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Introdução

Lacases são multicobre-oxidases, que 
catalisam a redução de dioxigênio para água via 
transferência de 4 elétrons.1 O leque de substratos 
da lacase pode ser ampliado através da utilização 
de mediadores, que são moléculas ativas em redox 
e que compõem o sistema LMS (Laccase Mediator 
System). A imobilização da enzima potencializa sua 
utilização em aplicações industriais, pois permite 
sua reutilização, assim como a melhoria de sua 
estabilidade e, eventualmente, mesmo de sua 
atividade enzimática.2 

Resultados e Discussão

Os biocatalisadores foram preparados 
através da funcionalização da nanosílica utilizando 
APTES (aminopropiltrietoxisilano), seguido da 
formação de ligações cruzadas entre a enzima e o 
suporte utilizando glutaraldeído como reagente 
bifuncional, numa única etapa.3 A  funcionalização 
da nanosílica, assim como a ligação da enzima ao 
suporte  funcionalizado,  são feitos através  de dois 
longos  tempos  de  incubação,  o  1º com  APTES 
(aminopropiltrietoxisilano)  e  o  2º com  GLUT 
(glutaraldeído), o que estudamos neste trabalho. Os 
biocatalisadores foram utilizadas nas reações de 
oxidação do álcool p-metoxibenzílico  (1), utilizando 
1-hidroxibenzotriazol  (HBT)  como mediador, 
produzindo o aldeído correspondente  (2), 
acompanhadas por CG/EM. 

Esquema 1. Oxidação de (1) por LMS.

O processo foi estudado através de um 
planejamento fatorial completo 32, estando os 
fatores, níveis, % de produto e atividade residual na 
Tabela 2.

As variações porcentuais observadas nas 
distintas condições estão agrupadas na Tabela 1.

Tabela 1. Variações  obtidas  entre  os  níveis 
estudados.

Tabela  2. Fatores,  níveis  e  respostas  do  plan. 
fatorial  32.

Conclusões

O estudo mostrou que o aumento do tempo 
de incubação com APTES leva à  diminuição da % 
de produto, assim como da atividade residual. O 
mesmo comportamento foi observado para o tempo 
de incubação com GLUTALDEÍDO, sendo os níveis 
de máximo rendimento iguais a  24 h, para os dois 
fatores. 
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Entrada t-APTES
% Produto*
(1°→ 3° uso) (entre 1° e 3°)

1 -1 -1   98 → 13 13 %
2 0 -1   85 → 10 12 %
3 1 -1 46 → 5 11 %
4 -1 0   96 → 11 11 %
5 0 0   80 → 10 12 %
6 1 0 41 → 1  2 %
7 -1 1   93 → 12 13 %
8 0 1 72 → 1  1 %
9 1 1 39 → 1  1 %

t-GLUT
Ativ. residual

 Δ% Produto (no 1° uso, 

-1 0 1  -1 (24h) a +1 (72h)

t-APTES

-1 98 96 93 -  5 %
0 85 80 72 - 15 %
1 46 41 39 - 15 %

 Δ% Produto (no 1° uso, 

com t-APTES indo de - 53 % - 57 % - 58 %
 -1 (24h) a +1 (72h)

t-GLUT
com t-GLUT indo de


