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RESUMO

Araujo, Verônica Parente Gomes de Araujo, Desenvolvimento e validação de um método
para a determinação de glicerol em biodiesel visando o futuro desenvolvimento de um
biossensor. Rio de janeiro 2012. Dissertação (Mestrado em Tecnologia de Processos
Químicos e Bioquímicos) – Escola de Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio
de Janeiro, 2012.

O glicerol é o principal subproduto gerado na produção de biodiesel. A sua
determinação serve como parâmetro para avaliar a eficácia do processo de purificação e
indicar a qualidade deste combustível. A técnica analítica recomendada pela ANP para
determinação de glicerol em biodiesel é a cromatografia gasosa, porém esta técnica é
demorada, envolve consumo elevado de reagente e apresenta limitada portabilidade.
Biossensores representam uma ferramenta promissora para suplementar essa técnica, pois tem
como características sensibilidade, seletividade e facilidade de automação, sendo
equipamentos simples e portáteis. O presente trabalho teve como objetivo desenvolver e
validar uma metodologia para detecção e monitoração do glicerol, gerado como subproduto
na produção de biodiesel, usando as enzimas glicerol quinase (GK) e glicerol-3-fosfato
oxidase (G3PO), como elementos biológicos, e um eletrodo de oxigênio como transdutor. A
detecção de glicerol por biossensores amperométricos pode estar baseada em um sistema com
duas enzimas, onde a enzima GK fosforila o glicerol em glicerol-3-fosfato e a enzima G3PO
fosforila o glicerol-3-fosfato em diidroxiacetona. A metodologia fundamenta-se na medição
da concentração de oxigênio consumido na última reação. Primeiro foram realizados estudos
com o objetivo de otimizar e diminuir os custos do processo. Para isso, a extração das
enzimas foi realizada a partir do rompimento celular da levedura de panificação
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Saccharomyces cerevisiae, em sua forma comercial ou cultivada em meio YP-glicerol. Foram
testadas duas metodologias para a precipitação, uma utilizando polietilenoglicol e outra,
sulfato de amônio A metodologia que resultou em enzimas com maior atividade foi a extração
a partir da levedura cultivada e em seguida precipitada com polietilenoglicol. A metodologia
escolhida para trabalhar com o eletrodo foi utilizando 1000µL de enzimas e com
borbulhamento de ar por 5 minutos antes da leitura. Uma curva padrão foi elaborada usando
diferentes concentrações de glicerol a ser aplicada na determinação de glicerol nas análises
com biodiesel utilizando enzimas comerciais, sendo a curva reproduzida utilizando-se as
enzimas extraídas da levedura e o extrato celular mais a G3PO comercial. Os melhores
resultados das enzimas comerciais foram obtidos na faixa de concentração de glicerol de
0,002% a 0,005% v/v, no entanto, as enzimas extraídas apresentaram resultados com valores
de ∆O2 menores e com maiores desvios padrões quando comparados com as enzimas
comerciais, o que nos leva a concluir que com a enzima extraída não é possível reproduzir os
resultados com segurança. Duas metodologias foram utilizadas para a realização dos testes
com amostras reais de biodiesel. A melhor metodologia encontrada para trabalhar com
biodiesel neste estudo foi sem o borbulhamento de ar e com as enzimas comerciais puras,
apesar de esta metodologia ter apresentado uma variação da concentração de oxigênio
dissolvido menor do que a encontrada com as amostras padrões.

Palavras-chave: Glicerol. Biodiesel. Eletrodo de Oxigênio. Biossensor.
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ABSTRACT

Araujo, Verônica Parente Gomes de Araujo, Desenvolvimento e validação de um método
para a determinação de glicerol em biodiesel visando o futuro desenvolvimento de um
biossensor. Rio de janeiro 2012. Dissertação (Mestrado em Tecnologia de Processos
Químicos e Bioquímicos) – Escola de Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio
de Janeiro, 2012.

Glycerol is the main by-product generated in the production of biodiesel. Its
determination serves as a parameter for evaluating the efficacy of the purification process and
indicate the quality of the fuel. The analytical technique recommended by the ANP for the
determination of glycerol in biodiesel is gas chromatography, but this technique is slow and
involves high consumption of reagent and has limited portability. Biosensors represent a
promising tool to supplement this technique because of its characteristics as sensitivity,
selectivity and facility of automation, are simple and portable equipment. This study aimed to
develop and validate a methodology for detection and monitoring of glycerol generated as a
byproduct in the production of biodiesel, using the enzymes glycerol kinase (GK) and
glycerol-3-phosphate oxidase (G3PO) as biological elements, and an oxygen electrode as a
transducer. The detection of glycerol for amperometric biosensors can be based on a system
with two enzymes, where the enzyme GK phosphorylates the glycerol to glycerol-3phosphate

and

the

enzyme

G3PO

phosphorylates

glycerol-3-phosphate

to

dihydroxyacetone. The methodology is based on measuring the concentration of oxygen
consumed in the last reaction. Firstly, studies were performed in order to optimize and reduce
process costs. For this, the extraction of the enzymes was carried out from the cell disruption
of baker's yeast Saccharomyces cerevisiae, using the commercial form or grown in YP-

viii

glycerol medium. Was tested two methodologies for precipitation, one using polyethylene
glycol and another one using ammonium sulfate. The methodology that resulted in enzymes
with higher activity was the extraction from the cultivated yeast, and then precipitated with
polyethylene glycol. The chosen methodology to work with the electrode was using 1000μL
of enzyme and with air bubbling for 5 minutes before reading. A standard curve was
prepared using different concentrations of glycerol to be applied in the determination of
glycerol in

the

analysis

with biodiesel

using commercial

enzymes,

and the

curve

was reproduced using the enzymes extracted from yeast cell and yeast cell extract more the
commercial G3PO . The best results obtained from commercial enzymes were in the
concentration range for glycerol 0.002% to 0.005% v/v, however, the extracted enzymes had
smaller values of ΔO2 and larger standard deviations when compared with commercial
enzymes, which leads us to conclude that is not possible to reproduce the results safely with
the extracted enzyme. Two methods were used for the tests with actual samples of
biodiesel. The best methodology found to work with biodiesel in this study was without air
bubbling

and with

presented a variation

pure

commercial

of dissolved

oxygen

enzymes,

although this

concentration lower than

the standard samples.

Keywords: Glycerol. Biodiesel. Oxygen Electrode. Biosensor.

methodology has
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found with
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1 INTRODUÇÃO

Suprir a demanda energética mundial tem sido um grande desafio para nossa
sociedade. A maior parte de energia consumida no mundo é oriunda do petróleo, do carvão e
do gás. Os problemas ambientais causados na produção e consumo destas fontes energéticas,
tais como o aquecimento global e a escassez dos recursos naturais, levaram à busca de fontes
alternativas de energia. Neste contexto, os óleos vegetais aparecem como uma alternativa para
substituição ao óleo diesel em motores de ignição por compressão, sendo o seu uso testado já
em fins do século XIX, produzindo resultados satisfatórios no próprio motor diesel
(FERRARI, OLIVEIRA e SCABIO, 2005).O primeiro motor diesel movido a óleo de
amendoim produzido pela companhia francesa Otto com o auxílio de Rudolf Diesel, foi
apresentado na Feira Mundial de Paris em 1898 (SANTANA et al., 2009).
Ao longo dos anos o motor diesel sofreu inúmeras evoluções tecnológicas. Hoje em
dia a aplicação direta dos óleos vegetais nos motores ficou limitada por algumas propriedades
físicas dos mesmos, principalmente sua alta viscosidade, sua baixa volatilidade e seu caráter
poli-insaturado, que implicavam em alguns problemas nos motores, bem como em uma
combustão incompleta. Com o objetivo de reduzir a viscosidade dos óleos vegetais, diferentes
alternativas têm sido estudadas, tais como diluição, microemulsão com metanol ou etanol,
craqueamento catalítico e reação de transesterificação com etanol ou metanol. Entre essas
alternativas, a transesterificação tem se apresentado como a melhor opção, visto que o
processo é relativamente simples. Na transesterificação de óleos e gorduras ocorre a
conversão dos triglicerídeos em ésteres etílicos e/ou metílicos de ácidos graxos, promovendo
a obtenção de um combustível, denominado biodiesel, cujas propriedades são similares às do
óleo diesel (GONÇAVES-FILHO e MICKE, 2007).
A produção de biodiesel a partir do óleo de origem vegetal gera uma grande
quantidade de subprodutos, sendo o principal deles o glicerol. Cerca de 10% de todo produto
resultante da fabricação do combustível é glicerol (GONÇALVES, PEREZ e ÂNGELO,
2009). Com a produção do glicerol a partir da cadeia de biodiesel, diversos autores têm
desenvolvido alternativas para o aproveitamento desse co-produto através de metodologias
que visam trata-lo para usa-lo como matéria prima na produção de ração animal, produção de
propeno (hidrocarboneto insaturado utilizado para fazer polipropileno), como combustível em
células a combustível, utilização em processos microbianos, fabricação de comésticos e
produtos de limpeza.
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O glicerol pode ser facilmente eliminado através da lavagem do combustível, porém,
em uma transesterificação incompleta ocorre a formação de emulsões, o que dificulta a sua
separação do biodiesel. A determinação do glicerol residual no biodiesel serve como
parâmetro para avaliar a eficiência do processo de purificação e indicar a qualidade deste
biocombustível. O biodiesel quando apresenta altas concentrações de glicerol pode provocar
problemas de armazenamento, danos ao motor, formação de depósitos, entupimento dos bicos
injetores e emissões de aldeídos. Além disso, sua combustão produz um composto altamente
tóxico ao meio ambiente denominado acroleína (ARRUDA, RODRIGUES e FELIPE, 2007;
RUPPEL e HALL, 2007; REDA, COSTA e SOSSELA, 2008; LÔBO, FERREIRA e CRUZ,
2009).
Para se obter um controle preciso da qualidade do biodiesel recém produzido ou sob
condição de estocagem é necessário utilizar uma variedade de testes analíticos que nem
sempre são possíveis de serem realizados no momento desejado, seja por motivos técnicos ou
operacionais. A técnica analítica recomendada pela ANP (Agência Nacional de Petróleo –
Resolução nº 42) para determinação de glicerina livre e total em biodiesel é a cromatografia
gasosa, apesar deste método apresentar boa precisão para a quantificação de componentes
minoritários e poder ser realizado em modalidade inteiramente automatizada, tal metodologia
é dispendiosa, demorada e envolve consumo de grandes quantidades de reagentes, além de
apresentar limitada portabilidade.
Existem diversos estudos voltados para o desenvolvimento de metodologias mais
versáteis, sendo os biossensores, quando desenvolvidos para esta finalidade, uma alternativa
para facilitar as análises, pois trata-se de um instrumento que apresenta a capacidade de
fornecer informações analíticas usando um elemento biológico incorporado a um transdutor
que deve ser capaz de converter a resposta química em um sinal elétrico apropriado. Além de
apresentar maior sensibilidade, especificidade, tempo de resposta rápido e versatilidade. A
capacidade de miniaturização permite ainda a possibilidade de análises in situ.
A maior parte dos biossensores desenvolvidos utiliza como componente biológico
enzimas, pois apresentam disponibilidade de um sítio reativo que possa reagir/interagir com o
analito, sendo seletiva ao analito de interesse e possibilitando a modificação/imobilização
sobre suportes por métodos químicos sem afetar o seu desempenho, além de serem
catalisadores biológicos altamente específicos e seletivos.
O objetivo geral do presente trabalho é desenvolver e validar uma metodologia para
detecção e monitoração do glicerol, gerado como subproduto na produção de biodiesel,

17

usando as enzimas glicerol quinase (GK) e glicerol-3-fosfato oxidase (G3PO), como
elementos biológicos, e um eletrodo de oxigênio como transdutor, visando o futuro
desenvolvimento de um biossensor.
Os objetivos específicos são:
 Extrair as enzimas GK e G3PO da levedura Saccharomyces cerevisiae, comparar dois
métodos de purificação enzimática, e determinar a atividade das enzimas provenientes
da extração direta a partir das leveduras de panificação S. Cerevisiae na forma
prensada, e da extração destas leveduras após cultivadas em meio YP-glicerol;
 Avaliar a eficiência de atuação das enzimas GK e G3PO comerciais e extraídas de S.
cerevisiae, em amostras de glicerol de diferentes concentrações, monitorando o
consumo de oxigênio ocorrido na reação enzimática com a aplicação do detector,
eletrodo de oxigênio, a fim de determinar as melhores condições de atuação das
enzimas em questão.
 Elaborar uma curva padrão com a metodologia escolhida, sendo as concentrações de
glicerol usadas baseadas na concentração de glicerol livre permitida pela
regulamentação no biodiesel (ANP – 0,014% v/v) e testar o sistema com amostras
reais de biodiesel contendo glicerol.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA________________________________________________
2.1 BIODIESEL

2.1.1 Histórico
A história do biodiesel antecede a história do diesel derivado de petróleo. Esta história
começou em 1895, quando dois grandes visionários, Rudolf Diesel e Henry Ford,
descobriram nos óleos vegetais um combustível e um caminho para o desenvolvimento
industrial. Eles pesquisaram diversos combustíveis que pudessem ser utilizados em motores,
entre eles o álcool produzido a partir de biomassa. Embora tivessem seus sonhos para o
desenvolvimento dos combustíveis de biomassa adiados pelo rápido avanço da indústria do
petróleo, deixaram sementes férteis.
Em 23 de fevereiro de 1892, o engenheiro alemão Rudolph Christian Karl Diesel
obteve a patente para o seu motor de auto-ignição. Em 10 de agosto de 1897, na cidade de
Augsburg, Alemanha, Rudolph Diesel colocou em funcionamento, de forma eficiente, o
primeiro modelo do motor a diesel (Figura 1) (PAHL, 2008).

Figura 1: Primeiro motor a diesel desenvolvido por Rudolph Diesel em 1897 (PAHL, 2008).

A utilização de óleo vegetal no motor a diesel foi testada por solicitação do governo
francês, cuja intenção era estimular a autossuficiência energética nas suas colônias do
continente africano, minimizando os custos relativos às importações de carvão e de
combustíveis líquidos. O motor diesel movido a óleo de amendoim, produzido pela

19

companhia francesa Otto com o auxílio de Rudolf Diesel, foi apresentado na Feira Mundial de
Paris em 1898. Outros experimentos conduzidos por Rudolf Diesel foram realizados em São
Petesburgo, na Rússia, com locomotivas movidas a óleo de mamona e a óleos provenientes de
gordura animal. Em ambos os casos, os resultados foram muito satisfatórios e os motores
apresentaram bom desempenho (SANTANA, A. et al., 2009).
Os primeiros motores tipo diesel eram de injeção indireta, razão pela qual, podiam ser
alimentados por petróleo filtrado, óleos vegetais, e até mesmo por óleo de peixe (CÂMARA,
2006; PAHL, 2008).
Entre 1911 e 1912 Rudolf Diesel fez a seguinte afirmação, considerada visionária à
época:
“O motor a diesel pode ser alimentado por óleos vegetais e poderá ajudar
consideravelmente o desenvolvimento da agricultura nos países onde ele funcionar. Isto
parece um sonho do futuro, mas eu posso predizer com inteira convicção que esse modo de
emprego do motor diesel pode, num tempo dado, adquirir uma grande importância.”
Nos 30 anos seguintes ocorreu uma descontinuidade do uso de óleo vegetal como
combustível, provocada principalmente, pelo baixo custo do óleo diesel de fonte mineral, por
alterações políticas no governo francês, incentivador inicial, e por razões técnicas
(SANTANA et al., 2009). Por ser farto e barato, o petróleo e seus derivados de refino
proporcionaram ao longo do século XX o sustentáculo energético de todo o desenvolvimento
da chamada “civilização ocidental”, principalmente dos países localizados no Hemisfério
Norte, notadamente os países da América do Norte e Europa Ocidental. Com o final da II
Guerra Mundial, países da Europa Oriental e da Ásia seguiram o modelo de crescimento e
evolução similares ao dos países ocidentais. No Hemisfério Sul, alguns países em
desenvolvimento – como Austrália, África do Sul e os países das Américas Central e do Sul,
com destaques para México, Venezuela, Chile, Argentina e Brasil – também adotaram de
início modelos semelhantes de desenvolvimento (SANTANA et al., 2009).
Ao longo dos anos o motor diesel sofreu inúmeras evoluções tecnológicas, tendo como
principal fonte de energia motora o petrodiesel, combustível derivado do refino do petróleo,
muito diferente do óleo diesel do começo do século XX (CÂMARA, 2006).
Na figura 2 observa-se a evolução do consumo do diesel no Brasil durante o período
de 1997 a 2010. De acordo com ANP (2011), as vendas de óleo diesel no Brasil em 2010
atingiram 49,2 milhões/m3, um crescimento médio de 5,1% ao ano desde 2005, tendo como
principais consumidores por região brasileira os seguintes estados: Pará (Norte) =1,3 bilhão
de L; Mato Grosso (Centro-Oeste) = 2,0 bilhões de L; Bahia (Nordeste) = 2,1 bilhões de L;
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Paraná (Sul) = 3,6 bilhões de L; São Paulo (Sudeste) = 9,3 bilhões de L ao ano. O estado de
São Paulo, maior consumidor, representa a região mais industrializada do Brasil, enquanto os
estados do Mato Grosso (Centro-Oeste) e do Paraná (Sul), representam as principais regiões
produtoras de grãos do Brasil, sendo esses estados, respectivamente, o primeiro e segundo
colocados em volume de produção de grãos de soja, por exemplo (CÂMARA, 2006).
50
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Figura 2: Evolução do consumo de óleo diesel no Brasil no período de 1997 a 2007. Dados adaptados de
KELMAN, SANTANA, et al., 2008 e STREIT, 2012.

Entretanto, as fontes de petróleo são limitadas e com previsão de esgotamento,
estimando-se entre 40 e 50 anos a exaustão dessas reservas. Com o atual crescimento e
consumo dos países desenvolvidos e em franco desenvolvimento, a busca por fontes
alternativas de energia tornou-se de suma importância (FERRARI, OLIVEIRA e SCABIO,
2005).
Além disso, a contínua elevação do preço do barril de petróleo devido às sucessivas e
intensas crises geopolíticas envolvendo os principais países produtores de petróleo,
principalmente os do Oriente Médio, e as questões ambientais associadas à queima de
combustíveis fósseis tem contribuído para colocar a humanidade frente à necessidade de
novas fontes energéticas (LÔBO, FERREIRA e CRUZ, 2009).
O uso em larga escala da energia proveniente da biomassa é apontado como uma
grande opção que poderia contribuir para o desenvolvimento sustentável nas áreas ambiental,
social e econômica.
Um exemplo mundial de sucesso em políticas dessa natureza é o Programa Nacional
do Álcool Combustível, o Pró-álcool brasileiro, lançado ao final dos anos 70, motivado pela
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primeira crise internacional do petróleo (CÂMARA, 2006). Em 2011 a produção brasileira de
etanol foi de 27,6 bilhões de litros a partir da sacarose de cana-de-açúcar, equivalente ao
37,3% da produção mundial (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
2012).
Ainda no Brasil, também motivado pela primeira crise do petróleo, começaram a ser
delineadas iniciativas de estudos realizados pelo Instituto Nacional de Tecnologia, que
ganhou destaque em meados de 1970, com a criação do Plano de Produção de Óleos Vegetais
para fins energéticos (Pró-óleo). Em 1980, o plano passou para o Programa Nacional de Óleos
Vegetais para fins energéticos, pela Resolução nº7 do Conselho Nacional de Energia. O
objetivo do programa era promover a substituição de até 30% de óleo diesel, apoiado na
produção de soja, amendoim, colza e girassol. Na época, muitos estudos e projetos de
pesquisas foram desenvolvidos em alguns institutos e universidades brasileiras, com destaque
para o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) do estado de São Paulo e para a
Universidade Federal do Ceará, focando as diferentes e potenciais matérias-primas para a
produção de biodiesel (CÂMARA, 2006; PEREIRA, 2006).
Novamente, a estabilização dos preços do petróleo e a entrada do Pró-álcool,
juntamente com o alto custo da produção e esmagamento das oleaginosas, foram fatores
determinantes para a desaceleração do programa (SANTANA et al., 2009).
Apesar da escassez de incentivos e da desaceleração dos programas governamentais,
muitas experiências concretas seguiram o seu curso. Um importante marco da iniciativa
privada ocorreu em 1980, com o pedido de registro da primeira patente brasileira pelo
engenheiro químico Expedito José de Sá Parente. Esse registro saiu em 1983 no Instituto
Nacional de Propriedade Industrial (INPI), sendo considerado uma referência para o país
(SANTANA et al., 2009).
Em 2002, já presente o atual cenário de crise energética mundial, o governo Fernando
Henrique Cardoso cogitou relançar o antigo “Pró-óleo”, a fim de se substituir o uso das fontes
fósseis pelas alternativas limpas e renováveis. Porém, já em final de mandato, mais uma vez o
programa não foi priorizado. Durante o governo Lula o antigo “Pró-óleo” foi relançado,
tornando-se o atual “Pró-diesel” denominando Programa Nacional de Produção e Uso de
Biodiesel (PNPB) (CÂMARA, 2006).
Segundo o PNPB, todo o diesel mineral comercializado no país tem 5% de adição de
biodiesel. As perspectivas são de se chegar em 2014 com 10% de mistura e em 2020 com
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20%, a exemplo do que prevê a Europa para seus países, além de Argentina e Colômbia na
América Latina (Globo Rural, 2011).
A figura 3 ilustra a atual Matriz Energética Brasileira (MEB), segundo informações da
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Biodieselbr.com, 2012). Essa
figura revela o quão diversificado é o Brasil, quanto à disponibilidade de fontes alternativas
de energia limpa ou renovável. Na figura 4 ilustra-se a Matriz de Combustíveis Veiculares
(MCV) atualmente em uso no Brasil. Verifica-se a significativa participação do óleo diesel
nessa matriz (47,7%), quando comparado às demais fontes.

Hidroelétrica;
14%

Gás natural ;
7,5%

Petróleo e
derivados;
43,1%

Carvão
mineral; 6%
Urânio; 1,8%

Biomassa;
27,6%
Figura 3: Matriz energética brasileira (MEB) segundo informações do Biodieselbr.com, 2012.

GNV
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Álcool
Hidratado
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Figura 4: Matriz de combustíveis veiculares do Brasil (GOMIDE, 2010).
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2.1.2 Características do biodiesel

O biodiesel é uma mistura de alquilésteres de cadeia linear, obtida da
transesterificação dos triglicerídeos de óleos e gorduras com alcoóis de cadeia curta (Figura
5), esta reação tem como coproduto o glicerol. Dentre os alcoóis empregados na
transesterificação de óleos e gorduras, os mais utilizados são metanol e etanol. O metanol é
mais amplamente aplicado na produção de biodiesel em escala comercial e, por ser mais
reativo, implica em menor temperatura e tempo de reação. O etanol, além de ter produção
consolidada no Brasil, é consideravelmente menos tóxico, é renovável e produz biodiesel com
maior número de cetano e lubricidade. Uma grande desvantagem do etanol está no fato deste
promover uma maior dispersão da glicerina no biodiesel, dificultando a sua separação. Para a
obtenção de maiores rendimentos na reação de transesterificação costuma-se utilizar excesso
de álcool e remoção da glicerina. Para o metanol, a razão molar comumente empregada é de
6:1, enquanto que para o etanol, a razão é de 9:1 a 12:1(LÔBO, FERREIRA e CRUZ, 2009).
A reação de transesterificação de óleos ou gorduras é realizada na presença de
catalisadores ácidos, básicos, heterogêneos, enzimáticos ou em meio supercrítico. Os
catalisadores mais empregados são os catalisadores homogêneos alcalinos, que são mais
eficientes, promovendo altos rendimentos. Dentre estes, os alcóxidos são mais ativos,
resultando em rendimentos superiores a 98% na reação de transesterificação, no entanto são
mais sensíveis à presença de água. Os hidróxidos de sódio e de potássio, embora menos
ativos, apresentam menor custo, promovem rendimentos satisfatórios e têm sido mais
amplamente empregados (LÔBO, FERREIRA e CRUZ, 2009).

Figura 5: Reação de transesterificação (fonte: LÔBO, FERREIRA e CRUZ, 2009).
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O biodiesel encontra-se registrado na “Environment Protection Agency (EPA-USA)”
como combustível e como aditivo para combustíveis e pode ser usado puro a 100% (B100),
em mistura com o diesel de petróleo (B20), ou numa proporção baixa como aditivo de 1 a 5%,
simplesmente para melhorar a lubricidade do combustível; sua utilização está associada à
substituição de combustíveis fósseis em motores do ciclo diesel, sem haver a necessidade de
nenhuma modificação no motor (FERRARI, OLIVEIRA e SCABIO, 2005).
Como combustível o biodiesel possui algumas características que representam
vantagem sobre os combustíveis derivados do petróleo, tais como: livre de enxofre e de
compostos aromáticos, alto número de cetano, teor médio de oxigênio, maior ponto de fulgor,
menor emissão de partículas, hidrocarbonetos, CO e CO2, caráter não tóxico e biodegradável,
além de ser proveniente de fontes renováveis (FERRARI, OLIVEIRA e SCABIO, 2005).
Embora o biodiesel forneça uma quantidade de energia cerca de 10% menor que o diesel de
petróleo, seu desempenho no motor é praticamente o mesmo no que diz respeito à potência e
ao torque. Por apresentar maior viscosidade, o biodiesel proporciona maior lubricidade que o
diesel mineral, logo, tem-se observado redução no desgaste das partes móveis do motor. Por
outro lado, o biodiesel possui estruturas moleculares mais simples que o seu precursor, os
triglicerídeos, por isso sua viscosidade é comparativamente menor, apresentando maior
eficiência de queima, reduzindo significativamente a deposição de resíduos nas partes internas
do motor (LÔBO, FERREIRA e CRUZ, 2009).
A utilização de biodiesel como combustível vem apresentando um futuro promissor no
mundo inteiro, sendo um mercado que cresce aceleradamente devido, em primeiro lugar, a
sua enorme contribuição ao meio ambiente, com a redução qualitativa e quantitativa dos
níveis de poluição ambiental, principalmente nos grandes centros urbanos. Em segundo lugar,
como fonte de energia renovável em substituição ao óleo diesel e outros derivados do
petróleo. Assim, países como França, Áustria, Alemanha, Bélgica, Reino Unido, Itália,
Holanda, Finlândia, Estados Unidos, Japão e Suécia vêm investindo significativamente na
produção e viabilização comercial do biodiesel, através de unidades de produção com
diferentes capacidades (FERRARI, OLIVEIRA e SCABIO, 2005).
Nenhum outro lugar é tão apropriado para diferentes culturas de oleaginosas como o
Brasil. O clima é favorável, a vocação agrícola e a disponibilidade de cerca de 100 milhões de
hectares de terras boas para a agricultura (IBGE) o credenciam a ser o maior fornecedor do
combustível verde (PEREIRA, 2006).

25

Atualmente, o consumo nacional de óleo diesel está em torno de 49 bilhões de litros
por ano, sendo que cerca de 15% desse total são importados (STREIT, 2012). Com apenas
seis milhões de hectares de cultivo de oleaginosas, poderemos substituir por completo o
volume necessário de diesel para atender à demanda interna, podendo inclusive minimizar o
déficit de nossa balança de pagamentos (PEREIRA, 2006). Além disso, o glicerol é gerado
como subproduto no processo de transesterificação, sendo seu aproveitamento outro aspecto
importante na viabilização do processo de produção do biodiesel, fazendo com que ele se
torne competitivo no mercado de combustíveis.
A maior parte do biodiesel atualmente produzido no mundo deriva do óleo de soja,
utilizando metanol e catalisador alcalino, porém, todos os óleos vegetais, enquadrados na
categoria de óleos fixos ou triglicerídeos, podem ser transformados em biodiesel (FERRARI,
OLIVEIRA e SCABIO, 2005).
A seleção da matéria-prima ideal resulta das condições de contorno (geografia e
clima), sempre baseada na questão econômica e garantia da qualidade do produto conforme as
especificações (ARAUJO, 2005). Assim, nos Estados Unidos, por exemplo, o óleo de soja é
considerado como matéria-prima primordial, nos países tropicais, é o óleo de palma. Na
Alemanha, o óleo de colza é utilizado na produção de biodiesel, o qual é distribuído de forma
pura, isento de qualquer mistura ou aditivação. Dentre as matérias-primas incluem-se os óleos
de palma, soja, algodão e mamona, além dos óleos de menor produção como o de babaçu. No
Quadro 1 estão listadas possíveis matérias primas indicadas para a fabricação do biodiesel.
No Brasil os óleos vegetais mais comuns são aqueles cuja matéria prima é abundante,
como soja, milho, amendoim, algodão, babaçu e palma. A soja dispõe de uma oferta muito
grande do óleo, considerada a rainha das leguminosas, representa quase 90% da produção de
óleo no Brasil. A produção mundial de soja da safra 2010/11 situou-se em 263,7 milhões de
toneladas, sendo o Brasil responsável por 75 milhões de toneladas (Embrapa, 2012).
No entanto, a comercialização do biodiesel ainda apresenta alguns entraves
tecnológicos, sendo o preço da matéria-prima e os custos operacionais obstáculos para sua
comercialização.
Para que se mantenha a qualidade do biodiesel produzido é necessário que ele esteja
dentro das especificações do PNPB criado por Decreto Lei em 23 de dezembro de 2003 e
complementado pela Lei nº 11.097 de 13 de janeiro de 2005. Resumidamente, a Lei nº 11.097
de 13 de janeiro de 2005 ou “Lei do Biodiesel” estabelece os percentuais mínimos de mistura
de biodiesel ao diesel de petróleo (petrodiesel) e o respectivo monitoramento da inserção do
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novo combustível no mercado nacional. No Quadro 2 estão listadas as especificações
preliminares para o biodiesel no Brasil segundo a Resolução N°42 da ANP (CÂMARA,
2006).
Quadro 1: Matérias primas indicadas para a fabricação de biodiesel (Fonte: ARAUJO, 2005).
OLEAGINOSAS
Palma – dendê (Elaeisguineensis / Elaeisoleifera)
Abacate (Perseaamericana)
Algodão (Gossypiumhirsutum)
Amendoim (Arachishypogaea)
Colza - canola (Brassicacampestris / Brassicanapus)
Andiroba (Carapaguianensis)
Soja (Glycinemax)
Babaçu (Orbignyamartiana / Orbignyaoleifera)
Coco (Cocos nucifera)
Girassol (Helianthusannus)
Gergelim (Sesamunindicum)
Pinhão-Manso (Jatrophacurcas)
Linhaça (Linunusitatissimum)
Macaúba (Acrocomiasclerocarpa/Acrocomiaintumescens)
Buriti (Mauritia flexuosa /Mauritiavinifera)
Nabo forrageiro (Raphanussativus)
Pequi(Caryocar brasiliense / Caryocarnuciferum / Caryocarvillosum)
ÓLEOS RESIDUAIS
Esgoto
Óleo de fritura
GORDURAS ANIMAIS
Sebo
Óleo de peixe
Quadro 2: Especificações preliminares para o biodiesel no Brasil (Resolução N°42 da ANP).
Propriedades
Aspecto

Unidade
-

Limites
LII

Métodos

(1)

ABNT/NBR-7148 e 14065

Massa específica a 20ºC

-3

kg m

850-900

ASTM D-1298 e 4052
EN ISO-3675 e 12185
ABNT/NBR-10441

Viscosidade cinemática a 40ºC

2 -1

Mm s

3,0-6,0

ASTM D-445
EN/ISO-3104

Teor de água(2)(máximo)
Contaminação Total (máximo)

mgKg-1
mg kg

-1

500
24

ASTM D-6304
EM/ISSO-12937
EN/ISO-12662
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Continuação da Tabela 2

ABNT/NBR-14598
Ponto de fulgor (mínimo)

(3)

ºC

100

ASTM D-93
EN/ISO-3679

Teor de éster (mínimo)

% massa

96,5

Resíduo de carbono (4)

% massa

0,05

ABNT/NBR-15764
EN/ISO-14103
ASTM D-15586
ASTM D-4530
ABNT/NBR-6294

Cinzas sulfatadas (máximo)

% massa

0,02

ASTM D-874
EN/ISO-3987

Enxofre Total (máximo)

mg Kg-1

50

Sódio + Potássio (máximo)

mg kg-1

5

Cálcio + Magnésio (máximo)

mg kg-1

5

ASTM D-5453
EN/ISO-20846 e 20884
ABNT/NBR15553,15554,15555,15556
EN/ISO-14108,14109,14538
ABNT/NBR-15553 e 15556
EN/ISO-14538
ABNT/NBR-15553

Fósforo (máximo)

mg kg

-1

10

ASTM D-4951
EN/ISO-14107
ABNT/NBR-14359

Corrosividade ao cobre
3h a 50ºC (máximo)

-

1

ASTM D-130
EN/ISO-2160

Número de Cetano

(5)

-

(6)
Anota ASTM D-613 e 6890
r
EN/ISO-5165

ABNT/NBR-14747
Ponto de entupimento de filtro a frio (máximo)

ºC

19

(7)

ASTM D-6371
EM 116

Índice de acidez (máximo)

mg KOHg1

ABNT/NBR-14448
0,50

ASTM D-664
EN/ISO-14104 (8)
ABNT/NBR-15341 e 15771

Glicerina livre (máximo)

% massa

0,02

ASTM D-6584 (8)
EN/ISO-14105 e 14106 (8)
ABNT/NBR-15344

Glicerina total (máximo)

% massa

0,25

ASTM D-6584 (8) (9)
EN/ISO-14105 (8) (9)
ABNT/NBR-15342 e 15344

Monoglicerídeos, Diglicerídeos e
Triglicerídeos(5)

% massa

Metanol ou Etanol (máximo)

% massa

20

ASTM D-6584 (8) (9)
EN/ISO-14105 (8) (9)

0,20

ABNT/NBR-15343
EN/ISO-14110 (8)
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Continuação do Quadro 2

Índice de Iodo (6)

g

100

EN/ISO-14111 (8)

6

EN/ISO-14112 (8)

Estabilidade à oxidação a 110ºC (mínimo) (2) h

Nota da tabela 2:
(1) Límpido e isento de impurezas com anotação da temperatura de ensaio.
(2) O limite indicado deve ser atendido na certificação do biodiesel pelo produtor ou importador.
(3) Quando a análise de ponto de fulgor resultar em valor superior a 130ºC, fica dispensada a análise de teor de metanol ou etanol.
(4) O resíduo deve ser avaliado em 100% da amostra.
(5) Estas características devem ser analisadas em conjunto com as demais constantes da tabela de especificação a cada trimestre civil. Os
resultados devem ser enviados pelo produtor de biodiesel à ANP, tomando uma amostra do biodiesel comercializado no trimestre e, em caso
de neste período haver mudança de tipo de matéria-prima, o produtor deverá analisar número de amostras correspondente ao número de tipos
de matérias-primas utilizadas.
(6) Poderá ser utilizado como método alternativo o método ASTM D6890 para número de cetano.
(7) O limite máximo de 19ºC é válido para as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Bahia, devendo ser anotado para as demais regiões. O
biodiesel poderá ser entregue com temperaturas superiores ao limite supramencionado, caso haja acordo entre as partes envolvidas. Os
métodos de análise indicados não podem ser empregados para biodiesel oriundo apenas de mamona.
(8) Os métodos referenciados demandam validação para as matérias-primas não previstas no método e rota de produção etílica."

2.2 GLICEROL

Glicerol é o nome comum do composto orgânico 1,2,3-propanotriol, descoberto por
Carl W. Scheele em 1779 durante a separação de uma mistura aquecida de monóxido de
chumbo (PbO) preparada com óleo de oliva. Os seus sinônimos são trihidroxipropano, glicil
álcool, gliceril e 1,2,3-trihidroxipropano (RIVALDI et al., 2007). Para alguns autores o termo
glicerol aplica-se somente ao composto puro, 1,2,3 propanotriol, enquanto o termo glicerina
aplica-se à mistura de compostos que contém glicerol.
O glicerol é um poliálcool de fórmula estrutural apresentada na Figura 6. É líquido a
temperatura ambiente (25 °C), higroscópico, inodoro, viscoso e de sabor adocicado. Está
presente em todos os óleos e gorduras de origem animal e vegetal (ARRUDA, RODRIGUES
e FELIPE, 2007), no entanto, é difícil encontrarmos o glicerol na sua forma “livre” nesses
organismos, pois geralmente se encontra como um triglicerídeo combinado como, por
exemplo, a ácidos graxos como os ácidos: oleico, palmítico, esteárico e láurico.
Os óleos de coco e de palma (dendê) contêm uma alta quantidade (70 - 80%) de ácidos
graxos com cadeia carbônica de 6 a 14 carbonos, rendendo muito mais glicerol do que os
óleos contendo ácidos graxos de 16 a 18 carbonos, tais como gorduras, óleo de algodão, soja,
oliva e palma.
O glicerol combinado está presente também em todas as células animais e vegetais,
fazendo parte de sua membrana celular, na forma de fosfolipídios. É um composto
considerado fundamental dentro do sistema metabólico de microrganismos, onde atua como
precursor de numerosos compostos, e como regulador de vários mecanismos bioquímicos
intracelulares (LAGES, SILVA-GRAÇA e LUCAS, 1999; RIVALDI et al., 2007).
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Figura 6: Estrutura molecular do glicerol (fonte: Spiganord, 2012).

O glicerol é um produto químico amplamente utilizado em muitas aplicações
comerciais, atualmente encontrando seu maior uso na fabricação de medicamentos e produtos
de higiene bucal. Além disso, o glicerol é usado em alimentos, bebidas, cosméticos, na
produção de tabaco, na indústria têxtil, na indústria de papel, em materiais de limpeza, como
agentes umectantes, lubrificantes, emulsionantes, na fabricação de cerâmica, produtos
fotográficos, adesivos e tratamentos de couro e madeira (TAHERZADEH, ADLER e LIDÉN,
2002; ARRUDA, RODRIGUES e FELIPE, 2007). Recentemente novas aplicações do glicerol
vêm sendo descobertas, como por exemplo, seu emprego como substrato para fermentações
bacterianas com a finalidade de se obter produtos de alto valor agregado como polímeros
biodegradáveis, raminolipídeos, biosurfactantes, dentre outros (ARRUDA, RODRIGUES e
FELIPE, 2007).
O glicerol é um co-produto da reação de transesterificação de óleos e gorduras, no
qual ocorre a conversão dos triglicerídeos em ésteres etílicos e/ou metílicos de ácidos graxos
(GONÇAVES-FILHO e MICKE, 2007). Tradicionalmente é produzido por saponificação dos
óleos, gorduras ou sebos utilizando lixívias alcalinas, sendo obtido como subproduto na
fabricação de sabão (ARRUDA, RODRIGUES e FELIPE, 2007).
Quase todo o glicerol produzido no mundo, até 1949, era proveniente da indústria de
sabão. Até 2003, a produção anual mundial de glicerol era inferior a um milhão de toneladas/ano
(BATISTA, 2010). No Brasil, a produção de glicerol em 2008 foi superior a 80 mil toneladas,
sendo mais da metade oriunda de plantas de biodiesel (BATISTA, 2010). Atualmente, 70% da

produção de glicerol nos Estados Unidos ainda provêm dos glicerídeos (óleos e gorduras
naturais) e, o restante, da produção do glicerol sintético (subproduto da fabricação de
propileno), da produção de ácidos graxos e também de ésteres de ácidos graxos (biodiesel).

30

2.2.1 Glicerol no biodiesel

Uma forma de se obter glicerol é através da produção de biodiesel. A reação de
transesterificação produz um sistema bifásico com uma fase não polar de ésteres de ácidos
graxos e outra mais densa constituída por glicerol e outros componentes residuais do
processo. Após a decantação e separação, o biodiesel é purificado através de um processo de
lavagem com água para retirar resíduos de glicerol livre e outros contaminantes (VALDEZ et
al., 2011). O glicerol é o principal subproduto gerado na produção deste biocombustível,
chegando a aproximadamente 10% do volume total da produção (DASARI et al., 2005;
RIVALDI et al., 2007).
O glicerol pode se apresentar como glicerol livre ou glicerol ligado na forma de mono,
di- e triglicerídeos, sendo considerado como glicerol total, a soma do glicerol livre com o
glicerol ligado (RUPPEL e HALL, 2007; QUADROS et al., 2011). O glicerol livre residual
pode ser facilmente eliminado através de lavagens do biodiesel, embora seja praticamente
insolúvel no biodiesel, também pode ser encontrado disperso na forma de gotículas. A
presença de sabão residual pode interferir o processo de lavagem, aumentando a concentração
do glicerol ligado no biodiesel devido à formação de emulsões (LÔBO, FERREIRA e CRUZ,
2009).

2.2.2 Importância da detecção do glicerol no biodiesel

A determinação do glicerol residual serve como parâmetro para avaliar a eficiência do
processo de purificação do biodiesel e indicar sua qualidade. Altas concentrações de glicerol
livre no biodiesel provocam problemas como formação de depósito, entupimento dos bicos
injetores e emissões de aldeídos. Já altas concentrações de glicerol ligado acarretam
problemas relacionados a depósitos e entupimentos em partes do motor, afetando a eficiência
da combustão (ARRUDA, RODRIGUES e FELIPE, 2007; RUPPEL e HALL, 2007; LÔBO,
FERREIRA e CRUZ, 2009; QUADROS et al., 2011).
Embora a maioria das etapas de transesterificação seja conduzida com o maior
cuidado, sempre permanece uma pequena porcentagem indesejável de glicerol livre no
biodiesel produzido. Desta forma, esse resíduo precisa estar com a sua concentração dentro de
uma faixa limite determinada para não prejudicar o funcionamento dos motores a diesel
(REDA, COSTA e SOSSELA, 2008). Segundo a Legislação Brasileira (Resolução Nº 4 de
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2010 da ANP), o teor máximo de glicerol livre permitido é de 0,02% m/m e o de glicerol total
é de 0,25% m/m (VALDEZ et al., 2011), os mesmos valores estabelecidos pela norma padrão
americana ASTM D6751 - American Society for Testing and Materials e pela norma padrão
européia EM 14214 do Comitê Europeu de Normalização (Comité Européen de
Normalisation – CEN) (GONÇAVES-FILHO e MICKE, 2007; DOMINGOS, 2010).

2.2.2.1 Métodos de detecção do glicerol no biodiesel

A técnica analítica recomendada pela ANP para determinação de glicerol livre e total
em biodiesel é a cromatografia gasosa (GONÇAVES-FILHO e MICKE, 2007; LÔBO,
FERREIRA e CRUZ, 2009). Apesar de este método apresentar boa precisão para a
quantificação de componentes minoritários e poder ser realizado em modalidade inteiramente
automatizada (VALDEZ et al., 2011), tal metodologia é dispendiosa, demorada, envolve
consumo de grandes quantidades de reagentes e sua portabilidade é limitada. Métodos de
Espectroscopia Infravermelha (FTIR) são usados frequentemente para uma verificação rápida
e “on-line” do controle de qualidade, mas é menos sensível aos componentes, como o glicerol,
quando presentes em baixa concentração (RUPPEL e HALL, 2007). Outras metodologias
vêm sendo estudadas com o objetivo de detectar glicerol no biodiesel, algumas delas estão
listadas no Quadro 3.

Quadro 3: Métodos de detecção do glicerol no biodiesel.

Método
Cromatografia gasosa (CG)
Eletrodo quimicamente modificado com
óxido/hidróxido de níquel
Eletrodo de oxigênio (enzimático)

Referências
Freedman, Butterfield e Pryde, 1986
Ballottin, Maranghetti e Stradiotto, 2008

Eletrodo de platina (análise de H2O2)

Wu e Cheng, 2005

Eletroforese capilar (EC)
Espectroscopia de absorção na região do
Infravermelho (FTIR)
Espectrofotometria ultravioleta-visível
(UV-Vis)
kit BQP-02 – determinação fotoenzimática
(Sigma-Aldrich)

Gonçalves-Filho e Micke, 2007

Luetkmeyer et al., 2010

Brito et al., 2011
Bondioli e Bella, 2005
Greenhill, 2004
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A necessidade de métodos mais versáteis para o monitoramento tem estimulado a
produção de uma grande variedade de métodos analíticos. Neste aspecto os biossensores
revelam grandes perspectivas quanto à sua utilização no monitoramento “on-line” e
representam uma ferramenta promissora para suplementar as técnicas existentes. Apresentam
algumas características únicas, tais como: sensibilidade, seletividade, na maioria das vezes
baixo custo de construção e estocagem, potencial para miniaturização, facilidade de
automação e possibilidade de construção de equipamentos simples e portáteis para um
monitoramento “on site” rápido (ROSATTO et al., 2001).

2.3 BIOSSENSORES

Os sensores são dispositivos que respondem a estímulos físicos ou químicos,
produzindo uma resposta proporcional à quantidade da substância detectada. Quando estes
possuem um sistema de detecção biológico, tais como, enzimas, anticorpos, materiais de
origem biológica, moléculas orgânicas etc., são conhecidos por biossensores (MALHOTRA
et al., 2005; ARYA, DATTA e MALHOTRA, 2008).
A tecnologia de biossensores está em expansão desde o primeiro biossensor
desenvolvidos para detecção de glicose no sangue produzido por Clark e Lyon, em 1962
(DAVIS e HIGSON, 2005; HIGSON, REDDY e VADGAMA, 1994). Didaticamente, os
biossensores são divididos em três gerações. A primeira geração é caracterizada pelos
sensores em forma de tiras reagentes e acompanhada pela leitura visual. Na segunda geração,
os biossensores ainda eram as tiras reagentes, porém a leitura era eletrônica, com
armazenagem de dados e calibração. Os dispositivos biossensores de terceira geração têm
como características principais a miniaturização, a capacidade de efetuar múltiplas análises e
uma elevada sensibilidade.
Apesar da variedade de aplicações dos biossensores em diversas áreas (monitoramento
do meio ambiente, indústria de alimentos e bebida, agricultura, diagnóstico clínico, militar e
controle de processos), as áreas que mais vem se desenvolvendo na criação e também na
comercialização destes instrumentos são as áreas médica e de alimentos (MALHOTRA et al.,
2005; COELHO, SALGADO e RIBEIRO, 2008).
Segundo Coelho et al. (2008), “biossensores podem ser definidos como instrumentos
analíticos que utilizam material biológico (receptor bioquímico) ligado a um sistema
adequado de transdução que converte um sinal biológico em um sinal elétrico quantificável e
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processável”. Assim um biossensor combina a especificidade de um componente biológico
ativo para o analito de interesse com a sensibilidade de um transdutor para converter o sinal
biológico, que pode ser a produção de íons, elétrons, calor, luz, massa, fluorescência ou gases,
em um sinal elétrico quantificável proporcional à concentração do analito (SALGADO, 2001;
COELHO, SALGADO e RIBEIRO, 2008; LIN et al., 1997).
Há uma grande diversidade de configurações de biossensores e esta diversidade
abrange os elementos de reconhecimento biológico (enzimas, anticorpos, microorganismos,
etc.), os transdutores físicos (eletroquímicos, óticos, acústicos, etc.) e a metodologia analítica.
Esta gama de configurações confere uma grande versatilidade aos biossensores, que podem
ser genéricos, dando uma indicação da presença de um contaminante que tenha algum
bioefeito (por exemplo, sensores de toxicidade) ou de um grupo de contaminantes (por
exemplo, pesticidas como inibidores de enzimas), ou ainda específicos, fazendo vantagem da
especificidade de uma biomolécula para uma determinada classe ou composto (ROSATTO et
al., 2001).
Biossensores podem ser eletroquímicos (amperométrico, potenciométrico, etc.), óticos,
magnéticos ou piezoelétricos (MALHOTRA et al., 2005). Os biossensores amperométricos
podem ser usados tanto com instrumentação manual quanto com a sua incorporação em
sistemas da análise de injeção de fluxo (FIA) para a seleção rápida com sistemas para várias
amostras (FERREIRA et al., 2004). Representam uma alternativa interessante aos métodos
tradicionais, por permitir a dosagem com grande rapidez, flexibilidade de incorporação de
novos sensores, precisão e sem a necessidade de mão de obra especializada, permite o uso de
métodos “limpos” e de baixo custo sem a necessidade de pré-tratamentos morosos e de
grandes volumes de amostra (GUIMARÃES, 2009).
Sendo assim, a estrutura dos biossensores (Figura 7) é composta por dois componentes
essenciais:


Componente biológico  este faz o reconhecimento da substância de interesse por
meio de uma reação química gerando um sinal que pode resultar de uma variação
na concentração de prótons, liberação de gases, emissão ou absorção de luz,
emissão de calor, variação de massa, mudança de estado de oxidação, etc.



Transdutor  transforma uma forma de energia não elétrica (temperatura, som,
luz) em sinal elétrico. Eles podem ser eletroquímicos (amperométrico,
potenciométrico, etc.), óticos, magnéticos ou piezoelétricos;
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Figura 7: Esquema de um Biossensor.

As mudanças no material biológico e/ou no sistema de transdução permitem milhares
de estratégias alternativas de desenvolvimento de biossensores, cada uma apresentando novas
soluções para problemas analíticos nas mais variadas áreas de atuação.
A escolha do componente biológico está sujeita a uma série de fatores visando
especificidade, estocagem e estabilidade operacional e ambiental. A seleção também depende
do analito a ser detectado. Alguns requisitos básicos são exigidos para essa escolha
(SALGADO, 2001), dentre eles:


Disponibilidade de um sítio reativo que possa reagir/interagir com o analito;



Estabilidade face ao meio e as condições de medição;



Possibilidade de modificação/imobilização sobre suporte por métodos químicos
sem afetar o seu desempenho.

Baseado nestas exigências, alguns biocompostos são adequados para o uso na
composição dos biossensores, entre eles: enzimas, cofatores, receptores, anticorpos, células de
microorganismos, organelas e tecidos vegetais e animais. Assim, de acordo com o elemento
biológico utilizado para a sua construção, os biossensores podem ser divididos em várias
classes. Dentre elas, as classes mais desenvolvidas são: biossensores enzimáticos,
microbiológicos, os quimiorreceptores e os imunossensores (SILVA, 2009).
Existem três requisitos básicos para a escolha do transdutor: que ele seja adequado
para adaptação ao material biológico imobilizado; que seja altamente específico para o analito
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de interesse, sendo capaz de detectar alguma variação específica que ocorra durante a reação
biológica e, que esta variação ocorra na faixa de concentração apropriada (SALGADO, 2001;
MELLO e KUBOTA, 2007).
Aspectos como: frequência da resposta, compatibilidade com o meio ambiente onde
tem que operar, exatidão, características elétricas (relação entre sinal e ruído, possibilidade de
amplificação do sinal quando insuficiente e limitações da frequência de resposta) e condições
de aplicação e robustez (peso, dimensões, robustez mecânica e elétrica) também devem ser
atendidos (SILVA, 2009).
Além da classificação de acordo com o seu componente biológico, baseado no seu
sistema de transdução, os biossensores podem ser classificados em: Biossensores
Eletroquímicos

(Amperométricos,

Potenciométricos,

Condutimétricos),

Biossensores

Acústicos, Biossensores Óticos e Biossensores Calorimétricos (SILVA, 2009).

2.3.1

Aplicação das enzimas na construção de biossensores

As enzimas são usadas como componentes biológicos em biossensores, pois
apresentam disponibilidade de um sítio reativo que possa reagir/interagir com o analito, sendo
seletiva ao analito de interesse e possibilitando a modificação/imobilização sobre suportes por
métodos químicos sem afetar o seu desempenho (COELHO, SALGADO e RIBEIRO, 2008).
A maior parte dos biossensores desenvolvidos utiliza como componente biológico
enzimas, em geral imobilizadas. As maiores desvantagens da aplicação deste componente
biológico devem-se à baixa estabilidade, a necessidade de cofatores (em alguns casos), a
sensibilidade a variações das condições ambientais e ao custo elevado. No entanto, quando
imobilizadas apresentam maior estabilidade enzimática contra o calor, solventes orgânicos e
pH sem muita perda de atividade catalítica, tornando-se menos suscetível a interferência de
compostos indesejáveis e possibilita a sua reutilização. A imobilização pode eliminar alguns
fatores limitantes apresentados pelas enzimas livres, como solubilidade em água, baixa ou
nenhuma resistência a temperaturas elevadas, impossibilidade de serem utilizadas em
solventes orgânicos e estarem presentes em baixas concentrações (DALLA-VECCHIA,
NASCIMENTO e SOLDI, 2004; GIRELLI e MATTEI, 2005; COELHO, SALGADO e
RIBEIRO, 2008). Assim, a imobilização pode minimizar os custos, o tempo de análise e
tornar viável economicamente a operação em um modo contínuo (GIRELLI e MATTEI,
2005).
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Em um biossensor enzima-transdutor, denominado eletrodo enzimático, a enzima se
une a partir de um procedimento de imobilização a um eletrodo íon seletivo. Este detectará a
presença do substrato ou do produto proveniente da reação enzimática (COELHO,
SALGADO e RIBEIRO, 2008). Lima e Agnes (1999) mostraram várias aplicações
envolvendo reações enzimáticas com biossensores amperométricos, os quais são empregados
para a resolução de problemas analíticos em diversas áreas, como clínica, na análise de
alimentos e de amostras ambientais.
Higson et al. (1994) demonstraram que mais de uma enzima podem ser utilizadas em
um mesmo biossensor para permitir a determinação de analitos múltiplos. Isso ocorre quando
é utilizada uma ou mais enzimas cuja reação dependa ou não da presença de um cofator.
Um grande número de eletrodos enzimáticos foi construído baseando-se em eletrodo
de oxigênio combinado com reações redox enzimáticas. Um exemplo é a determinação de
glicose com enzima glicose-oxidase: a medida que a reação transcorre, a concentração de
oxigênio cai e esta variação pode ser detectada de forma contínua pelo eletrodo (COELHO,
SALGADO e RIBEIRO, 2008).

2.3.2

Biossensores para glicerol

O uso de biossensores para a determinação de glicerol tem sido investigado, sendo a
detecção eletroquímica ainda a que representa a abordagem mais bem sucedida por conta da
sua sensibilidade, confiabilidade e rentabilidade (COMPAGNONE et al., 1998).
Compagnone et al.(1998) utilizaram a enzima GK para monitorar glicerol durante uma
fermentação industrial com Saccharomyces cerevisiae, enquanto um sistema de reação tripla
constituída por GK, G3PO e peroxidase (PO) com a detecção por espectrofotometria foi
proposto por Kiranas et al. (1997).
Análises com a detecção eletroquímica de glicerol em plasma humano já foram
testadas usando as enzimas GK e G3PO imobilizadas covalentemente em uma membrana de
Nylon (COMPAGNONE et al., 1998).
A detecção de glicerol por biossensores amperométricos pode estar baseada em dois
sistemas enzimáticos. O primeiro utiliza o conjunto de enzimas GK e glicerol-3-fosfato
desidrogenase (G3PDH) conforme mostrado na Figura 8 (GORIUSHKINA et al., 2009;
KATRLÍK et al., 2006):
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GK

Glicerol

ATP

ADP

Glicerol-3-fosfato

G3PDH

Glicerol-3-fosfato

NAD NADH(H+)

Diidroxiacetona Fosfato

Figura 8: Reação da quebra do glicerol a dihidroxiacetona fosfato pela ação das enzimas GK e G3PDH.

Nesta reação é detectado pelo eletrodo a geração de NADH(H+) (nicotinamida
adenina dinucleotideo reduzido). No entanto esta reação não é a mais indicada, pois é
reversível e a seletividade da enzima é insuficiente. Por não apresentar nenhum cofator em
sua composição, é necessário adicionar NAD (nicotinamida adenina dinucleotideo) ao
sistema, o que não garante a sensibilidade, pois o NAD pode facilmente se difundir no meio,
além de encarecer a análise (GORIUSHKINA et al., 2009).
O segundo sistema utiliza as enzimas GK, G3PO e PO, apresentado na figura 9:
GK

Glicerol

ATP

ADP

Glicerol-3-fosfato

G3PO

Glicerol-3-fosfato

O2

2H2O

Diidroxiacetona Fosfato

PO

Diidroxiacetona Fosfato

H2O2 2H2O

Quinonadiimina

Figura 9: Reação completa da quebra do glicerol com a ação das enzimas GK, G3PO e PO.
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Nesta reação ocorre o consumo de oxigênio, que pode ser detectado com o eletrodo
específico. Um biossensor amperométrico baseado na enzima G3PO é considerado uma
alternativa atrativa, pois além de não apresentar uma reação facilmente reversível, apresenta
em sua composição o cofator FAD (flavina adenina dinucleotídeo), o que torna o método de
detecção menos oneroso (GORIUSHKINA et al., 2009).

2.4 FONTE DAS ENZIMAS DE ESTUDO

A levedura Saccharomyces cerevisiae é um organismo eucariota unicelular que
pertence ao Reino Fungi (Figura 10). É um fungo unicelular, leveduriforme, pertencente à
ordem

dos

Protoascomycetos,

apresenta

formato

ligeiramente

oval,

medindo

aproximadamente de 6 a 8 µm, dependendo das condições de cultivo e estado de reprodução
(GOMES, 2004). É cultivada, geralmente, em baixa concentração de açúcares,

mas há

processos de crescimento em meio pobre nesses compostos misturado com o melaço
(PEIXOTO e TOLEDO, 2004).

Figura 10: Leveduras de panificação (Saccharomyces cerevisiae)
(Fonte: http://www.sciencephoto.com)

Esta levedura divide-se por brotamento, podendo propagar-se tanto na condição
haplóide quanto diplóide. A conversão entre estes dois estados depende do cruzamento de
haplóides – fusão de esporos haplóides (n) gerando uma célula diplóide (2n) – ou da
esporulação de diplóides – meiose das células diplóides, originando esporos haplóides
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(GOMES, 2004). Suas colônias podem crescer e madurar em 3 dias e apresentam uma cor
amarelo escuro.
Exibe um papel central na produção e conservação de alimentos devido a sua
habilidade de fermentar a glicose em álcool (principalmente o etanol, presente em bebidas
fermentadas) e dióxido de carbono (que permite a expansão da massa do pão). No caso das
bebidas alcoólicas produzidas pelo processo de fermentação, a Saccharomyces cerevisae
converte o açúcar em álcool etílico e também pode contribuir na formação de constituintes
secundários responsáveis pelo sabor, como por exemplo, na cerveja, rum e uísque.
Além de ser usada na produção industrial para a obtenção de pães, bebidas alcoólicas,
álcool combustível e proteínas heterólogas, é um sistema modelo para estudos em biologia,
bioquímica e genética de eucariotas. Isto porque é de fácil manutenção em laboratório, possui
o genoma completamente seqüenciado (GOFFEAU et al., 1996) e os 38% das proteínas
codificadas pelos seus 6.000 genes são similares às dos mamíferos (GOMES, 2004).
O genoma da levedura Saccharomyces cerevisiae foi completamente sequenciado
através de um esforço internacional, envolvendo cerca de 600 cientistas na Europa, América
do Norte e Japão (GOFFEAU et al., 1996). É o maior genoma a ser completamente
sequenciado até agora, sendo a primeira seqüência do genoma completo de uma célula
eucariótica. Muitas proteínas importantes na biologia humana foram descobertas ao estudar os
seus homólogos nas leveduras. Estas incluem proteínas do ciclo celular, proteínas
sinalizadoras e enzimas processadoras de proteínas.
Diversos trabalhos mostraram o potencial de Saccharomyces cerevisiae em combater
doenças em plantas e animais. Piccini et al. (2004) mostram como a levedura, formulada
como Fermento Biológico Fleischmann, protegeu plantas de sorgo contra o ataque do fungo
Colletotrichum sublineolum. Martins et al. (2005) testaram a capacidade probiótica da S.
cerevisiae, e de dez das doze linhagens testadas apresentaram uma alta viabilidade frente aos
estresses in vitro, indicando capacidade de colonização em animais e de proteção contra
desafios com bactérias patogênicas.
O interesse pelo uso de microrganismos fornecidos diretamente como suplementos
alimentares para vacas leiteiras tem aumentado significativamente nos últimos anos. A S.
cerevisiae quando utilizada como suplemento, é apontada como provável responsável pela
melhoria no desempenho animal, por proporcionar estabilização do pH ruminal, maior
digestão de frações fibrosas da dieta, maior consumo e aumento na síntese microbiana
(SANTOS et al., 2006).
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A S. cerevisiae possui a capacidade de responder rápida e efetivamente às mudanças
ambientais. Quando as células são expostas à ambientes com alta osmolaridade, passam a
acumular glicerol como osmólito. Esse acúmulo ajuda a manter o balanço de ATP da via
glicolítica (ARAGON, 2008). Além disso, esta levedura é capaz de utilizar o glicerol como a
única fonte de energia e carbono. Neste caso, primeiro o glicerol é convertido em glicerol-3fosfato pela enzima citosólica GK. O glicerol-3-fosfato atravessa a membrana externa
mitocondrial, sendo oxidado, pela G3PDH em dihidroxiacetona fosfato (Figura 11). Esta
retorna ao citosol, onde é catabolizada na glicólise ou usada para síntese de glicose-6-fosfato,
durante a gliconeogênese (GRAUSLUND, LOPES e RONNOW, 1999). Assim, a levedura
Sacharomyces cerevisiae possui em sua composição celular as enzimas GK e G3PDH que
podem ser extraídas atráves de métodos físicos e/ou químicos.

GK

Glicerol

ATP

ADP

Glicerol-3-fosfato

G3PDH

Glicerol-3-fosfato

+
NAD NADH(H )

Diidroxiacetona Fosfato

Figura 11: Reação de quebra do glicerol a dihidroxiacetona fosfato pela ação das enzimas GK e G3PDH
presentes na levedura Saccharomyces cerevisiae.

2.5 ENZIMAS APLICADAS NO DESENVOLVIMENTO DO MÉTODO DE DETECÇÃO
DO GLICEROL

2.5.1 Glicerol quinase

Em bioquímica, uma cinase ou quinase, é um tipo de enzima que transfere grupos
fosfatos de moléculas doadoras de alta energia, como o ATP (adenosina trifosfato) para
moléculas-alvo específicas (substratos). Este processo tem o nome de fosforilação. A
molécula-alvo pode ativar-se ou inativar-se mediante a fosforilação. Todas as cinases
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necessitam de um íon metálico divalente como o Mg2+ ou o Mn2+ para transferir o grupo
fosfato. Estas enzimas são ativadas pelo AMP cíclico (adenosina 3',5'-monofosfato cíclico),
que cataliza a fosforilação de determinadas proteínas. Uma proteína-cinase catalisa a reação
de adição desse grupamento fosfato e essa reação é unidirecional, com o ATP sendo quebrado
para produzir a energia necessária para a reação.
A enzima GK é uma proteína fosfotransferase, tetramérica, composta por idênticas
subunidades, tendo sido isolada, pela primeira vez, de fígado de rato, por Bublitz e Kennedy
(ARAGON, 2008). Esta enzima cataliza a transferência de um grupo fosfato do ATP para o
glicerol, formando glicerol-3-fosfato e ADP (adenosina difosfato) (Figura 12).
GK

Glicerol

ATP

ADP

Glicerol-3-fosfato

Figura 12: Quebra do glicerol em glicerol 3 fosfato pela ação da GK.

Esta enzima é industrialmente importante e útil para a determinação clínica do nível de
triglicérides no sangue em combinação com a lipase, G3PO e PO (CAMARGO, 2007). A GK
já foi purificada a partir de vários microorganismos e animais vertebrados. Segundo Aragon,
2008 os genes de GK das bactérias Escherichia coli, Bacillussubtilis, Thermusflavus,
Flavobacterium meningosepticum, da levedura Saccharomyces cerevisiae e dos seres
humanos foram clonados em E. coli, e as estruturas primárias de suas enzimas foram
determinadas.
A reação com o glicerol é dependente de magnésio e de ATP. A enzima atua como fator
limitante no metabolismo de glicerol de diversos microrganismos, como a E. coli, em que a reação
é regulada por alguns metabólitos, como frutose 1,6-bifosfato, adenina e proteínas
fosfocarreadoras III (ARAGON, 2008).

No organismo animal, o glicerol é um precursor para a síntese de triacilgliceróis e de
fosfolipídios no fígado e no tecido adiposo. Quando o corpo usa a gordura acumulada como fonte
de energia, glicerol e ácidos graxos são libertados na corrente sanguínea. O glicerol pode ser
convertido em glicose pelo fígado, providenciando energia para o metabolismo celular. O glicerol
deve ser convertido em gliceraldeído-3-fosfato pela enzima GK presente apenas no fígado antes
que possa entrar na via da glicólise ou da gliconeogênese (dependendo das condições
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fisiológicas). Em tecidos adiposos, o glicerol-3-fosfato é obtido da dihidroxiacetona fosfato
através da ação da enzima G3PDH (BATISTA, 2010).

2.5.2 Glicerol-3-fosfato oxidase

A G3PO é uma enzima pertencente à classe das oxidorredutases (oxidase), também
conhecida através das seguintes sinonímias: alfa glicerofosfato oxidase, glicerol fosfato
oxidase, glicerol-1-fosfato oxidase, L-α-glicerol-3-fosfato oxidase e L-α glicerofosfato
oxidase (CAMARGO, 2007). Trata-se de uma flavoproteína, proteínas que contêm como
cofactor enzimático um derivado nucleotídico da riboflavina: o flavina adenina dinucleotídeo
(FAD) ou o mononucleótido de flavina (FMN), encontrada em diferentes microrganismos
(MACKOVÁ, KOST'ÁL e DEMNEROVÁ, 2000; CAMARGO, 2007). Ela catalisa
especificamente a oxidação do glicerol-3-fosfato a dihidroxiacetona fosfato concomitante à
redução do oxigênio a peróxido de hidrogênio, conforme reação da figura 13 (MACKOVÁ,
KOST'ÁL e DEMNEROVÁ, 2000; STRITENBERGER et al., 2001).
G3PO

O2

Glicerol-3-fosfato

2H2O

Diidroxiacetona Fosfato

Figura 13: A quebra da glicerol-3-fosfato a dihidroxiacetona fosfato pela ação da G3PO.

A G3PO é usada em combinação com lipases e GK como um agente de diagnóstico
para a determinação de triacilgliceróis, glicerol, fosfolipídeos e magnésio e em algumas
atividades

enzimáticas

(MACKOVÁ,

KOST'ÁL

e

DEMNEROVÁ,

2000;

STRITENBERGER et al., 2001).
A produção da enzima G3PO está bem citada na literatura, quanto à origem bacteriana
(bactérias ácidas láticas), como por exemplo, Pediococcus, Streptococcus, Aerococcus,
Leuconostoce e Propionibacterium (STRITENBERGER et al., 2001), porém, poucas
evidências denotam sua existência em leveduras (ARAGON, 2008; CAMARGO, 2007).
Goriushkina et al. (2009) relata que esta enzima é revelada em micélios de fungos das
espécies Aspergillus, Penicillium, Neurospora, Botrytis, e também em actinomicetos,
enquanto a forma altamente purificada da enzima foi isolada apenas a partir de Aspergillus
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japonicus, Penicillium sp. e Botrytis allii. Camargo (2007) e Aragon (2008) relatam ter
extraído esta enzima da levedura de panificação, Saccharomyces cerevisiae.
2.6 TRANSDUTOR – ELETRODO DE OXIGÊNIO

O eletrodo de oxigênio foi desenvolvido por L. C. Clark em 1953, e sua construção e
funcionamento estão baseados em um catodo de platina e um anodo de prata mergulhados na
mesma solução de cloreto de potássio, mas separados da solução que contém o analito por
uma membrana de teflon ou polietileno permeável ao oxigênio (Figura 14). Ao aplicar um
potencial de 0,5 a 0,8V entre os dois eletrodos, o oxigênio é difundido através da membrana e
reduzido no cátodo, criando uma corrente elétrica mensurável, sendo esta corrente
proporcional a concentração de oxigênio na solução (COELHO, SALGADO e RIBEIRO,
2008; SANTOS, 2012).

Figura 14: Esquema do eletrodo de oxigênio do tipo Clark (SANTOS, 2012).

O eletrodo amperométrico de oxigênio detecta a alteração do substrato da reação
enzimática ocasionada pelas reações redox que ocorrem no eletrodo (COELHO, SALGADO e
RIBEIRO, 2008).
Historicamente, o eletrodo de Clark, foi o primeiro transdutor associado à enzima
glicose oxidase para o monitoramento dos níveis de glicose no sangue, seguindo a atividade
da glicose oxidase na presença de glicose e oxigênio. Na literatura é possível encontrar vários
trabalhos onde o eletrodo de oxigênio é utilizado como transdutor na construção de
biossensores para área ambiental, alimentícia e clínica (SANTOS, 2012).
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Nesse trabalho o eletrodo de oxigênio acoplado a um transmissor (oxímetro) será
utilizado para detectar o consumo de oxigênio da reação da enzima G3PO, onde esta quebra o
glicerol-3-fosfato em dihidroxiacetona fosfato. O consumo de oxigênio na reação enzimática
é proporcional a concentração do analito, tornando possível uma análise quantitativa da
concentração de glicerol presente no meio.
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3

MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 MATERIAIS

3.1.1 Equipamentos

Durante o presente trabalho, foram utilizados os seguintes equipamentos: Agitador de
tubos vortex (QUIMIS); Autoclave vertical (PHOENIX LUFERCO); Balança analítica
Eletronic Balance FA-2104N (BIOPRECISA); Banho Maria SL 150/10 (SOLAB);
Compressor de ar NS350 60Hz; Capela (QUIMIS); Centrífuga refrigerada (UNIVERSAL
320/320R); Espectrofotômetro 800XI (FEMTO); Estufa de secagem (QUIMIS); Fluxo
(FILTERFLUX); Incubadora refrigerada de bancada CT-712R (CIENTEC); Liquidificador
(Walita); Medidor de OD/ O2/ SaturaçãoDM-4P – 4P (DIGIMED); Medidor de pH Q400MT
(QUIMIS); Placa de aquecimento e agitação (QUIMIS) e Refrigerador biplex 350
(CONSUL).

3.1.2 Reagentes

Os reagentes utilizados neste trabalho foram das marcas Dickinson and company,
SIGMA-ALDRICH e VETEC.

3.1.3 Fontes enzimáticas

3.1.3.1 Enzima Peroxidase

Neste trabalho foi utilizada a enzima PO para a determinação da atividade das enzimas
de interesse, GK e G3PO, pois a PO ligada pode ser revelada através da reação com H2O2, na
presença de vários doadores de H+, que se oxida desenvolvendo um composto colorido que
pode ser medido por espectrofotometria (GARCÍA, 2003).
A enzima utilizada durante o estudo foi proveniente de duas origens distintas. Os
primeiros experimentos foram realizados com a enzima proveniente da extração de rabanete
(Raphanus sativus) realizada em laboratório, sendo os rabanetes comprados em
estabelecimentos comerciais locais. Os experimentos seguintes foram realizados com a
enzima comercial (Peroxidase from horseradish 77332 – Sigma-Aldrich).
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3.1.3.2 Enzimas aplicadas na detecção de glicerol

Como fonte das enzimas GK e G3PO foi utilizada levedura de panificação
(Saccharomyces cerevisiae) da marca Mauri Brasil Indústria, Comércio e Importação Ltda.,
Pederneiras - São Paulo, e enzimas comerciais da marca SIGMA-ALDRICH, Glycerokinase
from Escherichia coli 300-600 units/mL, ammonium sulfate suspension (GK) e Glycerol 3phosphate Oxidase from Pediococcus sp. lyophilized powder, 40-80 units/mg solid, pH 8.1
(G3PO).

3.2 MÉTODOS

3.2.1 Cultivo da levedura

Para o cultivo da levedura foram inoculados 0,5g de levedura de panificação
Saccharomyces cerevisiae em 100mL de meio YP-glicerol pH 4,5, contendo extrato de
levedura 1%, peptona 2%, glicerol 4%, em frasco tipo Erlenmeyer de 250mL e submetidos à
agitação por 72 horas a 200rpm e 30°C. Após este tempo o meio foi centrifugado a 4000rpm,
por 10 minutos a 0°C para a sedimentação celular. O sobrenadante foi descartado e a
biomassa (extrato celular bruto) utilizada para extração enzimática.
Este cultivo foi feito para que as leveduras crescessem em um meio onde sua única
fonte de carbono fosse o glicerol (fonte não fermentável), e assim desencadear uma ampla
variedade de processos regulatórios com o objetivo de otimizar a utilização da fonte de
carbono e a produção das enzimas de interesse.

3.2.2 Extração das enzimas glicerol quinase e glicerol-3-fosfato oxidase

A extração celular foi realizada a partir da biomassa obtida no inóculo do fermento
biológico comercial e também do fermento biológico comercial na sua forma prensada a fim
de comparar a atividade das enzimas extraídas das duas fontes. O método de extração
enzimática utilizado foi o descrito por Camargo (2007) e Aragon (2008).
O extrato celular bruto foi obtido através do rompimento celular da levedura. Em um
tubo falcon de 50mL foi adicionado 20mL de solução tampão citrato de sódio 2mM, pH 6,2,
contendo β-mercaptoetanol 2mM, 3g do sedimento celular e 30g de pérolas de vidro (425-
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600 micra, Sigma). As células foram rompidas por trituração em um vórtex, em ciclos de 6
vezes de 30 segundos intercalados por 1 minuto de descanso em banho de gelo. O extrato
celular (sobrenadante) foi separado por centrifugação a 4000rpm, por 15 minutos a 0ºC.
Antes da precipitação, foi adicionado ao extrato celular bruto 1% de sulfato de
estreptomicina sob agitação e em banho de gelo para uma pré-purificação. Após 12 horas de
descanso a 4°C, o extrato foi então centrifugado por 25 minutos a 4000rpm a 0°C e usado
para posterior purificação (concentração) através do método de precipitação.
A precipitação foi feita de duas formas, uma utilizando um sal – sulfato de amônio
(SA) e outra, um polímero – polietilenoglicol (PEG).

3.2.2.1 Precipitação

Esta precipitação é realizada para separar as proteínas de interesse das consideradas
interferentes, sendo estas separadas de acordo com suas propriedades, tais como tamanho ou
carga, baseando-se, principalmente, em diferenças na solubilidade das proteínas, no pH,
temperatura e concentração salina.

3.2.2.1.1 Sulfato de amônio

A adição de um sal pode, seletivamente, precipitar algumas proteínas, enquanto outras
permanecem em solução. O fracionamento salino de enzimas ocorre numa faixa limitada, pelo
uso de diferentes concentrações de sais: baixas concentrações precipitam algumas proteínas
não desejadas, que são descartadas, e altas concentrações precipita a proteína desejada.
O fracionamento salino foi feito com sulfato de amônio 60% sob agitação e banho de
gelo. Após repouso de 12 horas a 4°C em presença de sulfato de amônio, o extrato foi
centrifugado por 25 minutos, a 4000rpm a 0°C. O precipitado foi ressuspendido em 2mL de
tampão Tris-HCl 10mM, pH7,2 e posteriormente utilizado na diálise.
Só o procedimento de purificação do extrato por precipitação não é suficiente para a
retirada de todo e qualquer interferente existente no extrato. Através da diálise, podem-se
separar as proteínas dos solventes, com beneficiamento das proteínas de maior tamanho.
Nesse caso, uma força iônica apropriada, permite a troca (difusão) de solutos de baixo peso
molecular e tampão, mas não das proteínas desejadas. Isso permite que a concentração desses
solutos se altere até que se atinja o equilíbrio com a solução fora da membrana.
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A diálise foi realizada por 24 horas, contra 2L de solução tampão de citrato de sódio
0,2M, pH 6,2, contendo sulfato de manganês 10mM e β-mercaptoetanol 2mM sob agitação.
Durante a diálise ocorreram três trocas da solução tampão com intervalo de duas horas entre
elas, sendo a última troca deixada até o dia seguinte para completar as 24 horas. O extrato
clarificado foi centrifugado por 15 minutos, a 4000rpm a 0ºC, e submetido ao congelamento
para posterior determinação da atividade enzimática.

3.2.2.1.2 Polietilenoglicol

Os polímeros apresentam mecanismo de atuação similar ao dos solventes orgânicos,
com alteração no efeito de solvatação das moléculas de água ao redor das proteínas (água de
hidratação). A maioria das enzimas é precipitada em concentrações de polímeros entre 15% e
20%.
A precipitação no sobrenadante foi realizada com igual volume de solução de
polietilenoglicol 4000 (PEG 4000) 30%, sob agitação e em banho de gelo. Após repouso de
12 horas a 4°C realizou-se a diálise, como descrito anteriormente no item 3.2.2.1.1.

3.2.3 Extração da enzima peroxidase

A enzima PO foi obtida a partir de rabanete descascado e homogeneizado em
liquidificador com solução tampão acetato 0,1M, pH 5,0. O composto foi filtrado em gaze e
centrifugado, por 15 minutos, a 4000rpm à 0ºC. O sobrenadante foi congelado e utilizado
como fonte de enzima PO (ARAGON, 2008), aplicada nos ensaios de determinação de
atividade da GK e G3PO.

3.2.4 Ensaio de determinação de atividade enzimática

Os ensaios de determinação de atividade enzimática foram realizados a partir das
metodologias descritas por Camargo (2007) e Aragon (2008).
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3.2.4.1 Peroxidase

O ensaio da atividade da enzima PO realizado baseou-se no método descrito por
Aragon (2008), onde foi aplicado uma mistura de 0,2mL de o-dianisidina 15mM (em etanol);
0,2mL de peróxido de hidrogênio 30mM; 2,595mL de solução tampão citrato-fosfato 0,08M,
pH 5,5; e 5μL de enzima PO (a enzima foi descongelada e usada em temperatura ambiente).
Nesta reação o peróxido de hidrogênio é reduzido pela ação da PO produzindo um composto
vermelho chamado Quinonadiimina. Após a reação, a leitura foi feita em espectrofotômetro a
460nm no primeiro minuto utilizando como valor do coeficiente de extinção molar (ε) para odianisidina: 11,3M-1cm-1. O branco da reação foi feito com todos os reagentes, exceto a
enzima PO.
Para o cálculo da atividade da PO foi utilizada equação 1:

Equação 1

3.2.4.2 Glicerol quinase

Para o ensaio da GK a mistura foi incubada a 60ºC em banho-maria, esta foi composta
por 70µL de ATP 50mM, 50µL de sulfato de magnésio 0,2M, 500µL de glicerol 0,05M em
tampão glicina 0,4M, pH 10, 160µL do extrato enzimático diluído 60 vezes em tampão TrisHCl 0,01M pH 7,2, 150µL de 4-aminoantipirina 0,1%, e 300µL de fenol 0,1%. A reação foi
iniciada adicionando-se 100µL de PO 10U/mL, após 15 minutos a reação foi interrompida
com a adição de 300µL de dodecil sulfato de sódio 10%. Foram feitos três brancos, um sem o
substrato (branco enzima - BE), substituído por água destilada; outro sem a GK (branco
peroxidase - BP), compensada por água destilada; e outro sem a GK e a PO (branco substratoBS), também compensadas por água destilada. A leitura foi feita em espectrofotômetro, a um
comprimento de onda de 500nm utilizando como valor do coeficiente de extinção molar (ε)
para 4-AAP: 6,65M-1cm-1.
Para obter a variação final de absorbância dos ensaios deste estudo (exceto a PO), o
espectrofotômetro foi zerado com o branco substrato (BS) e a equação 2 foi utilizada. Através
da equação 3 foi determinada a atividade das amostras.
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absorbância = absorbânciareação – (BP – BE)
Equação 2

Equação 3
Onde:
Vtr Volume total da reação
1cm  Caminho ótico
t  Tempo da reação (min)
Ve Volume do extrato (mL)
ɛ  absorvidade molar
D  diluição da enzima

3.2.4.3 Glicerol-3-fosfato oxidase

A fim de se determinar o melhor método para o ensaio de atividade da enzima G3PO,
foram realizados dois métodos de ensaios distintos padronizados por Camargo (2007),
denominados o-dianisidina e 4-aminoantipirina.

3.2.4.3.1 O-dianisidina

Este ensaio foi realizado em banho-maria a 37°C. A mistura foi composta por 2,5mL
de glicerol-3-fosfato 60mM, 1,08mL de solução tampão acetato 0,1M pH 6 contendo 1% de
Triton X-100, 400µL de o-dianisidina 15mM (em etanol), 100µL de PO 0,2U/mL e 10µL de
extrato enzimático de levedura. Após 2 horas de repouso, observou-se a formação de um
composto colorido (alaranjado). A reação foi interrompida submetendo-a por 5 minutos de
fervura. Foram feitos dois brancos, um sem o substrato glicerol-3-fosfato (branco enzima BE), substituído pelo tampão e outro sem a enzima G3PO (branco peroxidase - BP),
compensada pela água destilada. A leitura foi feita em espectrofotômetro a 460nm utilizando
como valor do coeficiente de extinção molar (ε) para o-dianisidina 11,3M-1cm-1. O ensaio BP
foi utilizado para zerar o espectrofotômetro e a equação 3 foi utilizada para o cálculo da
atividade.
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3.2.4.3.2 4-aminoantipirina

Neste ensaio a atividade foi determinada em banho-maria a 60°C utilizando a mistura
de 750µL de glicerol-3-fosfato 0,45M dissolvido em solução tampão Tris-HCl 0,1M pH 8,0
contendo 0,1% Triton X-100, 150µL de 4-AAP 0,1%, 300µL de fenol 0,1%, 100µL de
enzima PO 0,4 U/mL e 15µL de extrato enzimático de levedura diluído 10 vezes em tampão
Tris-HCl 0,02M pH 7,5. Após 2 horas de repouso, o composto colorido vermelho foi formado
e a reação foi interrompida com a adição de 300µL de dodecil sulfato de sódio 10%. Foram
feitos três brancos, um sem o substrato glicerol-3-fosfato (branco enzima - BE), substituído
pelo tampão; outro sem a G3PO (branco peroxidase - BP), compensada pela água destilada; e
o último sem a G3PO e sem a PO (branco substrato - BS), compensadas pela água destilada.
A leitura foi feita em espectrofotômetro a 500nm utilizando como valor do coeficiente de
extinção molar (ε) para 4-AAP 6,65M-1cm-1. O espectrofotômetro foi zerado com o ensaio BS
e as equações 2 e 3 foram utilizadas para a determinação da absorbância final e a atividade
enzimáticas dos ensaios.

3.2.5 Determinação do Teor de Proteína

Para determinação do teor de proteína foi utilizado o método sugerido por Lowry
(1951).
Para a determinação do teor de proteína, primeiro foi preparada a Solução 1,
adicionando 1mL da solução de sulfato de cobre 1% (v/v), 1mL de solução de tartarato duplo
de sódio e potássio 2% (p/v) e completando o volume reacional até 100 mL com solução de
carbonato de sódio 2% em hidróxido de sódio (0,1M). Em seguida preparou-se a Solução 2,
na qual o reagente de Folin-Ciocalteau é diluído na proporção 1:2 em água destilada.
Posteriormente, em câmara escura, 1mL da amostra (ou água destilada no caso do
branco) foi misturada a 4mL da Solução 1. Após 10 minutos em repouso a temperatura
ambiente, ainda em câmera escura, adicionou-se 0,4mL da Solução 2. Após 30 minutos a
temperatura ambiente, realizou-se a leitura em espectrofotômetro a 660nm.
Para obtenção da curva padrão de proteína, foram correlacionados os valores de
absorbância obtidos a partir da leitura de soluções com concentrações conhecidas de proteína
padrão (soro albumina bovina - BSA), variando a concentração de BSA entre 0,01 e 0,1 mg
de proteína/mL.
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Para o cálculo do conteúdo proteico (equação 4), utilizou-se o fator de 0,81, obtido
pela multiplicação do fator da curva padrão de proteína (0,9mg/mL) pelo volume empregado
em sua diluição (0,9mL).

Equação 4

A atividade específica foi calculada por meio da razão entre a atividade (U/mL) e o
conteúdo protéico (mg/mL), sendo expressa em U/mg.
3.2.6

Testes com o oxímetro

Os testes com o oxímetro, eletrodo de oxigênio acoplado ao transdutor, foram feitos
primeiro com as enzimas GK e G3PO comerciais a fim de se determinar a melhor
metodologia de ensaio a ser usada e a melhor faixa de sensibilidade do eletrodo.
A concentração de glicerol (0,003% v/v) para esta avaliação foi escolhida com base
nos dados obtidos por Silva et al. (2006). As enzimas foram diluídas na mesma proporção em
que foram feitas suas atividades, 1:60 da GK em tampão Tris-HCl 0,01M pH 7,2 e 1:10 da
G3PO em tampão Tris-HCl 0,02M pH 7,5.
Os testes foram feitos com duas quantidades de enzimas, 100µL e 1000µL (50% de
cada enzima), e em três condições distintas para cada quantidade: sem borbulhamento e sem
agitação (S), com borbulhamento e sem agitação (Bo) e com borbulhamento e com agitação
(BoA) para a escolha da melhor metodologia a ser usada. A temperatura durante os ensaios
apresentou variações de 23 °C a 25 °C.
Nas amostras Bo e BoA o borbulhamento foi feito com o auxílio de um compressor de
ar de 60Hz (bomba de aquário) para igualar a concentração de oxigênio inicial nas amostras.
A mangueira do compressor foi inserida em um tubo de ensaio contendo o substrato. O tubo
foi, então, vedado com parafilme e efetuou-se o borbulhamento por 5 minutos em cada
amostra antes da análise com o eletrodo, conforme mostrado na Figura 15a. Nas amostras
BoA a agitação foi realizada, com o auxílio de uma placa de agitação, para que todo o
oxigênio que estava no meio fosse igualmente distribuído na amostra durante a análise (Figura
15b). A leitura do oxímetro foi realizada da seguinte forma: primeiro leu-se somente do
substrato (3930μL) por 30 minutos a fim de estabilizar o eletrodo, em seguida foi adicionada
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as enzimas GK comercial (50μL ou 500μL), G3PO comercial (50μL ou 500μL) e 70μL de
ATP para iniciar a reação e a leitura foi realizada por mais 30 minutos. Durante todo o
processo tomou-se o cuidado de minimizar as trocas gasosas por meio do uso de parafilme
para vedação do sistema.
Ao se escolher a melhor metodologia de ensaio, os testes foram repetidos substituindose as enzimas comerciais pelo extrato enzimático obtidos neste estudo da extração de S.
cerevisiae (1000μL), e pelo extrato enzimático obtido no presente estudo da extração de S.
cerevisiae mais a enzima G3PO comercial (500μL cada).

a)

b)

Figura 15: a) Fotografia do ensaio de
saturação do meio reacional com ar
utilizando compressor de ar de 60Hz
(bomba de aquário). b) Fotografia do
ensaio para a determinação da variação de
oxigênio durante a reação enzimática da GK
e G3PO.

3.2.7 Elaboração da curva padrão

Novos testes foram realizados com o oxímetro a fim de construir uma curva padrão a
ser aplicada na determinação de glicerol nas análises com biodiesel. Para a construção desta
curva foram utilizadas concentrações 0,001% , 0,002% , 0,003% , 0,004% , 0,005%, 0,01% e
0,02% v/v, sendo selecionada apenas uma concentração acima da permitida pela legislação
em biodiesel (ANP – 0,014% v/v ou 0,02% m/m) e as demais abaixo, permitindo a
quantificação aproximada da concentração de glicerol no combustível dentro dos limites
permitidos.
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Os testes foram realizados seguindo a metodologia selecionada no item 3.2.6 variando
apenas as concentrações de glicerol a serem testadas. Inicialmente foram realizados testes
com as enzimas GK e G3PO comerciais, em seguida foram realizados com o extrato
enzimático obtido pela extração de S. cerevisiae com a adição da enzima G3PO comercial, a
fim de comparar os resultados e avaliar a eficiência do conjunto “extrato + G3PO comercial”
nas novas concentrações testadas. Em função de não haver resposta com a aplicação do
extrato enzimático obtido pela extração de S. cerevisiae puro, este não foi mais usado
isoladamente nos ensaios.

3.2.8 Testes com amostras reais de biodiesel

A amostra de biodiesel utilizada nesta análise foi gentilmente cedida pelo Laboratório
de Tecnologias Verdes (GREENTEC) situado na Escola de Química da UFRJ. De acordo
com as especificações cedidas pelo laboratório, o biodiesel é composto por: 70% soja, 20%
algodão e 10% sebo e apresenta 0,0046% m/m (0,003%v/v) de glicerol livre.
Os testes com o oxímetro foram realizados com borbulhamento e sem borbulhamento,
substituindo-se a solução de glicerol pelo biodiesel. Foram utilizadas apenas as enzimas GK e
G3PO comerciais.
O primeiro teste realizado com o biodiesel foi feito nas condições estabelecidas como
ideais neste estudo, seguindo a metodologia selecionada no item 3.2.6, sendo a reação
constituída por 500µL de GK, 500µL de G3PO, 70µL de ATP e 3,93mL de biodiesel.
No segundo teste, manteve-se metodologia selecionada no item 3.2.6, porém as
enzimas foram utilizadas na sua forma pura, buscando maior sensibilidade na determinação
do glicerol, sendo a mistura reacional composta por 125μL GK, 50μL G3PO, 70μL ATP e
3,93mL de biodiesel.
O terceiro teste foi realizado sem borbulhamento da amostra (biodiesel) e a mistura
reacional foi a mesma utilizada no teste anterior. Este ensaio teve objetivo de verificar se o
borbulhamento inicial de ar na amostra de biodiesel, conforme propõe a metodologia, poderia
afetá-la, já que esta pode sofrer oxidação quando exposta ao ar.
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4 RESULTATOS E DISCUSSÃO
4.1 PRECIPITAÇÃO DO EXTRATO ENZIMÁTICO USANDO SULFATO DE AMÔNIO E
POLIETILENOGLICOL (PEG)

A precipitação do extrato bruto foi realizada de duas formas distintas a fim de se
comparar a eficiência no processo de purificação ou concentração das enzimas de interesse,
uma utilizando polietilenoglicol e outra, sulfato de amônio de acordo com as metodologias
citadas em 3.2.2.1.
Foram realizadas nove extrações enzimáticas e as duas metodologias de precipitação
foram testadas em cada uma. A determinação da atividade de cada amostra foi então
realizada, seguindo os procedimentos descritos nos itens 3.2.4.2 e 3.2.4.3, a fim de se
comparar os resultados encontrados nas duas metodologias. Todos os experimentos foram
realizados em triplicata (figura 16).

Extração
enzimática

9x

3x

SA

PEG

3x

Atividade
enzimática

Atividade
enzimática

Figura 16: Esquema da metodologia de precipitação com SA e PEG.

O teste T de Student foi utilizado para avaliar se os resultados das médias de atividade
obtidos nas duas metodologias foram diferentes significativamente entre si.
Tanto para a enzima GK quanto para G3PO a hipótese nula não foi rejeitada (p>0,01),
não havendo, portanto, diferença significativa entre as médias das atividades enzimáticas
provenientes das duas metodologias para as duas enzimas (Tabela 1).
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Tabela 1: Resultado do teste T de Student (BioEstat 5.0) para comparação da média das atividades das enzimas
GK e G3PO obtidas da purificação por polietilenoglicol (PEG) e por sulfato de amônio (SA).

GK

Tamanho =
Média =
Variância =
Variância =
t=
Graus de liberdade =
p (bilateral) =
Poder (0.01)
Diferença entre as médias =
IC 99% (Dif. entre médias) =

G3PO
PEG
SA
PEG
SA
9
9
9
9
0,5821
0,4548
0,2319 0,1924
0,1018
0,0765
0,0021 0,0005
Homocedasticidade Homocedasticidade
0,0892
0,0013
-0,9045
2,3314
16
16
0,3791
0,0331
0,0714
0,5005
-0,1273
0,0395
-0.5385 a 0.2838
-0.0100 a 0.0891

Para confirmar o resultado encontrado pelo teste T de Student, a determinação de
proteína foi realizada, de acordo com a metodologia descrita no item 3.2.5 e a partir deste
resultado escolheu-se a metodologia a seguir no estudo.

4.2 DETERMINAÇÃO DE PROTEÍNA

A determinação de proteína é feita para avaliar a eficácia do método de purificação,
sendo também possível calcular a atividade específica da enzima desejada. A atividade
específica é uma medida habitualmente utilizada como parâmetro de comparação entre
diferentes preparações com etapas posteriores de processos de purificação (concentração).
Os resultados de atividades específicas obtidas para as duas metodologias testadas
mostraram não haver diferenças significativas no emprego de um ou outro tratamento (Tabela
2). No entanto, as enzimas apresentaram maior atividade (U/mL) quando a precipitação foi
realizada com PEG. Nos dados publicados por Aragon (2008) a precipitação com PEG foi
escolhida como a melhor condição de precipitação, pois apresentou um fator de purificação de
222 vezes em relação ao extrato bruto, contra, aproximadamente, 130 vezes quando o mesmo
foi precipitado com sulfato de amônio. Mesmo com uma diferença não significativa entre as
atividades obtidas neste estudo, os extratos seguintes do estudo foram precipitados com PEG.
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Tabela 2: Valores da atividade, proteína e atividade específica das enzimas GK e G3PO dos extratos tratados
com polietilenoglicol (PEG) e sulfato de amônio (SA).

Enzima Tratamento
GK
G3PO

PEG
SA
PEG
SA

Atividade
(U/mL)
0,5821
0,4548
0,232
0,1924

Proteína
(mg)
126,97
111,10
126,97
111,10

Atividade
específica
0,0046
0,0041
0,0018
0,0017

4.3 OBTENÇÃO DA PEROXIDASE

Para a determinação da atividade das enzimas de interesse, GK e G3PO, é necessário
na reação a presença da enzima PO com atividades 10U/mL e 0,4U/mL respectivamente.
No início do estudo a PO foi extraída do rabanete (Raphanus sativus) com sucesso,
obtendo uma atividade de 11U/mL. Nos extratos seguintes, tal atividade não foi mais
alcançada, sendo necessária a utilização da enzima comercial (Peroxidase from horseradish
77332 – Sigma-Aldrich).
A enzima peroxidase é considerada uma das enzimas mais termorresistentes, sendo
necessário um aquecimento entre 90-100°C/3,0 minutos para destruí-la (BEZERRA et al.,
2002). No entanto, Kamimura (2006) concluiu em seu trabalho que ferimentos, infecção por
patógenos e outras causas de estresse fisiológico no vegetal são capazes de alterar os padrões
de atividade da enzima, sendo possível então, relacionar a baixa atividade encontrada nas
demais extrações a problemas de manuseio, transporte e armazenamento do vegetal antes da
extração.
A troca da fonte de PO não fez diferença na determinação da atividade das enzimas
GK e G3PO, pois a atividade da PO necessária para esta determinação foi mantida para ambas
as enzimas (10U/mL e 0,4U/mL).

4.4 COMPARAÇÃO ENTRE AS ATIVIDADES DA GK E DA G3PO DE DIFERENTES
FONTES

A extração enzimática celular foi realizada a partir da biomassa obtida de cultivo
celular a partir de um inoculo de levedura de panificação, e diretamente da levedura de
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panificação, a fim de comparar a atividade das enzimas extraídas das duas fontes. Todos os
experimentos foram realizados em triplicata.
O cultivo celular foi realizado a fim de verificar se a produção enzimática das
leveduras é estimulada quando estas são cultivadas em meio contendo glicerol, gerando
assim, uma maior quantidade de enzimas e um extrato mais ativo na quebra do glicerol.

4.4.1 Glicerol Quinase

As médias das atividades da enzima GK proveniente de leveduras cultivadas e não
cultivadas foram comparadas através do teste T de Student utilizando como ferramenta o
programa BioEstat 5.0, software que pode ser adquirido gratuitamente através do site
http://awmonteiro.blogspot.com.br/2010/12/bioestat-50.html.
Tabela 3: Resultado do teste T de Student (BioEstat 5.0) para comparação da atividade das enzimas GK obtidas
da extração de leveduras cultivadas(Cult.) e não Cultivadas (N Cult.).

Cult.
N. Cult.
Tamanho =
12
12
Média =
0.577
0.3564
Variância =
0.0116
0.0211
Homocedasticidade
Variância =
0.0163
t=
4.2286
Graus de liberdade =
22
p (bilateral) =
0.0003
Poder (0.01)
0.9712
Diferença entre as médias =
0.2206
IC 99% (Dif. entre médias) =
0.0735 a 0.3677
A comparação entre as médias apresentaram homogeneidade nas variâncias e o valor
de p foi menor que 0,01 (Tabela 3), rejeitando a hipótese nula, ou seja, a diferença de
atividade entre as enzimas foi estatisticamente significativa como ilustrado na Figura 17.
As enzimas provenientes da extração de leveduras cultivadas em meio contendo
glicerol apresentaram a atividade significativamente maior que as enzimas extraídas
diretamente do fermento de panificação. As leveduras crescidas em meio YP-glicerol, onde a
sua única fonte de carbono era o glicerol, desencadearam uma ampla variedade de processos
regulatórios, no qual estimularam uma maior produção de enzimas para otimizar a utilização
do glicerol contido no meio, como era de se esperar, e com base nestes resultados, todas as
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extrações seguintes foram realizadas de leveduras de panificação cultivadas em meio YPglicerol.

Figura 17: Gráfico gerado no teste t de Student que ilustra o comportamento das enzimas GK de leveduras
cultivadas (Cult.) e não cultivadas (N. Cult.).

4.4.2 Glicerol-3-fosfato oxidase

Para a determinação da atividade da G3PO foram comparadas inicialmente duas
metodologias, uma utilizando o-dianisidina e outra utilizando 4-aminoantipirina. Porém, os
ensaios feitos com o-dianisidina não apresentaram atividade, indicando a falta de afinidade da
enzima G3PO com o substrato o-dianisidina nas condições estudadas, corroborando com os
resultados obtidos por Camargo (2007). Com base nisso, foram usados neste estudo para
determinação da atividade da G3PO, apenas o procedimento aplicando a 4-aminoantipirina.
As médias das atividades da enzima G3PO proveniente de leveduras cultivadas e não
cultivadas não apresentaram homogeneidade das variâncias, e neste caso elas foram
comparadas através do teste Welch, que é uma adaptação do teste T de Student para amostras
com variâncias desiguais. O teste foi realizado através do software R, que pode ser obtido
gratuitamente através do site http://www.r-project.org/.
O teste Welch parte da mesma premissa que o teste T de Student. Sendo o valor de p
menor que o ponto de corte, neste caso 0,05 (Tabela 4), a hipótese nula é rejeitada, ou seja, a
diferença entre a média de atividade das enzimas foi estatisticamente significativa como
ilustrado na Figura 18.
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Como a GK, as enzimas G3PO procedentes de leveduras cultivadas apresentaram a
média das atividades significativamente maior do que a média das não cultivadas, o que
reforça a escolha de seguir os testes apenas com as enzimas oriundas das leveduras cultivadas
em meio YP-glicerol.
Tabela 4: Resultado do teste Welch (R) para comparação da atividade das enzimas G3PO obtidas da extração de
leveduras cultivadas (Cult.) e não Cultivadas (N Cult.).

Cult.
N. Cult.
Tamanho =
10
10
Média =
0.2052
0.0397
Variância =
0.0079
0.0013
Heterocedasticidade
Variância =
0.0009
t=
5.4825
Graus de liberdade =
11.815
p (bilateral) =
0.00015
Poder (0.05)
0.9999
Diferença entre as médias =
0.1656
IC 95% (Dif. entre médias) =
0.0996 a 0.2315

Figura 18: Gráfico gerado no teste Welch que ilustra o comportamento das enzimas obtidas de leveduras
Cultivadas (Cult.) e não Cultivadas (N. Cult.).
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4.5 TESTES COM O OXÍMETRO

Para se determinar a melhor metodologia de ensaio a ser usada, sem borbulhamento e
agitação (S), com borbulhamento e sem agitação (Bo) ou com borbulhamento e agitação
(BoA),

a melhor faixa de sensibilidade do eletrodo, os testes com o oxímetro foram

realizados inicialmente com amostras comerciais das enzimas GK e G3PO.
Os resultados dos testes com as enzimas comerciais com a média da variação da
concentração de oxigênio dissolvido (O2), juntamente com o desvio padrão (dp) e o
coeficiente de variância podem ser observados na Tabela 5. Os testes foram realizados a
temperatura de 23 a 25oC e durante tempo de análise de 30 minutos, após 30 minutos de
estabilização da leitura do eletrodo com o substrato.

Tabela 5: Variação da concentração de oxigênio dissolvido (O2), o desvio padrão (dp) e o coeficiente de
variância (CV). Aplicando 100µL e 1000µL de solução enzimática.

Volume de solução enzimática

100µL (S)
100µL (Bo)
100µL (BoA)
1000µL (S)
1000µL (Bo)
1000µL (BoA)

O2
0,24
0,58
0,35
0,43
1,60
0,08

dp
0,040
0,065
0,010
0,025
0,119
0,017

CV (%)
16,667
11,304
2,857
5,882
7,421
20,396

 O2 = média da variação da concentração de oxigênio dissolvido; (S) = Sem borbulhamento e sem agitação; (Bo) = Com borbulhamento e
sem agitação; (BoA) = Com borbulhamento e com agitação.

De acordo com os resultados da variação da concentração de oxigênio dissolvidos
(O2) mostrados na tabela 5, a melhor condição obtida no ensaio com o oxímetro foi com
1000µL de solução enzimática, sendo 500µL de GK e 500µL de G3PO, com borbulhamento e
sem agitação (Bo). Esta foi a condição que apresentou o maior consumo de oxigênio com o
CV igual a 7,4%, indicando uma boa homogeneidade dos resultados obtidos.
O aumento da concentração enzimática exerce uma influência positiva no O2, isso
porque quanto maior a concentração enzimática maior será o contato interfacial entre a
enzima e o substrato, permitindo um maior consumo de substrato no mesmo período de
tempo. Em relação ao borbulhamento de ar nas amostras, a garantia de uma concentração
inicial de oxigênio dissolvido nas mesmas permite que a reação enzimática ocorra mais
eficientemente, já que oxigênio é necessário, sendo consumido durante a reação. O
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borbulhamento permite também que a concentração inicial de oxigênio nas amostras seja
fixada, sendo o O2 determinado decorrente somente das reações enzimáticas, já que o
sistema foi vedado não havendo contato com o ar atmosférico.
A agitação de sistemas reacionais normalmente constituí um fator positivo em
sistemas em que é necessário aumentar a superfície de contato, aumentando a eficiência de
reação. No caso do presente trabalho, como o sistema de transdução usado foi um eletrodo de
oxigênio e um transdutor, sendo este sensível a qualquer variação hidrodinâmica no sistema
durante a análise, assim como a qualquer fator que possa durante o processo influenciar na
concentração de oxigênio dissolvido no sistema reacional, a agitação não agiu de modo
favorável. Embora o sistema seja vedado, existe entre a superfície do líquido e o papel de
vedação um "head space" que contém ar atmosférico. A agitação do sistema pode ter
influenciado a leitura do eletrodo por questões hidrodinâmicas, causando interferências e
instabilidades na leitura. Além disso, o oxigênio contido no ar do "head space" pode ter sido
incorporado ao sistema de amostra com o auxílio da agitação, variando a concentração de O2
durante o teste. Por este motivo quando usadas concentração da solução enzimática de
1000µL com borbulhamento e agitação foram encontrados os menores valores de O2 (0,08)
com o maior coeficiente de variância (20,396%), mostrando a instabilidade da metodologia
aplicada pela falta de homogeneidade dos resultados obtidos entre as amostras.
Com base nestes dados, o teste foi repetido substituindo-se as enzimas comerciais pelo
extrato enzimático puro (1000 µL) obtido neste estudo, usando a condição de borbulhamento
inicial das amostras sem agitação durante os ensaios. O resultado obtido mostrou um valor de
O2 igual a 0,145 (dp= 0,035 e CV= 24,14%), muito abaixo do obtido com as enzimas
comerciais e com grande variabilidade entre as réplicas.
A resposta para um valor de ΔO2 tão abaixo do esperado pode ser explicada pela
ausência da enzima G3PO no extrato proveniente da levedura Saccharomyces cerevisiae,
podendo ser este consumo de oxigênio proveniente da reação de outras enzimas oxirredutases
presentes no extrato, já que alguns autores afirmam ser a G3PO oriunda apenas de bactérias
ácidas láticas (STRITENBERGER et al., 2001). Cabe ressaltar que somente dois autores
(ARAGON, 2008; CAMARGO, 2007) afirmaram ter obtido estas enzimas de leveduras.
Apesar de ter sido realizada uma purificação (concentração) do extrato enzimático,
esta não foi suficiente para o isolamento das enzimas de interesse, não sendo possível garantir
que a G3PO estava presente ou ausente no extrato obtido. Outra possibilidade é que a enzima
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apresente uma baixa estabilidade e sua atividade seja afetada durante o período de
armazenamento.
Para confirmar a presença da enzima GK no extrato obtido, o teste foi repetido nas
mesmas condições citadas no item 3.2.6, porém, foram adicionados 500µL do extrato
enzimático obtido pela extração de S. cerevisiae cultivada em meio YP-glicerol purificada e
500µL da enzima G3PO comercial.
O valor de O2 encontrado foi de 1,407 (dp= 0,078 e CV= 5,58%), próximo ao valor
obtido quando foram aplicadas no meio as enzimas GK e G3PO comerciais. Este resultado
pode comprovar a baixa estabilidade da enzima G3PO quando extraída, já que a adição desta
na sua forma comercial no ensaio levou a valores de O2 próximos ao esperado.
Baseado nestes resultados os ensaios posteriores para construção da curva de
calibração do método foram realizados usando 500µL do extrato enzimático obtido pela
extração de S. cerevisiae cultivada em meio YP-glicerol purificada e 500µL da enzima G3PO
comercial.

4.6 ELABORAÇÃO DA CURVA PADRÃO DO MÉTODO PROPOSTO

Na determinação da curva padrão do método proposto os testes com as enzimas
comerciais apresentaram resultados coerentes, demonstrando que o consumo de oxigênio
dissolvido (∆O2) aumentou de acordo com o aumento da concentração do glicerol na faixa de
0,002% a 0,02%, com exceção da menor concentração (0,001%) que apresentou o maior ∆O2
(variação de oxigênio) e também maiores desvios padrões (Tabela 6 e Figura 19). O ∆O2
obtido na concentração de 0,001% pode ser considerado um falso resultado, sendo a
concentração de 0,002% o limite inferior da faixa de detecção do método. Valores inferiores
podem levar a interferentes que afetam a linearidade do método.
Os dados encontrados corroboram com os resultados encontrados por Silva et al.
(2006), onde o consumo de oxigênio aumentou de acordo com o aumento da concentração,
com exceção da menor concentração (0,001%). Nas concentrações de 0,005%, 0,01% e
0,02% os valores de ∆O2 obtidos ficaram muito próximos, não sendo possível uma distinção
segura entre tais concentrações.
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Tabela 6: Variação da concentração de oxigênio dissolvido (∆O2) detectado pelo oxímetro durante as reações
enzimáticas da GK e G3PO comerciais.

[Glicerol]
0,001%
0,002%
0,003%
0,004%
0,005%
0,01%
0,02%

∆O2
2,22
0,625
1,06
1,39
1,57
1,60
1,63

dp
0,205
0,085
0,115
0,02
0,095
0,089
0,073

CV (%)
20,4
13,6
10,8
1,4
6,07
15,4
11,6

R2
0,84
0,79
0,52
0,68
0,65
0,79
0,82

Equação da reta
y= -0,0381x-1,2347
y= -0,0162x-0,2953
y= -0,0169x-0,7033
y= -0,0198x-0,9347
y= -0,0335x-0,8347
y= -0,0399x-0,8487
y= -0,0502x-0,6260

dp = desvio padrão e CV(%) = coeficiente de variação em %.
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Figura 19: Variação da concentração de oxigênio dissolvido durante a reação enzimática da GK e G3PO
comercial para diferentes concentrações de glicerol.

A concentração de enzima utilizada neste estudo pode não ser suficiente para o
consumo total do substrato quando usadas maiores concentrações de glicerol, sendo
necessários novos estudos usando enzimas mais ativas ou maiores volumes de solução
enzimática.
A curva de calibração obtida para os volumes de enzimas comerciais testados e nas
condições usadas apresentou um aumento na faixa de concentração de glicerol de 0,002% a
0,005% v/v de glicerol, tendo desvio padrão máximo entre suas réplicas de 11%, mostrando
que o método pode ser aplicado nesta faixa de concentração (Tabela 6).
Com os testes realizados com o extrato enzimático purificado em conjunto com a
enzima G3PO comercial a curva de calibração apresentou um gráfico muito semelhante ao
obtido com os testes realizados com as enzimas comerciais, porém apresentaram uma
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diferença entre os valores de ∆O2 menores e com maiores desvios padrões, o que nos leva a
concluir que com a enzima extraída não é possível reproduzir com segurança os resultados
obtidos com as enzimas comerciais (Tabela 7 e Figura 20).
Assim para maior segurança nos resultados, os ensaios com as amostras reais de
biodiesel foram realizados somente aplicando as enzimas comerciais nas condições já
definidas, ressaltando que como as amostras reais de biodiesel continham, segundo
informações da fonte doadora 0,003%v/v de glicerol, poderiam ser determinadas pelo método
desenvolvido aplicando as enzimas comerciais, já que a faixa linear de detecção encontrada
ficou entre 0,002% e 0,005% de glicerol.
Tabela 7: Variação da concentração de oxigênio dissolvido (∆) detectado pelo oxímetro durante as reações
enzimáticas do extrato enzimático com a G3PO comercial. dp = desvio padrão e CV(%) = coeficiente de
variação em %.

[Glicerol]
0,001%
0,002%
0,003%
0,004%
0,005%
0,01%
0,02%

∆O2
1,37
0,74
0,86
0,87
1,08
1,10
1,10

dp
0,34
0,06
0,16
0,19
0,27
0,19
0,23

CV (%)
24,54
7,96
18,6
21,99
24,99
19,9
22,04

R2
0,98
0,93
0,93
0,79
0,87
0,86
0,84

y=-0,0579x-0,1660
y=-0,0313x-0,1687
y=-0,0357x-0,1600
y=-0,0314x-0,4867
y=-0,0414x-0,3300
y=-0,0395x-0,4307
y=-0,0383x-0,3933

25

30

Equação da reta

dp = desvio padrão e CV(%) = coeficiente de variação em %.
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Figura 20: Variação da concentração de oxigênio dissolvido durante a reação enzimática do extrato enzimático
com a G3PO comercial em diferentes concentrações de glicerol.
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4.7 TESTES COM AMOSTRAS REAIS DE BIODIESEL

Para a realização dos testes com as amostras reais de biodiesel foram seguidas
inicialmente as mesmas condições otimizadas e testadas nos ensaios usando amostras de
glicerol padrão, foram aplicadas enzimas comerciais, temperatura de 23ºC a 25oC, sistema
com borbulhamento da amostra por 5 minutos antes da análise e sem agitação e tempo de
reação de 30 minutos. Durante a leitura foi observado um aumento na concentração de
oxigênio no meio reacional, indicando que a reação enzimática da GK e da G3PO poderia não
estar ocorrendo (Figura 21).
As enzimas, GK e G3PO, por serem diluídas em solução aquosa não apresentaram
interação com o biodiesel e o meio reacional ficou dividido em duas fases, não sendo possível
a quebra do glicerol presente no meio. Provavelmente as enzimas citadas não atuam bem na
interface fase aquosa-fase orgânica formada e como não havia agitação no sistema esta troca
foi dificultada, já que as enzimas foram aplicadas em concentrações que não foram suficientes
para promover a reação. Outra possibilidade refere-se a aeração anterior da amostra de
biodiesel para padronizar a concentração de oxigênio inicial, já que o contato do biodiesel
com ar pode ocasionar fenômenos oxidativos que levam a degradação da amostra e a
mudança da sua constituição química, alterando seu conteúdo de glicerol presente
inicialmente.
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Figura 21: Variação da concentração de oxigênio dissolvido durante reação enzimática usando amostra de
biodiesel. Teste com o oxímetro com borbulhamento e sem agitação.
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O segundo teste foi realizado seguindo a mesma metodologia anterior, porém as
enzimas foram utilizadas sem diluição (puras) e por um tempo maior de reação, tempo de
leitura de 60 minutos, com o objetivo de verificar se com o aumento da concentração
enzimática a reação ocorreria, e consequentemente, o oxigênio seria consumido. Após a
adição das enzimas e do ATP, o tubo reacional foi levemente agitado para a homogeneização
da solução antes da leitura.
Conforme observado na figura 22, a concentração de oxigênio também aumentou,
demonstrando que a concentração enzimática, usada anteriormente, não foi o fator
determinante para que a reação não ocorresse, já que com o aumento da mesma a reação
enzimática também não foi alcançada, não havendo consumo de oxigênio. O consumo de
oxigênio só passa a ser observado após 50 minutos de reação, diferentemente dos ensaios
anteriores sem o biodiesel em que o consumo ocorria desde o início da reação.
O aumento da concentração de oxigênio observado tanto nesta como no teste anterior,
usando as mesmas condições e concentrações enzimáticas dos ensaios sem biodiesel, podem
ser decorrentes da própria solubilização do mesmo na amostra, agora biodiesel, que por estar
em uma fase diferente da aquosa pode levar um tempo maior.
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Figura 22: Variação da concentração de oxigênio dissolvido durante reação enzimática usando amostra de
biodiesel.Teste com o oxímetro com borbulhamento e com uma leve agitação antes da leitura.

Um terceiro teste usando amostra de biodiesel foi realizado sem borbulhamento inicial da
amostra, para verificar se de fato a introdução de ar no biodiesel poderia acarretar oxidação e alteração
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da sua composição química, e do glicerol presente alterando assim as análises. O ensaio foi realizado
com as enzimas puras e por 30 minutos, que foi tempo suficiente para que a reação ocorresse. Após a
adição das enzimas e do ATP, o tubo reacional foi levemente agitado para a homogeneização da
solução antes da leitura.
Apesar de ter apresentado uma variação da concentração de oxigênio dissolvido mais baixa
(∆O2 = 0,34) do que a encontrada com as amostras padrões, esta foi a melhor metodologia encontrada
para trabalhar com biodiesel neste estudo (Figura 23). O resultado encontrado foi próximo ao obtido
na reação das enzimas comerciais com a solução de glicerol nas mesmas condições: sem
borbulhamento, sem agitação e a concentração de glicerol igual a 0,003% (∆O2 = 0,43).
Assim de fato um fator que pode ter afetado os testes anteriores quando usadas amostras de
biodiesel foi o borbulhamento, no entanto não foi encontrado na literatura nenhum relato que possa
confirmar tal hipótese, porém há estudos que citam o borbulhamento de ar como técnica de lavagem
do combustível durante a sua produção (BRANDÃO et al., 2006).
0
Consumo de oxigênio dissolvido (mg/mL)

0

5

10

15

20

25

30

35

-0,2

-0,4

-0,6

-0,8

-1

-1,2

T (min)

Figura 23: Variação da concentração de oxigênio dissolvido durante reação enzimática usando amostra de
biodiesel. Teste com o oxímetro sem borbulhamento e com uma leve agitação antes da leitura.
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5 CONCLUSÃO

Com base nos resultados obtidos neste trabalho, chegaram-se as seguintes conclusões:
 As enzimas GK e G3PO extraídas das leveduras cultivadas em meio contendo glicerol
apresentaram a atividade significativamente maior que as enzimas extraídas diretamente
do fermento de panificação.
 Tanto a enzima GK quanto a enzima G3PO apresentaram diferenças não significativas
entre as atividades enzimáticas obtidas através das concentrações com sulfato de amônio e
PEG.
 O extrato enzimático puro não foi suficiente para fazer a quebra do glicerol em
dihidroxiacetona, sendo necessária a adição da enzima G3PO comercial, pois a enzima
GK presente no extrato manteve a sua atividade enquanto a G3PO apresentou-se instável.
 A concentração de enzima extraída utilizada neste estudo pode não ser suficiente para o
consumo total do substrato quando usadas maiores concentrações de glicerol, sendo
necessários novos estudos usando enzimas mais ativas ou maiores volumes de solução
enzimática.
 Os resultados obtidos com as enzimas comerciais não foram reproduzidos com as enzimas
extraídas, tornando pouco seguro a análise de biodiesel com as mesmas.
 As enzimas GK e G3PO comerciais não conseguem reagir com o biodiesel quando
diluídas, sendo necessária a utilização das enzimas puras.
 A aeração da amostra de biodiesel pode ter interferido no resultado final, já que o contato
do biodiesel com ar pode ocasionar fenômenos oxidativos que levam a degradação da
amostra e a mudança da sua constituição química, alterando seu conteúdo de glicerol
presente inicialmente.
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6 SUGESTÕES
 É necessário mais estudos para aprimorar a metodologia de extração e purificação das
enzimas GK e G3PO.
 É importante que seja feito testes de atividade do extrato celular da levedura S. Cerevisiae
utilizando inibidores para a enzima G3PO, afim de certificar a sua presença neste extrato.
 É importante que se faça novos testes com maiores concentrações enzimáticas, de
preferência diluidas em meio orgânico para evitar que se forme a interface fase aquosafase orgânica para encontrar a que melhor se adeque ao método para biodiesel.
 É necessário que a curva padrão seja elaborada com soluções de glicerol que tenha
características mais próximas ao biodiesel para que a metodologia possa ser mais precisa e
garantir confiabilidade dos dados.
 A técnica de imobilização pode ser sugerida para estudos futuros com o objetivo de
manter as enzimas mais estáveis.
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