-1. 

Observam-se nos espectros com o decorrer do tempo que não ocorreram 

mudanças significativas. Este fator indica a falta de sensibilidade da enzima ADH 

quando colocada em contato com uma pequena quantidade de celulose dissolvida 

em líquido iônico, o que era esperado. 
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Figura 46: Espectro no infravermelho da interação molecular LB ADH + celulose em 

função do tempo na região de 1400 cm-1 a 1800 cm-1. 

Visualizam-se na Figura 47 os espectros no IV que refletem a interação 

molecular entre o filme LB contendo somente a enzima álcool desidrogenase (ADH) 

em contato com a celulose dissolvida na região de 2800 cm-1 a 3000 cm-1. 

Observam-se bandas na região de 2865 cm-1, atribuídas ao estiramento simétrico 

CH, e na região de 2911 cm-1, atribuída ao estiramento CH assimétrico. A presença 

de CH simétrico e assimétrico caracteriza a presença predominante da celulose, que 

possui esses grupos químicos em sua estrutura. 
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Figura 47: Espectro no infravermelho da interação molecular LB ADH + celulose em 

função do tempo na região de 2800 cm-1 a 3000 cm-1. 

 

A Figura 48 mostra os espectros no IV que refletem a interação molecular 

entre o filme LB contendo somente a enzima álcool desidrogenase (ADH) em 

contato com a celulose dissolvida na região de 3000 cm-1 a 3500 cm-1. Observa-se o 

estiramento NH2, em 3434 cm-1 e em 3466 cm-1, atribuída ao estiramento OH. Entre 

3100 e 3200 cm-1 também se observam alterações significativas nas bandas, 

indicando alterações na orientação molecular, o que indica que o sistema é capaz de 

fazer um reconhecimento molecular. 
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Figura 48: Espectro no infravermelho da interação molecular LB ADH + celulose em 

função do tempo na região de 3000 cm-1 a 3500 cm-1. 

 

9.5.4 Interação molecular entre filme LB de ADH/celulase com 

celulose 

 

A Figura 49 mostra os espectros no IV que refletem a interação molecular 

entre o filme LB contendo as enzimas álcool desidrogenase e celulase (LB ADH-

celulase), em contato com a celulose dissolvida na região de 1400 cm-1 a 1800 cm-1. 

Observa-se uma banda na região de 1459 cm-1 atribuída à deformação angular CH2, 

indicando a presença da celulose. Entre 1500 cm-1 e 1800 cm-1, visualizam-se as 

bandas de amida: amida II (estiramento C-N) na região de 1540 cm-1 e 1563 cm-1, e 

de amida I (estiramento C=O) em 1652 cm-1 e 1699 cm-1, indicando respectivamente 

a conformação alfa-hélice e volta-beta da cadeia polipeptídica. Além disso, observa-

se a banda de DPPC- éster C=O em 1738 cm-1. 

Algumas mudanças significativas podem ser observadas nos espectros com o 

decorrer do tempo. As bandas em 1652 cm-1 e em 1699 cm-1 tornam-se mais bem 

definidas com o tempo, o que pode indicar que a presença de celulose pode levar à 
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enzima celulase a aumentar o número de frações da cadeia com conformação alfa-

hélice e volta-beta. A banda em 1540 cm-1 torna-se menos definida, e a banda em 

1563 cm-1 torna-se mais bem definida. Todos esses fatores indicam a sensibilidade 

das enzimas quando colocadas em contato com uma pequena quantidade de 

celulose dissolvida em líquido iônico.  
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Figura 49: Espectro no infravermelho da interação molecular LB ADH-celulase + 

celulose em função do tempo na região de 1400 cm-1 a 1800 cm-1. 

 

A Figura 50 mostra os espectros no IV que refletem a interação molecular 

entre o filme LB contendo as enzimas álcool desidrogenase e celulase (LB ADH-

celulase) em contato com a celulose dissolvida na região de 2800 cm-1 a 3000 cm-1. 

Visualizam-se bandas na região de 2846 cm-1, atribuída ao estiramento simétrico 

CH, e na região de 2959 cm-1, atribuída ao estiramento CH assimétrico. A presença 

de CH simétrico e assimétrico caracteriza a interação entre a celulase e celulose. 
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Figura 50: Espectro no infravermelho da interação molecular LB ADH-celulase + 

celulose em função do tempo na região de 2800 cm-1 a 3000 cm-1. 

 

A Figura 51 mostra os espectros no IV que refletem a interação molecular 

entre o filme LB contendo as enzimas álcool desidrogenase e celulase (LB ADH-

celulase) em contato com a celulose dissolvida, na região de 3000 cm-1 a 3500 cm-

1. Visualiza-se o estiramento NH2, em 3430 cm-1 e em 3439 cm-1 atribuída ao 

estiramento OH. Entre 3100 e 3200 cm-1 também se observa alterações 

significativas nas bandas, indicando alterações na orientação molecular, e, portanto 

reconhecimento molecular.  
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Figura 51: Espectro no infravermelho da interação molecular LB ADH-celulase + 

celulose em função do tempo na região de 3000 cm-1 a 3500 cm-1. 

 

9.5.5 Interação molecular entre filme LB de ADH/celulase, celulose 

com etanol 

 

A Figura 52 mostra os espectros no IV que refletem a interação molecular 

entre o filme LB contendo as enzimas álcool desidrogenase e celulase (LB ADH-

celulase) em contato com a celulose dissolvida e na presença de etanol (CH3 CH2 

OH) na região de 1400 cm-1 a 1800 cm-1, visualiza-se uma banda na região de 1448 

cm-1 atribuída à deformação angular CH2 indica a presença da celulose. Entre 1500 

cm-1 e 1800 cm-1, visualizam-se as bandas de amida II (estiramento C-N) na região 

de 1534 cm-1 e 1583 cm-1 e amida I (estiramento C=O) em 1612 cm-1, 1641 cm-1, 

1667 cm-1 e em 1692 cm-1, indicando respectivamente a conformação beta-folha, 

alfa-hélice, sem ordem e volta-beta da cadeia polipeptídica. Além disso, observa-se 

a banda do DPPC- éster C=O em 1731 cm-1. 

Algumas mudanças significativas podem ser observadas nos espectros com o 

decorrer do tempo. A banda em 1641 cm-1 torna-se mais bem definida com o tempo 
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e as bandas em 1612 cm-1, 1667 cm-1 e 1692 cm-1 perdem a definição o que pode 

indicar que a presença de etanol pode levar à enzima ADH a diminuir o número de 

pedaços da cadeia com conformação β-folha, sem ordem e volta-beta. As bandas 

em 1548 e em 1583 cm-1 também se tornam mais bem definidas. Todos esses 

fatores indicam a sensibilidade da enzima quando colocada em contato com uma 

pequena quantidade de etanol e celulose dissolvida em líquido iônico. 
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Figura 52: Espectro no infravermelho da interação molecular LB ADH-celulase + 

celulose + etanol em função do tempo na região de 1400 cm-1 a 1800 cm-1. 

 

Visualizam-se na Figura 53 os espectros no IV que refletem a interação 

molecular entre o filme LB contendo as enzimas álcool desidrogenase e celulase (LB 

ADH-celulase) em contato com a celulose dissolvida e na presença de etanol (CH3 

CH2 OH). A banda de 2836 cm-1, refere-se à vibração que é atribuída ao estiramento 

simétrico CH, e na região de 2945 cm-1, atribuída ao estiramento CH assimétrico. Há 

poucas mudanças nas bandas CH simétrico e assimétrico, indicando que a interação 

entre a celulase e celulose e entre ADH e etanol não afeta em muito a região 

hidrofóbica. 



107 
 

2800 2850 2900 2950 3000

2836

2836 (sCH)- 2945 (aCH)

2945

Etanolsi
na

l P
M

-I
R

R
A

S
 

(
U

N
ID

A
D

E
 A

R
B

.
)

número de onda (cm
-1
)

t5-2h30 minutos

t4-2horas

t3-1h30 minutos

t2-1hora

t1-30 minutos

Filme LB ADH-Celulase

 

Figura 53: Espectro no infravermelho da interação molecular LB ADH-celulase + 

celulose + etanol em função do tempo na região de 2800 cm-1 a 3000 cm-1. 

 

A Figura 54 mostra os espectros no IV que refletem a interação molecular 

entre o filme LB contendo as enzimas álcool desidrogenase e celulase (LB ADH-

celulase) em contato com a celulose dissolvida e na presença de etanol (CH3 CH2 

OH). Na região de 3000 cm-1 a 3500 cm-1, visualiza-se o estiramento CH, em 3010 

cm-1, e em 3426 cm-1 a banda atribuída ao estiramento OH. Entre 3100 e 3200 cm-1 

também se observa alterações significativas nas bandas, indicando alterações na 

orientação molecular, e, portanto reconhecimento molecular. 
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Figura 54: Espectro no infravermelho da interação molecular LB ADH-celulase + 

celulose + etanol em função do tempo na região de 2800 cm-1 a 3000 cm-1. 

 

Os resultados das etapas para a confecção e deposição dos filmes de 

Langmuir e LB confirmaram que estas técnicas, quando utilizadas em uma matriz 

fosfolipídica na presença de enzimas (celulase e ADH), fornecem informações a 

respeito da orientação e interação molecular. Enquanto as isotermas de pressão 

superfície-área e espectros de PM-IRRAS mostraram a adsorção das enzimas nos 

filmes lipídios, os espectros de PM-IRRAS obtidos para os filmes LB na presença de 

celulose e etanol evidenciaram a interação enzimática com as substâncias de 

interesse. 

Assim, evidenciou-se a viabilidade de um estudo molecular através das 

técnicas de Langmuir e LB, para investigar processos que visam o aumento da 

eficiência da produção de etanol de segunda geração por meio de um processo 

enzimático, utilizando como insumo para produção materiais lignocelúlosicos o 

bagaço de cana-de-açúcar . A Tabela 15 então sumariza os efeitos observados. 
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Tabela 15- Comportamentos dos filmes LB em contato com a celulose dissolvida em 

líquido iônico e em contato com etanol. 

Possibilidade Alteração 

conformação 

da enzima 

(região IV 

1400 cm-1 a 

1800 cm-1) 

Interação 

molecular enzima / 

meio 

(região IV 2800 cm-

1 a 3000 cm-1) 

Alteração 

orientação/ 

reconhecimento 

molecular 

(região IV 3000 

cm-1 a 3500 cm-1) 

LB DPPC/celulase + 

celulose dissolvida em 

líquido iônico  

Sim 

Evidência da 

cadeia β-folha 

Sim (presença) 

Estiramento CH 

simétrico e 

assimétrico 

Sim (presença) 

Estiramento NH2 

Estiramento OH 

 

LB DPPC/ADH + 

celulose dissolvida em 

líquido iônico 

Não 

 

Sim (presença) 

Estiramento CH 

simétrico e 

assimétrico 

Sim (presença) 

Estiramento NH2 

Estiramento OH 

 

LB DPPC 

ADH/celulase + 

celulose dissolvida em 

líquido iônico 

Sim 

Aumento da 

cadeia alfa-

hélice e volta 

beta 

Aumento da 

cadeia β-folha 

Sim (presença) 

Estiramento CH 

simétrico e 

assimétrico 

Sim (presença) 

Estiramento NH2 

Estiramento OH 

 

LB DPPC 

ADH/celulase + 

celulose dissolvida em 

líquido iônico + gota 

de etanol 

Sim 

Diminuição da 

intensidade da 

banda para 

cadeias β-

folha e volta 

beta 

 

Sim (presença) 

Estiramento CH 

simétrico e 

assimétrico 

Sim (presença) 

Estiramento NH2 

Estiramento OH 
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10. CONCLUSÕES 

 

Os dados obtidos mostram que a enzima ADH e a enzima celulase, tanto de 

forma isolada quanto de forma mista celulase/ADH quando presente em subfase 

aquosa, são passíveis de adsorção em filme de Langmuir composto por um 

fosfolipídio. 

Também os dados obtidos de forma isolada mostram que para enzima ADH 

necessitou de um baixo volume em relação ao volume necessário da enzima 

celulase para ocorrer à adsorção no filme de Langmuir com fosfolipídio. 

As medidas de infravermelho, PM-IRRAS, conseguem indicar a presença de 

proteínas (enzimas) no filme de Langmuir e Langmuir-Blodgett, comprovando que, 

por meio da caracterização Langmuir-Blodgett, houve a deposição do filme DPPC-

ADH, DPPC-celulase e DPPC- celulase/ADH no substrato sólido. 

Foram observadas mudança conformacional da enzima celulase quando em 

contato com a celulose dissolvida em líquido iônico. Tanto de forma isolada no filme 

LB celulase quanto de forma mista no filme LB celulase-ADH, confirmando a 

existência de interação molecular na presença da celulose dissolvida. 

Os dados obtidos também mostram que a presença de grupos predominantes 

do líquido iônico 1-butil-3 metilimidazolo [bmim] [Cl] diferentes dos grupos 

identificados no infravermelho da celulose dissolvida em líquido iônico. Esclarecendo 

assim a dúvida sobre a possibilidade dos espectros obtidos da celulose dissolvida 

em líquido iônico não serem dos grupos pertencentes à celulose, mas sim serem 

espectros e bandas de grupos somente do líquido iônico. 

No caso da enzima ADH, não houve mudanças significativas em sua 

conformação quando em contato com a celulose dissolvida em líquido iônico. Tanto 

na forma isolada no filme LB ADH quanto na forma mista no filme LB celulase-ADH 

não ocorreu interação molecular sem a presença de etanol. 

Com a presença de etanol no filme misto LB celulase-AHD em contato com a 

celulose dissolvida em líquido iônico, a enzima ADH sofreu mudanças em sua 

conformação, confirmando a existência de interação molecular na presença do 

etanol. 

Os dados obtidos até o momento foram importantes, pois através da análise 

destes dados conclui-se que por meio da caracterização Langmuir-Blodgett houve 
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interação molecular do filme misto DPPC-celulase-ADH em um meio constituído por 

celulose no estado líquido ou em um meio contendo etanol. 
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