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Resumo: O biodiesel é um biocombustível produzido 

a partir de fontes renováveis de energia e sua utilização 

poderá reduzir, ou até substituir, o diesel derivado do 

petróleo. A síntese do biodiesel é fundamentada na 

reação de transesterificação entre um álcool de cadeia 

curta e um triacilglicerol na presença de um catalisador, 

podendo este ser a enzima lipase. As melhores 

condições obtidas no presente estudo mostraram um 

rendimento de 42,51% na produção de biodiesel via 

catálise enzimática utilizando a enzima Lipozyme 435. 

 

1. Introdução 
A demanda mundial por energia é suprida, em 

grande parte, por combustíveis derivados do petróleo 

desde 1860. Até que, alguns anos depois, Rudolph 

Diesel desenvolveu um protótipo de motor movido a 

óleo de amendoim. No entanto, o combustível de 

origem vegetal adicionado puro deixava depósitos de 

carbono nos injetores, danificando o motor. Pesquisas 

subsequentes conduziram à descoberta da 

transesterificação, a quebra da molécula de triglicerídeo 

em glicerina e ésteres de ácidos graxos, sob a ação de 

um catalisador, podendo este ser alcalino, ácido ou 

enzimático[1] (Figura 1). 

 

Figura 1 - Reação de transesterificação. 

2. Metodologia 
Para obtenção do biodiesel, foram realizados ensaios 

utilizando-se proporções molares entre óleo de soja, 

etanol anidro e álcool terc-butílico iguais a 1:4:2, 1:6:3 e 

1:8:4. Variou-se a temperatura entre 30, 40 e 50ºC 

utilizando a enzima Lipozyme 435 como catalisador. 

Todos os ensaios foram efetuados segundo o seguinte 

planejamento estatístico, obedecendo ao método 22. 

 

Tabela I - Condições de ensaio utilizadas. 

Condições Inferior (-) Central (0) Superior (+) 

Proporção 1:4:2 1:6:3 1:8:4 

Temperatura 30 ºC 40 ºC 50 ºC 

Tempo 12h 

mLipozyme 435 0,828 g 

 

O biodiesel formado foi estimado de forma indireta 

utilizando o método analítico do periodato, que 

quantifica a glicerina produzida. 

 

3. Resultados 
Os ensaios foram realizados como descrito acima e 

os melhores resultados da síntese do biodiesel são 

mostrados abaixo. 
Tabela II - Principais resultados obtidos. 

Resultados 

Ensaio %média glicerina %média rendimento 

1 8,9528 34,31 

2 3,8477 15,44 

3 9,3219 42,51 

4 2,9566 8,81 

5 6,3989 20,79 

 

A partir dos ensaios realizados durante a fase inicial 

do projeto foi possível determinar as condições de 

processo mais favoráveis à produção de biodiesel via 

catálise enzimática, através de um processo totalmente 

biotecnológico. As melhores condições foram: tempo de 

reação de 12h e agitação de 200 rpm em aparelho 

shaker; a razão molar óleo de soja : etanol : terc-butanol 

que apresentou melhor rendimento foi de 1:8:4 e a 

análise dos resultados também aponta a temperatura de 

30ºC como sendo a mais vantajosa. Utilizando as 

condições citadas acima foi possível obter um 

rendimento de 42,51% na produção de biodiesel via 

catálise enzimática utilizando a enzima Lipozyme 435 

como catalisador. 

 

4. Conclusões 
As melhores condições de trabalho obtidas foram na 

temperatura de 30ºC, catalisador enzima Lipozyme 435 

e emulsão de proporção molar 1:8:4, que obteve um 

rendimento de 42,51% na produção de biodiesel, como 

mostrado na Tabela II acima. Serão utilizados esses 

parâmetros para o início dos estudos com o reator de 

coluna para a produção de biodiesel. 
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