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PROCESSO DE IMOBILIZAÇÃO DE ENZIMAS UTILIZANDO COMPOSTOS 

LAMELARES NATURAIS OU SINTÉTICOS. 

Enzimas são catalisadores biológicos, constituídos de substâncias orgânicas de natureza 

protéica, sendo encontrados na natureza e em todos os seres vivos. As enzimas 

	

5 	apresentam uma infinidade de funções biológicas e cada vez mais são aplicadas 

industrialmente. Os maiores consumidores de enzimas são as indústrias de detergentes, 

amido e de laticínios embora outras área têm crescido significativamente. Uma das grandes 

dificuldades na aplicação mais ampla das enzimas está centrada no seu alto custo e 

dificuldades do processo de separação e reutilização. As etapas de separação e reuso 

	

10 	podem ser facilmente contornadas pelo seu processo de imobilização, no qual consiste no 

confinamento físico ou localizado em uma região definida no espaço, com retenção da sua 

atividade catalítica e que permite o uso repetido e contínuo. Os suportes necessitam ser 

inertes e insolúveis, tornando as enzimas mais baratas, mais fáceis de serem utilizadas, 

mais estáveis a processos de desativação e ecologicamente compatíveis. Idealmente, o 

	

15 	suporte deverá ter algumas características como: morfologia adequada e controlável, 

elevadas propriedades mecânicas e de abrasão, ser estável quimicamente, possuir grupos 

funcionais adequados para a imobilização, ser passível de sofrer inchamento, formar géis 

para criar porosidade, entre outros. Os compostos lamelares satisfazem a maioria dessas 

exigências de tal forma que a presente invenção refere-se ao processo de imobilização de 

	

20 	enzimas variadas em compostos lamelares naturais ou sintéticos. Os compostos lamelares 

sintéticos são os hidroxissais lamelares (HSL) e hidróxidos duplos lamelares (HDL), 

intercalados com ânions hidrofilicos elou hidrofóbicos, conforme a conveniência e o tipo de 

enzima. Os HSL possuem a fórmula genérica M"(OH)2 _x(Am m•nH2O, onde M" é um cátion 

metálico (Mg, Ni Zn, Ca, Co, Cu e Mn) ou misturas de até três metais simultaneamente em 

	

25 	qualquer proporção, os valores de "x" encontram-se entre 0,3 e 1,0 em qualquer proporção, 

"z" entre zero e 2 em qualquer proporção e A corresponde a um ânion orgânico ou 

inorgânico. Os hidróxidos duplos lamelares possuem fórmula genérica [M'1 ,_ xMillx(OH)2][A'-

]x,r.zH2O, onde M" (Mg, Ca, Sr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu e Zn), M" (Al, Cr, Fe), "x" encontra-se 

entre 0,05 e 0,5 em qualquer proporção, "z" entre zero e 2 em qualquer proporção e A 

	

30 	corresponde a um ânion orgânico ou inorgânico, como descrito para o HSL. Os compostos 

lamelares naturais consistem nos argilominerais da classe dos filosilicatos do tipo 1:1 e 2:1, 

a primeira classe consta dos caulins (composição ideal Al2Si2O5(OH)4.nH20, onde n= zero 

para a caulinita e 2, para a haloisita) e a segunda classe, os argilominerais pertencentes ao 

grupo do talcolpirofilita, esmectitas e vermiculitas (tipo 2:1) cujas fórmulas sejam 

35 Mg3S14O1o(OH)2  (talco); Al2Si4O1o(OH)2  (pirofilita); (Mg,Fe++,Al)3(AI,Si)4O1fl(OH)2 4H20 

(vermiculita) e esmectita (montmorilonita — (Na, Ca)0 , 33(AI,Mg2)(Si4O10(OH)2  nH2O; nontronita 

- Na0,3Fe2((Si,AI)4010)(OH)2.nH2O; saponita — Ca0, 25(Mg,Fe)3((Si,AI)4O1o(OH)2.nH2O) ou 
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misturas de argilominerais do grupo, em qualquer proporção. O processo de imobilização 

pode ser realizado de formas distintas (desenho 1), utilizando-se métodos físicos ou 

químicos e enzimas com diferentes funções, suspensas em solução aquosa ou de outros 

solventes. No processo de imobilização utilizando-se os materiais lamelares sintéticos, 

	

5 	utiliza-se os materiais previamente preparados ou sintetizados "in-situ", na presença das 

enzimas. As forças que mantêm a enzima imobilizada podem ser iônicas, covalentes, 

similaridade na polaridade (bioafinidade), ligação metálica, etc. As letras descrevem os 

seguintes processos, podendo várias formas de imobilização ocorrer de forma simultânea 

ou concomitante. 

	

10 	A — O composto lamelar é esfoliado em um solvente qualquer no qual está dispersa a 

enzima, após evaporação do solvente em temperaturas brandas, ocorre a sedimentação 

das lamelas individuais, encapsulando a enzima na forma de uma casa de cartas. Aplica-se 

esse processo quando do uso de compostos lamelares previamente preparados e 

esfoliáveis num solvente adequado, sendo adequado aos compostos lamelares naturais ou 

	

15 	sintéticos. 

B — O composto lamelar é disperso em um solvente qualquer no qual a enzima está 

dispersa, após evaporação do solvente em temperaturas brandas, ocorre a sedimentação 

dos cristais do composto lamelar, encapsulando a enzima na forma de uma casa de cartas. 

Aplica-se esse processo quando do uso de compostos lamelares previamente existentes, 

	

20 	sendo naturais ou sintéticos ou sintetizados "in-situ". 

C — A enzima é imobilizada na face basal dos cristais lamelares, seja por interações 

eletrostáticas, por semelhança de polaridade ou através de reação de funcionalização, na 

qual a enzima é ligada covalentemente ao material lamelar. Aplica-se esse processo 

quando do uso de compostos lamelares previamente existentes, sendo naturais ou 

	

25 	sintéticos ou sintetizados "in-situ". 

D — A enzima é intercalada entre as lamelas do cristal lamelar, esse procedimento é 

especialmente adotado quando da síntese dos compostos lamelares de forma "in-situ". 

E - A enzima é intercalada somente nas laterais do cristal lamelar, esse procedimento é 

especialmente adotado quando da síntese dos compostos lamelares de forma "in-situ". 

	

30 	F - A enzima é imobilizada na face lateral dos cristais lamelares, seja por interações 

eletrostáticas, por semelhança de polaridade ou através de reação de funcionalização, na 

qual a enzima é ligada covalentemente ao material lamelar. Aplica-se esse processo 

quando do uso de compostos lamelares previamente existentes, sendo naturais ou 

sintéticos ou sintetizados "in-situ". Um procedimento padrão que pode ser adotado para a 

	

35 	intercalação de qualquer enzima em um HDL é descrito a seguir: Uma solução 0,1 Mol1L 

contendo uma mistura de sais de nitrato de magnésio e nitrato de alumínio na proporção de 

2:1 é preparada. Uma segunda solução de NH4OH é preparada com uma concentração de 
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0,1 Mol/L. As duas soluções são simultaneamente adicionadas, sob atmosfera protetiva de 

nitrogênio ou argônio, à uma suspensão de uma enzima (concentração adequada que 

depende das cargas negativas na sua superfície) e o pH ajustado para levemente alcalino, 

momento que precipita o HDL. Após a precipitação, a mistura é agitada e caso sejam 

	

5 	necessários cristais pequenos, o material é isolado imediatamente por centrifugação e 

secado em um "spray dryer". Caso cristais maiores sejam necessários, a mistura poderá 

permanecer em contato com a solução mãe por tempos variados, à temperatura ambiente 

ou levemente aquecida, isolado por centrifugação e secado em um "spray dryer". Medidas 

de difração de raios X irão atestar ou não o processo de intercalação da enzima entre as 

10 lamelas do HDL. Caso não ocorra intercalação, outras técnicas analíticas serão 

necessárias para a sua quantificação. Um procedimento semelhante pode ser adotado para 

a imobilização de uma enzima em um gel de uma montmorilonita, por exemplo: Uma 

determinada massa de montmorilonita é dispersa em água até a formação de um gel. A 

esse gel é adicionada uma suspensão de uma enzima em água, sendo a mistura agitada 

	

15 	por alguns minutos. Em seguida o gel resultante é secado em um "spray dryer", sendo 

passível de ser utilizado em reações variadas. As enzimas a serem utilizadas são de 

classes variadas, desde oxidorredutases, transferases, hidrolases, liases, isomerases e 

ligases. 
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REINVIDICAÇÕES 

 

1- PROCESSO DE IMOBILIZAÇÃO DE ENZIMAS UTILIZANDO COMPOSTOS 

LAMELARES SINTÉTICOS, caracterizado pelo uso de materiais de origem 

sintética denominados hidroxissais lamelares (HSL) cuja fórmula genérica 

seja M2+(OH)2-x(Am-)x/m•nH2O, onde M2+ é um cátion metálico (Mg2+, Ni2+, 

Zn2+, Ca2+, Co2+, Cu2+ e Mn2+) ou misturas de até três metais simultâneos 

em qualquer proporção, “x” encontra-se entre 0,3 e 1,0 em qualquer 

proporção, “z” entre zero e 2 em qualquer proporção e An- corresponde 

a qualquer ânion orgânico ou inorgânico. 

 

2- PROCESSO DE IMOBILIZAÇÃO DE ENZIMAS UTILIZANDO COMPOSTOS 

LAMELARES SINTÉTICOS, caracterizado pelo uso de enzimas das classes 

das oxidorredutases, transferases, hidrolases, lipases, isomerases e 

ligases. 

 

3- PROCESSO DE IMOBILIZAÇÃO DE ENZIMAS UTILIZANDO COMPOSTOS 

LAMELARES SINTÉTICOS, de acordo com a reivindicação 2, 

caracterizado pelo processo de dispersão da enzima em um solvente 

adequado, não qual a enzima não sofra o processo de desativação. 

 

4- PROCESSO DE IMOBILIZAÇÃO DE ENZIMAS UTILIZANDO COMPOSTOS 

LAMELARES SINTÉTICOS, de acordo com as reivindicações de 1 a 3, 

caracterizado pela mistura do composto lamelar previamente 

sintetizado, com a suspensão da enzima, após reação de imobilização, 

o material é isolado e secado. 

 

5- PROCESSO DE IMOBILIZAÇÃO DE ENZIMAS UTILIZANDO COMPOSTOS 

LAMELARES SINTÉTICOS, de acordo com as reivindicações de 1 a 3, 

caracterizado pela mistura dos precursores dos sólidos com a suspensão 
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da enzima e sob atmosfera protetora de nitrogênio ou argônio, 

alteração do pH da mistura para levemente alcalino para precipitação 

do sólido (uso de NH4OH ou NaOH). Após a reação de síntese da matriz 

e simultanea reação de imobilização, o material é isolado e secado. 

6- PROCESSO DE IMOBILIZAÇÃO DE ENZIMAS UTILIZANDO COMPOSTOS 

LAMELARES SINTÉTICOS, de acordo com as reivindicações de 1 a 3, 

caracterizado pela adição do composto lamelar a um solvente 

adequado e processamento da reação de delaminação/esfoliação. 

Essa suspensão de material lamelar nanoparticulado é misturada com a 

suspensão da enzima e após reação de imobilização, o material é 

isolado e secado. 

 

7- PROCESSO DE IMOBILIZAÇÃO DE ENZIMAS UTILIZANDO COMPOSTOS 

LAMELARES SINTÉTICOS, de acordo com as reivindicações 1, 

caracterizado pela hidrofobização da superfície dos materiais 

lamelares, seja por intercalação ou funcionalização. 

 

8- PROCESSO DE IMOBILIZAÇÃO DE ENZIMAS UTILIZANDO COMPOSTOS 

LAMELARES SINTÉTICOS, de acordo com a reivindicação 7, 

caracterizado pela mistura do composto lamelar previamente 

hidrofobizado, com a suspensão da enzima, após reação de 

imobilização, o material é isolado e secado. 

 

9- PROCESSO DE IMOBILIZAÇÃO DE ENZIMAS UTILIZANDO COMPOSTOS 

LAMELARES SINTÉTICOS, caracterizado pela aplicação dos materiais 

sólidos em aplicações variadas seja na indústria de produtos 

biotecnológicos, quanto na área diagnósticos, biosensores, métodos 

cromatográficos de bioafinidade, entre outros. 
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