
Resumo 

 

As aulas laboratoriais são uma parte muito importante do ensino de Engenharia 

Química. Nestas aulas deverão existir trabalhos complexos com relevância industrial. 

Foi objectivo deste projecto desenvolver um novo trabalho laboratorial baseado num 

catalisador biológico para o estudo didáctico da inversão da sacarose. Este trabalho foi 

desenvolvido em oposição a um trabalho semelhante, já disponível nos laboratórios da 

FEUP-DEQ, mas baseado num catalisador inorgânico. 

Foi estudada a cinética da inversão da sacarose em fase homogénea com dois 

métodos de detecção diferentes, nomeadamente um sistema FIA com um 

espectrofotômetro e um polarímetro. Os dados resultantes foram ajustados ao modelo 

de Michaelis-Menten. O ajuste dos dados do sistema FIA foi bom e as suas constantes 

aparentam estar de acordo com dados obtidos na literatura. Os dados obtidos com o 

polarímetro demonstram um forte desvio do modelo de Michaelis-Menten para 

concentrações altas de sacarose. Utilizou-se um novo método [10] que ajusta bem aos 

dados experimentais, porem as constantes cinéticas daí retiradas não se aproximam 

das constates obtidos na mesma fonte. 

Foram realizados uma serie de ensaios simples que permitiram estimar a composição, 

e a quantidade, das esferas de enzima imobilizada para se conseguir conversões 

significativas no tempo disponível numa aula laboratorial. Estes dados permitem 

terminar a construção da instalação. 

Por fim foi testada a inversão em fase heterogénea na instalação finalizada. Vemos que 

uma coluna com cerca de 70 ml de esferas com uma composição na proporção 1 para 

2 enzima – alginato, consegue conversões superiores a 50 % com concentrações de 

sacarose de 100 a 200 gramas por litro num tempo de 10 a 15 minutos. 
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Abstract 

 

Laboratory classes are an important component in the teaching of Chemical 

Engineering. These classes should contain complex, and industrially relevant, 

experiments. This body of work consists of the development of a new laboratory 

experiment based on a biological catalyst for the study of sucrose inversion. This 

experiment is developed as a counterpoint on a similar experiment already used in the 

laboratories of FEUP-DEQ, which uses a non-organic catalyst. 

The kinetics of sucrose inversion was studied in a homogenous phase reactor using two 

methods of glucose detection, i.e. a FIA system with a spectrophotometer and a 

polarimeter. Resulting data was adjusted to the Michaelis-Menten model. The data 

collected via the FIA setup adjusted well and its constants appear to be in agreement 

with those found in literature. The data collected from the polarimeter however 

demonstrates a strong deviation from the Michaelis-Menten model for high sucrose 

concentration. Another method was used [10] which adjusts well to the data however the 

constants there from obtained are not similar to those obtained from the same article. 

A series of isolated reaction were performed in a closed heterogeneous reactor which 

allowed a good estimate of the composition and quantity of spheres with immobilized 

enzymes so as to manage significant conversion of a sucrose solution in the class 

timeframe. This information allowed the experimental installation to be completed. 

Finally, the inversion reaction was tested in the completed installation. With 

approximately 70 ml of spheres with a composition with a 1 to 2 enzyme-alginate 

proportion a 50% conversion was possible for sucrose solutions of 100 to 200 grams per 

litre in 10 to 15 minutes. 


