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RESUMO –A Produção de ésteres etílicos por catálise enzimática tem como vantagem a 
obtenção de biobrodutos com maior pureza possibilitando a reutilização do catalisador. 
Assim, Nanopartículas magnéticas de ferro (Fe3O4) (NPM) foram utilizadas como 
suporte para a imobilização de lipase B de Candida antarctica (CALB) e o biocatalisador 
(CALB-NPM) aplicado para a produção de ésteres etílicos. O suporte NPM possibilita a 
fácil separação da mistura reacional através do uso de magnetismo, tendo alta 
resistência química e mecânica, favorecendo assim o reuso do biocatalisador nos 
processos industriais. O uso da enzima CALB deve-se a sua capacidade de atuar em 
diversas reações conferindo um caráter de alta seletividade. A produção de ésteres 
etílicos foi realizada por transesterificação utilizando óleo residual da fritura (ORF) e 
analisada por cromatografia gasosa (CG/MS). A conversão máxima obtida foi de 37,14 
%. Planejamento experimental foi realizado para investigar a influência das variáveis: 
razão molar óleo/álcool, temperatura e massa de catalisador na conversão de 
triglicerídeos e ácidos graxos livres (AGLs) em ésteres etílicos. O biocatalisador (CALB-
NPM) apresentou baixas conversões quando comparado a catalisadores químicos. 

  

1. INTRODUÇÃO 

As reações químicas podem ser catalisadas por enzimas, que fornecem alta eficiência e 
seletividade em condições brandas de reação. As enzimas são consideradas catalisadores "verdes". A 
alta régio e estéreo seletividade das bioconversões pode simplificar os processos industriais, 
aumentando o rendimento e diminuindo a geração de subprodutos. Um típico exemplo de enzima é a 
lipase B de Candida Antarctica (CALB), uma enzima capaz de atuar em diversas reações, como, 
hidrólises e transesterificações. Contudo, um dos problemas do uso de enzimas como catalisadores 
homogêneos é a sua recuperação. Assim, é necessário o uso de suportes que retenham a enzima, 
mantendo suas características catalíticas (CATERINA et al., 2009).  

Nanopartículas magnéticas, devido ao ser caráter de superparamagnetismo, representam uma 



 
 

 
 

nova alternativa aos suportes convencionais para a imobilização enzimática, possibilitando novas 
propriedades, como elevada área superficial, maior tolerância a temperatura, boa reatividade química 
e interações fortes com as enzimas (YONG et al., 2008; LEI et al., 2009). 

 O superparamagnetismo facultam a esses materiais grande facilidade de isolamento e separação 
de meios multifásicos complexos pelo simples uso de um ímã permanente, e sua fácil dispersão 
depois de cessada a aplicação do campo. A preparação de nanomateriais com propriedades 
magnéticas e superfícies reativas permite a imobilização de enzimas, possibilitando uma maior 
recuperação e reutilização do biocatalisador, atendendo aos princípios da química "verde” (BRUNO 
et al., 2005). 

O óleo residual que, muitas vezes é descartado em solos e corpos d’água pode ser reutilizado 
para produção de bioprodutos de alto interesse industrial. Em estabelecimentos comerciais usam-se 
fritadeiras elétricas com volumes de 15 a 300 litros, podendo ultrapassar os 1.000 litros nos processos 
industriais. (HOCEVAR, 2005). No entanto, como não há uma legislação sobre o tema, torna-se 
difícil estimar o volume de OGR descartado. 

Assim, Nanopartículas Magnéticas de Ferro (Fe3O4) (NPM) foram utilizadas como suporte para 
a imobilização de lipase de Candida antarctica do tipo B (CALB) e posteriormente, o biocatalisador 
(CALB-NPM) aplicados para a produção do ésteres etílicos a partir de óleo residual de fritura de 
pastéis. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Imobilização de CALB em suporte NPM  

Seguindo metodologia apresentada por SOUZA (2013) a lipase do tipo B de Candida antarctica 
solúvel (CALB) foi imobilizada em nanopartículas magnéticas pré tradadas por APTS e ativadas por 
Glutaraldeído 25%. A imobilização foi realizada em presença do tampão bicarbonato de sódio 25mM, 
pH 7,0 a 25 ºC e tempo de incubação de 1 h.   

2.2. Medida de Atividade Enzimática 

A atividade hidrolítica da CALB solúvel e imobilizada foi determinada usando p-nitrofenol 
butirato (pNPB) como substrato, a pH 7,0 e 25ºC, de acordo com a metodologia descrita na literatura 
(KORDEL et al., 1991), com algumas modificações. Uma unidade de atividade (1 U) enzimática foi 
definida como sendo a quantidade de enzima capaz de hidrolisar 1 µmol de pNPB/min. A 
concentração de proteínas foi determinada pelo método (BRADFORDMM, 1976). 

2.3. Aplicação de CALB-NPM para a produção de ésteres etílicos  

A transesterificação foi realizada com 0,06g do óleo de fritura de pasteis pré-aquecido à 40 °C, 
variando-se a razão molar álcool/óleo (etanol), massa do catalisador (CALB-NPM) e temperatura. A 
reação foi conduzida em tubos plásticos (2ml) em um agitador orbital à 150 rpm durante 24 horas. A 



 
 

 
 

análise do meio reacional foi realizada através de Cromatografia Gasosa (CG/MS). O resultado do 
planejamento pode ser encontrado na Tabela 1 com a melhor condição ilustrada na Figura 1. 

A influência das variáveis que influenciam na produção de ésteres etílicos foi analisada através 
do planejamento fatorial completo23 com três níveis e três fatores. O planejamento do tipo DCCR 
(Delineamento Composto Central Rotacional) foi realizado utilizando o software STATISTICA 
(versão 10.0). As variáveis: razão molar óleo/álcool; massa de catalisador e temperatura foram 
avaliadas no planejamento experimental. A variável de resposta ou dependente foi a conversão de 
ORF em ésteres etílicos após a transesterificação com (CALB-NPM).  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.2 Aplicação do derivado para obtenção de ésteres etílicos 

A Tabela 1 mostra as respostas de conversão obtidas para os ensaios do planejamento 
experimental 33 com triplicata no ponto central para a produção de ésteres com ORF utilizando 
(CALB-NPM) como catalisador. O ensaio 4 apresentou conversão de 37,14%, as condições 
operacionais empregadas na reação com maior conversão foi razão molar óleo/álccol de 1/15, massa 
de catalisador 0,06 g e temperatura de 27 °C. 

Tabela 1 – Condições de reação e taxa de conversão 

Ensaio Temperatura (°C) Razão molar MCatalisador (g) 
Taxa de Conversão 

(%) 

1 27,0 9 0,02 7,42 

2 47,0 9 0,06 8,48 

3 47,0 15 0,02 3,74 

4 27,0 15 0,06 37,14 

5 37,0 12 0,04 10,77 

6 47,0 9 0,02 3,94 

7 27,0 9 0,06 7,25 

8 27,0 15 0,02 12,79 

9 47,0 15 0,06 2,96 

10 37,0 12 0,04 9,92 

11 37,0 7 0,04 1,85 

12 37,0 17 0,04 10,82 

13 37,0 12 0,01 6,51 

14 37,0 12 0,07 4,96 

15 20,2 12 0,04 4,80 

16 53,8 12 0,04 33,46 

17 37,0 12 0,04 9,96 



 
 

 
 

Os coeficientes dos efeitos de cada variável independente e das suas interações na conversão 
são apresentados na Tabela 2. Os valores estimados se referem à influência que essas variáveis 
exercem sobre a conversão a um nível de significância de 95%. A análise do valor de probabilidade 
(p) mostrou que a única variável que não é significativa é temperatura (linear). 

Tabela 2- Análises dos fatores de perturbação das variáveis independentes: massa de catalisador 
(C), razão molar (RM) e temperatura (T) sobre a conversão 

Variáveis Efeitos Erro Padrão p 

C* 3,7100 0,260159 0,004881 

C2* -3,1433 0,286343 0,008197 

RM* 6,5334 0,260159 0,001582 

RM2* -2,7214 0,286343 0,010891 

T* 0,3989 0,260159 0,264958 

T2* 6,3266 0,286343 0,002042 

C x RM* 4,8030 0,339914 0,004971 

C x T* -5,1026 0,339914 0,004408 

RM x T* -10,2422 0,339914 0,001100 

*significância de 95% 

O efeito positivo nos termos lineares da massa de catalisador e da razão molar mostrou que 
maiores conversões são obtidas para maiores concentrações de CALB e maiores razões molares. O 
efeito negativo no termo quadrático da massa de catalisador e da razão molar indicou variável 
apresenta um ponto máximo.  

A adequação do modelo matemático pode ser constatada pelo cálculo do fator F obtido com a 
análise de variância (ANOVA) mostrado na Tabela 3. O modelo é estatisticamente significante 
quando o valor de Fcalculado é maior que o valor de FTabelado. Para o modelo obtido o valor de Fcalculado 
foi maior do que o FTabelado, indicando uma boa representação dos dados experimentais pelo modelo. 

Tabela 1 - Análise da variância (ANOVA) 

Fonte de 

Variação 

Soma dos 

Quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Quadrado 

Médio 
Fcalc. 

Regressão 1566,2 14 111,87 484,3 

Erro 0,462 2 0,231  

Total SS 1565,8 16   

FTabelado=3,68     



 
 

 
 

A Figura 1 apresenta a superfície de resposta para a variável dependente conversão de ORF em 
ésteres etílicos utilizando a lipase CALB imobilizada em (Fe3O4) (NPM) como catalisador em função 
da razão molar óleo/etanol, da quantidade de catalisador e da temperatura. Observa-se que para baixas 
temperaturas maiores conversões são obtidas utilizando maiores massas de catalisador e o inverso é 
verificado para maiores temperaturas. Adotando 37°C como temperatura de reação, a conversão é 
maior para maiores a massas de catalisador e razões molares. 

 

Figura 1 - Superfície de resposta para a conversão de ORF em ésteres etílicos. 

4. CONCLUSÃO 

Verificou-se que maiores conversões para a produção de ésteres etílicos são obtidas utilizando 
maiores massas do biocatalisador (CALB-NPM). A redução de custos a partir de um processo com 
maior facilidade de sepração e redução de reações indesejáveis foi analisado, a enzima manteve suas 
características catalíticas. O biocatalisador produzido apresentou atividade catalítica e pode ser 
otimizado para reações de interesse industrial. 
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