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Resumo: O biodiesel é um biocombustível produzido 

a partir de fontes renováveis e sua utilização poderá 

reduzir, ou mesmo substituir, o diesel derivado de 

petróleo. Este projeto visa o estudo da síntese do 

biodiesel a partir da reação de transesterificação do óleo 

de soja com o álcool etílico via catálise enzimática.  

 

1. Introdução 
Desde 1860 a demanda mundial de energia é 

suprida a partir de combustíveis derivados do petróleo. 

Um protótipo feito mais tarde, no ano 1900, pelo 

próprio Rudolph Diesel, de motor com óleo de 

amendoim se tornou uma ideia viável. Porém, o 

combustível de origem vegetal deixava depósitos de 

carbono nos injetores, danificando o motor. Pesquisas 

subsequentes conduziram à descoberta da 

transesterificação, que é a quebra da molécula de 

triglicerídeo em glicerina e ésteres de ácidos graxos, sob 

a ação de um catalisador que pode ser alcalino, ácido ou 

enzimático (Figura 1). [1] 
 

 
Figura 1 - Reação de transesterificação. 

       Os catalisadores enzimáticos possuem algumas 

vantagens frente aos ácidos e básicos, como a menor 

sensibilidade à água (não formam sabões), recuperação 

e separação do biodiesel e menor geração de resíduos. 

       O biodiesel surge como uma alternativa para a 

substituição ao óleo diesel, contribuindo para minimizar 

a dependência das importações do petróleo, e também 

para a redução da poluição ambiental, através da 

diminuição das emissões de gases poluentes. [1] 

 

2. Metodologia 
O óleo de soja foi caracterizado através da 

determinação do índice de acidez e saponificação, 

especificando sua massa molar. Determinou-se, em 

seguida, a atividade enzimática das lipases imobilizada, 

Lipozyme TL e 435, pelo método da hidrólise. Com 

isso, foi avaliada a influência da razão molar de óleo de 

soja, etanol e terc-butanol, da temperatura do meio 

reacional e da seletividade das enzimas estudadas na 

reação de síntese do biodiesel. Um modelo estatístico 

evolucionário a partir dos resultados de um 

planejamento estatístico inicial para ambas as enzimas. 

Na Figura 2 encontra-se as condições dos ensaios 

(proporção/temperatura) para cada modelo de análise.  
 

 
Figura 2 – Diagrama de análises da variação da 

temperatura e proporção (óleo de soja, etanol e terc-

butanol, respectivamente). 

 

        Os ensaios foram realizados em duplicata a uma 

rotação de 200 rpm por 12h. O biodiesel formado foi 

estimado de forma indireta utilizando o método 

analítico do periodato, que quantifica a glicerina. 

 

3. Resultados 
Os ensaios foram realizados como descrito acima e os 

melhores resultados da síntese do biodiesel são 

mostrados abaixo.  
 

Tabela I: Principais resultados 

Resultados – Lipozyme 435 

Proporção Temperatura % glicerina % rendimento 

1:8:4 30°C 9,32 42,51 

1:10:5 40°C  10,28 51,42 

1:10:5 60°C  16,38 75,98 
 

Resultados - Lipozyme TL 

Proporção Temperatura % glicerina % rendimento 

1:8:4 50°C 5,00 18,03 

1:10:5 60°C  8,82 27,45 

1:8:5 50°C  7,59 27,98 

 

4. Conclusões 
As análises realizadas evidenciaram maior afinidade 

da enzima Lipozyme 435 na síntese do biodiesel, com 

condição ótima á 60°C utilizando emulsão de proporção 

1:10:5. 
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