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Introdução 

A utilização de sistemas de fluxo contínuo 

aplicados a biocatálise tem ganhado grande espaço 

na literatura nos últimos anos, principalmente devido 

a possibilidade de aumentar o tempo de meia vida 

do biocatalisador e também a produtividade do 

processo a ser desenvolvido. 
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Neste contexto, a utilização de lípases em 

reatores de fluxo contínuo é bastante promissor 

visto que estas são enzimas com grande 

aplicabilidade em síntese orgânica e que não 

precisam de condições especiais de utilização como 

co-fatores e água como solvente. 

Neste trabalho mostramos os resultados obtidos 

para síntese de ésteres derivados de ácido graxos, 

em condições de batelada e fluxo contínuo 

catalisado pela enzima Novozym 435. Estes ésteres 

são produtos importantes na caracterização de 

manteigas e margarinas. A abordagem utilizada visa 

o desenvolvimento de um processo simples e 

combinatório para produção destes marcadores.  

Resultados e Discussão 

Em primeiro lugar, os ácidos graxos foram 

agrupados de acordo com o nível de instauração e 

colocados a reagir em grupos, na presença de 

lipases utilizando Etanol como solvente, em 

diferentes tempos reacionais em reatores de 

batelada. Os resultados estão descritos na tabela 1 

seguir: 

Tabela 1. Resultados em Batelada 

Condições reacionais: 40°C e 130rpm 

Os ácidos graxos utilizados foram: saturados (ácidos 

palmítico e esteárico), poli-insaturados (ácidos 

linoleico e linolênico) e mono insaturados (ácido 

oleico) 

 

    Como pode ser observado, a presença de 

instauração, uma ou mais, leva a formação dos 

respectivos ésteres com maior conversão. Este 

resultado é interessante pois mostra uma maior 

afinidade da enzima por este substrato.  

   Além disso, esses mesmos ácidos foram testados 

sob condições de fluxo contínuo, com a enzima 

Novozyme 435, em Etanol a 40ºC. Como segue na 

Tabela 2. 

Tabela 2. Resultados em Fluxo Contínuo 

 

Sob condições de fluxo contínuo, os resultados 

foram semelhantes com conversões quantitativas no 

que diz respeito aos ácidos graxos poli e mono 

insaturados e conversões que dependem 

diretamente da velocidade de fluxo utilizada no caso 

dos ácidos graxos saturados. 

Conclusões 

 A partir destes resultados podemos dizer que 

tempos de residência da ordem de 2 minutos, em 

fluxo contínuo, oferecem conversões em torno de 

99%, fazendo desta técnica uma excelente 

alternativa ao processo em reatores de batelada, 

que também tiveram boas conversões, porém, em 

um tempo reacional de 1 hora. 
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 Conversão (%) 

Tempo 
(min) 

Ácidos 
Mono 

insaturados 

Ácidos 
Poli 

insaturados 

Ácidos 
Saturados 

20 70 59 40 
40 87 79 35 

60 99 90 35 

 Conversão (%) 
Tempo de 
Residência 

(min) 

Ácidos 
Mono 

insaturados 

Ácidos 
Poli 

insaturados 

Ácidos 
Saturados 

20 98 99 85 
7 97 98 60 

2 99 99 15 


