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Após a realizações de testes de todos os solventes com 
etanol e metanol chegou-se ao seguintes dados:

Em vista dos resultados, o planejamento central
composto foi feito utilizando etanol como álcool reacional,
terc-butanol como solvente e 3 horas de reação.

Óleo de soja

Álcool
(etanol e metanol)

Solvente ( hexano, terc-butanol 
e líquidos iônicos);

Temperatura( CCD, 30°C 60°C);
Tempo (cinética);

Razão molar (CCD, 3:1 – 9:1)
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INTRODUÇÃO

A lipase (EC 3.1.1.3) é uma enzima hidrolítica que tem grande
potencial em aplicações comercias e em síntese orgânica, como
por exemplo, pode ser utilizada com catalisador de reações de
transterificação.

O biodiesel é uma mistura de ésteres de ácidos graxos
obtidos a partir da transesterificação de triglicerídeos de
origem animal ou vegetal com alcoóis, que atualmente é uma
alternativa na substituição do convencional diesel de petróleo
por ser um combustível biodegradável derivado de fontes
renováveis. Este trabalho teve como objetivo testar e otimizar as
condições da reação de transesterificação enzimática para
produção de biodiesel através da utilização de óleo de soja com
diferentes alcoóis de cadeia curta (metanol e etanol) como
álcool reagente.

METODOLOGIA
A transesterificação utilizou a lipase de Thermomyces

lanuginosus como catalisador, imobilizada em Immobead 150 via
ligação covalente multipontual, com carga de 150 mg de
proteína por grama de suporte com 100 % de rendimento de
imobilização e eficiencia de 76 %.

Temperatura, razão molar e quantidade de derivado
enzimático: planejamento experimental composto (CCD)
contendo 3 fatores com 5 níveis e 4 repetições do ponto central.

A análise do rendimento das reações foi realizada por
cromatografia gasosa com detector de ionização de chama (FID)
e uma coluna capilar DB-5.

RESULTADOS
A cinética realizada demonstrou um perfil de reação muito

similar para reações com etanol e com metanol.

CONCLUSÃO

Após esse conjunto de análises, foi possível determinar as
condições ideais de reação para o derivado de TLL imobilizada
em Immobead 150. Demonstrou-se que o etanol é o álcool
reacional de melhor desempenho para este derivado,
confirmando que a TLL apresenta alta estabilidade neste álcool,
além de vantagens frente ao metanol como possuir um menor
preço e não apresentar toxicidade.

As condições otimizadas de reação em 3 horas foram
etanol como álcool reacional na proporção de 1:6 (óleo :
etanol), terc-butanol como solvente de reação, 15 % do
derivado enzimático (relacionado com o peso do substrato), e
uma temperatura de 37 ºC. O rendimento de síntese de
biodiesel de 54 % por catálise enzimática num tempo de 3 horas
se mostra promissor industrialmente, inclusive para o
desenvolvimento de reatores enzimáticos.
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Figura 1 – Gráfico das cinéticas de reação realizadas utilizando etanol e metanol 
como alcool reacional

Figura 2 – Influência do solvente sobre o rendimento em reações com etanol e 
metanol
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