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RESUMO 

Os combustíveis no Brasil têm sido produzidos em grandes escalas, gerando 

empregos e promovendo crescimento econômico e segurança energética. 

Biodiesel é um combustível alternativo ao diesel de petróleo, feito a partir de 

fontes renováveis tais como, óleos vegetais e gorduras de origem animal que 

reagem com um alcool na presença de catalisadores. A hidroesterificação é 

uma das rotas de produção de biodiesel e que tem sido muito investigada, 

consistindo em uma etapa de hidrolise seguida de esterificação. Estas reações 

quando realizadas com catalisadores heterogêneos, necessitam de altas 

temperaturas e pressões para ocorrer, o que pode ser contornado com o uso 

de enzimas como catalisador, as quais utilizam condições mais brandas. O 

crambe é uma oleaginosa que possui condições agronômicas favoráveis e uma 

considerável fonte de óleo não comestível. O uso de ultrassom tem se 

mostrado efetivo no aumento da atividade enzimática e na formação de 

microemulsões. Este trabalho teve comoobjetivo investigar a reação de 

hidrólise enzimática do óleo de crambe, visando a produção de ácidos graxos 

livres, empregando a lipase Lecitase Ultra (Fosfolipase A1), em reator batelada 

com agitação orbital e assistido de um reator batelada com 

cavitaçãoultrassônica por sonda. As conversões obtidas com o uso do 

ultrassom de sonda foram inferiores as obtidas pelo reator batelada com 

agitador orbital. Neste trabalho um planejamento de delineamento central do 

composto rotacional (DCCR) completo 2³ foi empregado para estudar os efeitos 

das variáveis temperatura, fração água/óleo (A/O) e fração de enzima/substrato 

(E/S, onde , S = massa de total de água e óleo), no rendimento da reação que foi 

acompanhada a partir da análise de acidez.  Os resultados do planejamento para o 

ultrassom mostraram que as condições ótimas foram atingidas nos limites 

estudados. Mostrando que o uso do ultrassom de sonda é superior aos 

métodos convencionais, formando emulsões significativamente maiores e 

melhores. Com apenas 4 horas de reação o rendimento em ácidos graxos foi 

de 57,7% à 40 ºC, diminuindo assim a cinética reacional, enquanto que para o 

agitador orbital o rendimento foi de 65,36%, porém,  foram necessárias 12 

horas de reação à 50 ºC. Foram realizados experimentos na condição ótima 
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para obtenção da cinética. Um modelo matemático cinético simplificado foi 

utilizado para descrever a cinética reacional. O uso de ultrassom apesar de 

fornecer menor conversão, se mostrou uma técnica promissora, pois diminui o 

tempo reacional.  

 

Palavras-chaves: Hidrólise. Ultrassom. Catálise enzimática. Crambe 
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ABSTRACT 

Fuels in Brazil have been produced in large scales, creating jobs and promoting 

economic growth and energy security. Biodiesel is an alternative fuel to 

petroleum diesel, made from renewable sources such as vegetable oils and 

animal fats which react with an alcohol in the presence of catalysts. The 

hidroesterificação is one of the biodiesel production routes and has been much 

studied, consisting of a hydrolysis step followed by esterification. These 

reactions when carried out using heterogeneous catalysts, require high 

temperatures and pressures to occur, which can be circumvented with the use 

of enzymes as a catalyst, which use milder conditions. The crambe is an oil that 

has favorable agronomic conditions and a major source of non-edible oil. The 

use of ultrasound has been shown to be effective in increasing enzyme activity 

and the formation of microemulsion. This work was comoobjetivo investigate the 

enzymatic hydrolysis reaction of crambe oil, aiming at the production of free 

fatty acids, using the Ultra Lecitase lipase (Phospholipase A1), batch reactor 

with orbital shaking and assisted a batch reactor with cavitaçãoultrassônica 

gavage. The conversions obtained using the ultrasound probe were lower than 

those obtained by the batch reactor with orbital shaker. In this study a central 

rotational design planning compound (CCRD) 2³ full was used to study the 

effects of varying temperature, fraction of water / oil (W / O) fraction and 

enzyme / substrate (E / S, where S = weight Total oil and water), the yield of the 

reaction was followed from acid analysis. The results of the planning for the 

ultrasound showed that the optimum conditions were met in the study limits. 

Showing that the use of the ultrasound probe is superior to conventional 

methods, significantly larger and better formed emulsions. With only 4 hours of 

reaction the yield of fatty acids was 57.7% at 40 ° C, thus decreasing the 

reaction kinetics, while the orbital shaker for yield was 65.36%, but 12 hours 

was required reaction at 50 ° C. Experiments were carried out in optimum 

condition to obtain the kinetics. A kinetic simplified mathematical model was 

used to describe reaction kinetics. The use of ultrasound despite providing 

lower conversion, proved to be a promising technique since it reduces the 

reaction time. 
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Title: Ultrasound use of the hydrolysis crambe oil enzyme using the lipase 
lecitase ultra (Phospholipase A1). 
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NOMENCLATURA 

 

%Acd – Percentagem de acidez (%)  

AGL – Ácido Graxo Livre 

A/O – Fração água/óleo 

DAG – Diacilglicerol 

E/S – Fração Enzima/Substrato  

G – Glicerol 

GL – Graus de Liberdade 

MAG - Monoacilglicerol 

M - Molaridade da solução de NaOH (N); 

P – Potência do ultrassom (%)  

QM – Quadrado Médio 

R2 - Coeficiente de determinação 

SQ – Soma Quadrática 

S – Substrato (massa total = massa de água + massa de óleo) 

t – Tempo de reação (h) 

TAG – Triacilglicerol 

Vol - volume de NaOH gasto na titulação da amostra (mL); 

 

𝑥𝑖 - Valor real da variável i; 

𝑋𝑖 - Valor codificado da variável i; 

𝑍 - Valor real da variável i no ponto central  

(L) – Linear 

(Q) – Quadrático 

DCCR – Delineamento do composto central rotacional 

 

Subscritos  

 

calc – Calculado 

tab - Tabelado 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A produção de energia a partir de biomassa envolve uma gama de 

tecnologias de combustão, gaseificação e fermentação. Estas tecnologias 

produzem combustíveis líquidos e gasosos a partir de um diversificado 

conjunto de culturas tradicionais e recursos biológicos (cana de açúcar, milho, 

sementes oleaginosas), resíduos agrícolas (palha de milho, palha de trigo, 

cascas de arroz, resíduos de algodão), culturas dedicadas à energia 

(gramíneas e árvores), esterco e componentes orgânicos de resíduos urbanos 

(HAZELL & PACHAURI, 2006). 

O esgotamento das fontes de energia não renováveis, como petróleo e o 

carvão, tem impulsionado novas pesquisas por combustíveis derivados de 

fontes renováveis de energia. Como exemplo tem-se o biodiesel, um 

combustível não fóssil, renovável, atóxico, o qual pode substituir total ou 

parcialmente o diesel de petróleo em motores de ciclo diesel (GAMA et al., 

2010). 

Os métodos convencionais para aplicação de óleo vegetal em motores a 

diesel se dá geralmente por meio da utilização direta de óleos vegetais ou das 

misturas de óleo diesel+óleo vegetal (HUANG et al., 2012). A produção e o uso 

do biodiesel no Brasil propiciam o desenvolvimento de uma fonte energética 

sustentável sob os aspectos ambiental, econômico e social e também trazem a 

perspectiva da redução das importações de óleo diesel. (ANP, 2014). 

O processo mais comum de obtenção de biodiesel é a 

transesterificação, que se refere a uma reação química catalisada, envolvendo 

óleo vegetal e um álcool para se obter ésteres alquílicos de ácidos graxos 

como produto (isto é, o biodiesel) e o glicerol como subprotudo (ZHANG et al., 

2003). Geralmente na presença de um catalisador homogêneo ou heterogêneo 

(GAMA et al., 2010). 

Recentemente vem sendo estudado também o processo de 

hidroesterificação, que envolve uma etapa de hidrólise seguida de uma etapa 

de esterificação. A hidrólise consiste em uma reação química entre a gordura, 
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ou o óleo, com a água, gerando glicerina e ácidos graxos livres, aumentando 

propositadamente a acidez da matéria-prima. Após a hidrólise, os ácidos 

graxos gerados são então esterificados com um álcool, que “neutraliza” a 

acidez presente. O biodiesel produzido por hidroestrificação é gerado com 

elevada pureza, sem necessidade de etapas de lavagem, que geram efluentes 

e elevados consumo de compostos químicos. Na reação, também é possível 

obter como subproduto a água, que retorna para o processo de hidrólise 

(ENCARNAÇÃO, 2008). Em vista deste grande potencial, pesquisas voltadas a 

esta área têm relatado a aplicação de diferentes métodos físicos, químicos e 

enzimáticos. Entre os processos, a hidrólise enzimática apresenta vantagens 

econômicas e técnicas, pois pode ser realizada em condições amenas (20 a 

40ºC e pressão atmosférica), levando a um menor gasto energético em 

comparação aos processos físico-químicos (RITTNER, 1996). 

A utilização de ultrassom em reações de hidrólise pode ser uma 

ferramenta importante. Quando determinadas substâncias são submetidas ao 

ultrassom, possíveis reações químicas podem ser iniciadas, acarretando em 

transformações do sistema. Em reações enzimáticas o ultrassom é uma boa 

ferramenta a ser utilizada, podendo perturbar ligações fracas e induzir a 

mudanças conformacionais na estrutura das proteínas. Em sistemas com 

líquidos imiscíveis este colapso pode promover uma altíssima agitação devido 

às condições extremas e às grandes velocidades alcançadas na implosão das 

bolhas, podendo formar microemulsões. Quando o uso do ultrassom é 

utilizado, os efeitos físicos devem ser considerados como o aumento da 

temperatura local, a transferência de massa e a cavitação (BABICZ, 2009).  

As lipases têm sido extensivamente investigadas com relação às suas 

propriedades bioquímicas e fisiológicas e, mais recentemente, para aplicações 

industriais. São muito utilizadas em síntese orgânica devido à sua grande 

disponibilidade e baixo custo. Atuam em uma faixa de pH relativamente grande, 

são muito estáveis neste meio e apresentam alta especificidade (DALLA-

VECCHIA et al., 2004). Nos organismos vivos são as enzimas responsáveis 

pela hidrólise de acilglicerídeos. São enzimas extracelulares, produzidas por 

fungos, leveduras e bactérias, estando algumas já disponíveis comercialmente. 

O sistema de classificação divide as enzimas em seis classes principais, nas 
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quais estão inclusas subclasses de acordo com o tipo de reação catalisada 

(MOREIRA, 2003). A enzima líquida comercial, Lecitase Ultra (Fosfolipase A1) 

é postulada para as posições 1,3 nos triglicerídeos, devido à sua especificidade 

(WANG et al., 2010).  

Os componentes mais expressivos dos óleos e gorduras são os 

triglicerídeos e suas propriedades físicas dependem da estrutura e distribuição 

dos ácidos graxos presentes. A estrutura básica dos óleos e gorduras pode ser 

redesenhada para um determinado produto (CASTRO et al., 2004). Uma das 

formas de reduzir a dependência de óleo comestível para fazer biodiesel é usar 

óleos vegetais não comestíveis (LUQUE & MELERO, 2012). 

O crambe (Crambe abyssinica) possui potencial considerável como fonte 

de óleo para a produção de biodiesel, demonstrando bom rendimento e 

produção de óleo por hectare por ano (MACHADO et al., 2011). Um aspecto 

importante é que o óleo de crambe, devido a sua alta concentração de ácido 

erúcico, substitui derivados de petróleo na fabricação de muitos produtos e 

como ele é um produto renovável, tem a seu favor um grande apelo ambiental 

que valoriza o produto (PITOL et al., 2012). É uma planta que possui ciclo 

curto, cerca de 90 a 100 dias, tolerância a seca e a geadas em grande parte de 

seu desenvolvimento e pode ser cultivado entre a safra de verão e a de 

inverno, caracterizando uma terceira época de plantio (PITOL et al., 2010). 

Além de representar uma matéria-prima alternativa para compor a matriz de 

produção de óleo para biodiesel, o crambe possui grande potencial de cultivo 

na região Centro-Oeste (SOUZA et al., 2009).  

Existem casos que se torna necessário modificar as características da 

matéria-prima, para adequá-las a uma determinada aplicação e a 

biotransformação vem se tornando uma ferramenta alternativa e muitas vezes 

competitiva. Portanto, o setor industrial de óleos e gorduras tem desenvolvido 

diversos processos para manipular a composição das misturas de 

triglicerídeos. Busca-se a melhoria da qualidade e do rendimento do biodiesel, 

aumentando o número de matérias-primas e processos disponíveis. Neste 

contexto, esta pesquisa está centrada de forma a utilizar o ultrassom para 

melhorar a hidrólise enzimática do óleo de crambe, buscando um maior 
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rendimento em ácidos graxos livres (AGL) por meio de um planejamento 

experimental. 

O planejamento de experimentos e a análise dos resultados estão 

intimamente ligados e devem ser utilizadas em sequência nas pesquisas 

científicas (MARINHO & CASTRO, 2005). A Modelagem matemática e a 

simulação computacional de dados são ferramentas que ajudam a otimizar 

processos, substituindo inúmeras pesquisas (VOLESKY, 2001). 

 

1.1. OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como objetivo avaliar a reação de hidrólise enzimática 

do óleo de crambe em reator batelada com agitação orbital e assistida por 

ultrassom, assim como a influencia de algumas variáveis do processo, 

utilizando a lipase Lecitase Ultra (Fosfolipase A1), assim como propor uma 

modelagem matemática para otimizar o rendimento de ácidos graxos livres, 

visando a produção de biodiesel. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

- Estudo do efeito das condições operacionais na hidrólise enzimática do 

óleo de crambe, avaliando a temperatura, razão (m%) de água:óleo e razão 

(m%) de enzima:substrato (massa total de água/óleo), por meio de um 

planejamento de experimentos; 

- Propor uma metodologia de uso do ultrassom, para aumentar a 

interface água/óleo e dessa forma melhorar a taxa de hidrólise enzimática do 

óleo de crambe; 

- Determinar as condições experimentais que maximizem o rendimento 

da reação para a obtenção da cinética de reação da hidrólise enzimática 

utilizando o ultrassom; 

- Otimizar a produção de AGL nas melhores condições obtidas por meio 

de modelos matemáticos. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. BIODIESEL 

 

2.1.1. Definição 

 

Os biocombustíveis são combustíveis de origens biológicas e 

renováveis, como a lenha, carvão vegetal, estrume animal, biogás, 

biohidrogêneo, bioálcool, biomassa microbiana, resíduos agrícolas e 

subprodutos, culturas energéticas, e outros. Em sua forma bruta, essas fontes 

são geralmente chamadas de biomassa, embora o termo "matéria-prima 

energética" também é usado, principalmente, para as culturas energéticas 

feitas com esse fim. Ao contrário do petróleo, a biomassa pode ser produzida 

em quase todos os países (HAZELL & PACHAURI, 2006). 

De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis – ANP (2012), os Biocombustíveis são derivados de 

biomassas renováveis que podem substituir, parcial ou totalmente, os 

combustíveis derivados de petróleo e gás natural. O etanol e o biodiesel que se 

encontram em escala crescente de produção, são os principais 

biocombustíveis líquidos usados no Brasil. 

O biodiesel é uma alternativa para o diesel de petróleo e se trata de uma 

mistura de ésteres monoalquílicos de ácidos carboxílicos de cadeia longa, na 

maioria das vezes, obtidos a partir de óleos vegetais e/ou gorduras animais, 

tornando-se, desse modo, uma alternativa para os motores de ignição por 

compressão (DEMIRBAS, 2008). Podendo ser utilizado em sua forma pura, o 

B100, e/ou adicionado ao diesel de petróleo em proporções variáveis. 

O combustível biodiesel está sendo cada vez mais utilizado no 

abastecimento de diesel em todo o mundo, uma vez que é uma opção 

ambientalmente correta, além de melhorar o desempenho do motor diesel 

(LUQUE & MELERO, 2012). 
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No Brasil, a lei n° 11.097 de 13 de janeiro de 2005 que dispõe sobre a 

introdução do biodiesel na matriz energética brasileira, define um 

biocombustível como sendo: “Combustível derivado de biomassa renovável 

para uso em motores a combustão interna ou conforme regulamentos para 

outro tipo de geração de energia, que possa substituir parcial ou totalmente 

combustíveis de origem fóssil” (BIODIESEL BR, 2014).  

 Já na União Europeia, o biodiesel é definido como um éster metílico 

produzido com base em óleos vegetais ou animais. Nos Estados Unidos de 

acordo com a norma ASTM D 6751, 2008 (ASTM – American Society of 

Testing and Materials) que delimita as normas e define o biodiesel como sendo, 

mono-alquil ésteres de ácidos graxos de cadeia longa, produzidos a partir de 

óleos vegetais ou animais, para ser utilizado em motores de ciclo diesel. 

De acordo com a Resolução n°4 da ANP (2010), somente as misturas de 

ésteres de ácidos graxos superiores a 96% podem ser denominadas de 

biodiesel. O Ministerio de Minas e Energia – MME (2014) define o biodiesel 

como sendo um combustível biodegradável derivado de fontes renováveis 

como óleos vegetais e gorduras animais, que quando estimulados por um 

catalisador, reagem quimicamente com o álcool. Existem diferentes espécies 

de oleaginosas no Brasil que podem ser usadas para produzir o biodiesel, entre 

elas estão a mamona, dendê, canola, girassol, amendoim, soja e algodãoe as 

matérias-primas de origem animal, como o sebo bovino e gordura suína, 

também podem ser utilizadas na fabricação do biodiesel. Esse biocombustível 

substitui total ou parcialmente o diesel de petróleo, em motores de caminhões, 

tratores, caminhonetes, automóveis e também motores de máquinas que 

geram energia, que segundo Shay (1993), são amplamente utilizados para este 

fim. 

Para Luque & Melero (2012), o biodiesel é constituído por uma mistura 

de ésteres metílicos de ácidos graxos, que é produzido por meio de um 

processo de transesterificação com o metanol na presença de um catalisador 

ácido ou básico, sintetizado a partir de uma variedade de matérias-primas. 
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2.1.2. Contexto histórido do biodiesel 

 

Durante as ultimas décadas tem sido estudado os aspectos técnicos e 

econômicos de usar óleos vegetais como fonte alternativa de energia. O 

primeiro registro do uso de óleos vegetais como combustíveis líquidos em 

motores a combustão interna é de 1900, quando Rudolf Diesel usou óleo de 

amendoim (SHAY, 1993).  O motor, que havia sido construído para consumir 

petróleo, operou com óleos vegetais sem qualquer modificação (KNOTHE  et 

al., 2006) 

Os mesmos autores reportam que mais tarde, também foram testados 

outros óleos orgânicos, como o óleo de mamona e gorduras animais.  O 

inventor se empolgou com a descoberta e previu que, embora nos anos 

seguintes isso provavelmente não significasse uma substituição do petróleo, no 

futuro os óleos orgânicos poderiam ser muito importantes. Logo se percebeu 

que os óleos vegetais deixavam depósitos de carbono no motor, exigindo 

manutenção mais frequente, encurtando a vida da máquina. 

Segundo Benedetti et al. (2005), a primeira experiência comercial 

realizada com o biodiesel na Europa ocorreu poucos anos antes da Segunda 

Guerra Mundial, gerando a concessão da primeira patente de combustíveis 

obtidos a partir da transesterificação de óleos vegetais (óleo de palma), pela 

cientista belga G. Chavanne em 1937,  em Bruxelas/Bélgica (Patente 422.877).  

Nos anos de 1930 e 1940, os óleos vegetais puros foram usados em 

motores a diesel, deivido a escassez dos combustíveis fósseis (MA & HANNA, 

1999). Porém, com o fim da II Guerra Mundial e a normalização do mercado 

mundial de petróleo, o biodiesel foi temporariamente abandonado. 

Historicamente, o uso direto de óleos vegetais como combustível foi 

rapidamente superado pelo uso de óleo diesel derivado de petróleo por conta 

de ambos os fatores econômicos e técnicos. Naquela época, as questões 

ambientais, que atualmente favorecem os combustíveis renováveis, não foram 

consideradas importantes (GAZZONI, 2009). 

A expansão efetiva da produção de biodiesel ocorre somente após as 

crises internacionais do petróleo na década de 1970, quando vários países 
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buscavam novas alternativas energéticas. É o caso da Áustria, França e 

Alemanha, que, já na década de 1980, implementaram políticas de estímulo à 

produção deste combustível. Já os EUA aprovaram o biodiesel como 

combustível alternativo apenas na década de 1990. Esta trajetória, de alguma 

forma, explica porque a produção está fortemente concentrada na Comunidade 

Europeia, especialmente na Alemanha (MATTEI, 2010). 

 

2.1.3.  Historia do biodiesel no Brasil  

 

O Brasil dirigiu sua atenção aos projetos destinados à pesquisa do 

biodiesel no final da década de 1990. No entanto, foi a partir do lançamento do 

Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB), em dezembro de 

2004, pelo Governo Federal, que o biodiesel avançou significativamente, 

tornando-se um valioso instrumento de geração de riqueza e inclusão social 

(MME, 2014). 

No Brasil, durante a década de 1940 ocorreram as primeiras tentativas 

de exploração energética dos óleos e gorduras em motores à combustão 

interna. Têm-se notícia de estudos e uso de óleos vegetais puros em motores 

diesel, sendo inclusive proibida a exportação destes para forçar uma queda no 

seu preço e, assim, viabilizar o seu uso (SUAREZ & MENEGHETTI, 2007). 

Em tentativa de resposta do governo brasileiro às duas crises mundiais 

do petróleo que ocorreram na década de 70 e 80, o governo federal criou o 

PROÁLCOOL (SUAREZ & MENEGHETTI, 2007). Assim, nas décadas de 1980 

e de 1990, quando ocorreu certa estabilidade dos preços do petróleo e uma 

elevação dos preços do açúcar no mercado internacional, o programa do álcool 

perdeu importância no cenário energético do país. Este programa somente 

voltou a ter prioridade nos anos recentes devido à nova alta dos preços do 

petróleo no mercado internacional (MATTEI, 2010).  

Por meio da Resolução nº 007, de 22 de outubro de 1980, foi elaborado 

o Plano de Produção de Óleos Vegetais para Fins Carburantes (PROÓLEO), 

pela Comissão Nacional de Energia. Seu objetivo era gerar excedentes de óleo 
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vegetal que tornassem seus custos de produção competitivos com os do 

petróleo. Previa-se uma mistura de 30% de óleo vegetal ao óleo diesel, com 

perspectivas de sua substituição integral em longo prazo (SUAREZ & 

MENEGHETTI, 2007). Em 1977, o pesquisador da Universidade Federal do 

Ceará (UFCE), o professor Expedito Parente, começou a fazer pesquisas com 

oleaginosas. Logo viu que conseguia produzir combustível de boa qualidade, 

capaz de substituir o diesel mineral, por meio da transesterificação. A patente 

descoberta é um marco na história do biodiesel brasileiro. Solicitada em 1980, 

e sendo concedida em 1983, tornando-se a primeira do gênero no país. 

Mundialmente, este evento não possui tanta significância, uma vez que muitas 

outras patentes para o biodiesel já haviam sido concedidas (BIODIESEL BR, 

2014).  

No escopo deste programa de governo, foi proposta, como alternativa 

tecnológica, a transesterificação ou alcoolize de diversos óleos ou gorduras 

oriundos da atividade agrícola e do setor extrativista. No entanto, com a queda 

do preço do petróleo, este foi abandonado em 1986, mas, mesmo após o fim 

do Pro-Óleo como programa de governo, as pesquisas em biodiesel 

continuaram sendo realizadas por pesquisadores brasileiros (SUAREZ & 

MENEGHETTI, 2007). No final do século XX, o Governo Federal volta a discutir 

o uso de biodiesel, sendo efetuados vários estudos por comissões 

interministeriais e em parceria com universidades e centros de pesquisa 

(SUAREZ & MENEGHETTI, 2007). 

Em decorrência dos diversos estudos e pesquisas realizados após o 

novo marco regulatório energético brasileiro, o Governo Federal criou, em 

2002, o Programa Brasileiro de Biocombustíveis (PROBIODIESEL), cuja 

coordenação ficou ao encargo do Ministério das Ciências e Tecnologia 

(MATTEI, 2010). A etanólise de óleos vegetais foi considerada como a rota 

principal para um programa de substituição do diesel de petróleo. Foi proposto 

substituir até 2005 todo o diesel consumido no Brasil por B5 (5% biodiesel e 

95% mistura de diesel) e, em quinze anos, por B20. Embora possua limitações 

tecnológicas quando a metanolise é comparada com a etanólise do óleo de 

soja, deve-se levar em conta a grande produção dessas matérias-primas no 

Brasil. Deve-se destacar também, que neste período o biodiesel deixou de ser 
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um combustível puramente experimental e passou para as fases iniciais de 

produção industrial. Foi instalada a primeira indústria de ésteres de ácidos 

graxos no Estado de Mato Grosso em novembro de 2000, começando com 

uma produção de 1.400 t/mês de éster etílico de óleo de soja (SUAREZ & 

MENEGHETTI, 2007). Em linhas gerais, esse programa tinha como objetivos 

reduzir a dependência do petróleo; expandir os mercados das oleaginosas; 

impulsionar a demanda por combustíveis alternativos; e reduzir a emissão de 

gases poluentes, visando atender as regras do Protocolo de Kioto, do qual o 

Brasil é signatário (MATTEI, 2010). 

Após o início do Governo Lula, o PROBIODIESEL sofreu diversas 

reformulações, sendo renomeado como Programa Nacional de Produção e Uso 

do Biodiesel (PNPB), em 2004. Segundo o governo atual, essas reformulações 

foram realizadas para dar um caráter mais social ao programa, pela 

incorporação de outros segmentos sociais a este, especialmente dos 

agricultores familiares, e ampliação da capacidade de geração de emprego e 

de renda (MATTEI, 2010). 

Com a lei n° 11.097 de 13 de janeiro de 2005, o biodiesel foi introduzido 

na matriz energética brasileira e foi ampliada a competência administrativa da 

ANP, passando a se chamar, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis, assumindo atribuições de especificar e fiscalizar a qualidade 

dos biocombustíveis e garantir o abastecimento do mercado, em defesa do 

interesse dos consumidores. A Agência também executa as diretrizes do 

Conselho Nacional de Política Energética para os biocombustíveis. A ANP tem 

as funções de estabelecer as normas regulatórias, autorizar e fiscalizar as 

atividades relacionadas à produção, transporte, transferência, armazenagem, 

estocagem, importação, exportação, distribuição, revenda e comercialização e 

avaliação de conformidade e certificação de biocombustíveis (ANP, 2012). 

A partir de 1º de julho de 2008, o óleo diesel comercializado no Brasil 

teve de conter, obrigatoriamente, 2% em volume de biodiesel. A Resolução nº2 

do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), publicada em março de 

2008, aumentou de 2% para 3% o percentual obrigatório de mistura de 

biodiesel ao óleo diesel. Atualmente, de acordo com a Resolução nº 6 do 
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CNPE, publicada em setembro de 2009, o percentual obrigatório de mistura de 

biodiesel ao óleo diesel é de 5% (SOARES, 2009). 

A Lei nº 13.033, de 24 setembro de 2014, dispõe sobre a adição 

obrigatória de biodiesel ao óleo diesel comercializado com o consumidor final. 

Por meio do referido dispositivo legal o percentual obrigatório do biodiesel 

misturado ao óleo diesel passou de 5% para 6% a partir de 1º de julho, e de 

6% para 7% a partir de 1º de novembro deste ano. Esta regra foi estabelecida 

pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). Porém, por motivo 

justificado de interesse público, o Conselho Nacional de Política Energética 

poderá a qualquer momento, reduzi-lo para 6% (ANP, 2014). 

 A venda do B7 (adição de até 7% de biodiesel ao diesel de petróleo) é 

obrigatória em todos os postos que revendem óleo diesel, sujeitos à 

fiscalização pela ANP. Esta adição passa pelo Programa de Testes 

coordenado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, que contou com a 

participação da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 

(Anfavea). Não havendo necessidade, até o momento, de qualquer ajuste ou 

alteração nos motores e veículos que utilizem essa mistura (ANP, 2014). 

 

2.1.4.  Aspectos ambientais e econômicos  

 

Nos últimos anos, a bioenergia chamou a atenção como uma fonte de 

energia sustentável, combatendo o crescente preço das fontes de energia e as 

preocupações ambientais, oferecendo uma nova fonte de renda e emprego 

para os agricultores e as comunidades rurais em todo o mundo. Com o 

Protocolo de Kyoto, muitos países parecem dispostos a tomar medidas para 

reduzir suas emissões, mesmo que isso esteja associado a custos econômicos 

(HAZELL & PACHAURI, 2006). 

O processo de produção dos biocombustíveis tende a ser mais limpo, 

além de emitir menor quantidade de compostos do que os combustíveis fósseis 

no processo de combustão dos motores. O etanol é considerado um dos 

principais mecanismos de combate ao aquecimento global. A baixa emissão de 
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CO2 é parcialmente compensada, pois, parte do CO2 emitido pelos veículos 

movidos a etanol é reabsorvido pelas plantações de cana-de-açúcar. O uso do 

biodiesel também tem vantagens ambientais quando comparado com diesel 

derivado do petróleo, diminuindo as principais emissões veiculares. Estudos do 

National Biodiesel Board (associação que representa a indústria de biodiesel 

nos Estados Unidos) demonstraram que a queima de biodiesel pode emitir em 

média 48% menos monóxido de carbono; 47% menos material particulado (que 

penetra nos pulmões); 67% menos hidrocarbonetos.  Esses percentuais variam 

de acordo com a quantidade de B100 adicionado ao diesel de petróleo (ANP, 

2012) 

Além dos aspectos ambientais, existem ainda, outros fatores que 

propiciam o desenvolvimento de uma forma energética sustentável. Como o 

incremento de economias locais e regionais, tanto na etapa agrícola como na 

indústria de bens e serviços. Com a ampliação do mercado do biodiesel, 

milhares de famílias brasileiras são beneficiadas, principalmente agricultores 

com o aumento de renda proveniente do cultivo e comercialização das plantas 

oleaginosas, utilizadas na produção do biodiesel. O setor econômico e social 

traz a redução das importações de óleo diesel, diminuindo a dependência do 

diesel importado (ANP, 2014b). 

A portabilidade, a capacidade de estocagem e a densidade energética 

de uma fonte são atributos importantes para a sua consolidação e para ampliar 

o seu espaço na matriz energética. Por exemplo, tanto o etanol quanto o 

biodiesel possuem portabilidade, o que permite ser transportado e estocado 

além-mar, ao contrário da energia elétrica, que possui limitações de 

transmissão. Adicionalmente, os biocombustíveis derivados de óleo vegetal 

possuem as mesmas características do álcool, porém apresentam o atributo de 

maior densidade energética, o que reduz o seu custo relativo de transporte e 

de estocagem, quando medido pela energia potencial por unidade de volume 

ou peso  (GAZZONI, 2009). 

Apesar de todo esse potencial, a bioenergia não deve ser vista como 

único substituto para os derivados fósseis, mas como um portfolio de fontes de 

energia (HAZELL & PACHAURI, 2006).  
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Cerca de 45% da energia e 18% dos combustíveis consumidos no Brasil 

já são renováveis. No resto do mundo, 86% da energia vêm de fontes 

energéticas não renováveis (ANP, 2012). Em 2007 o quadro geral da energia 

mundial ( 

Tabela 2-1), tem participação total de 80% de fontes de carbono fóssil, 

sendo 36% de petróleo, 23% de carvão e 21% de gás natural. O Brasil tem 

elevada participação das fontes renováveis em sua matriz energética, 

destacando-se entre as economias industrializadas (IGNÁCIO, 2007). O perfil 

energético do Brasil se explica devido a alguns privilégios da natureza, como 

uma bacia hidrográfica contando com vários rios de planalto, fundamental a 

produção de eletricidade (14%), e o fato de ser o maior país tropical do mundo, 

um diferencial positivo para a produção de energia de biomassa (23%) 

(GAZZONI, 2009). 

Tabela 2-1 - Composição da matriz energética brasileira e mundial 

FONTES MUNDO (%) BRASIL (%) 

Petróleo 35,3 43,1 
Carvão mineral 23.2 6,0 
Gás natural 21,1 7,5 
Biomassa tradicional 9,5 8,5 
Energia Nuclear 6,5 1,8 
Energia Hidroelétrica 2,2 14,0 
Biomassa moderna 1,7 23,0 
Outras energias 
renováveis 

0,5 0,1 

Fonte: IEA (Mundo) e MME (Brasil)  

 

De acordo com o boletim mensal da ANP referente a novembro de 2014, 

atualmente existem 58 plantas produtoras de biodiesel autorizadas pela ANP 

para operação no País, correspondendo a uma capacidade total autorizada de 

21.163,51 m3/dia. Há ainda 1 nova planta de biodiesel autorizada para 

construção, 1 planta autorizada para modificação e 3 plantas de biodiesel 

autorizadas para aumento da capacidade de produção. Com a finalização das 

obras e posterior autorização para operação, a capacidade total de produção 

de biodiesel autorizada poderá ser aumentada em 1.081 m3/dia, que 

representa um acréscimo de 5% na capacidade atual. 

          O Brasil está entre os maiores produtores e consumidores de biodiesel 
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do mundo, com uma produção anual, em 2013, de 2,9 bilhões de litros e uma 

capacidade instalada, no mesmo ano, para cerca de 7,9 bilhões de litros. 

Desde o ano de 2005 a ANP realiza leilões de biodiesel para gerar e estimular 

o mercado desse produto em quantidades suficientes para que todo óleo diesel 

comercializado no país contenha o percentual de biodiesel determinado por lei 

(ANP, 2014a). 

 

2.2.  PROCESSOS DE PRODUÇÃO DE BIODIESEL  

 

Existem várias tecnologias e muitos procedimentos para a produção de 

um biodiesel de boa qualidade, tais como, microemulsões, pirólise 

(craqueamento térmico) e transesterificação (ABBASZAADEH  et al., 2012).O 

biodiesel obtido a partir de microemulsões e craqueamento térmico conduzem 

a combustão incompleta devido a um menor número de cetano (JUAN et al., 

2011). 

Entre as alternativas, a transesterificação é a melhor escolha, devido as 

características físicas dos ésteres de ácidos graxos (biodiesel) gerados. São 

muito próximos aos do óleo diesel e o processo é relativamente simples 

(DEMIRBAS, 2007). Uma variedade de formas de obtenção do biodiesel 

encontra-se em desenvolvimento (KUSDIANA & SAKA, 2004). Há estudos para 

a produção de biodiesel a partir de rotas supercríticas (LUQUE & MELERO, 

2012; SAKA & ISAYAMA, 2009; DEMIRBAS, 2007) e recentemente vem sendo 

estudado também o processo de hidroesterificação (ENCARNAÇÃO, 2007). 

 

2.2.1. Pirólise  

 

No processo de craqueamento ou pirólise de óleos vegetais, é possível 

obter uma mistura de compostos da classe dos hidrocarbonetos, similares aos 

encontrados no petróleo e também, compostos oxigenados. Por exemplo, o 

craqueamento do óleo de tungue foi usado na China durante o período de 
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guerra para obtenção de combustíveis para substituir a gasolina e o diesel 

(SUAREZ & MENEGHETTI, 2007). O combustível diesel convencional 

(petrodiesel) é um produto do craqueamento do petróleo. Trata-se de uma 

fração que é destilada dentre os componentes intermediários do processo de 

craqueamento (KNOTHE et al., 2005). 

Muitos pesquisadores relatam a pirólise de triglicerídeos. A pirólise é a 

conversão de uma substância orgânica em outra por meio de calor. A 

conversão de óleos vegetais e gorduras animais, compostos principalmente de 

triglicerídeos utilizando reações de craqueamento térmico, representa uma 

tecnologia promissora para a produção de biocombustível (ABBASZAADEH  et 

al., 2012). 

O craqueamento térmico ou pirólise é processo que provoca a quebra de 

moléculas por aquecimento a altas temperaturas, isto é, pelo aquecimento da 

substância na ausência de ar ou oxigênio a temperaturas superiores a 450°C, 

formando uma mistura de compostos químicos com propriedades muito 

semelhantes às do diesel de petróleo. Em algumas situações esse processo é 

auxiliado por um catalisador para a quebra das ligações químicas, de modo a 

gerar moléculas menores (BIODIESEL BR, 2006). 

Nesta reação, a quebra das moléculas dos triglicerídeos leva à formação 

de uma mistura de hidrocarbonetos e compostos oxigenados, lineares ou 

cíclicos, tais como alcanos, alcenos, cetonas, ácidos carboxílicos e aldeídos, 

além de monóxido e dióxido de carbono e água.  Apesar da simplicidade do 

uso de apenas altas temperaturas para realizar o craqueamento, a grande 

desvantagem é a obtenção de compostos oxigenados no produto final, os quais 

o tornam levemente ácido (SUAREZ et al., 2007). 

Para Ma & Hanna (1999) a pirolise não pode ser caracterizada, devido a 

grande variedade de caminhos de reação e a variedade de produtos que 

podem ser obtidos a partir das reações que ocorrem. Os materiais pirolisados 

podem ser óleos vegetais, gorduras animais, ácidos graxos naturais e ésteres 

metílicos de ácidos graxos. 

Faccini et al (2012) reporta que uma das opções para a transformação 

de resíduos industriais é a pirólise. A pirólise rápida teve um novo impulso nas 
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últimas décadas e visa um maior rendimento em bio-óleo, que pode ser obtido 

por meio do correto ajuste de taxa de aquecimento, temperatura do reator, 

tempo de aquecimento das partículas de biomassa e pressão de operação, 

dentre outras. A utilização de variados tipos de biomassa pode levar à geração 

de produtos de maior valor agregado e está em concordância com o objetivo de 

implantação de biorrefinarias. 

 

2.2.2.  Microemulsificação 

 

Microemulsões com solventes tais como, metanol, etanol e butanol, 

foram estudadas para resolver problemas de alta viscosidade nos óleos 

vegetais.  Uma microemulsão é definida como uma dispersão isotrópica 

coloidal de microestrutura fluida termodinamicamente estável, com 

dimensões entre 1-150 nm, formadas espontaneamente, a partir de dois 

líquidos normalmente imiscíveis. Os componentes de uma microemulsão 

de biodiesel podem incluir o combustível diesel, óleo vegetal, álcool, 

agente tensioativo além de substâncias utilizadas para aumentar o índice 

de cetano (quanto maior o numero de cetano, melhor será a combustão, 

devido ao menor  tempo entre injeção do combustível e início da 

combustão), em proporções adequadas. Álcoois superiores são utilizados 

como agentes surfactantes e os nitratos de alquila são usualmente 

utilizados como melhoradores do índice de cetano (MA & HANNA, 1999).  

Para Abbaszaadeh et al (2012) as microemulsões contem três 

componentes: uma fase de óleo, uma fase aquosa e um agente 

tensioativo.  Fernando & Hanna (2005) relatam que para as 

microemulsões serem formadas instantaneamente, todos os componentes 

devem ser colocados juntos nas proporções requeridas. 
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2.2.3. Transesterificação 

 

O nome biodiesel foi dado à reação de transesterificação do óleo vegetal 

para descrever o seu uso como combustível para motores diesel (DEMIRBAS, 

2007). A transesterificação é a reação química que ocorre entre os 

triglicerídeos e um álcool de cadeia curta na presença de um catalisador para 

produzir os monoésteres. Os álcoois de cadeia curta comumente utilizados são 

o metanol, etanol, propanol e butanol. O metanol é geralmente o álcool mais 

barato, embora existam exceções em alguns países, como é o caso do Brasil, 

onde o etanol é mais barato (KNOTHE et al., 2005). A reação de 

transesterificação pode ser mostrada na Figura 2-1.   Uma vez que este 

processo é uma reação reversível, a saída de biodiesel será diretamente 

influenciada pela proporção dos reagentes e as condições de reação utilizadas. 

A Figura 2-2 mostra as três etapas consecutivas e reversíveis desta reação. 

 

 

Figura 2-1 - Transesterificação de óleo vegetal com álcool primário, produzindo ésteres 
alquílicos (HAMEED et al., 2009). 
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Figura 2-2 - Etapas da Transesterificação dos triglicerídeos via rota metílica (LOTERO et 
al., 2005). 

 

Ésteres metílicos de ácidos graxos são produtos da transesterificação 

(também chamada metanólise ou alcoolize) de óleos vegetais e gorduras com 

o metanol, na presença de um adequado catalisador. Além disso, o processo 

produz glicerol. A estequiometria da reação requer 3 mols de metanol e 1 mol 

de triglicerídeo para dar origem a 3 mols de ésteres metílicos de ácidos 

graxos e 1 mol de glicerol. Isto leva a três reações reversíveis consecutivas, 

onde o monoglicerideo e diglicerideo são produtos intermediários (VICENTE 

et al., 2004).  

A mistura típica do produto de uma reação de transesterificação 

contém ésteres, monoglicerídeos, diglicerídeos, glicerol, álcool e catalisador, 

em várias concentrações. Na separação, o principal objetivo é remover os 

ésteres dessa mistura a baixo custo e assegurar um produto de alta pureza 

(LIMA, 2004).  

Depois da reação, o glicerol é separado por decantação ou 

centrifugação e é purificado até poder ser usado em suas aplicações 

tradicionais (farmacêutica, cosméticos e alimentos). Além disso, o glicerol 
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obtido pode ser usado em aplicações recentemente desenvolvidas nas áreas 

de alimentos para animais, em fermentações de matéria-prima de carbono, 

polímeros, surfactantes, intermediários e lubrificantes. A fase dos ésteres de 

metílicos é igualmente purificada antes de ser utilizada como combustível 

diesel (VICENTE et al., 2004) 

 

2.2.4. Hidroesterificação 

 

Tendo em vista os processos apresentados, e as dificuldades 

encontradas em cada um, a hidroesterificação mostra-se como uma opção 

promissora dentre as rotas alternativas de obtenção do biodiesel. A 

hidroesterificação consiste do processo de hidrólise seguido de uma 

esterificação (KUSDIANA & SAKA, 2004). A palavra hidrólise significa 

decomposição pela água. 

Neste processo, a quantidade de ácidos graxos livres ou a quantidade 

de água presentes no material graxo não é importante, porque a primeira etapa 

do processo é a hidrólise dos triacilgliceróis (Figura 2-3). Em seguida, o glicerol 

e a água são separados do meio e os ácidos graxos são submetidos a um 

processo de esterificação. Estes ácidos graxos livres podem ser facilmente 

convertidos em biodiesel por um processo de esterificação, que pode ser 

realizado em meio homogêneo ou heterogêneo. As principais vantagens deste 

processo é a obtenção de uma fase glicérica mais límpida, facilitando assim o 

uso do glicerol em outros processos e a produção de um biodiesel isento de 

contaminação com acilgliceróis (RAMOS et al., 2011). 
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Figura 2-3 - Fluxograma simplificado do processo de hidroesterificação de materiais 
graxos – (Adaptado de Ramos et al., 2011) 

 

A hidrólise dos óleos vegetais é uma antiga tecnologia que pode ser 

rastreada até meados do século XIX. Vários métodos têm sido desenvolvidos 

em óleos vegetais, incluindo hidrólise por catalise ácida / alcalina, métodos sem 

catalisador e catalisados por lipase. Em ambos os métodos, a remoção do 

catalisador após a reação é necessária, exceto no processo de hidrólise livre 

de catalisador (KUSDIANA & SAKA, 2004). A hidrólise pode ser representada 

pela Figura 2-4, enquanto a esterificação é representada pela Figura 2-5. 

 

Figura 2-4 - Hidrólise dos triacilgliceróis (RAMOS et al., 2011) 

 

Figura 2-5 - Esterificação dos ácidos graxos (RAMOS et al., 2011) 
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Na reação química da hidrólise (triglicerídeo + água), produz ácidos 

graxos livres e como coproduto o glicerol. Na esterificação (ácidos graxos 

livres+ álcool) é gerado o biodiesel e como subproduto a água, que pode ser 

reutilizada no processo de hidrólise, fechando o ciclo.  

A grande vantagem da hidroesterificação em relação à transesterificação 

é que o ácido graxo livre é reagente da última, não sendo, portanto, uma 

limitação em termos de especificação de matéria-prima. Isto faz com que seja 

possível a utilização de matérias-primas de alta acidez, tais como o biodiesel 

de algas, óleos e gorduras residuais e óleos vegetais com acidez acima de 1%, 

sem a necessidade de um pré-tratamento da matéria-prima por meio de uma 

reação de neutralização. A rota se torna ainda mais atrativa se conjugada ao 

uso de catalisadores heterogêneos, eliminando a formação de sabão, 

diminuindo o número de operações unitárias de separação, tornando possível a 

reutilização do catalisador e produzindo uma glicerina de alta pureza, livre de 

sais (ARANDA et al., 2009). Desta forma, os ácidos graxos livres presentes no 

material graxo podem ser rapidamente convertidos em ésteres metílicos ou 

etílicos (RAMOS et al., 2011). 

A maioria dos procedimentos de hidrólise enzimática relatados na 

literatura usa um baixo teor de óleo na reação, uma alta concentração de 

lipase, tampão, solvente orgânico, e emulsionante, o que aumenta os custos e 

complica o processo de purificação. Portanto, acredita-se que é importante a 

busca por reações simples e também o uso de maiores concentrações de 

substrato (CAVALCANTI-OLIVEIRA et al., 2011). 

Na literatura são encontrados poucos trabalhos envolvendo o processo 

de hidroesterificação. Burak et al., (2010), estudaram a influência da razão 

molar água:óleo na hidrolise de óleo de pinhão-manso com alto índice de 

acidez (6,2%), utilizando um processo não catalítico em um reator batelada 

com controle de agitação e temperatura, conectado a um sistema de cilindro de 

gás inerte. As variáveis independentes foram ajustas em 230 ºC, pressão de 

500 psi e agitação de 400 rpm. Os resultados foram de uma razão molar 

água:óleo de 40:1, com tempo de reação de 300 minutos, conseguindo um 

rendimento de 82% de ácidos graxos.  Minami e Saka (2006), também optaram 

pela rota sem o uso de catalisador para obtenção de biodiesel, envolvendo 
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uma hidrólise subcrítica e uma esterificação com metanol supercrítico, as taxas 

de conversão obtidas foram acima de 90% nas duas etapas. As pesquisas 

sobre a produção de biodiesel por hidroesterificação usando ácido de nióbio 

como catalisador no processo de hidrólise, assim como na reação de 

esterificação relatam altas taxas de conversão (mais de 90%) em ambas as 

fases. 

No estudo de Ngaosuwan e colaboradores (2009), foi realizada a 

viabilidade de um sistema contínuo de reação para a síntese de AGL, visando 

a hidroesterificação para a indústria oleoquímica, utilizando matéria-prima de 

baixo custo que contenham de 5 a 15% de acidez inicial.  Por meio da hidrólise 

da tricaprilina (composto que representa os TAGs), e por catalise heterogênea, 

utilizando a zircônia de tungstênio e o ácido sólido SAC-13 (resina de 

nanopartículas de Nafion em sílica mesoporosa), com uma temperatura 

variando entre 110-150°C, em um reator semibatelada com adição contínua de 

água a baixas taxas de fluxo, obtendo-se conversões baixas (<40%). Sousa et 

al., (2010), empregaram lipases obtidas da germinação de sementes de pinhão 

manso para a hidrólise de óleo de soja em pH controlado de 8.0 a 40°C durante 

2 horas de reação alcançando até 97% em conversão e utilizando o óleo 

hidrolisado para a etapa de esterificação. O Ácido de nióbio foi utilizado como 

catalisador desta reação (20% de massa do catalisador em relação a massa de 

AGL), a uma razão molar de 1:3 AGL/álcool. O experimento foi realizado em 

reator autoclave a 500 psi e 200°C por 2 horas com agitação constante (500 

rpm) alcançando 97,1% em ésteres metílicos.  

No estudo feito por Cavalcanti-Oliveira et al., (2011), utilizaram como 

catalisador da etapa de hidrolise a lipase Thermomyces lanuginosus, obtendo 

89% de AGL após 48 horas de reação. A partir do óleo hidrolisado, 

empregaram ácido de nióbio, há uma razão molar de AGL/álcool de 1:3, 

concentração mássica de catalisador de 20% e temperatura de 200°C, com 

rendimento de 92% em ésteres metílicos após 1 hora de reação.  

Talukder et al., (2010) estudaram o processo de hidroesterificação 

enzimática-química com lipase de Cândida rugosa e o catalisador químico 

Amberlyst 15. Obtiveram conversões completas na hidrólise enzimática e na 

esterificação química (TALUKDER et al., 2010). A hidrólise enzimática 
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(catalisada por lipases, EC 3.1.1.3) tem algumas vantagens sobre a hidrólise 

química ou térmica, dado que as reações de enzimas requerem temperaturas 

mais baixas, o que impede a degradação dos produtos e reduz os custos de 

energia (CAVALCANTI-OLIVEIRA et al., 2011). 

 

2.3. MATÉRIAS-PRIMAS PARA A PRODUÇÃO DE BIODIESEL 

 

As grandes demandas de energia fazem uso de fontes convencionais, 

como carvão, petróleo e gás natural. A conversão de óleos vegetais e gorduras 

animais em biodiesel vêm passando por um maior desenvolvimento ao longo 

dos últimos anos (DEMIRBAS, 2008). De acordo com a EMBRAPA (2013), as 

definições amplas do biodiesel possibilitam o uso de diferentes matérias-primas 

para a produção deste, já que a intenção do plano é a diversificação das 

oleaginosas utilizadas na transformação do óleo nas usinas, aproveitando uma 

vantagem natural apresentada pelo Brasil. Além disso, não determina a rota do 

álcool a ser utilizada na produção (metanol ou etanol) que resultará no 

biodiesel. 

É de grande importância o estudo de matérias-primas alternativas para a 

produção sustentável de biodiesel. As microalgas, por exemplo, já estão sendo 

consideradas como matéria-prima potencial (LUQUE & MELERO, 2012). 

Dezenas de espécies vegetais presentes no Brasil podem ser usadas na 

produção do biodiesel, entre elas soja, dendê, girassol, babaçu, amendoim, 

mamona e pinhão-manso (ANP, 2014), bem como óleos de descarte (por 

exemplo, óleos usados em frituras) (KNOTHE et al., 2006). Entretanto, o óleo 

vegetal in natura é bem diferente do biodiesel, que deve atender à 

especificação estabelecida pela Resolução ANP n° 7/2008. É possível, 

também, usar mais de uma fonte vegetal no mesmo biodiesel. A mamona, por 

exemplo, se usada em mistura com outros óleos, agrega propriedades 

positivas ao produto final, como a redução do ponto de congelamento, sem 

alterar as especificações exigidas pela ANP (ANP, 2014b).    

A matéria-prima do biodiesel depende muito do clima e das condições 

do solo, assim diferentes regiões estão concentrando seus esforços em 

http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/resolucoes_anp/2008/mar%C3%A7o/ranp%207%20-%202008.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$x=$nc=8430
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/resolucoes_anp/2008/mar%C3%A7o/ranp%207%20-%202008.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$x=$nc=8430
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/resolucoes_anp/2008/mar%C3%A7o/ranp%207%20-%202008.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$x=$nc=8430
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/resolucoes_anp/2008/mar%C3%A7o/ranp%207%20-%202008.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$x=$nc=8430
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/resolucoes_anp/2008/mar%C3%A7o/ranp%207%20-%202008.xml?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0$q=$x=$nc=8430
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diferentes tipos de óleo. Nos Estados Unidos o óleo mais utilizado como 

matéria prima é o de soja, enquanto que na Alemanha é usado principalmente 

o óleo de colza (HUANG, et al., 2012). De acordo com Knothe (2006) a escolha 

da matéria prima depende largamente de fatores geográficos. Dependendo da 

origem e da qualidade, mudanças no processo de produção podem ser 

necessárias.  

Gorduras animais e óleos usados são matérias-primas que representam 

uma alternativa atrativa para a produção de biodiesel, devido ao seu baixo 

custo, fatores ambientais e ausência da competição com a indústria de 

alimentos, evitando assim as preocupações sociais. Seu grande problema está 

na grande quantidade de AGL, sendo necessário um pré-tratamento antes do 

processo (LUQUE & MELERO, 2012). 

Há mais de 100 anos, Rudolph Diesel testou o óleo vegetal como 

combustível para motores. Óleos vegetais tornaram-se mais atrativos devido 

aos seus benefícios ambientais e também pela sua obtenção a partir de 

recursos renováveis, tendo potencial para a substituição dos destilados de 

petróleo (DEMIRBAS, 2008). 

Um importante grupo de matérias-primas para a produção de biodiesel 

consiste de gorduras derivadas de animais. As gorduras animais usadas para 

produzir biodiesel incluem sebo, banha de porco e gordura de frango. Em 

comparação com as culturas de plantas, essas gorduras frequentemente 

oferecem uma vantagem econômica por conta do seu baixo preço para 

conversão em biodiesel. A produção de biodiesel a partir de gordura animal 

está atualmente entre as opções mais baratas. Apesar de conter alguns 

inconvenientes, como o índice de saturação em determinadas temperaturas, 

alta viscosidade e disponibilidade limitada, ou seja, elas nunca seriam capazes 

de atender às necessidades de combustível do mundo (LUQUE & MELERO, 

2012). 

Hoje, no Brasil, a principal matéria-prima para a produção de biodiesel é a 

soja, com uma tecnologia agrícola bem desenvolvida e perto de 25 milhões de 

hectares plantados no país. Segundo Ferrari et al., (2005) a utilização de óleo 

de soja para geração de biocombustível tem se apresentado como uma 

excelente opção, fornecendo um biodiesel com propriedades similares ás do 

óleo diesel. Todavia há uma variedade de culturas oleaginosas utilizadas como 
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matéria-prima para produção de biodiesel. Na Figura 2-6 pode-se visualizar as 

principais culturas utilizadas atualmente no Brasil. 

 

Figura 2-6 - Principais matérias-primas utilizadas para produção de Biodiesel (ANP, 
Boletim mensal do biodiesel referente à Novembro de 2014) 

 

É bem expressiva a utilização do óleo de soja para a produção de 

biodiesel, com 71,99%. A maior parte do biodiesel produzido deriva do óleo de 

soja, porém, praticamente todos os óleos vegetais podem ser transformados 

em biodiesel. Em 2010 dos 2,35 bilhões de litros de biodiesel produzidos no 

Brasil, 1,93 bilhões foram produzidos a partir de óleo de soja, comprovando 

que este óleo vem sendo a principal matriz para a produção do biodiesel 

(CONAB, 2010). 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA (2008) 

reforça que este é o principal óleo produzido e consumido no país. A produção 

desta oleaginosa representa 90% da produção de óleos vegetais, 

apresentando o maior potencial para servir de modelo para o desenvolvimento 

de um programa nacional de biodiesel. Em termos mundiais o Brasil se 

encontra como o segundo maior produtor desta oleaginosa, ficando atrás 

apenas dos Estados Unidos (MAPA, 2008). 

Pode-se verificar o crescente aumento no preço dos óleos vegetais nos 

últimos anos. Este é um fator extremamente desvantajoso, pois o Biodiesel 

perde sua competitividade devido a estes preços elevados (LIN et al., 2011). 
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De acordo com algumas pesquisas a matéria-prima corresponde atualmente de 

70 a 85% das despesas de produção de biodiesel, o que é uma séria ameaça 

para a viabilidade econômica da indústria de biodiesel, pois o custo final deste 

depende, principalmente, do preço da matéria-prima (MENG et al., 2009). 

 

2.4. ÓLEOS E GORDURAS 

 

O uso do termo “óleo” ou “gordura” é geralmente baseado no estado 

físico à temperatura ambiente, sendo que, por definição gorduras são sólidas 

ou pastosas e os óleos, líquidos. O Conselho Nacional de Normas e Padrões 

para alimentos define 20 ºC como o limite inferior para o ponto de fusão de 

gorduras (RDC Nº. 270, de 22 de setembro de 2005). São pertencentes à 

classe dos lipídeos, tendo origem de diversas fontes, como no tecido adiposo 

de animais, em frutos e sementes. São substâncias insolúveis em água 

(hidrofóbicas). Formados por produtos de condensação entre glicerol e ácido 

graxo resultando em triglicerídeos (CONDE & BOSCO, 2013). Triglicerídeos 

são os principais componentes dos óleos vegetais, composto por três ácidos 

carboxílicos de cadeia longa ligada ao glicerol. Quando esses triglicerídeos 

reagem com um álcool de cadeia curta, os ácidos carboxílicos são liberados, 

combinando-se com o álcool para produzir os ésteres de ácidos graxos 

alquílicos (ZHANG et al., 2003). Além de triglicerídeos, gorduras e óleos 

contêm vários componentes menores como: mono e diglicerídeos (importantes 

como emulsionadores), ácidos graxos livres, tocoferol (importante 

antioxidante), esteróis e vitaminas de gorduras solúveis. (FARIA et al, 2003) 

A diferença entre óleos e gorduras reside exclusivamente na sua 

aparência física, sendo as gorduras sólidas ou pastosas e os óleos, líquidos na 

temperatura ambiente. Esta diferença deve-se principalmente ao fato de os 

óleos serem mais ricos em resíduos de ácidos graxos insaturados do que as 

gorduras (ZHANG et al., 2001).  

Como exemplo de gorduras saturadas, tem-se a Manteiga, banha, sebo 

e a gordura da carne. Já como exemplo para os insaturados estão incluídos os 

óleos de soja, oliva, milho, girassol, entre outros. Os óleos vegetais 
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(insaturados) podem ser endurecidos via hidrogenação. Normalmente os óleos 

hidrogenados são usados na fabricação de margarinas e gorduras vegetais 

(BABICZ, 2009). 

São três os métodos de extração de óleo, podendo sofrer algumas 

modificações ou mesmo serem utilizados combinados entre si: prensa 

hidráulica por batelada; prensa mecânica contínua (expeller), e extração por 

solventes (PIGHINELLI et al., 2008). O óleo extraído bruto pode conter diversas 

impurezas, como gomas, ceras e ácidos graxos livres, os quais podem 

prejudicar sua qualidade e estabilidade. (BATISTA et al., 1999). 

As determinações do índice de acidez, peróxidos, saponificação e iodo 

são alguns dos meios para avaliação da qualidade dos óleos. O índice de 

acidez do óleo expressa à existência de ácidos graxos livres. Indice de 

peróxidos, juntamente com o índice de acidez são indicativos de rancidez 

hidrolítica, são duas das mais frequentes determinações de qualidade de óleos 

e do armazenamento de suas matérias-primas (FARONI et al, 2009).  O índice 

de iodo mede o grau de insaturações dos ácidos graxos (PEREIRA et al., 

2010). 

O ponto de fusão dos ácidos graxos que constituem os óleos e gorduras 

é uma importante característica a ser avaliada, pois seus respectivos ésteres 

de ácidos graxos, como biocombustíveis, sofrem forte influencia do ponto de 

fusão. Outro aspecto a ser considerado na caracterização de óleos e gorduras, 

é o índice de saponificação por meio do qual é possível estimar o peso 

molecular da gordura, parâmetro que pode ser utilizado em cálculos de 

rendimento de reações (KRAUSE, 2008). 

O esqueleto de óleos e gorduras é formado por cadeias de ácidos 

orgânicos lineares, denominados ácidos graxos. 

 

2.4.1. Ácidos graxos livres 

 

Os maiores componentes de óloes vegetais e gordura animal são os 

triacilgliceróis (TAG: muitas vezes chamados de triglicerídeos). Quimicamente, 
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os TAG são ésteres de ácidos graxos (AG) ligados ao glicerol, contendo 

diversos tipos destes. Assim, diversos AG podem estar ligados à cadeia do 

glicerol, revelando o perfil de AG de óleos vegetais e gorduras amimais. Cada 

um apresenta propriedades químicas próprias. O perfil de AG é um dos 

parâmetros de maior influencia sobre as propriedades dos óleos e gorduras 

(KNOTHE et al., 2006).  

Ácidos graxos são ácidos carboxílicos com cadeias de comprimento 

entre 4 e 36 carbonos (BOBBIO; BOBBIO, 1992). As proporções dos vários 

ácidos carboxílicos podem variar de gordura para gordura, onde cada uma tem 

a sua composição e característica (DEMIRBAS, 2008). Na Tabela 2-2 são 

encontrados alguns dos principais ácidos graxos existentes nos óleos e 

gorduras.  
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Tabela 2-2- Principais ácidos graxos, assim como seus nomes, símbolos e fórmulas 
(BABICZ, 2009) 

 

Ácido Graxo Nome sistemático Símbolo Fórmula 

Butírico  Butanóico C4 ou C4:0  C4H8O2 

Capróico  Hexanóico  C6 ou C6:0  C6H12O2 

Caprílico  Octanóico  C8 ou C8:0  C8H16O2 

Cáprico  Decanóico  C10 ou C10:0  C10H20O2 

Otusilico  cis-4-decenóico  C10:1(n4)  C10H18O2 

Caproleico  cis-9-decenóico  C10:2(n9)  C10H18O2 

Láurico  Dodecanóico  C12 ou C12:0  C12H24O2 

Lauroleico  cis-5-lauroleico  C12:1(n5)  C12H22O2 

Lindérico  cis-4-dodecenóico  C12:1(n4)  C12H22O2 

Mirístico  Tetradecanóico  C14 ou C14:0  C14H28O2 

Miristoleico  cis-9-tetradecenóico  C14:1(n9)  C14H26O2 

Tsuzuico  cis-4-tetradecenóico  C14:1(n4)  C14H26O2 

Palmítico  Hexadecanóico  C16 ou C16:0  C16H32O2 

Palmitoleico  cis-9-hexadecenóico  C16:1(n9)  C16H30O2 

Esteárico  Octadecanóico  C18 ou C18:0  C18H36O2 

Petroselínico cis-6-octadecenóico  C18:1(n6)  C18H34O2 

Oléico  cis-9-octadecenóico  C18:1(n9)  C18H34O2 

Eládico  trans-9-octadecenóico  C18:1(tn9)  C18H34O2 

Vaccênico  cis-11-octadecenóico  C18:1(n11)  C18H34O2 

Linoleico  cis,cis-9-12-octadecadienóico C18:2(n9,12) C18H32O2 

Linolênico  cis,cis,cis-9,12,15- 

octadecatrienóico 

C18:3(n9,12,15) C18H30O2 

Ricinoleico  12-hidroxi-cis-9-

octadecenóico 

C18:1(n9):OH(n12)  C18H34O3 

Araquídico  Eicosanóico  C20 ou C20:0  C20H40O2 

Gadoleico  cis-9-eicosenóico  C20:1(n9)  C20H38O2 

Gadóico  cis-11-eicosenóico  C20:1(n11)  C20H38O2 

Araquidônico  Araquidônico cis,cis,cis,cis-

6,9,12,15- eicostetraenóico 

C20:4(n6,9,12,15) C20H32O2 

Behênico  Docosanóico  C22 ou C22:0  C22H44O2 

Cetoleico  cis-11-docosenóico C2 C22:1(n11)  C22H42O2 

Erúcico  cis-13-docosenóico C22:1(n13)  C22H42O2 

Lignocérico  Tetracosanóico   C24 ou C24:0  C24H48O2 

Nervônico  cis-15-tetracosenóico  C24:1(n15)  C24H46O2 

 

Os ácidos graxos que mais fortemente limitam a viscosidade do 

biodiesel são os ácidos palmítico (16:0) e esteárico (18:0). Ácidos graxos 

polinsaturados melhoram as propriedades de fluxo a frio, mas são os mais 
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sensíveis à oxidação. Assim, o nível ótimo destes deve se identificado, tanto 

para o mercado de combustíveis, quanto para o segmento da indústria de 

alimentos. O ácido linoleico é fonte primaria dos compostos que atribuem sabor 

aos alimentos fritos, como o 2,4-decadienal, assim como o ácido oleico é fonte 

de aromas que lembram frutas, ceras e plásticos, como o 2-decenal. A 

proporção destes ácidos graxos deve ser previamente selecionada para 

equilibrar o sabor e o tempo de armazenamento do alimento. Sabores 

agradáveis de batatas fritas foram obtidos com óleos contendo 68% de ácido 

oleico e 20% de ácido linoleico. Os ácidos graxos são essenciais para a dieta e 

apresentam uma função importante para a saúde cardiovascular, 

particularmente quando são utilizados em substituição às gorduras saturadas 

(KNOTHE et al., 2006). 

Ácidos graxos diferem pelo número total de átomos de carbono na 

cadeia e também pela presença de insaturações (duplas ligações entre os 

átomos de carbono) em sua cadeia hidrofóbica. Os ácidos graxos que contém 

apenas ligação simples entre carbonos são denominados ácidos graxos 

saturados. Os que possuem dupla ligação entre carbonos são chamados de 

ácidos graxos insaturados, sendo que os que apresentam mais de uma ligação 

dupla são conhecidos como poliinsaturados. Ácidos graxos insaturados e 

poliinsaturados podem diferir entre si pela posição da dupla ligação ao longo da 

cadeia carbônica. Estas duplas ainda podem gerar isômeros cis ou trans 

(BABICZ, 2009). Awadallak (2012) reporta que as propriedades físicas dos 

ácidos graxos e dos compostos que os contêm estão associadas 

principalmente ao comprimento e ao grau de instauração da cadeia. A 

solubilidade em água decresce com o aumento na cadeia em função da sua 

alta hidrofobicidade. A pouca solubilidade se deve ao grupamento carboxílico, o 

qual é polar.  

Os ácidos graxos são nomeados pelo comprimento da cadeia e o 

número de duplas ligações separadas por dois pontos. Dessa forma, um ácido 

graxo saturado com 16 carbonos é abreviado para 16:0, já o ácido oleico, com 

18 carbonos e uma dupla ligação entre o primeiro e o segundo carbono da 

cadeia é abreviado para 18:1 (BOBBIO e BOBBIO, 1992).  
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Duplas ligações são representadas por números seguidos da inicial do 

tipo de isomeria, por exemplo, um ácido graxo de 20 carbonos, ligação dupla 

entre o nono e o décimo carbono (sendo o primeiro o carbono carboxílico), 

entre o décimo segundo e o décimo terceiro e entre o décimo quinto e o décimo 

sexto, com isomeria cis em todas as ligações, é designado por 20:1 9c12c15c. 

Vale ressaltar que é comum ocultar a posição das duplas ligações e o tipo de 

isomeria, uma vez que o mais usual é que a primeira ou única dupla ligação, 

normalmente cis se encontra no carbono “9” e as demais duplas ligações 

(quando ocorrem) se encontram com um espaçamento constante de 3 

carbonos (LEHNINGER et al., 1995). 

 

2.5.  CRAMBE (Crambe abyssinica Hochst) 

 

Óleos vegetais não comestíveis tem grande potencial para a produção 

de biodiesel. A demanda por óleos comestíveis resulta em preços elevados e 

impede sua utilização como combustível. Plantas oleaginosas não comestíveis 

estão naturalmente disponíveis em todo o mundo. A produção de biodiesel a 

partir de oleaginosas não comestíveis tem sido extensivamente estudada nos 

últimos anos (LUQUE & MELERO, 2012). Nesse sentido, há uma busca por 

novas oleaginosas que produzam óleos não comestíveis, para a produção de 

biodiesel dentro das normas internacionais de qualidade (SOUZA et al., 2009). 

O crambe (Crambe abyssinica Hochst) possui potencial considerável como 

fonte de óleo para a produção de biodiesel (MACHADO et al., 2011).  

O crambe (crambe abyssinica Hochst) é uma cultura oleaginosa 

originária da Etiópia, país africano de clima quente e seco, domesticado na 

Europa, na região do Mediterrâneo, uma zona fria e seca, e cultivada 

experimentalmente na antiga União Soviética e nos Estados Unidos entre os 

anos de 1930 e 1940. Por suas origens, tolera bem a seca e o frio, sendo 

indicado para plantios de outono/inverno no Brasil. Os grãos produzidos são 

destinados apenas para extração de óleo para fins industriais. (OLIVEIRA et 

al., 2013; MATHIAS & PITOL, 2014; FUNDAÇÃO MS, 2014).  



  

32 

 

No Brasil, as pesquisas com crambe iniciaram-se em 1995 pela 

Fundação MS, com o objetivo de avaliar seu desempenho como planta de 

cobertura no sistema de plantio direto (OLIVEIRA et al., 2013). Analisavam as 

vantagens da planta como forrageira para a rotação de culturas e cobertura de 

solos no inverno (MATHIAS & PITOL, 2014). Apesar da boa adaptação inicial, 

a tentativa de expansão da cultura não teve êxito, pois o nabo forrageiro se 

mostrava superior, produzindo muito mais massa para a cobertura do solo. 

Nesta época o crambe já demonstrou seu bom potencial de produção de grãos, 

mas não havia mercado. Mesmo assim, as pesquisas com a cultura foram 

direcionadas para a produção de grãos, iniciando-se o trabalho de seleção e 

multiplicação de sementes das linhagens obtidas. (FUNDAÇÃO MS, 2014). 

O maior interesse para este cultivo começou a partir de 2003 com o 

lançamento do Programa Nacional de Biodiesel. A partir daí as pesquisas com 

a cultura se intensificaram, e, em 2007 foi registrada e lançada à primeira 

cultivar de crambe no Brasil, a FMS BRILHANTE (PITOL et al., 2012). 

O crambe (Crambe abyssinica Hochst) é uma oleaginosa pertencente à 

família das Brassicaceae  (ou, como também eram antes designadas, as 

crucíferas), a mesma da colza e da canola. Comparado à colza e canola, 

suporta melhor temperaturas mais elevadas, o que permite que seu plantio se 

estenda a regiões mais quentes do Brasil Central. Com ciclo de 90 dias em 

média, o crambe representa uma excelente alternativa para a safrinha 

(FUNDAÇÃO MS, 2014).  Em especial para produtores de soja e de milho, no 

sistema de rotação de culturas (MATHIAS & PITOL, 2014). Implantada e 

cultivada de forma mecanizada, utiliza implementos da soja, podendo ser 

utilizados os maquinários existentes para o cultivo de grãos miúdos em sua 

produção (PITOL et al., 2010). Em 35 dias de plantio, a planta floresce e a 

colheita pode ser iniciada em 85 a 90 dias. Quando está madura e pronta para 

se colhida, a cultura apresenta uma coloração marron-clara (MATHIAS & 

PITOL, 2014). A produtividade varia de 1.000 a 1.500 kg ha-1. As sementes 

apresentam elevado potencial lubrificante e teor de óleo, com valores entre 36 

a 38% no grão (FUNDAÇÃO MS, 2014).   

Apresenta porte ereto e a altura média das plantas varia de 0,60 a 0,90 

m, podendo ultrapassar esses valores dependendo da época e da densidade 
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de plantio (COLODETTI et al., 2012). Possuem baixa incidência de pragas e 

em condições de clima mais seco, sem excessos de chuva, não apresentam 

doenças (FUNDAÇÃO MS, 2014). Requer área de plantio bem drenada, 

descompactada e sem a presença de nabiça (Raphanus raphanistrum), isto 

porque não existe herbicida que controle a mesma e que seja seletivo para o 

crambe. Para reduzir a infestação de plantas daninhas e proporcionar um 

rápido crescimento da cultura, deve-se aumentar o tempo entre a colheita da 

cultura anterior e o plantio do crambe. Isso proporciona redução na competição 

das mesmas. A dessecação de plantas daninhas presentes na área é 

recomendada pra implantação da cultura (OLIVEIRA et al., 2013). 

Os métodos de extração do óleo podem ser por extração mecânica 

(prensa ou extrusora) e também extração por solvente (FUNDAÇÃO MS, 

2014).   O óleo de crambe tem somente fins industriais, isto é, não pode ser 

usado na alimentação humana, pois contêm 60% de ácido erúcico em sua 

composição, tal ácido contem 22 átomos de carbono e apenas uma ligação 

dupla. Tem a vantagem de não ser questionada a sua utilização para 

Biocombustível. Tanto o óleo como o próprio farelo tem grande demanda no 

mercado e a cultura apresenta boa viabilidade econômica. É importante 

salientar que o óleo de crambe tem sido um produto usado em muitas 

pesquisas nas universidades e centros de pesquisas pelo Brasil a fora, devido 

às suas características (PITOL et al., 2012). 

O ácido erúcico possui várias utilizações na indústria química, como 

lubrificantes, polímeros e plásticos. Excelentes resultados têm sido obtidos com 

o óleo para produção de biodiesel, e também como fluído isolante no setor 

elétrico, devido às suas características. O farelo é tóxico para monogástricos 

(suínos, aves), mas pode ser utilizado na alimentação de bovinos, na 

proporção de até 15% da dieta total, sendo uma ótima fonte de proteínas 

(FUNDAÇÃO MS, 2014; OLIVEIRA et al., 2013). Com o objetivo de avaliar o 

potencial de produção do crambe e as características físico-químicas do óleo e 

do biodiesel obtidas desses grãos, Jasper (2010) concluiu, após análise, que o 

biodiesel do crambe se encontra de acordo com normas estabelecidas na 

Resolução n° 7 da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP). 
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Quando empregado na produção de biodiesel, este se mostra mais 

resistente à degradação, e consequentemente, apresenta elevada estabilidade 

à oxidação, conferindo vantagens relacionadas ao tempo de armazenamento, 

sendo este um ponto extremamente importante, uma vez que a maioria do 

biodiesel gerado por diversos óleos vegetais não apresenta esta estabilidade 

(BISPO et al., 2010). 

Como cultura agrícola, o crambe pode ainda ser uma opção para os 

pequenos e médios agricultores, contribuindo com a melhoria da renda destas 

famílias e garantindo a sustentabilidade das propriedades agrícolas na 

entressafra, o que vem de encontro aos interesses das políticas públicas do 

estado de promoção social no campo. Os riscos culturais são menores e os 

benefícios são otimizados, de forma a impulsionar a economia, pela 

movimentação da cadeia produtiva do agronegócio e setores correlatados, 

garantindo geração e/ou manutenção de empregos em todos os níveis da 

cadeia produtiva do crambe (OLIVEIRA et al., 2013). 

 

2.6. CATÁLISE  

 

Nas indústrias as reações devem ser rápidas. A escolha criteriosa do 

catalisador permite muitas vezes obter produtos intermediários, menos estáveis 

termodinamicamente (FIGUEIREDO E RIBEIRO, 1987). O biodiesel é 

produzido por meio da reação de transesterificação dos triglicerídeos dos óleos 

e gorduras com um álcool de cadeia curta, geralmente o metanol com a ajuda 

de catalisadores básicos, ácidos e enzimáticos. A reação de transesterificação 

pode ser catalisada tanto por catalisadores homogêneos e heterogêneos. Os 

catalisadores homogêneos incluem as bases e os ácidos.  Os catalisadores 

alcalinos mais utilizados são o hidróxido de sódio, metóxido de sódio e 

hidróxido de potássio e para os catalisadores ácidos são o ácido sulfúrico, 

ácido clorídrico e ácido sulfônico. Por último, os catalisadores heterogêneos 

incluem as enzimas, silicatos de titânio, compostos de metais alcalino-terrosos, 

resinas de permuta aniônica e guanidines heterogeneizados de polímeros 

orgânicos. A reação de transesterificação pode ser catalisada por bases, 
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ácidos ou enzimas (DEMIRBAS, 2007). Isto quer dizer que, o uso de 

catalisadores pode ser considerado como uma das variáveis (além da 

temperatura, pressão, composição e cinética) que permite controlar a 

velocidade e direção de uma reação química (FIGUEIREDO E RIBEIRO, 

1987). 

Sem a presença dos catalisadores a velocidade da reação é muito lenta, 

por isso há a necessidade do desenvolvimento de tecnologias alternativas que 

possam resolver estes problemas (Tan & Lee, 2011). 

 

2.6.1. Catalise básica 

 

A catálise básica representa a melhor alternativa para a produção de 

biodiesel. A transesterificação catalisada por base tem uma longa história de 

desenvolvimento. O biodiesel produzido por este método está presente no 

mercado de alguns países, como no Brasil e principalmente em alguns países 

europeus, como a Alemanha e a França. Apesar de ser a melhor alternativa, 

apresenta alguns inconvenientes. O baixo teor de ácidos graxos livres e os 

reagentes anidro são necessários devido à possibilidade de saponificação. 

Essa formação de sabão diminui o rendimento dos ésteres e pode prejudicar as 

fases de separação e purificação do éster e do glicerol, assim como a fase de 

lavagem. O processo de recuperação do catalisador é lento e caro, 

aumentando os custos de funcionamento (TAPANES et al., 2008). 

De acordo com Luque & Melero (2012), ainda existem alguns problemas. 

A tecnologia atual para a produção de biodiesel de primeira geração tem 

graves inconvenientes. O uso de catalisadores homogêneos alcalinos (como o 

NaOH, KOH, NaOMe e KOMe) torna obrigatória a separação do catalisador 

gasto, da fase de glicerol por etapas de lavagens adicionais. Outra dificuldade 

é a alta sensibilidade dos ácidos graxos livres (AGL). Estes reagem com 

catalisadores alcalinos para formar sabões, dificultando a separação do glicerol 

e reduzindo o rendimento. Assim, matérias-primas que contém um elevado teor 

de AGL e água não podem ser diretamente utilizadas com catalisadores 
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homogêneos. O custo do óleo corresponde cerca de 80% dos custos de 

produção do biodiesel. 

Catalisadores heterogêneos tem sido um desafio tecnológico na 

produção de biodiesel, resultando em processos de separação mais simples e 

baratos, com reduzidas cargas de efluentes e custos de energia. O 

desenvolvimento destes catalisadores tem sido amplamente descritos na 

literatura, como os carbonatos e hidrocarbonetos de metais alcalinos, óxidos de 

metais alcalinos, hidróxidos de metais alcalinos, resinas aniônicas, zeolitos 

básicos, e assim por diante. Alguns destes catalisadores demonstraram uma 

bom desempenho catalítico, mesmo sob condições de reação semelhantes às 

do catalisadores homogêneos. No entanto, sua avaliação foi feita em reatores 

em batelada, existindo poucos estudos no processo contínuo (LUQUE & 

MELERO, 2012). 

 

2.6.2. Catálise ácida 

 

Atualmente, as pesquisas de biodiesel estão explorando um novo e 

sustentável catalisador ácido. Catalisadores ácidos podem, simultaneamente, 

realizar esterificação dos AGL e a transesterificação dos triglicerídeos. Vários 

catalisadores foram descritos até agora na literatura: diferentes óxidos 

metálicos (zircônio, titânio e estanho), zeólitas ácidas, resina de troca iônica 

sulfônica, catalisador sulfonados à base de carbono e heteropoliácidos. No 

entanto, ainda precisam de avanços importantes para ter um impacto positivo 

sobre a síntese de biodiesel. Estas melhorias incluem: aumento da estabilidade 

de sítios ácidos para evitar a sua lixiviação, aumentando a estabilidade térmica 

e o aumento da transferência de massa, evitando limitações de difusão, 

condições mais suaves de operação e o aumento a resistência à água (LUQUE 

& MELERO, 2012). Os catalisadores ácidos líquidos são menos sensíveis à 

aos AGL e podem conduzir simultaneamente a reação de esterificação e 

transesterificação. No entanto, eles são mais lentos e exigem maior tempo de 

reação e maiores temperaturas. No entanto, os processos catalisados por 

ácidos podem produzir biodiesel a partir de matérias-primas de baixo custo, 
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reduzindo assim, os custos de produção. Catalisadores ácidos sólidos podem 

substituir os ácidos líquidos, melhorando problemas ambientais e com 

corrosões (LOTERO et al., 2005). 

A utilização de um catalisador ácido heterogêneo é muito interessante, 

uma vez que não é desativado pelo álcool de cadeia curta, e pode ser 

facilmente separado do produto e reutilizado, catalisadores ácidos são bastante 

eficazes na conversão de ésteres de AGL (Cavalcanti-Oliveira et al., 2010). 

 

2.6.3. Catálise enzimática  

 

A transesterificação pode ser conduzida na presença de catalisadores 

ácidos, básicos e enzimáticos, simples ou complexos (BIODIESEL BR, 2006). 

O biodiesel pode também ser obtido por transesterificação enzimática 

utilizando especialmente as lipases como catalisador.  A catálise prossegue 

sob condições brandas de reação e sem a geração de subprodutos, com uma 

recuperação fácil do biodiesel. O catalisador pode ser reutilizado, contribuindo 

assim para reduzir o consumo de energia e a geração de resíduos, quando 

comparado com o processo químico convencional de catalise básica. (LUQUE 

& MELERO, 2012). A transesterificação por catálise enzimática utiliza as 

lipases, enzimas cuja função biológica é de catalisar a hidrólise de gorduras e 

de óleos vegetais, com a subseqüente liberação de ácidos graxos livres, 

diacilglicerídeos, monoacilglicerídeos e glicerol livre (KRAUSE, 2008). 

A metodologia comercial de obtenção utiliza frequentemente meios 

alcalinos para a transesterificação do óleo ou gordura, na presença de um 

álcool, produzindo ésteres metílicos de ácidos graxos e glicerol. Entretanto, 

esta metodologia apresenta alguns inconvenientes, como a dificuldade na 

recuperação do glicerol, o uso de catalisador alcalino que permanece no meio, 

o tratamento posterior dos efluentes alcalinos, a natureza fortemente 

energética do processo, a interferência dos ácidos graxos livres e a presença 

de água na reação (Portal do Biodiesel – Brasil, 2006). O emprego de 

catalisadores ácidos, dentre os quais o ácido sulfúrico é o mais empregado, 
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também gera alguns inconvenientes, como a cinética muita lenta de reação 

quando comparada ao uso de catalisadores básicos (BIODIESEL BR, 2006).   

No entanto, a tecnologia enzimática sofre a partir do elevado custo das 

enzimas (LUQUE & MELERO, 2012). Cavalcanti-Oliveira et al., (2010), também 

afirma que uma das principais desvantagens da catalise enzimática é o maior 

custo dos biocatalisadores, além do tempo de reação mais longo. Krause 

(2008) diz que o fato do alto custo está relacionado com a disponibilidade de 

enzimas no mercado, e o tempo é excessivo para um processo industrial. 

Porém, são biodegradáveis e, consequentemente, são menos poluentes 

do que os catalisadores químicos (CAVALCANTI-OLIVEIRA et al., 2011). 

Krause (2008) reporta que a catálise enzimática permite a recuperação simples 

do glicerol, a transesterificação de triglicerídeos com alto conteúdo de ácidos 

graxos, a esterificação total dos ácidos graxos livres, e o uso de condições 

brandas (temperatura e pressão) no processo de transesterificação, tornando-

se uma alternativa comercialmente rentável. Nesse tipo de catálise não 

ocorrem reações indesejáveis com formação de subprodutos, o que reduz 

gastos com a posterior purificação do produto (KRAUSE, 2008).  

A transesterificação via catálise enzimática apresenta outras vantagens, 

dentre elas, a inexistência de rejeito aquoso alcalino menor produção de outros 

contaminantes, maior seletividade e bons rendimentos. A imobilização das 

enzimas permite a reutilização de uma mesma enzima mais de uma vez, 

barateando o processo. No caso da biocátalise em meios não aquosos, a 

imobilização permite a melhoria da atividade enzimática (KRAUSE, 2008). Na 

hidrólise enzimática de óleos vegetais são utilizadas diferentes fontes de 

lipases como catalisador, podendo ser líquidas ou sólidas (catálise homogênea 

ou heterogênea), como por exemplo, Aspergillus niger, Candida rugosa, 

Rhizopusarrhizus, Rhizomucor miehei, Pseudomas sp. e lipase pancreática 

(BUENO et al., 2005). 
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2.6.4. Outras tecnologias 

 

Conforme apresentado anteriormente, catalisadores heterogêneos e 

enzimáticos têm grande potencial para superar os catalisadores homogêneos. 

No entanto, esses processos precisam melhorar as limitações de transferência 

de massa e de calor para aplicações em escala industrial. Várias tecnologias 

têm sido descritas na literatura. Tecnologia de micro-ondas para a reação 

transesterificação tem ganhado grande interesse por parte de muitos grupos de 

pesquisa. Esta tecnologia se demonstrou ser bem eficaz, levando a altos 

rendimentos em um curto espaço de tempo. No entanto, a principal 

desvantagem da tecnologia de micro-ondas é o aumento de escala do 

processo, desde a escala de laboratório para a produção em escala industrial, 

bem como a segurança do processo.  

Além disso, outros avanços tecnológicos têm sido dirigidos a melhorar a 

transferência de massa entre as fases líquido-líquido imiscíveis de um sistema 

heterogêneo enzimático, como por exemplo, a tecnologia de ultrassom. Outros 

pesquisadores têm estudado a introdução de co-solventes na mistura da 

reação com o objetivo de aumentar a solubilidade e melhorar posteriormente a 

taxa de transferência de massa entre o óleo e fase de álcool, bem como 

melhorar a difusão dentro dos poros do catalisador sólido. Diferentes 

pesquisadores também têm vindo a apostar em novos reatores para produzir 

biodiesel por meio de alguma melhora na intensidade da mistura entre os 

reagentes, especialmente quando são utilizados catalisadores heterogêneos.  

Processos não catalíticos também foram descritos na literatura com o 

uso do metanol supercrítico que é completamente miscível com óleos vegetais. 

Além disso, a velocidade de reação é muito rápida e a subsequente purificação 

é muito mais simples do que as dos processos convencionais. A via 

supercrítica é também caracterizada pelo seu elevado rendimento por conta da 

simultânea transesterificação de triglicerídeos e metil esterificação de ácidos 

graxos. A principal desvantagem é que o processo supercrítico não catalítico 

requer temperaturas muito altas (350-400 ° C) e pressões (200-400 bar) 

(LUQUE & MELERO, 2012). Demirbas (2007) estudou a reação de 
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transesterificação empregando metanol supercrítico, usando seis potenciais 

óleos vegetais em várias proporções molares de álcool para óleo vegetal e 

temperatura de reação.  

 

2.7. ENZIMAS  

 

As enzimas são catalisadores biológicos que participam de várias 

reações bioquímicas. Estas aceleram reações termodinâmicas, são 

extremamente versáteis, específicas e de elevada importância nos processos 

biotecnológicos (COELHO et al., 2008). As enzimas são substâncias orgânicas 

específicas compostas por polímeros de aminoácidos (SPIER, 2005). Com 

exceção de alguns RNAs (ribozimas) que são catalisadores durante seu próprio 

processamento, todas as enzimas são proteínas (DALLA-VECCHIA et el., 

2004).  

Enzimas podem se encontrar intracelulares ou extracelulares e o seu 

modo de ação pode ser endoenzimático ou exoenzimático. Possuem 

propriedades que as tornam altamente requisitadas como catalisadores e as 

diferem dos catalisadores não enzimáticos. Do ponto de vista industrial, as 

enzimas apresentam características notáveis em relação aos catalisadores 

químicos. Dentre as vantagens existentes na utilização de enzimas, destacam-

se a sua especificidade, as condições suaves de reação e a redução de 

problemas ambientais e toxicológicos. Destacam-se também pela sua rapidez 

de ação, pela atuação sobre um substrato especifico e o desenvolvimento de 

reações em temperaturas e PH’s brandos, que são necessários para a 

manutenção da estrutura desejada e outras propriedades. As condições 

brandas economizam o gasto de energia (COELHO et al., 2008), onde a  

temperatura pode variar de 30 a 70 ºC e em pressão atmosférica (CASTRO et 

al., 2004).  

A nomenclatura para cada enzima é designada de dois nomes e uma 

classificação de quatro números. O nome aceito ou recomendado para uso 

cotidiano e o nome sistemático usado para minimizar ambiguidade. As enzimas 

são classificadas e denominadas segundo a natureza das reações químicas 
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que elas catalisam. São geralmente denominadas pela adição do sufixo –ase 

ao nome do substrato da enzima ou da frase que descreve a ação catalítica da 

enzima, por exemplo, a urease catalisa a hidrolise da ureia (VOET & VOET, 

2013).  A Comissão de Enzimas (E. C.) da União Internacional de Bioquímica e 

Biologia Molecular (IUBMB) estabeleceu em 1961, as normas de classificação 

e nomenclatura de enzimas e coenzimas, com suas unidades de atividade e 

métodos padrões de análise, junto com símbolos usados na descrição da 

cinética enzimática (COELHO et al., 2008). 

Limitações existentes na obtenção de produtos de interesse comercial 

podem estar associadas aos tipos de catalisadores químicos empregados, que 

são pouco versáteis e exigem altas temperaturas para atingir razoável 

velocidade de reação. Além disso, possuem baixa especificidade e fornecem 

produtos de composição química mista, ou produtos contaminados que 

requerem uma etapa posterior de purificação (MARCHETTI et al., 2007) 

Enzimas termoestáveis já têm sido usadas como ferramenta para a 

Biologia Molecular (polimerase), como aditivo de detergentes e sabões 

(proteases e celulases), no processamento industrial do amido (α-amilase, 

glucose isomerase) e na indústria de polpa e papel (xilanase) e surgem como 

alternativas de interesse em outros bioprocessos, como o de síntese orgânica 

(lipases, proteases, oxidorredutases), no setor de diagnóstico, no tratamento de 

resíduos e na produção de ração animal (GOMES et al., 2007). 

 

2.7.1. Lipases  

 

As lípases fazem parte da família das hidrolases, também conhecidas 

como glicerol-éster hidrolases (E.C.3.1.1.3). São enzimas que catalisam a 

hidrólise total ou parcial de TAG, fornecendo DAG, MAG, glicerol e ácidos 

graxos livres. Essas enzimas apresentam uma capacidade única de agir 

apenas na interface óleo/água (BABICZ, 2004). A Figura 2-7 mostra a reação 

catalisada pelas lipases.  
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Figura 2-7- Reação catalisada pelas lipases (MOREIRA, 2003) 

 

O nome recomendado e normalmente usado para a enzima que realiza 

a reação acima é lipase e o nome sistemático, baseado na reação catalisada, é 

triacilglicerol acilhidrolase. Seu número de classificação é EC 3.1.1.3, onde EC 

representa a Comissão de Enzimas (como já mencionado anteriormente), o 

primeiro dígito (3) a classe (hidrolase), o segundo dígito (1) a subclasse 

(esterase), o terceiro dígito (1) a sub-subclasse (éster carboxílico hidrolase), e 

o quarto dígito (3) designa uma triacilglicerol lipase (MOSS, 2014).  Para 

Jaeger & Reetz (1998) uma lipase é uma carboxiesterase que catalisa a 

hidrólise de acilglicerol de cadeia longa. 

A utilização das lipases traz vantagens como a possibilidade de 

reutilização, maior estabilidade térmica da enzima e fácil separação. As lipases 

são usadas para catalisar reações, podendo ser utilizadas na transesterificação 

e esterificação. Possuem biocompatibilidade, biodegradabilidade e 

aceitabilidade ambiental (MARCHETTI et al., 2007). As lipases isolados a partir 

de diferentes fontes possuem ampla gama de posicionamento, especificidade, 

termoestabilidade, pH óptimo, entre outros. Esta versatilidade das lipases faz 

com que tenham aplicações em alimentos, detergentes, produtos 

farmacêuticos, de couro, têxteis, cosméticos, indústrias de papel e vários 

outros (HASAN, 2006). 

Dependendo da fonte, as lipases podem ter massa molecular variando 

entre 20 a 75 kDa (Quilodalton ou unidade de massa atômica) , atividade em 

pH na faixa entre 4 a 9 e em temperaturas variando desde a ambiente até 70 

°C.  Lipases são usualmente estáveis em soluções aquosas neutras à 

temperatura ambiente apresentando, em sua maioria, uma atividade ótima na 

faixa de temperatura entre 30 e 40 °C. Contudo, sua termoestabilidade varia 

consideravelmente em função da origem, sendo as lipases microbianas as que 

possuem maior estabilidade térmica (CASTRO et al., 2004). 
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As lipases são amplamente encontradas na natureza, podendo ser 

obtidas a partir de microrganismos naturais ou geneticamente modificados e 

também a partir de fontes animais e vegetais A principal forma de produção de 

lipases se dá através de culturas de microrganismos, pois esses são os 

processos que apresentam maior facilidade de controle, maior capacidade 

produtiva e custo de obtenção reduzido (BABICZ, 2009). 

A especificidade da lipase é um fator crucial para aplicação industrial. A 

enzima pode ser específica com relação à molécula ácida ou alcoólica do 

substrato. Lipases 1,3 específicas (exemplo: fungos como Candida rugosa e 

bactérias como a Candida antarctica A/B, Thermomyces lanuginosus, 

Rhizomucor miehei, Burkholderia cepacia, Pseudomonas alcaligenes, 

Pseudomonas mendocina e Chromobacterium viscosum) liberam ácidos graxos 

das posições 1 e 3 dos TAG e formam, por esta razão, produtos com 

composições diferentes daquelas obtidas pelas lipases não regiosseletivas, ou 

mesmo pelo catalisador químico (CASTRO et al., 2004; JAEGER & REETZ, 

1998). 

As lipases são classificadas como hidrolases e atuam sobre ligações 

éster presentes em acilgliceróis, liberando ácidos graxos e glicerol. As lipases 

constituem uma classe especial, chamada de esterases. A diferença entre uma 

lipase e uma esterase está no fato de que a primeira catalisa reações de 

substratos insolúveis em água, enquanto que uma esterase age em substratos 

solúveis (DALLA-VECCHIA et el., 2004). Uma das principais características das 

lipases é a capacidade de atuar apenas quando adsorvidas em uma interface 

água/óleo, ou seja, em meio a ésteres emulsionados. Na ausência dessas 

interfaces, alguns elementos de sua estrutura secundária, chamados de “lid” 

cobrem seus sítios ativos impedindo o contato com outros substratos. Quando 

em contato com a interface água/óleo, essas estruturas “se abrem” expondo 

sua parte hidrofóbica que pode, então, interagir com a interface, conferindo 

funcionalidade à enzima (BATISTA; 1999). 
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2.7.2. Mecanismo de catálise das lipases  

.  

As reações lipolíticas ocorrem na interface água-lipídeo podendo, em 

alguns casos, impedir que as cinéticas das reações enzimáticas sejam 

descritas pelas equações do tipo Michaelis-Menten, que só são válidas se a 

reação catalítica ocorrer em fase homogênea.  O fenômeno mais conhecido em 

estudos cinéticos recentes de reações lipolíticas é a “ativação interfacial”, que 

relaciona o aumento da atividade da lipase em função de substratos insolúveis, 

que formam emulsão (JAEGER & REETZ, 1998). 

A determinação da estrutura tridimensional da lipase fornece uma 

explicação para a ativação interfacial. O sítio ativo das lipases é coberto por 

uma superfície entrelaçada, denominada de tampa (ou borda, ou “lid”). Quando 

há ligação do substrato na superfície da enzima, esta tampa move-se, 

alterando a forma fechada da enzima para a forma aberta, com o centro ativo 

agora acessível ao substrato e, ao mesmo tempo, expondo uma larga 

superfície hidrofóbica que facilita a ligação da lipase à interface. A hidrólise do 

substrato inicia-se com o ataque nucleofílico pelo oxigênio da serínica no 

átomo de carbono na ligação éster, após a abertura desta tampa, levando à 

formação de um intermediário tetraédrico. Um álcool é liberado após a 

formação do complexo acil-lipase, então, um segundo ataque nucleofílico 

acontece, realizando a hidrólise deste complexo enzimático, formando um 

ácido graxo que é liberado. A enzima volta então à forma original 

posteriormente (JAEGER & REETZ, 1998). 

A alta eficiência catalítica pode elevar a velocidade de uma reação de 

108  a 1012 vezes (CASTRO et al., 2004). 

 

2.7.3. Lecitase Ultra (Fosfolipase A1) 

  

Recentemente, uma nova enzima de nome comercial Lecitase Ultra, foi 

preparada com atividade de fosfolipase A1 e está sendo disponível 

comercialmente. (WANG et al., 2010). 
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O produto é uma mistura obtida por meio da fusão de dois genes 

doadores, da lipase de Thermomyces lanuginosa com a fosfolipase de 

Fusarium oxysporum, sendo produzido por fermentação submersa de um 

microorganismo de produção geneticamente modificado, o Aspergillius oryzae. 

A proteína enzimática que é uma proteína geneticamente modificada é então 

separada e purificada do organismo produtor. Este nova combinação de 

enzimas utiliza a estabilidade da enzima lipase de T. lanuginosa e a atividade 

da enzima de F. oxysporum. Lecitase Ultra é um éster carboxílico hidrolase 

com atividade para os fosfolípidos e (TAG) (SLIZYTE et al., 2005; 

NOVOZYMES, 2012) 

A enzima líquida comercial, Lecitase Ultra (Fosfolipase A1) é postulada 

para as posições 1,3 nos triacilgliceróis (TAG), devido à sua regiospecificidade. 

Os mecanismos envolvidos na cinética de hidrólise de TAG para gerar AGL a 

partir de óleos vegetais, por ação de diversas lipases, têm sido estudadas por 

diversos pesquisadores (WANG et al., 2010).  

WANG et al., (2010), estudaram a hidrólise parcial de óleo de soja, 

utilizando como catalisador enzimático a fosfolipase A1 (Lecitase Ultra). O óleo 

de soja (50 g) foi parcialmente hidrolisado pela enzima (0,1 ml) em 20 g de 

água em vários tempos, temperatura e pH, utilizando um agitador de banho de 

água (aproximadamente 150 rpm). O pH óptimo e a temperatura para a 

hidrólise foram de 6,8 e 40 ºC, respectivamente, assim como um tempo de 08 

horas de reação . A Fosfolipase A1 apresentou boa estabilidade durante um 

intervalo de valores de pH de 4,7 a 7,4 e a temperaturas inferiores a 60 ºC.  

 

2.8. IRRADIAÇÃO POR ULTRASSOM  

 

A sonoquímica é o ramo da química que estuda a influência das ondas 

ultrassonoras sobre os sistemas químicos. A descoberta do ultrassom ocorreu 

em 1880 por Curie estudando o efeito piezoelétrico líquido (MARTINES et al., 

2000). Thornycroft e Barnaby em 1894 observaram que na propulsão de 

mísseis lançados, uma fonte de vibração era gerada causando implosão de 

bolhas e cavidades na água. Essa vibração ficou conhecida como cavitação.  
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Em 1917, a Marinha pediu que Lord Rayleigh estudasse sobre o assunto e ele 

confirmou que as vibrações eram devido à enorme turbulência, calor e pressão 

implodindo as cavidades. (SUSLICK, 1989). Entretanto, somente em 1912 

quando Langevin desenvolveu o SONAR (Sound Navigation And Ranging), um 

aparelho capaz de medir a profundidade do mar, que as ondas na freqüência 

de ultrassom foram aplicadas comercialmente. Em 1927, os efeitos destas 

ondas foram observados em sistemas químicos e biológicos e em 1950 os 

primeiros aparelhos geradores de ultrassom foram comercializados (BABICZ, 

2009).  

O que ocorre é um fenômeno físico, baseado no processo de criar, 

aumentar e implodir cavidades de vapor e gases, denominado cavitação. 

Durante a etapa de compressão a pressão é positiva, enquanto que a 

expansão resulta em "vácuo", chamado de pressão negativa, constituindo-se 

um ciclo de compressão-expansão que gera as cavidades (SUSLICK, 1989). 

LIMA et al (2009) explica que a cavitação é a formação rápida e o colapso de 

milhões de bolhas minúsculas, ou cavidades, dentro de um líquido. A cavitação 

é produzida pela alternância de ondas de pressões altas e baixas, que são 

geradas pelo ultrassom. Durante a fase de baixa pressão, estas bolhas 

crescem, em tamanho microscópico, até que atinjam a fase de pressão alta, na 

qual elas são comprimidas e implodem.  

O ultrassom pode ser de baixa intensidade (alta frequência) ou alta 

intensidade (baixa frequência). O ultrassom de baixa intensidade em geral é 

utilizado para análises não destrutivas, como a observação de órgãos por 

ultrassonografia ou a localização de falhas em metais. O ultrassom de alta 

intensidade é usado para promoção de mistura, dispersão e emulsão. 

(HIELSCHER, 2005). 

A propagação das ondas ultrassônicas é um fenômeno físico e ocorre 

por meio de um corpo vibrando que transmite seu movimento às moléculas 

adjacentes e estas transmitem às outras ao seu redor antes de retornarem à 

sua posição de equilíbrio. Quando em sistemas com líquidos imiscíveis, o 

colapso das microbolhas pode promover uma agitação eficiente. Com o 

aumento na velocidade de formação de gotículas microscópicas, com aumento 

da superfície de contato e das forças coesivas podem ser formadas ainda 
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microemulsões. Espécies reativas e a indução de mudanças conformacionais 

na estrutura de proteínas também podem ocorrer (SINISTERRA, 1992). 

O processo convencional de aquecimento e agitação vigorosa utilizado 

nas reações pode ser substituído por tecnologias como o ultrassom que possui 

várias vantagens como: redução do tempo de reação, aumento do rendimento 

de seletividade e favorecimento de reações que normalmente não ocorrem em 

condições normais (LIMA et al., 2009).  

A utilização de ultrassom em reações de hidrólise pode ser uma 

ferramenta simples e importante no controle de agregação e/ou dispersão de 

partículas. A utilização do ultrassom tem se tornado cada vez mais comum em 

laboratórios químicos de pesquisa e de produção para limpeza de materiais, 

homogeneização de emulsões e suspensões e reações químicas entre outras.  

Quando esses materiais ou substâncias são submetidos ao banho de 

ultrassom, possíveis reações químicas podem ser iniciadas acarretando em 

transformações do sistema (BABICZ, 2009).  

A tecnologia ultrassônica em reações de transesterificação provou ser 

uma ferramenta de mistura eficiente que conduz a tempos de reações mais 

curtos, assim como a razão molar de álcool e óleo e a redução no consumo de 

energia em comparação com métodos convencionais de agitação mecânica. 

Mas até agora há poucos estudos que aplicam a tecnologia ultrassônica em 

óleos para a reação de transesterificação (LUQUE & MELERO, 2012). 

Existem dois tipos, basicamente, de aparelhos geradores de ondas 

ultrassonoras: o banho, normalmente utilizado para limpeza de material e a 

sonda, normalmente utilizada em laboratório de microbiologia para rompimento 

de células. A fonte de energia ultrassonora de ambas é uma cerâmica 

piezoelétrica disposta entre duas chapas metálicas. O gerador de frequência 

transmite um sinal à cerâmica, que transforma ondas elétricas em ondas 

mecânicas. As chapas metálicas amplificam estes sinais e o transdutor 

transmite os impulsos ultrassônicos ao meio reacional. No banho, o transdutor 

é diretamente preso no fundo da cuba do aparelho e a energia ultrassonora é 

transmitida por meio de um líquido, normalmente água. Neste caso, há muita 

dispersão de energia ultrassonora, e consequentemente, menor influência nos 
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sistemas reacionais. A sonda encontra-se fixada na extremidade do 

amplificador do transdutor, em contato direto com o sistema reacional e por 

isso é mais eficiente (BARBOSA & SERRA, 1992). 

Uma das grandes utilizações industriais das ondas ultrassônicas em 

sistemas heterogêneos líquido-líquido é observada na emulsificação, sendo 

primeiro observado os efeitos emulsionantes e homogeneizantes das ondas 

ultrassonoras, como a formação rápida de emulsões água-óleo. Porém, os 

primeiros estudos foram realizados com a emulsificação do mercúrio em muitos 

líquidos (BARBOSA & SERRA, 1992). 

 

2.8.1. Uso do ultrassom em reações enzimáticas  

 

O uso de ultrassom em processos enzimáticos tem se mostrado efetivo 

no aumento da atividade de enzimas. Esse efeito parece ser específico para 

cada enzima e dependente das condições de sonicação usadas. A aplicação 

de ultrassom pode produzir um efeito positivo na atividade enzimática, embora, 

dependendo da intensidade, possa causar desnaturação. Quando dois líquidos 

imiscíveis, como por exemplo, água e óleo, são tratados com ultrassom, há 

aumento na velocidade de formação de gotículas microscópicas com aumento 

da superfície de contato e das forças coesivas, resultando na formação de 

microemulsões (MARTINES, 2000).  

Em reações enzimáticas o ultrassom é uma boa ferramenta a ser 

utilizada, podendo perturbar ligações fracas e induzir a mudanças 

conformacionais na estrutura das proteínas (BABICZ, 2009).  

Como já visto, o uso de ultrassom gera cavitações. Consequentemente 

geram temperatura localizada muito alta e ondas de choque de pressão, que 

estão associadas a elevadas forças de cisalhamento. Estes efeitos podem ser 

utilizados para acelerar o transporte de substratos e produtos de reação a partir 

do uso de enzimas, melhorando a transferência de massa em sistemas de 

enzimáticos, e, assim, sua eficiência. No entanto, o calor gerado durante o 

colapso de bolhas, pode também vir a afetar a estabilidade do biocatalisador, e 
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isso pode ser um fator limitante na combinação/aplicação de enzimas com o 

ultrassom. O ultrassom pode causar a desativação de muitas enzimas e este 

fato é atribuído, principalmente, aos efeitos mecânicos e químicos de cavitação 

(MAWSON et al., 2011). 

O fator limitante mais comum para o uso de ultrassom nas reações 

bioquímicas é o aumento na temperatura promovido pela irradiação, uma vez 

que enzimas podem ser inativadas termicamente. Contudo, este não é um fator 

negativo para todos os processos, já que a inativação térmica de enzimas é de 

muita importância em alguns processos biotecnológicos, sendo a pasteurização 

ultrassônica um deles (BABICZ, 2009).  

Awadallak et al., (2013) estudou a influência do ultrassom na hidrólise 

enzimática do óleo de palma refinado,  utilizando a lipase RM IM, de  forma a 

acompanhar todo o período reacional e também em uma etapa pré-reacional 

para gerar emulsões. Os autores constataram que o ultrassom durante todo 

período de reação levou a alguns efeitos indesejáveis, como a desativação da 

enzima e a evaporação de água do meio reacional, resultando em taxas de 

reação muito baixas, com valores próximos de zero após seis horas de reação. 

No entanto, o seu uso antes da reação para promover emulsão melhorou 

significativamente as taxas de hidrólise e a sua cinética. 

Lima e colaboradores (2009) analisaram a produção de ácidos graxos a 

partir de óleo de cozinha usado, por saponificação seguida por uma hidrólise 

ácida assistida por ultrassom, produzindo uma matéria-prima que pode ser 

utilizada para a produção de biodiesel. O estudo do efeito catalisador do 

ultrassom na reação de hidrólise do óleo de fritura foi realizado observando os 

efeitos da temperatura e quantidade de etanol e KOH na reação. Os resultados 

mostraram uma diferença significativa entre as técnicas, onde o uso do 

ultrassom teve um rendimento de 39,2% maior do que a reação efetuada com a 

técnica de refluxo. Enquanto se obtinha 50% de conversão de ácidos 

utilizando-se o refluxo esse valor já fora ultrapassado em apenas cinco minutos 

de reação em banho ultrassônico, confirmando assim o efeito catalítico 

promovido pelo ultrassom. Produção de ácidos graxos livres com a aplicação 

de ultrassom tem gerado produtos de alta acidez, com a vantagem do uso de 

matérias-primas de baixo valor agregado.  
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2.9. PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL 

 

Em qualquer área de pesquisa é necessário saber quais variáveis são 

importantes em algum estudo que esteja sendo realizado, assim como os 

limites inferiores e superiores dos valores dessas variáveis. Por meio de 

planejamentos experimentais os pesquisadores podem determinar as variáveis 

que exercem maior influência no desempenho de um determinado processo 

(CALADO & MONTGOMERY, 2003). 

Quando se deseja atingir a excelência de um produto, o delineamento de 

experimentos é muito utilizado, sendo visto como uma tecnologia de qualidade 

e como um instrumento usado para otimizar sistemas e processos, acelerar o 

ciclo de desenvolvimento, reduzir os custos e solucionar problemas de 

fabricação. Dentre os diversos tipos de delineamentos destaca-se o de 

misturas, que tem sido utilizado por diversos pesquisadores com o objetivo de 

desenvolver novos produtos. Nestes ensaios, dois ou mais componentes são 

misturados em várias proporções e as características dos produtos resultantes 

são registradas. Além dos componentes de misturas, alguns tipos de 

problemas envolvem variáveis de processo. Fatores como pH, temperatura e 

concentrações dos reagentes são exemplos típicos de variáveis de processo. 

Alterações nos níveis dessas variáveis podem afetar o resultado experimental 

através de seus efeitos individuais e de interação com outras variáveis de 

mistura, mas seus níveis podem ser variados de forma independente (CINI et 

al., 2013). 

O planejamento fatorial é usado para descrever um fenômeno por meio 

de um modelo matemático, realizando o mínimo de experimentos possíveis e o 

maior número de variáveis, permitindo eficiência e economia no processo 

experimental com a seleção do modelo plausível e estimação eficiente dos 

parâmetros do modelo selecionado.  A escolha dos critérios, tais como, as 

variáveis independentes envolvidas (controladas no processo, também 

chamadas de fatores ou regressores), a faixa de variação destas (que delimita 

a quantidade de níveis) e a variável de resposta (grandeza medida), devem ser 
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pré-definidas para dar objetividade à realização do planejamento (CALADO & 

MONTGOMERY, 2003). 

Os planejamentos podem indicar tendências e direções da pesquisa. 

Quando uma maior exploração local é necessária, é possível aumentar o 

número de experimentos, utilizando a metodologia de superfície de resposta. 

Essa metodologia tem o objetivo de atingir uma região ótima (máxima ou 

mínima) da superfície investigada (MARINHO & CASTRO, 2005). Para Kalil et 

al., (2000) o planejamento fatorial e a análise de superfície de resposta são 

importantes ferramentas para determinar as condições ótimas de processos. O 

planejamento de um conjunto de variáveis é vantajoso em comparação com o 

método convencional. De acordo com Hameed et al., (2008), o delineamento 

estatístico de experimentos nos permite ver as interações entre as variáveis 

experimentais na faixa estudada, levando a um melhor conhecimento do 

processo e, portanto, reduzindo o tempo de pesquisa e os custos. 

 

2.10. MODELAGEM CINÉTICA 

 

Modelagem matemática e simulação computacional são ferramentas 

extremamente poderosas, prevendo o desempenho de processos sob 

diferentes condições. A modelagem de processos pode orientar a pesquisa 

experimental, otimizar um determinado processo, fornecer base para 

estratégias de controle de processos  e  fornecer um diagnóstico do processo. 

Simulações computacionais podem, então, substituir inúmeras pesquisas 

(VOLESKY, 2001). 

A análise de uma cinética enzimática, geralmente, é realizada para a 

enzima e os substratos dissolvidos de forma homogênea. Em reações 

catalisadas por lipases, deve-se considerar a interação entre a enzima e o 

substrato insolúvel na interface. A concentração efetiva de substrato é difícil de 

ser determinada, pois somente moléculas que estão na interface estão 

disponíveis para a enzima (FACCIO, 2004). 
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O conhecimento da cinética da hidrólise de óleos vegetais é de 

fundamental importância para o processo de produção de biodiesel por 

hidroesterificação. A literatura reporta diversos artigos sobre a cinética da 

esterificação. Entretanto, poucos trabalhos que exploram a modelagem cinética 

da hidrólise. O de Moquin e Temelli é um deles (SILVA et al ., 2011). 

Silva et al., (2011) propuseram um modelo cinético para uma reação de 

hidroesterificação, para estudar a cinética da reação da hidrólise, utilizando 

óleo de soja e água como reagentes, gerando glicerina e ácido graxos. Os 

experimentos foram realizados em um reator pressurizado de aço inox que 

permitiram a retirada de alíquotas durante a reação. As constantes de 

velocidade foram obtidas por meio do ajuste dos dados cinéticos. O modelo 

proposto descreveu satisfatoriamente a cinética da reação de hidrólise. 

A modelagem rigorosa das reações enzimáticas de modificação de 

lipídeos não é uma tarefa simples, pois envolve reações em série, reações 

paralelas e ainda, a mistura das duas. Reações enzimáticas envolvem leis de 

velocidade de reação complexas (e.g Michaelis–Menten). Não obstante, essas 

leis não se aplicam de forma adequada às reações aqui propostas, uma vez 

que, elas ocorrem apenas na interface entre os substratos imiscíveis, 

resultando na necessidade de um modelo diferenciado para a descrição 

fenômeno (Jaeger & Reetz, 1998).  

As enzimas são biomoléculas frágeis e uma vez produzidas perdem 

gradualmente a capacidade catalítica, sendo desativadas por diversos fatores, 

constituindo uma limitação importante em muitos processos biotecnológicos 

(NAIDU & PANDA, 2003). A desativação enzimática pode ocorrer pela 

influência de fatores como temperatura, pH, forças hidrodinâmicas, ausência de 

substrato, entre outras (BAILEY & OLLIS, 1986). 

A maioria dos modelos propostos na literatura são relativamente 

simplificados e tem muitos parâmetros ajustáveis, porém mesmo assim, 

conseguem representar o comportamento do sistema.  
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2.11. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com base na revisão da literatura as fontes de energia baseadas nos 

combustíveis fósseis são limitadas, surgindo assim, a necessidade de 

pesquisar novas fontes alternativas para a produção de combustíveis 

renováveis. A hidroesterificação tem sido amplamente estudada e se apresenta 

como uma potencial alternativa para a produção de biodiesel, consistindo em 

uma etapa de hidrolise do óleo, que tem a finalidade de transformar os 

triglicerídeos em ácidos graxos livres, seguida de esterificação. 

Uma vez que os métodos utilizados atualmente para a produção 

industrial do biodiesel utilizam matérias-primas refinadas, este processo 

possibilita o uso de matérias-primas mais baratas. Deste modo, o crambe é 

uma oleaginosa que possui condições agronômicas favoráveis e uma 

considerável fonte de óleo, além de sua alta produtividade e baixo custo de 

plantio. Como não pode ser utilizado pelo setor alimentício o crambe apresenta 

vantagens quando empregado na produção de biodiesel. 

Essas reações geralmente necessitam de altas temperaturas e pressões 

para ocorrer, o que pode ser contornado com o uso de enzimas como 

catalisador, as quais utilizam condições mais brandas. O uso de ultrassom tem 

se mostrado efetivo no aumento da atividade enzimática e na formação de 

microemulsões. 

A literatura apresenta alguns trabalhos envolvendo o estudo da etapa de 

hidrolise por catalise enzimática assistida por ultrassom, porém nenhum deles 

realizado com óleo de crambe bruto, uma matéria-prima com menor custo.  

Dentro desse contexto, o presente trabalho teve como objetivo estudar a 

etapa de hidrólise enzimática utilizando a lipase Lecitase Ultra (Fosfolipase A1) 

e o óleo de crambe bruto, assistida por ultrassom de sonda e também em 

reator batelada com agitação orbital para fins comparativos de rendimento.  

Visando a conversão de ácidos graxos livres, foram utilizadas ferramentas 

como planejamento experimental para avaliar os efeitos das variáveis 

presentes na etapa de hidrólise enzimática, além de um modelo matemático 

cinético simplificado para descrever a cinética reacional.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 O substrato da reação de hidrólise utilizado neste trabalho foi o óleo de 

crambe bruto, cedido pela FUNDAÇÃO MS. A lipase comercial Lecitase Ultra 

(Fosfolipase A1), utilizada como catalisador, foi cedida pela LNF Latino 

Americana.  Os reagentes utilizados no desenvolvimento do trabalho foram os 

seguintes: Solução de fenolftaleína (Synth®); Etanol absoluto (Chemco®); Éter 

etílico (BIOTEC®); NaOH (Synth®). 

 

3.1. MÉTODOS ANALÍTICOS  

3.1.1. Quantificação de acidez 

A determinação da quantidade de ácidos graxos livres presentes no óleo 

foi realizada por meio de titulação com solução de hidróxido de sódio. 

Aproximadamente 1 g de óleo e duas gotas de solução de fenolftaleína foram 

diluídos em 15 ml de uma solução 1:1 Etanol/Éter. Esta solução foi titulada com 

uma solução de hidróxido de sódio 0,05 M sob agitação vigorosa até a 

ocorrência de uma mudança súbita de coloração, da cor branca para a cor 

rosa. A acidez do óleo foi calculada de acordo com a seguinte relação, de 

acordo com Awadallak et al., (2013): 

 

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 (𝑚%) = 100.
𝑉𝑜𝑙. 𝑀𝑁𝑎𝑂𝐻. 𝑃𝑀𝐴𝐺𝐿

𝑝𝑎
 (01) 

 

Em que : : Volume (L) da solução de NaOH utilizado na titulação 

 : Molaridade da solução de NaOH (mol/L) 

 : Peso molecular médio dos ácidos graxos presentes no 

óleo  

 : peso da amostra de óleo (g) 

 

.Vol

NaOHM

AGLPM

pa
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A massa molecular do AGL foi calculada como a média ponderada pela 

fração molar das massas moleculares dos ácidos graxos constituintes do óleo 

de crambe, para isso foi feita a caracterização do perfil dos ácidos graxos do óleo 

de crambe utilizado nesse trabalho.  

 

3.1.2. Composição química dos ácidos graxos totais 

 

A composição de ácidos graxos totais do óleo crambe foi determinada 

utilizando um cromatógrafo gasoso (PerkinElmer - Clarus 680) equipado com 

uma coluna capilar (Elite-WAX 30m x 0,25 mm X 0,5 μm) programada a uma 

temperatura inicial de 120 °C, aumentando para 180 °C a uma taxa de 15 

°C.min-1, e para 240 °C a 5 °C.min-1, permanecendo nesta temperatura durante 

5 minutos. A vazão do gás de arraste foi de 1,5 mL.min-1. As análises foram 

realizadas com a temperatura do injetor a 250 °C, utilizando um volume de 

injeção de amostra de 1 µL, no modo split 1:50, em duplicata. Para obtenção 

do perfil de ácidos graxos totais, foi realizada a derivatização do óleo com 

solução metanólica de KOH 2 mol.L-1 seguindo a metodologia padrão AOCS 

Ce 2-66 (1990).  

 

3.1.3. Determinação de umidade  

 

A concentração mássica de água em amostras de óleo de crambe bruto 

foi determinada por titulação de Karl Fisher pelo Laboratório de Tecnologia 

Enzimática (DEQ-UEM). 

 

3.1.4. Indice de peróxidos  

 

O índice de peróxido em amostras de óleo de crambe bruto foi 

determinado no Laboratório de Qualidade de Alimentos (LQA-UNIOESTE 

Campus Toledo-PR) por meio de uma titulação indireta, na qual o iodeto é 
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oxidado a iodo pelos peróxidos existentes. O iodo liberado é então titulado na 

presença do amido (indicador) com tiossulfato de sódio. O índice de peróxido 

indica o grau de oxidação do óleo.  

 

3.2. PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL 

 

Um planejamento experimental composto central rotacional 23 com 

triplicata no ponto central foi utilizado para avaliar o efeito das variáveis 

independentes: temperatura (ºC), fração água/óleo (m%) e fração 

enzima/substrato (m%) sobre a variável dependente: quantidade de ácidos 

graxos livres (AGL) em relação à massa total do produto final (%). 

Foram utilizados 17 tratamentos, sendo 8 fatoriais (combinações entre 

os níveis -1 e +1); 6 axiais (uma variável no nível ± 1,68 e duas no nível 0); 3  

centrais (todas variáveis no nível 0).  As variáveis independentes do processo 

foram avaliadas em três níveis codificados (-1, 0 e +1), que foram calculados 

pela equação 2. 

 

𝑋𝑖 =
𝑥𝑖 − 𝑍

∆𝑋𝑖
 (02) 

 

Onde: 

𝑋𝑖 = Valor codificado da variável i; 

𝑥𝑖 = Valor real da variável i; 

∆𝑋𝑖 = Valor do intervalo de variação da variável i; 

𝑍 = Valor real da variável i no ponto central  

 

O DCCR 23 também apresenta dois níveis axiais codificadas em + α e – 

α e este depende do número fatorial (F) e da quantidade de variáveis 

independentes (K), sendo calculado pela equação 3. 
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𝛼 = 𝐹
1
4 (03) 

 

Onde: 

 F=2K e K=3, então: 

𝛼 = (23)
1
4 = 1,682 

Na Tabela 3-1 encontram-se os níveis das variáveis independentes e na 

Tabela 3-2 os tratamentos realizados 

Tabela 3-1 - Níveis de variáveis no planejamento experimental 

Variáveis codificadas -1,68 -1 0 +1 +1,68 

 
Temperatura (ºC) 
 

56,7 30 40 50 23,2 

Fração água/óleo (m%) 
 

3,2 10 20 30 36,8 

Fração enzima/substrato 
(m%) 

0,49 1,50 3,00 4,50 5,50 
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Tabela 3-2 - DCCR com três variáveis com pontos centrais e axiais 

 Variáveis codificadas Variáveis reais 

Ensaio X1 X2 X3 
Temperatura 

(ºC) 
A/O (m%) E/S (m%) 

1 -1 -1 -1 30 10,0          1,50 

2 -1 -1 +1 30 10,0 4,50 

3 -1 +1 -1 30 30,0 1,50 

4 -1 +1 +1 30 30,0 4,50 

5 0 0 0 40 20,0 3,00 

6 0 0 0 40 20,0 3,00 

7 0 0 0 40 20,0 3,00 

8 +1 -1 -1 50 10,0 1,50 

9 +1 -1 +1 50 10,0 4,50 

10 +1 +1 -1 50 30,0 1,50 

11 +1 +1 +1 50 30,0 4,50 

12 -1,682 0 0 23,2 20,0 3,00 

13 +1,682 0 0 56,7 20,0 3,00 

14 0 -1,682 0 40 3,2 3,00 

15 0 +1,682 0 40 36,8 3,00 

16 0 0 -1,682 40 20,0 0,49 

17 0 0 +1,682 40 20,0 5,50 

 
 

Para a análise dos resultados experimentais através da metodologia da 

superfície de resposta foi utilizado o software Statistica 7®. O ajuste dos dados 

empregou um polinômio de segunda ordem representado de forma genérica na 

equação 4. 

 

𝑌 =  𝛽0 + 𝛽1. 𝑋1 + 𝛽2. 𝑋2 + 𝛽3. 𝑋3 + 𝛽11 . 𝑋1
2 + 𝛽22. 𝑋2

2 + 𝑋3
2 + 𝛽12. 𝑋1. 𝑋2

+ 𝛽13. 𝑋1. 𝑋3 + 𝛽23. 𝑋2. 𝑋3 
(04) 

 

Em que: 

 

 𝑌= Função resposta 
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𝛽0= Coeficiente relativo à intercepção do plano com o eixo de resposta; 

𝛽1, 𝛽2, 𝛽3 = Coeficientes lineares estimados; 

𝛽11, 𝛽22, 𝛽33 = Coeficientes quadráticos estimados; 

𝛽13, 𝛽23, 𝛽23= Coeficiente de intereção entre as variáveis; 

 

3.2.1. Construção da cinética na condição ótima 

 

Reações de hidrólise enzimática utilizando reator batelada com agitação 

orbital e assistidas por ultrassom de sonda foram conduzidas com o intuito de 

obter dados experimentais para a construção da cinética da reação. Para o 

primeiro as reações foram conduzidas nos seguintes tempos reacionais: nos 

primeiros 30, 60, 120 minutos de reação, em seguida em intervalos de duas 

horas, até atingir 08 horas de reação, e finalmente 12h. Percebendo que ao 

final deste tempo a taxa de reação ainda era crescente, foram coletadas 

alíquotas para 24 h e 48 h de reação.  

Já para o segundo foram coletadas amostras de óleo durante os 

primeiros 15, 30 e 60 minutos de reação, em seguida, em intervalos de uma 

hora até atingir 8 horas de reação. Não foi necessário um maior tempo, pois a 

reação já havia entrado em equilíbrio.  

 

3.3. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

 

3.3.1. Testes preliminares 

Foram realizados testes em batelada com duas enzimas lipases líquidas, 

cedidas pela empresa LNF Latino Americana, a Lipozyme Calb L. e a Lecitase 

Ultra, para verificar qual seria a mais indicada para promover a reação de 

hidrolise do óleo de crambe. Erlenmayers contendo uma proporção de 1:2 com 

5% de enzima em relação à massa total de água mais óleo, foram colocados 
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em um banho de ultrassom, ajustado em potência máxima (154 W) e 

temperatura de 40 ºC, durante 4 horas de reação. As amostras foram 

aquecidas até 100 ºC para interromper a reação e diminuir a viscosidade do 

meio, sendo posteriormente centrifugada (Centrifuga PARSEC CT-0603) a 3 g 

durante 5 minutos, para separar a fase aquosa contendo a enzima do óleo já 

contendo ácidos graxos livres, para posterior análise de acidez.  

 

3.3.2. Reação de hidrólise no reator batelada com agitação orbital  

 

As reações foram primeiramente conduzidas em um aparelho agitador 

orbital (TECNAL TE-421). As quantidades de reagentes utilizados foram de 10 

g de óleo fixados e massas variáveis de água deionizada e de enzima, 

determinada de acordo com o planejamento experimental, assim como a 

temperatura.  Ao término de cada tempo de reação (12 h) os frascos foram 

removidos do aparelho e aquecidos até 100 ºC para interromper a reação e 

diminuir a viscosidade do meio e então a amostra foi centrifugada (Centrifuga 

PARSEC CT-0603) a 3 g durante 5 minutos, com o intuito de separar a fase 

aquosa contendo a enzima e o óleo para posterior análise de acidez. Nestas 

reações a agitação mecânica do agitador orbital era 180 rpm. 

 

3.3.3. Reação de hidrólise assistida por ultrassom de sonda 

 

Um planejamento experimental idêntico ao aplicado no reator batelada 

com agitação orbital foi realizado nas reações assistidas por ultrassom. Desta 

forma, a partir destes resultados será possível comparar o efeito do ultrassom 

na conversão e taxa de reação. O equipamento de ultrassom utilizado foi da 

marca “Eco-sonics DESRUPTOR” de frequência 23 Khz, configurado em 

potência mínima (20% / 100 W), utilizando a ponteira micro, com a finalidade 

de se obter melhores emulsões e consequente melhor rendimento de AGL sem 

que houvesse a desnaturação enzimática. Portanto, as quantidades de 

reagentes utilizadas neste ensaio foram as mesmas. A reação seguiu em um 



  

61 

 

reator de vidro encamisado (50 mL), acoplado a um banho termostático 

(Marconi MA-184) para o controle de temperatura, uma vez que o ultrassom de 

sonda não possui controlador de temperatura. A Figura 3-1 representa um 

esquema genérico do aparato utilizado nas reações. O aparelho de ultrassom 

foi imerso aproximadamente 10 mm na solução, por um tempo de 4 horas. 

A vedação do reator de vidro foi possível neste experimento. Dessa forma 

as reações foram conduzidas com o reator aberto. Altas temperaturas são geradas 

proximas a sonda, podendo afetar a reação evaporando água. Desse modo, o 

tempo de reação foi determinado em 04 horas, antes que a água começasse a 

evaporar, podendo assim, melhor avaliar os efeitos das variáveis selecionas. 

Para os experimentos realizados em reator batelada com agitação orbital foi 

determinado um período de 12 horas, pois a reação ocorre com o reator 

vedado, de modo que a água não evapora, e, portanto, podendo ocorrer em 

maiores períodos de tempo. 

 

 

 

Figura 3-1 - Esquema de reação de hidrólise. (1) Banho termostático; (2) 
Aparelho de ultrassom; (3) Reator encamisado (AWADALLAK, 2009) 
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3.4. MODELAGEM MATEMÁTICA  

 

A modelagem da hidrólise de TAG por lipases em um sistema livre de 

solventes foi baseada nos estudos de Watanabe et al., (2003) e Noor et al., 

(2003). 

Assim, foi utilizado um modelo simplificado, que considera as seguintes 

reações: 

𝑇𝐴𝐺 + 𝐻2𝑂 → 2,3𝐷𝐴𝐺 + 𝐹𝐹𝐴 

 

(05) 

2,3𝐷𝐴𝐺 + 𝐻2𝑂 → 2𝑀𝐴𝐺 + 𝐹𝐹𝐴 

 

(06) 

2𝑀𝐴𝐺 → 1𝑀𝐴𝐺 

 

(07) 

1𝑀𝐴𝐺 + 𝐻2𝑂 → 𝐺𝐿𝐼 + 𝐹𝐹𝐴 

 

(08) 

  

Em que: TAG = Triglicerídeo; 

DAG = Diacilglicerol; 

MAG = Monoacilglicerol; 

FFA = Ácido graxo livre; 

GLI = Glicerol. 

 

O balanço de massa para cada um dos componentes resulta nas 

seguintes equações: 

 

 

𝑑𝐶𝑇𝐴𝐺

𝑑𝑡
= −𝑘1𝐶𝑇𝐴𝐺. 𝐶𝐻2𝑂. 𝐶𝑐𝑎𝑡 

 

(09) 

𝑑𝐶2,3𝐷𝐴𝐺

𝑑𝑡
= −𝑘2𝐶2,3𝐷𝐴𝐺 . 𝐶𝐻2𝑂. 𝐶𝑐𝑎𝑡 + 𝑘1𝐶𝑇𝐴𝐺 . 𝐶𝐻2𝑂. 𝐶𝑐𝑎𝑡 

 

(10) 

𝑑𝐶2𝑀𝐴𝐺

𝑑𝑡
= −𝑘3𝐶2𝑀𝐴𝐺 + 𝑘2𝐶2,3𝐷𝐴𝐺 . 𝐶𝐻2𝑂 . 𝐶𝑐𝑎𝑡 

 

(11) 

𝑑𝐶1𝑀𝐴𝐺

𝑑𝑡
= −𝑘4𝐶1𝑀𝐴𝐺 . 𝐶𝐻2𝑂 . 𝐶𝑐𝑎𝑡 + 𝑘3𝐶2𝑀𝐴𝐺  

 

(12) 
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𝑑𝐶𝐹𝐹𝐴

𝑑𝑡
= 𝑘1𝐶𝑇𝐴𝐺 . 𝐶𝐻2𝑂. 𝐶𝑐𝑎𝑡 + 𝑘2𝐶2,3𝐷𝐴𝐺 . 𝐶𝐻2𝑂 . 𝐶𝑐𝑎𝑡 + 𝑘4𝐶1𝑀𝐴𝐺 . 𝐶𝐻2𝑂 . 𝐶𝑐𝑎𝑡 

 

(13) 

𝑑𝐶𝐺𝐿𝐼

𝑑𝑡
= −𝑘1𝐶𝑇𝐴𝐺 

 

(14) 

 

Como a enzima pode ser desativada com o tempo, um termo 

expressando a variação da quantidade de catalisador ativo no meio foi definido 

como: 

 

𝑑𝐶𝐶𝑎𝑡

𝑑𝑡
= −𝑘5𝐶𝐶𝑎𝑡 

 

(15) 

 

Em que C se refere à concentração molar.  

A migração acil do 2,3DAG para 1,3DAG foi suposta como irrelevante 

quando comparada com a hdrolise de 2,3DAG. 

 Os parâmetros k1, k2, k3, k4 e k5 foram estimados pelo ajuste dos 

dados experimentais para o modelo por meio da minimização da função 

objetivo definida como:  

 

𝑓 = ∑(𝐶𝐹𝐹𝐴𝑖
𝑒𝑥𝑝 − 𝐶𝐹𝐹𝐴𝑖

𝑐𝑎𝑙𝑐)
2

𝑁𝑑

𝑖=1

 

 

(16) 

 

Em que Nd representa o número de dados, 𝐶𝐹𝐹𝐴𝑖
𝑒𝑥𝑝 representa a 

concentração molar obtida experimentalmente e 𝐶𝐹𝐹𝐴𝑖
𝑐𝑎𝑙𝑐  representa a 

concentração molar calculada pelo modelo cinético.  

Para a estimação dos parametros e a resolução do sistema de equações 

diferenciais foi utilizado o programa MAPLE 14. As equações diferenciais 

ordinárias foram resolvidas númericamente pelo metodo de rosenbroc a 

minimização da função objetivo foi feita usando um algoritmo simplex não linear 

(NELDER & MEAD, 1965). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DO ÓLEO DE CRAMBE BRUTO 

 

4.1.1. Perfil de ácidos graxos 

O óleo vegetal utilizado nesse trabalho foi o óleo de crambe bruto. A 

acidez do óleo medida a partir do método de titulação foi de 12,31 ± 0,20%. 

Além da medida da acidez, foi determinado por meio de uma análise de 

cromatografia gasosa o perfil de ácidos graxos do óleo de crambe. Na Tabela 

4-1 são apresentados os resultados das porcentagens de cada ácido graxo 

presente no óleo de crambe, assim como sua respectiva massa molecular, as 

quais foram obtidas na literatura (MOLLER, 2011). Dessa forma foi possível 

calcular a massa molecular média dos ácidos graxos presentes no óleo de 

crambe, a qual foi utilizado para calcular a acidez do óleo. O valor da massa 

molecular média calculada foi de 319,61 g/mol. 

 
Tabela 4-1 - Perfil de ácidos graxos do óleo de crambe bruto 

Ácido Graxo Porcentagem (%) Símbolo Massa Molecular 

(g/mol) 

Palmítico 2,26 ± 0,23 C16:0 256,432 

Esteárico 1,10 ± 0,19 C18:0 284,486  

Oléico 15,78 ± 1,03 C18:1n9 282,486  

Linoleico 8,11 ± 0,96 C18:2n6 280,486  

Linolênico 3,02 ± 0,003 C18:3n3 278,486  

Araquídico 1,13 ± 0,003 C20:0 326,567 

Gadoleico 3,86 ± 0,05 C20:1(n9) 310,540  

Eicosadienóico 0,99 ± 0,005 C 20:2n6 308,540  

Behênico 2,25 ± 0,17 C22:0 340,594  

Erúcico 59,42 ± 3,54 C22:1n9 338,594  

Nervônico 1,52 ± 0,07 C24:1 366.648 

TOTAL 99,44  319,61 
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A alta concentração de ácido erúcico (59,42 ± 3,54) é o que distingue o 

óleo de crambe dos demais óleos vegetais. Alguns estudos encontrados na 

literatura confirmam que o perfil de ácidos graxos deste óleo possui mais de 56% 

de ácido erúcico, como é o caso de White et al. (1972), Leonard (1993) e Laghetti 

et al. (1995). Este ácido contem 22 átomos de carbono e apenas uma ligação 

dupla. 

Este perfil condiz com os encontrados na literatura, como é o caso de Singh 

& Singh (2010) com 59% de ácido erúcico. Onorevoli (2012) apresenta e compara 

vários perfis de ácidos graxos encontrados para o óleo de crambe bruto, onde a 

porcentagem de ácido erúcico está entre 55,9%-64,5%, a quantidade dos demais 

AGL também está de acordo com o encontrado experimentalmente.  

A partir da análise do perfil de ácidos graxos observa-se que estão 

presentes os três tipos principais de ácidos graxos em triglicerídeos, os saturados 

(Cn:0), monoinsaturados (Cn:1) e poli-insaturados(Cn:2,3), sendo que percentuais 

foram de 6,74%, 80,58% e 12,12%, respectivamente para cada tipo de ácido 

graxo. De acordo com Ramos et al. (2009), o biodiesel sintetizado a partir de óleos 

vegetais ricos em ácidos graxos monoinsaturados apresentaram melhores 

propriedades globais, como o número cetona, índice de iodo e estabilidade à 

oxidação. Assim, o óleo de crambe é uma potencial matéria-prima para produção 

de biodiesel. 

 

4.1.2. Teor de água 

 

A presença de água no óleo é sempre indesejável, devido aos muitos 

problemas que pode acarretar. Toda possibilidade de contaminação deve ser 

identificada e eliminada. Dependendo do equipamento, das condições de 

operação e do nível de contaminação, a água no óleo pode: 

 Formar emulsões, prejudicando a lubrificação; 

 Contribuir para a corrosão das superfícies metálicas; 

 Catalisar a formação de borras e vernizes; 

 Reduzir drasticamente o poder isolante (óleos para transformador e 

compressor frigorífico); 
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 Contribuir para a oxidação prematura do óleo; 

 Contribuir para a formação de ácidos corrosivos; 

 Provocar a depleção de aditivos presentes no óleo; 

 Facilitar a formação de espuma. 

O máximo permissível de água no óleo para uso em motores é de no 

máximo 0,1% (1000 ppm).  

Nos motores a diesel, devido ao enxofre presente no combustível, são 

gerados alguns gases como subprodutos da combustão, por exemplo, o SO3 

que, reagindo com H2O, vai gerar ácido sulfúrico (H2SO4), que provoca 

corrosão nos pontos de temperatura mais baixa, inclusive no escapamento. Por 

essa razão, os lubrificantes para motores diesel possuem um aditivo de base 

alcalina para neutralizar os ácidos formados na combustão que possam 

contaminá-los (PH ANALISES DE ÓLEO, 2014). 

Um dos métodos conhecidos e de boa precisão é a técnica de titulação 

da água pelo método Karl Fisher. A reação de Karl-Fisher se baseia na 

oxidação do dióxido de enxofre por iodo, na presença de água. A reação é 

realizada em meio anidro (geralmente em metanol).  

A média do resultado para esta análise realizada em duplicata é de 

0,208% (2080 ppm), ultrapassando o valor permitido de água no óleo para uso 

em motores. No entanto, como já foi descrito neste trabalho a 

hidroesterificação permite o uso de qualquer óleo como matéria-prima, como 

por exemplo, com alto índice de acidez e umidade.  

 

4.1.3. Índice de peróxido 

 

Quando o oxigênio atmosférico se dissolve no óleo e reage com os seus 

constituintes (ácidos graxos insaturados), ocorre à oxidação que é uma das 

principais formas de deterioração dos óleos. Quanto maior o grau de 

instauração, maior a reatividade do óleo com o oxigênio.  

Dentre alguns métodos para avaliar os níveis de oxidação dos óleos e 

gorduras está o índice de peróxido. O IPI (índice de peróxido) é a quantidade 
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de peróxidos (expressa em miliquivalentes de oxigênio ativo por quilograma 

[1000g] da amostra) que ocasiona a oxidação do iodeto de potássio, quando 

dissolvida em solução de ácido acético e clorofórmio. Este índice nos fornece o 

grau de oxidação em que a gordura ou o óleo se encontram. É um método de 

titulação indireta, na qual o iodeto é oxidado a iodo pelos peróxidos existentes. 

O iodo liberado é então titulado na presença do amido (indicador) com 

tiossulfato de sódio (ZAMBELLI, 2009). O resultado desta análise é 

apresentado na Tabela 4-2. 

 

Tabela 4-2 - Índice de peróxidos presentes no ólelo de crambe bruto 

Amostra 1 Amostra 2 Média 

14,1249 13,9078 14,02 

 

A média obtida para o índice de peróxidos foi de 14,02, indicando que o 

óleo analisado encontra-se em processo de oxidação. Zambelli (2009) reporta 

que de acordo com a literatura, o valor do índice de peróxidos dos óleos não 

deve ultrapassar o valor de 10 meq / 1000g da amostra. Este grau de oxidação 

do óleo pode ser explicado devido ao alto índice de umidade também 

encontrado, que contribui para a oxidação prematura do óleo. 

A quantidade de peróxido não constitui um índice infalível das 

características de conservação, porém indica até que ponto a oxidação 

progrediu. As alterações nas características sensoriais dos óleos vegetais são 

em geral atribuídas à presença de peróxidos na matéria graxa. Também podem 

promover alteração da viscosidade, uma vez que participam das reações de 

oxidação, que terminam por formar compostos relacionados ao aumento deste 

parâmetro (MORETTO & FETT, 1998).   

 

4.2. HIDRÓLISE DO ÓLEO DE CRAMBE UTILIZANDO 

AGITADOR ORBITAL 
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Duas diferentes enzimas lipases líquidas foram testadas a fim de se 

avaliar qual delas seria mais recomendada para promover um maior 

rendimento na conversão de ácidos graxos livres. Os resultados indicaram que 

a lipase Lecitase Ultra (Fosfolipase A1) é mais ativa na reação. A conversão 

dos triglicerideos em ácidos graxos livres, em 4 horas de reação, com uma 

proporção de 1:2 com 5% de enzima em relação à massa total de água mais 

óleo, foi de 37%, enquanto a reação com a Lipozyme CALB nas mesmas 

condições apresentou 3,17% de rendimento. Dessa forma, a lipase Lecitase 

Ultra, foi selecionada para realizar os demais ensaios. 

As reações de hidrólise enzimática foram realizadas avaliando os efeitos 

de temperatura (23,2 °C; 30°C; 40°C; 50°C e 56,7°C), razão mássica de 

enzima/substrato (0,49%; 1,50%; 3,00%; 4,50% e 5,50%) e razão massica de 

água/óleo (3,2%; 10%; 20%; 30% e 36,8%). Os resultados do planejamento para 

a hidrolise enzimática do óleo de crambe utilizando reator batelada com agitação 

orbital a uma rotação fixa em 180 rpm, são apresentados na Tabela 4-3. 

 

Tabela 4-3- DCCR e acidez experimental para agitador orbital 

Ensaio Temperatura  

(ºC) 

A/O  

(m%) 

E/S  

(m%) 

Acidez  

(%) 

1 30 10,0 1,50 39,18 

2 30 10,0 4,50 45,66 

3 30 30,0 1,50 40,46 

4 30 30,0 4,50 50,30 

5 40 20,0 3,00 50,47 

6 40 20,0 3,00 50,73 

7 40 20,0 3,00 51,21 

8 50 10,0 1,50 50,03 

9 50 10,0 4,50 56,49 

10 50 30,0 1,50 56,47 

11 50 30,0 4,50 65,36 

12 23,2 20,0 3,00 42,19 

13 56,7 20,0 3,00 55,36 

14 40 3,2 3,00 38,93 

15 40 36,8 3,00 56,81 

16 40 20,0 0,49 38,43 

17 40 20,0 5,50 59,16 
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Para um período de 12 horas de reação o maior rendimento encontrado, 

que está apresentado em negrito na tabela acima, foi de 65% de ácidos graxos, 

na condição de temperatura de 50ºC e quantidades de reagentes de 30% de 

fração água/óleo e 4,50% de fração enzima/substrato, com massa de óleo 

fixada em 10 g.  

A Tabela 4-4 mostra a estimativa dos efeitos das variáveis e de suas 

interações, bem como o erro padrão, o p-valor e o coeficiente de regressão de 

cada variável. Os fatores considerados significativos estão destacados em 

negrito. 

 
Tabela 4-4– Efeitos e coeficiente de regressão para a acidez, para um intervalo de 
confiança de 95% 

 

Variável Efeito Erro padrão p-valor 
Coef. de 

regressão 

Intercepto 50,64187 1,929914 0,000000 16,08170 

T(L) 10,99234 1,816725 0,000516 0,51396 

T(Q) -0,43712 2,006601 0,833769 -0,00219 

A/O(L) 7,51472 1,814462 0,004341 -0,01622 

A/O(Q) -1,11149 1,996598 0,595080 -0,00556 

E/S(L) 9,76430 1,818946 0,001044 3,20748 

E/S(Q) -0,44579 2,016704 0,831366 -0,09906 

T x A/O 2,34750 2,369662 0,354858 0,01174 

T x E/S -0,24250 2,369662 0,921360 -0,00808 

A/O x E/S 1,44750 2,369662 0,560604 0,04825 

R2=0,92331 

Com base nos coeficientes de regressão e nos p-valores (Tabela4-4) foi 

proposto um modelo empírico (R2=0,92331) para descrever a acidez final em 

função das variáveis que apresentaram efeitos significativos no intervalo de 

confiança de 95%. O modelo é representado pela Equação (17). 

 

%𝐴𝑐𝑑 = 16,08 + 0,51. 𝑇 −  0,002. 𝑇2 −  0,016. 𝐴 −  0,005. 𝐴2 + 3,2. 𝐸 −  0,09. 𝐸2

+  0,01. 𝑇. 𝐴 −  0,008. 𝑇. 𝐸 +  0,04. 𝐴. 𝐸 

(17) 
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Para avaliar melhor os efeitos das variáveis e de suas interações foi 

construído, a partir do software Statistica 7.0, o gráfico de pareto. A Figura 4-1 

mostra os efeitos na forma padronizada, com a linha vertical representando o 

nível de significância de 95%. 

 

 

Figura 4-1 - Diagrama de pareto para a produção de AGL, sob um intervalo de 95% de 
confiança 

 

É possível observar no diagrama de pareto que a nível de significância 

de 95%, os efeitos temperatura, fração enzima/substrato e fração água/óleo se 

mostraram relevantes (p-valor<0,05).  

A verificação da validade do modelo foi realizada pela análise do teste F. 

Quando Fcalc > Ftab o modelo é válido e se ajusta bem aos dados 

experimentais. A Tabela 4-5 mostra a análise da variância para o delineamento 

bem como o valor de Ftab. Para um intervalo de confiança de 95%, tem-se o 

valor tabelado de F: Ftab (9;7;0,05)=3,68. 
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Tabela 4-5 - Análise de variância 

Fonte de 
variação 

SQ GL QM Fcalc Ftab 

Regressão 946,494 9,00 105,166 9,36 3,68 

Resíduos 78,614 7,00 11,2306     

Total 1025,108 16,00       

 

Como Fcalc é maior que o Ftab a nível de 5%, o modelo é válido e se 

ajusta bem aos dados experimentais. O coeficiente de regressão encontrado foi de 

0,92331, o que significa que a conversão em ácidos graxos como função do teor 

de água, enzima e temperatura, pode ser bem explicada pelo modelo apresentado 

pela Equação (05). 

A análise de resíduos é feita usando o gráfico de valor predito versus 

resíduo, que permite diagnosticar a condição dos erros (Figura 4-2). 

 

 

Figura 4-2 - Distribuição dos resíduos em função dos valores preditos pelo modelo 
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A distribuição aleatória dos resíduos ao redor de zero mostra que o 

modelo ajustado não é tendencioso e que não há a necessidade de ajuste de 

maior ordem. 

A partir do modelo foi possível a construção de superfícies de resposta, 

representadas pelas nas Figuras 4-3, 4-4 e 4-5. Observar-se nestas figuras uma 

tendência do modelo ao se variar os efeitos abrangidos por esse estudo. Observa-

se que os pontos de maiores conversões obtidos nas superfícies de respostas são 

atingidos nos níveis mais elevados das variáveis estudadas.  

 

Figura 4-3 - Influência da fração água/óleo e da temperatura sobre a acidez 
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Figura 4-4 - Influência da fração enzima/substrato e da temperatura sobre a acidez 
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Figura 4-5 - Influência da fração de enzima/substrato e da fração água/óleo sobre a 
acidez 

 

A Figura 4-3 mostra que a condição ótima teria sido atingida quando 

frações de água/óleo em torno de 40% e temperatura de 60ºC fossem usadas, 

resultando um rendimento de acidez de aproximadamente 75%, fixando-se a 

fração mássia de enzima/substrato em 2,22%, de acordo com os valores ótimos 

obtidos pelo modelo (Tabela 4.6). Já a Figura 4-4 indica que um rendimento de 

70% em acidez seria atingido nas condições de temperatura de 60ºC e fração 

mássica de enzima/substrato de 6%, com uma fração mássica de água/óleo 

sugerida pelo modelo como ponto ótimo, fixada em 69,73%. A última superfície 

(Figura4-5), por sua vez, mostra que quando a variável fração mássica de 

enzima/substrato e água/óleo são utilizadas nas proporções de 6% e 40%, 

respectivamente, é atingido um rendimento acima de 65%, com a temperatura 

fixada em 73,76ºC.  
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As condições máximas de produção de ácido graxo nos limites 

estudados obtidas pelo modelo são mostradas na Tabela 4-6. 

 

Tabela 4-6- Condições ótimas obtidas pelo modelo 

Temperatura  

(ºC) 

A/O  

(m%) 

E/S  

(m%) 

73,76 69,73 2,22 

 

O modelo sugere que a faixa experimental estudada de temperatura e 

fração água/óleo foram subestimados, já a fração enzima/substrato encontra-se 

dentro da faixa dos parâmetros estudados. No entanto, a enzima é termo ativa, 

e temperaturas acima de 60ºC fazem com que a enzima perca sua atividade 

(WANG et al., 2010). 

Wang et al., (2010), reportam que a  fosfolipase A1 (Lecitase Ultra) 

apresentou boa estabilidade quando na faixa de pH de 4,7 a 7,4 e temperatura 

inferior a 60 ºC.  

De acordo com Liu et al., (2008) a concentração de água é sempre 

considerada importante nas reações de hidrolise enzimática. Existe um ponto 

crítico de concentração de água, abaixo do qual a taxa de reação aumenta com 

o aumento da razão água/óleo, e acima do qual a velocidade da reação mostra 

pouca alteração com o aumento da razão água/óleo. Portanto, nestes sistemas 

existe provavelmente um ponto crítico, de modo que mais uma adição de água 

não teria maior contribuição para a velocidade da reação, pois a mistura estaria 

saturada, fazendo com que a enzima não atuasse bem na interface água/óleo. 

Portanto, foram feitos testes nas melhores condições reacionais do 

planejamento experimental a qual obteve maior rendimento (50ºC de 

temperatura, 30% de razão água/óleo e enzima de 4,50%). 
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4.3. HIDRÓLISE DO ÓLEO DE CRAMBE ASSISTIDA POR 

ULTRASSOM DE SONDA 

 

Em busca de um maior rendimento da reação foi avaliado o uso de 

ultrassom de sonda, utilizando as mesmas condições do planejamento 

experimental DCCR empregado nos experimentos com agitador orbital. Os 

valores experimentais obtidos para a acidez sob as diferentes condições 

testadas no ultrassom de sonda são apresentados na Tabela 4-3. 

 

Tabela 4-7- DCCR e acidez experimental para ultrassom de sonda 

Ensaio Temperatura  

(ºC) 

A/O  

(m%) 

E/S  

(m%) 

Acidez  

(%) 

1 30 10,0 1,50 40,3 

2 30 10,0 4,50 43,9 

3 30 30,0 1,50 35,2 

4 30 30,0 4,50 40,2 

5 40 20,0 3,00 56,8 

6 40 20,0 3,00 57,7 

7 40 20,0 3,00 55,9 

8 50 10,0 1,50 40,2 

9 50 10,0 4,50 40,4 

10 50 30,0 1,50 36,7 

11 50 30,0 4,50 47,7 

12 23,2 20,0 3,00 29,3 

13 56,7 20,0 3,00 42,1 

14 40 3,2 3,00 18,0 

15 40 36,8 3,00 46,7 

16 40 20,0 0,49 27,0 

17 40 20,0 5,50 48,4 

 

Para um período de 4 horas de reação, o rendimento em AGL obtido no 

planejamento foi de 57,7% no ponto central (40ºC; 20%; 3,00%). Esta 

conversão foi inferior à obtida nos ensaios com reator batelada com agitação 

orbital, que obteve um rendimento de 65% com 12 horas de reação, no 

entanto, o uso de ultrassom favoreceu a taxa de reação, uma vez que, a 

reação ocorreu num menor intervalo de tempo (4 horas) e condições amenas. 
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Deste modo, aponta-se a importância de se estudar a hidrolise a partir do uso 

de ultrassom que traz altas conversões em um curto espaço de tempo, 

diminuindo a cinética reacional.  

A Tabela 4-8 mostra a estimativa dos efeitos das variáveis e de suas 

interações, bem como o erro padrão, o p-valor e o coeficiente de regressão de 

cada variável. Os fatores considerados significativos estão destacados em 

negrito. 

 
Tabela 4-8- Efeitos e coeficiente de regressão para a acidez, para um intervalo de 
confiança de 95% 

 

Variável Efeito Erro padrão p-valor 
Coef. de 

regressão 

Intercepto 56,3262 4,953029 0,000009 -90,2920 

T(L) 3,9000 4,662534 0,430524 4,6073 

T(Q) -11,9808 5,149842 0,052890 -0,0599 

A/O(L) 6,3344 4,656726 0,215922 2,2405 

A/O(Q) -14,2937 5,124169 0,026929 -0,0715 

E/S(L) 8,1555 4,668233 0,124133 13,9481 

E/S(Q) -10,5972 5,175770 0,079828 -2,3549 

T x A/O 3,1500 6,081619 0,620453 0,0157 

T x E/S 0,6500 6,081619 0,917883 0,0217 

A/O x E/S 3,0500 6,081619 0,631396 0,1017 

R2=0,71283     

 

No nível de significância de 95%, apenas as variáveis temperatura e 

fração água/óleo quadrática, mostraram-se relevantes, sendo a última a que 

apresentou o maior efeito, pois atingiram seus pontos de máximo. Sabe-se que 

a enzima também deveria ser uma das variáveis de influencia no sistema, 

porém, este fato deve-se à imprecisão do modelo na faixa estudada. A enzima 

só atua em um sistema de interface, sendo este outro fator limitante para que a 

enzima não apresentasse influencia, mostrando que a mesma atingiu seu 

ponto de saturação, havendo falta de água ou enzima na emulsificação. A 

Figura 4-6 - Diagrama de pareto para a produção de AGL, sob um intervalo de 
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95% de confiança mostra estes efeitos na forma padronizada, com a linha 

vertical representando o nível de significância de 95%. 

 

 

Figura 4-6 - Diagrama de pareto para a produção de AGL, sob um intervalo de 95% de 
confiança 

 

O diagrama de Pareto comprova que o teor de água tem maior influência 

sobre o resultado final da hidrólise que as demais variáveis. Pode haver uma 

taxa de evaporação de água em condições de exposição ao ultrassom por 

longos períodos de tempos, o que também pode explicar a pequena influencia 

da enzima. Na falta de água ou em seu excesso, não há uma interface 

água/óleo favorável pra que a mesma atue, atingindo seu ponto de saturação. 

Isso pode ter ocorrido também pela limitação da sonda às extremidades do 

reator, desfavorecendo uma melhor agitação e consequentemente uma 

interface favorável à enzima.  

Para Liu et al., (2008) a taxa de reação deve aumentar com o aumento 

da concentração de enzima, até que seja obtida uma taxa máxima, nesta 

condição a enzima encontra-se saturada na interface, qualquer aumento 
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adicional na concentração da enzima na solução não modifica sua 

concentração na interface. 

Chew et al., (2008) verificou que a taxa de reação da hidrolise em banho 

agitado mecanicamente aumentou com o teor de água. Embora o uso de 

ultrassom tenha muitas aplicações na dispersão do óleo em água, poucos 

estudos são encontrados para avaliar o seu efeito sobre a hidrólise enzimática 

de óleos. Ramachandran et al., (2006) afirmam que a taxa máxima de reação é 

atingida devido ao aumento da disponibilidade de substrato e que a saturação 

da área interfacial com a enzima não é observada quando é gerada uma 

grande área interfacial. O uso de ultrassom foi avaliado para gerar emulsões 

água/óleo na reação de hidrólise catalisada por lipase. 

No estudo de Ramachandran et al., (2006) a área de superfície gerada 

pelo processo de emulsificação com o ultrassom foi comparado com a que 

pode ser obtida por meio da utilização da agitação mecânica convencional. 

Para tais sistemas, a área interfacial entre a fase oleosa e a fase aquosa 

influencia a taxa de hidrólise. A média da área interfacial gerada pelo ultrassom 

foi de 67 vezes maior do que a gerada pela agitação mecânica, mostrando 

claramente a vantagem de usar ultrassom para dispersão do óleo em água e 

confirmando a aplicabilidade para aumentar a taxa de hidrólise.  

Estes resultados também estão em concordância com os resultados 

obtidos por Abismail et al., (1999). Eses autores compararam o tamanho das 

gotas produzidas por emulsões em agitação mecânica e pelo ultrassom, onde 

encontraram tamanhos menores para o último.  

Com base nestes fatos já era esperado uma grande dependência do teor 

inicial de água atribuído ao aumento da área interfacial entre o óleo e a enzima 

presente na fase aquosa pela diminuição do tamanho das gotículas de óleo 

dispersas. A temperatura também mostrou influência na faixa estudada, pois 

em baixas temperaturas a enzima não é ativada, assim como em altas 

temperaturas a mesma é desativada, necessitando de uma reação branda para 

ocorrer.  

Al-Zuhair et al. (2003) afirma que a temperatura também surte efeito 

sobre o tamanho da gota de óleo. Mostra que o diâmetro diminui à medida que 

a temperatura aumenta, devido à redução da viscosidade do óleo, melhorando 

a tensão superficial entre a água e o óleo. WANG et al., (2010), reporta em sua 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1369703X0600218X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1369703X0600218X
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pesquisa que a melhor temperatura encontrada para a hidrólise foi 40 ºC, 

sendo que a mesma apresentou boa estabilidade em temperaturas inferiores a 

60 ºC.  

A reação assistida por ultrassom é muito complexa para ser 

representada por um modelo quadrático na faixa avaliada, sendo possível obter 

um ajuste moderadamente preciso (R2=0,71283) para explicar a conversão de 

ácidos graxos como função da temperatura, fração água/óleo e 

enzima/substrato. Com base nos coeficientes de regressão e nos p-valores 

representados na Tabela 4-8, foi então proposto um modelo empírico, 

representado pela Equação (18) para descrever a acidez final em função das 

variáveis selecionadas. 

 

%𝐴𝑐𝑑 = −90,29 + 4,6. 𝑇 −  0,06. 𝑇2 +  2,24. 𝐴 −  0,07. 𝐴2 + 13,95. 𝐸 −  2,35. 𝐸2

−  0,016. 𝑇. 𝐴 +  0,022. 𝑇. 𝐸 +  0,102. 𝐴. 𝐸 

(18) 

 

A verificação da validade do modelo foi realizada pela análise do teste de 

Fisher. Quando Fcalc>Ftab o modelo é válido e se ajusta bem aos dados 

experimentais. A Tabela 4-9 mostra a análise da variância para o delineamento 

bem como o valor de Ftab e Fcalc para um intervalo de confiança de 95%: Ftab(9; 

7; 0,05) = 3,68. 

 

Tabela 4-9- Análise de variância 

Fonte de 

variação 
SQ GL QM Fcalc Ftab 

Regressão 1285,335 9,00 142,815 1,93 3,68 

Resíduos 517,805 7,00 73,97     

Total 1803,14 16,00       

 

O Fcalculado encontrado foi de 1,93, sendo menor do que o Ftabelado que é 

igual a 3,68, significando que a regressão não é significativa ao nível de 5%. O 

valor de F não diz quais das variaveis possuem diferenças significativas e sim 

se houve alguma diferença significativa geral. Deste modo, o ajuste do modelo 

é relativamente preciso. A Figura 4-7- Distribuição dos resíduos para o modelo 

mostra a distribuição dos resíduos em função dos valores preditos pelo modelo, 

permitindo diagnosticar a condição dos erros. 
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Figura 4-7- Distribuição dos resíduos para o modelo 

 

A distribuição aleatória dos resíduos ao redor de zero mostra que o modelo 

ajustado não é tendencioso, já que prevê corretamente boa parte das vezes. 

Pode-se confirmar que a faixa estudada é muito complexa e que o modelo 

possui boa qualidade de ajuste. 

A partir dos resultados, tornou-se possível gerar superfícies de resposta, 

as quais permitem uma melhor visualização do efeito simultâneo das 

variáveis.  Os modelos de superfície de resposta são explorados para 

determinar condições ótimas de um processo em que temos a influência de 

vários fatores independentes sobre uma variável resposta dependente. Foram 

construídas superfícies de resposta para acidez em função da temperatura 

versus fração mássica de água/óleo, temperatura versus fração massica de 

enzima/substrato e fração mássica de enzima/substrato versus fração mássica de 

água/óleo. As superfícies de resposta são apresentadas nas Figuras 4-8, 4-9 e 4-

10. 
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Figura 4-8 - Influência da fração água/óleo e da temperatura sobre a acidez 
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Figura 4-9 - Influência da fração enzima/substrato e da temperatura sobre a acidez 
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Figura 4-10 - Influência da fração de enzima/substrato e da fração água/óleo sobre a 
acidez 

 

Os gráficos de superficie de resposta mostraram que o uso das variaveis 

temperatura, fração água/óleo e enzima/substrato, sobre o rendimento da 

variável dependente estudada, chegaram em seu ponto máximo (ponto ótimo) 

desejado.  As condições máximas de produção de ácido graxo nos limites 

estudados obtidas pelo modelo são mostradas na Tabela 4-10. 

 

Tabela 4-10- Condições ótimas obtidas pelo modelo 

Temperatura  

(ºC) 

A/O  

(m%) 

E/S  

(m%) 

42,16 22, 83 3,66 

 

A temperatura ótima foi determinada em 42 ° C. Este resultado é 

semelhante com a literatura, como o de Wang et al., (2010). 
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Como o modelo apresentou comportamento quadrático na área avaliada, 

foi possível obter os valores críticos que indicam as condições de máxima 

produção de ácido graxo. O modelo não apresentou um ajuste satisfatório, o 

que não é um resultado esperado, portanto, novos testes foram feitos nestas 

condições ótimas indicadas para validação do resultado.  

 

4.4. ENSAIO CINÉTICO DA REAÇÃO 

 

Para a realização da cinética, utilizando o ultrassom, o qual obteve um 

elevado rendimento num menor tempo reacional, foram usados os valores 

obtidos no ponto ótimo do planejamento experimental DCCR, expostos na 

Tabela 4-10. Já para a realização da cinética utilizando o agitador orbital, foram 

utilizados os valores das variáveis na melhor condição do planejamento 

experimental (Tabela 4-12). 

 

4.4.1. Deslocamento na direção do ponto ótimo com o uso do agitador 

orbital e ultrassom de sonda 

 

Os valores ótimos das variáveis obtidas pelo modelo para reator 

batelada com agitação orbital acabaram sendo superestimados, uma vez que 

já foram feitos testes nestas condições, portanto, prosseguiu-se de modo a 

realizar os experimentos para a cinética da reação (Tabela 4-11) nas condições 

do planejamento experimental que obtiveram maior rendimento (50ºC; 30%; 

4,50%). Foram recolhidas alíquotas para um período de 48 horas, nos 

primeiros, 30 e 60 e 120 minutos de reação, em seguida, em intervalos de duas 

horas até atingir 8 horas de reação, depois somente para 12, 24 e 48 horas. 
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Tabela 4-11- Cinética da reação no ponto ótimo para agitador orbital 

Tempo (h) Acidez (%) 

0 12,38 

0,5 23,66 

1 27,32 

2 36,36 

4 43,81 

6 50,69 

8 54,66 

12 65,36 

24 77,58 

48 84,39 

 

Com base nos resultados foi gerado um gráfico da curva cinética da 

reação em função do tempo (Figura 4-11). 

Verificou-se que a acidez aumentou com o decorrer do tempo, mesmo 

nos tempos maiores, mostrando que o sistema não alcançou o equilíbrio.  

 

 

Figura 4-11- Curva cinética para agitador orbital 
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Com o tempo a área interfacial diminui, fornecendo emulsificação entre 

óleo e água facilitando a reação e o contato dos substratos com o catalisador. 

Carvalho et al., (2011) observaram o aumento crescente na produção de 

ácidos graxos, com o passar dos dias, utilizando agitadores orbitais tipo 

shakers, na avaliação da atividade lipolitica do fungo do gênero Penicillium sp 

(CFAM 116) ), a partir da hidrólise dos triglicerideos contidos nos óleos de soja, 

oliva, milho e girassol em frascos incubados, sob agitação constante de 140 

rpm a 28 ºC, durante sete dias. 

Cunha & Rodrigues (2013) analisaram qual seria a melhor condição de 

reação de hidrólise de óleo de soja catalisada por uma mistura de lipases em 

agitador orbital (200 rpm). Os melhores resultados foram obtidos após 7 horas 

de reação à 53ºC.  

Visto os valores ótimos das variáveis para o uso do ultrassom de sonda, 

prosseguiu-se de modo a realizar os experimentos para a cinética da reação 

(Tabela 4.7) para um período de 8 horas, sendo recolhidas alíquotas nos 

primeiros 15, 30 e 60 minutos de reação, em seguida, em intervalos de uma 

hora até atingir 8 horas de reação.  

 

Tabela 4-12 - Cinética da reação no ponto ótimo para ultrassom 

Tempo (h) Acidez (%) 

0 12,31 

0,25 31,65 

0,5 38,50 

1 44,32 

2 48,28 

3 51,76 

4 56,57 

5 55,54 

6 55,24 

7 55,68 

8 54,22 
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A partir dos dados da Tabela 4.7, foi construído um gráfico da curva 

cinética da reação em função do tempo (Figura 4-12), onde pode perceber 

melhor que, a reação a partir da quarta hora entra em estado estacionário. Isto 

pode ter ocorrido porque o ultrassom após certa hora pode desativar a enzima 

e a água evapora, devido ao aumento da temperatura local ocasionado pela 

irradiação do ultrassom. Outro fator poderia ser a velocidade de agitação da 

reação, levando a um efeito cavitacional muito forte, gerando altas tensões de 

cisalhamento entre as microbolhas, desativando as enzimas, o que evidencia 

que a enzima pode ter desativado com a temperatura ao longo do tempo ou 

atingido a conversão de equilíbrio. 

 

Figura 4-12 - Curva cinética no ponto ótimo 

 

A vedação do reator de vidro não é possível. Dessa forma as reações 

foram conduzidas com o reator aberto. A água perdida por evaporação devido 

à altas temperaturas geradas próximas à sonda podem afetar 

significativamente a reação, pois a reação depende da quantidade de água. 

Awadallak (2012) reporta em sua pesquisa que as regiões próximas à sonda 

podem ter sua temperatura superior à do meio. Caso esta temperatura seja 
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superior à temperatura de inativação da enzima, poderá ocorrer perda de 

atividade gradativa ou degradação total, o que explicaria o comportamento da 

reação. 

Deve-se considerar também a especificidade das enzimas nas posições 

1,3. Esta característica poderia estar limitando a reação.  Uma vez que grande 

parte dos TAGs e dos DAGs já foram hidrolisados, restam apenas as 2-MAG e 

as enzimas por serem regioespecíficas não atuam nesta conformação, neste 

caso a reação então estaria sendo limitada pela migração acil, a qual é uma 

reação de equilíbrio que ocorre naturalmente em altas temperaturas ou 

estocagem (FREEMAN & MORTON, 1966), ou seja, após certo ponto a reação 

passaria a ser limitada pela migração do grupo acil do 2-MAG. 

Ao comparar as duas cinéticas de reação, percebe-se que o uso de 

ultrassom altera nitidamente a taxa inicial da cinética de reação. Em pouco 

tempo a enzima começa a atuar na interface água/óleo, pois o meio reacional é 

emulsificado rapidamente pelas vibrações fornecidas pelo ultrassom, levando-

se em conta que este efeito pode desativar a enzima ao longo do tempo. 

Enquanto que para o agitador orbital o processo de emulsificação é mais lento. 

Murty  et al,  (2002) reportam que para aumentar a área interfacial da 

emulsão água/óleo, uma vez que a reação ocorre na interface dos líquidos 

imiscíveis, emulsionantes têm sido adicionados, devido à baixa estabilidade de 

uma emulsão, dependendo fortemente do método de preparação. O uso de 

lipases líquidas para catalisar a reação de hidrólise de óleos, forma uma 

dispersão líquido-líquido.  

Noor et al. (2003) utilizaram uma lipase em solução líquida (lipase-

SP398) para avaliar o efeito de algumas variáveis operacionais na velocidade 

inicial da reação de hidrólise do óleo de palma. Os autores avaliaram o efeito 

da velocidade de agitação, variando entre 250 e 2000 rpm em um agitador com 

pás de hélice, e observaram que a velocidade inicial de reação é maior para 

maiores velocidades de agitação. Esse comportamento foi atribuído ao 

aumento da área interfacial entre o óleo e a enzima presente na fase aquosa 

pela diminuição do tamanho das gotículas de óleo dispersas. Os autores 
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levaram em conta apenas as velocidades iniciais de reação e, portanto, a 

desativação por cisalhamento não foi considerada.  

Al-Zuhair et al. (2003) estudaram uma faixa de 800 rpm a 1300 rpm, 

empregando um agitador magnético para avaliar o efeito da agitação na 

hidrólise enzimática de óleo de palma, e obteve o melhor resultado no maior 

valor de agitação, concluindo que o aumento da agitação aumenta a área 

interfacial diminuindo as gotículas de óleo e causando uma melhor conversão. 

Afirmam também que o efeito de agitação é limitado. A área interfacial aumenta 

com o aumento na velocidade de agitação.  

Huang et al., (2010) fizeram testes comparativos de hidrolise do óleo de 

soja catalisado por lipase em um sistema livre de solventes. Utilizaram o banho 

de agitação e o banho de ultrassom para fins comparativos. Os autores 

reportam que a área interfacial influencia a taxa de hidrólise. O banho de 

ultrassom foi mais eficiente ao dispersar o óleo em água, obtendo-se maior 

área interfacial, o que causou a maior taxa inicial de hidrólise do óleo. 

 Dessa forma, levando em conta os resultados obtidos no presente 

trabalho observa-se que a agitação promovida pelo ultrassom de sonda, 

fornece uma maior área interfacial entre o óleo e a água e a enzima para a 

reação de hidrólise.   

 

4.5. MODELAGEM MATEMÁTICA 

 

A cinética enzimática da hidrólise do óleo de crambe foi descrita por 

meio de modelagem matemática. Nas Figuras 4-13 e 4-14 são apresentados os 

valores experimentais da acidez em função do tempo, bem como os valores 

obtidos pelo modelo para o reator batelada com agitação orbital e para o 

ultrassom de sonda, considerando a atividade constante da enzima. Na Tabela 

4-13 são apresentados os valores dos parâmetros obtidos a partir de um ajuste do 

modelo matemático aos dados experimentais cinéticos.   
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Figura 4-13 - Modelo cinético para o reator batelada com atividade constante: ● dados 

experimentais; ─ dados obtidos pelo modelo 
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Figura 4-14 - Modelo cinético para o ultrassom com atividade constante: ● dados 

experimentais; ─ dados obtidos pelo modelo 

 

Tabela 4-13 - Valores dos parâmetros do modelo estimados considerando a atividade 
constante da enzima para o reator batelada com agitação orbital e ultrassom de sonda 

 

Parâmetro Agitação Orbital Ultrassom de sonda 

K1 (mol.gE
-1.h-1)  18.68 105,40 

K2 (mol.gE
-1.h-1) 0.52 2,71 

K3 (mol.gE
-1.h-1) 2.40 98,68 

K4 (mol.gE
-1.h-1) 22.08 2,88E-9 

K5 (mol.gE
-1.h-1) 0 0 

Função objetivo (ƒ) 1.02 1,04 

 

Observa-se que os parâmetros apresentaram maior valor para a reação 

assistida por ultrassom de sonda, o que mostra que este, exerce efeito positivo 

na velocidade da reação. O modelo considerando a atividade constante da 



  

93 

 

enzima não conseguiu representar bem os dados, portanto, um novo moledo 

considerando a variação da atividade inicial foi realizado. 

Nas Figuras 4-15 e 4-16 são apresentados os valores experimentais da 

acidez em função do tempo, bem como os valores obtidos pelo modelo para o 

reator batelada com agitação orbital e para o ultrassom de sonda, a partir do 

modelo resolvido considerando a atividade constante. Na Tabela 4-14 são 

apresentados os valores dos parâmetros obtidos. O modelo matemático sugere 

uma representação satisfatória do processo e uma boa correlação entre os 

resultados experimentais e os valores teóricos previstos. 

 

 

Figura 4-15 - Modelo cinético para o reator batelada com variação da atividade inicial: ● 

dados experimentais; ─ dados obtidos pelo modelo 
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Figura 4-16 - Modelo cinético para o ultrassom com variação da atividade inicial: ● dados 
experimentais; ─ dados obtidos pelo modelo 

 

Tabela 4-14 - Valores dos parâmetros do modelo estimados com variação da atividade 
inicial da enzima para o reator batelada com agitação orbital e ultrassom de sonda 

 

Parâmetro Agitação Orbital 
Ultrassom de 

sonda 

K1 (mol.gE
-1.h-1) 18.35 90.73 

K2 (mol.gE
-1.h-1) 0.72 4.05 

K3 (mol.gE
-1.h-1) 20.85 83.26 

K4 (mol.gE
-1.h-1) 4.68 20.05 

K5 (mol.gE
-1.h-1) 0.030 0.76 

Função objetivo (ƒ) 1.01 1.00 

 

 

Observa-se que ao considerar a variação da atividade inicial, os 

parâmetros continuam a apresentar maior valor para a reação assistida por 

ultrassom de sonda. 
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O modelo mostra que o ultrassom exerce efeito positivo na velocidade da 

reação, porém esse efeito acontece nas primeiras horas, entrando em aquilibrio 

após a quarta hora. Há dois sentidos nesta reação: o que diminui a vantagem 

do uso do ultrassom, devido ao rendimento não poder ultrapassar esta faixa e o 

que aumenta sua vantagem, promovendo conversões mais rápidas. Deste 

modo, o modelo matemático cinético que considera a variação da atividade 

inicial, representou com precisão os dados experimentais, uma vez que, a 

função objetivo conseguiu ser mais minimizada neste modelo. 

 Na Figura 4-17 é econtrada a variação estimada da atividade enzimatica 

relativa com o tempo. 

 

Figura 4-17 - Atividade enzimatica ao longo do tempo para o ultrassom 

 

O modelo mostra que o agitador orbital exerce efeito positivo para 

maiores conversões em acidez, porém esse efeito acontece ao longo do tempo 

de reação, onde nas primeiras horas são observados rendimentos menores em 

comparação com o ultrassom. Esse efeito pode ser observado melhor na 

Figura 4-18. 
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Figura 4-18- Comparação do rendimento na cinética inicial: ○ reator batelada com 

agitação orbital; ● assistida por ultrassom de sonda. 
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4.6. CONCLUSÕES 

Neste trabalho foi estudada a hidrólise enzimática do óleo de crambe em 

reator batelada com agitação orbital e assistida por ultrassom de sonda e foi 

avaliado os efeitos das variáveis temperatura, fração água/óleo e 

enzima/substrato, no rendimento da reação. 

Foi constatado com o uso do agitador orbital que o melhor rendimento 

(65,36%) foi obtido em condições maiores de temperatura (50ºC) e 

quantidades maiores de reagentes (30% de fração água/oleo e 4,50% de 

fração enzima/substrato) para um período de 12 horas. A cinética nestas 

condições mostraram que o crescimento da acidez em função do tempo é 

gradativo e que não há desativação da enzima com o tempo, porém a taxa de 

reação é lenta. 

Já os resultados do planejamento para o ultrassom mostraram que as 

condições ótimas foram atingidas nos limites estudados. Para um período de 4 

horas de reação, o rendimento em AGL foi de 57,7% nas condições do ponto 

central (40ºC, 20% de fração água/óleo e 3,00% de fração enzima/substrato). A 

cinética foi realizada nas condições ótimas obtidas pelo modelo (42ºC, 22,83% 

de fração água/óleo e 3,66% de fração enzima/substrato), mostrando que a 

partir da quarta hora a reação entra em equilíbrio e não reage mais, podendo 

isto ter ocorrido por diversos fatores como a desativação da enzima ou 

evaporação da água devido ao aumento da temperatura reacional ou pela 

agitação intensa promovida pelo ultrassom, ou ainda, pela limitação da 

especificidade da enzima. 

Ao comparar as duas cinéticas de reação, percebeu-se que o uso de 

ultrassom altera nitidamente a taxa inicial da cinética de reação. Em pouco 

tempo a agitação promovida pelo ultrassom de sonda, fornece maior área 

interfacial entre o óleo e a água e a enzima para a reação de hidrólise.  

Apesar da maior conversão em AGL ter se dado utilizando o agitador 

orbital, o uso do ultrassom de sonda é superior aos métodos convencionais, 

formando emulsões significativamente maiores e melhores.  
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O modelo matemático cinético utilizado para descrever melhor o 

comportamento da reação, representou os dados experimentais com precisão.  

Deste modo, aponta a importância de se estudar a hidrolise a partir do 

uso de ultrassom que traz altas conversões em um curto espaço de tempo, 

viabilizando o seu uso para a produção de biodiesel.  
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4.7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

- Utilizar agitação juntamente com o uso de ultrassom de sonda para 

promover melhores misturas e consequentemente uma interface favorável à 

enzima, devido à limitação da sonda às extremidades do reator. 

- Propor um método contínuo de reação, uma vez que não são 

encontrados muitos estudos na literatura. 

- Utilizar o método microscópico para determinar o tamanho das 

gotículas de óleo em água na emulsificação das misturas para provar de fato 

que o uso do ultrassom é favorável.  

- Analisar além dos ácidos graxos livres também a composição de 

monoglicerídeos, diglicerídeos e triglicerídeos.  

- Obtenção de dados de estudo de variáveis na conversão em ésteres 

do óleo hidrolisado obtido a partir da reação hidrolítica com maior rendimento.  

- Investigar o da reutilização da enzima e da água empregada nas 

reações de hidrólise.  

- Quantificar o teor de água nas reações de hidrólise para quantificar a 

avaporação. 

- Avaliar o efeito da potência do ultrassom na atividade da enzima. 

- Avaliar o efeito do ultrassom sem o uso de enzima, para saber o 

quanto a própria acidez do óleo influenciaria na reação. 

- Uso de ultrassom somente para acelerar a fase inicial de reação, 

seguida de reação convencional. 

- Verificar o perfil de ácidos graxos livres antes e depois da reação. 
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