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Produção de óleo básico a partir da soja já é realidade 
 

Com um investimento de US$ 7 milhões na empresa de tecnologia biossintética, 
Biosynthetic Technologies, LLC, a empresa Monsanto tornará possível terminar a 
construção da fábrica que utilizará um óleo de soja rico em ácido oleico altamente 
puro para a fabricação de biolubrificantes com características iguais ou superiores 
aos melhores óleos obtidos a partir do petróleo. 
 

 

A Monsanto desenvolveu um produto, denominado Vistive Gold, que melhora de forma 

considerável a estabilidade á oxidação do óleo de soja e reduz a quantidade de gordura 

saturada. O óleo melhorado traz benefícios tanto para a indústria alimentícia como para 

outras aplicações industriais, como os lubrificantes. 

 

O CEO da empresa Biosynthetic Technologies, Sr. Allen Barbieri, informou que a 

tecnologia biossintética pode obter ácidos graxos de qualquer material rico em ácido 

oleico, incluindo a canola, a palma e a soja, e depois reconfigurar esses ácidos, através 

de reações químicas e utilização de catalizadores, em uma nova molécula. 

 

A nova molécula pode adquirir uma estrutura com muitas características da 

Polialfaolefina (PAO), no que diz respeito a lubrificação. De acordo com  Barbieri, o 

desempenho dessas moléculas quanto aos requisitos de estabilidade à oxidação e 

hidrolítica tem se mostrado superior aos óleos básicos do grupo III e à PAO. 

 

Barbieri também espera que o preço, com relação à produção em escala, será menor do 

que a PAO, e provavelmente superior ao grupo III, e os primeiros lubrificantes acabados 

utilizando óleo básico biossintético deverão chegar ao mercado já em 2013. Conforme 

informa o CEO, vários fabricantes mundiais de automóveis já estão formulando e 

certificando lubrificantes a partir de base biossintética, e também estão sendo realizados 

testes com misturas com básicos de petróleo do grupo III e PAO, com proporções de 20 

a 70 porcento de óleo básico biossintético. 

 

 

 

Fonte: Monsanto Company 

 

 


