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Introdução 

Os ésteres são substâncias de variadas aplicações 
na indústria cosmética e alimentícia. Sua síntese é 
comumente mediada por catalisadores de baixa 
seletividade sob altas temperaturas, gerando 
subprodutos que afetam a qualidade do produto 
obtido

1
. Já a síntese por rota biocatalítica pode ser 

conduzida em condições brandas de temperatura 
devido à seletividade das enzimas (lipases), 
mostrando-se como alternativa para incremento da 
qualidade do processo e redução de impactos 
ambientais. Todavia, o alto custo de enzimas 
comerciais tem sido impeditivo para a adoção da 
biocatálise industrialmente. Neste trabalho 
avalariam-se as sínteses de octil-ésteres (caprilato, 
caprato e laurato de octila) que são importantes 
agentes emolientes, utilizando como catalisadores 
enzimas imobilizadas não-comerciais obtidas de 
Candida antarctica (CalB MD27 e LipB MD27), cujo 
desempenho foi comparado ao das enzimas 
comerciais Novozym 435 e Lipozyme RM IM. A 
definição das condições estudadas e a interpretação 
dos resultados obtidos utilizou uma abordagem 
matemática proposta pelo grupo (nomeada de 
SER), que relaciona as diferenças entre as massas 
de substratos com o conteúdo de biocatalisador 
utilizado na reação, para estabelecer as condições 
reacionais estudadas. Esta relação ajuda a predizer 
o comportamento da reação considerando os efeitos 
combinados da razão molar e da carga enzimática, 
levando a sínteses de alta conversão com baixas 
cargas enzimáticas.   

Resultados e Discussão 

Todas as reações foram conduzidas a 50 °C por 24 
h sob agitação de 200 rpm, sem solventes, com 
razão molar ácido:álcool fixa (1:1,3), avaliando-se 
as cargas enzimáticas de 1,5%, 4,0%, 7,5% e 10% 
(calculadas a partir de uma massa fixa de ácido). A 
conversão das reações foi calculada a partir da 
redução do índice de acidez no meio e por 
cromatografia gasosa. A enzima não-comercial CalB 
MD27 promoveu 91,7% de conversão na síntese do 
caprilato de octila com carga enzimática de 1,5%, 
frente a 94,6% de conversão com a Novozym 435 

com a mesma carga enzimática. O aumento da 
carga enzimática de 1,5% para 10,0% com a razão 
molar fixa nesta síntese não propiciou ganhos de 
conversão, sendo observado ligeiro decréscimo 
(89,9% com 10,0% de Novozym 435). Para o 
caprato de octila, a enzima não-comercial CalB 
MD27 propiciou conversão similar a promovida pela 
Novozym 435 (95,8% e 96,0%, respectivamente) 
com carga enzimática 4,0%, superando o observado 
com Lipozyme RM IM (87,8%) na mesma condição. 
Na síntese do laurato de octila, foram obtidas 
conversões médias de 90,5% e 93,0% com as 
lipases CalB MD27 e LipB MD27 com carga 
enzimática 1,5%, desempenho comparável ao 
obtido com 1,5% de Novozym 435 (93,9%). Apesar 
das diferenças de atividade enzimática de 
esterificação da CalB MD27 frente a Novozym 435 e 
Lipozyme RM IM (respectivamente, 1249 U.g

-1
, 

2679 U.g
-1

 e 2115 U.g
-1

), as lipases atingiram níveis 
similares de conversão após 24 h de reação.  

Conclusões 

As enzimas não-comerciais CalB MD27 e LipB 
MD27 apresentaram desempenho comparável as 
enzimas comerciais Novozym 435 e Lipozyme RM 
IM em termos de conversão para as sínteses dos 
octil-ésteres, indicando sua potencial aplicabilidade 
para a síntese biocatalítica de ésteres de cadeia 
média. O aumento de carga enzimática nem sempre 
produz efeitos positivos consideráveis nas 
esterificações, reforçando a hipótese de uma 
interdependência entre a razão molar e carga 
enzimática, como predito pela relação SER. Os 
resultados obtidos indicam a viabilidade do uso de 
cargas enzimáticas reduzidas, o que representa 
maior atratividade econômica para os processos 
biocatalíticos. Os resultados de conversão obtidos 
nas sínteses de octil-ésteres são promissores, 
considerando que as sínteses ainda não foram 
otimizadas em termos de temperatura, tempo de 
reação, agitação e sistema reacional. 
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