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Resumo 
O projeto teve como objetivo o preparo de um biocatalisador através da imobilização da lipase Burkholderia cepacia no 

suporte polimérico polihidroxibutirato (PHB) que desempenhasse a mesma função de um catalisador químico na síntese 

de lubrificante sustentável através da reação entre o ácido oleico e álcool isoamílico. Os melhores parâmetros tanto para 

reação de imobilização quanto para a reação de esterificação foram avaliados. 
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Introdução 
O possível esgotamento das fontes de matéria-

prima no futuro, tem exigido cada vez mais constante 
inovação tecnológica em relação a produtos 
biodegradáveis. Desta forma, a química verde vem 
atender as lacunas dos setores industriais que utilizam 
comumente reagentes químicos na maioria dos seus 
processos, como por exemplo a utilização de micro-
organismos e enzimas em substituição aos catalisadores 
químicos convencionais (WILLING, 2001). 

Assim, este projeto consistiu na elaboração de 
um biocatalisador através da imobilização da lipase 
Burkholderia cepacia no suporte polihidroxibutirato (PHB) 
que desempenha-se a mesma função de um catalisador 
químico na síntese de lubrificante através da reação de 
esterificação entre o ácido oleico e álcool isoamílico. 

A fim de obter os melhores parâmetros 
reacionais para biocatalisador, realizou-se a 
caracterização do derivado lipase-suporte para 
temperatura, pH e velocidade de rotação do agitador 
orbital. Já para os melhores parâmetros reacionais da 
esterificação, foi analisado a porcentagem de 
biocatalisador, quantidade de água e fração molar entre 
os substratos. 

 

Resultados e Discussão 
As reação de imobilização e de esterificação foram 
realizadas, respectivamente, através de adaptações dos 
estudos  de Dhake e colaboradores (2012) e  Kuzminska 
e colaboradores (2015). 
 

Figura 1. Atividade relativa da lipase imobilizada no PHB a) 
Em função da temperatura b) Em função do pH c) Em 

função da rotação. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Tabela 1. Síntese do biolubrificante a partir do ácido oleico 
e álcool isoamílico em relação ao tempo de esterificação. 

 
 
 

 
 
 
 

Figura 2. Síntese do biolubrificante em relação a 

quantidade de água 

 

Conclusões 
Para a atividade enzimática obtiveram-se 60°C, pH 8,0 e 
250 rpm como condições ótimas. Enquanto para a 
reação de esterificação, definiu-se carregamento de 
lipase de 2,5% (m/v) e 25μL de água. Outras condições 
reacionais ainda estão em andamento. 
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