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RESUMO 

 

Óleos enriquecidos com diacilglicerol possuem características 

organolépticas muito semelhantes às dos óleos comestíveis convencionais, 

porém, estes óleos não tendem a se acumular no organismo, mesmo quando 

consumidos em altas quantidades, tornando-os um grande recurso no combate 

à obesidade. O óleo de palma está no topo da produção mundial de óleos 

comestíveis principalmente devido ao seu baixo custo. Este trabalho teve como 

objetivo propor uma nova tecnologia para a produção enzimática de 

diacilglicerol empregando a lipase Lipozyme RM IM e utilizando ultrassom 

como gerador de emulsões de água em óleo, o que aumenta a área interfacial 

do sistema conduzindo a maiores taxas de reação em relação aos processos 

enzimáticos convencionais. A hidrólise parcial do óleo de palma foi realizada 

em meio livre de solventes a 55 °C em duas etapas distintas e comparadas 

com reações em condições semelhantes sem o uso do ultrassom. 

Primeiramente o sistema reacional foi exposto às ondas ultrassônicas, o que 

levou a taxas iniciais de reação elevadas, porém, as conversões obtidas foram 

baixas, em função da desativação enzimática e da evaporação de água, pelo 

longo período de exposição ao ultrassom. Posteriormente, utilizou-se o 

ultrassom para gerar emulsões antes a etapa reacional, não permitindo seu 

contato com o sistema contendo a enzima. As conversões obtidas foram 

superiores ao método convencional, além disso, taxa de hidrólise quando se 

empregou o ultrassom para a formação de emulsões foi significativamente 

maior. Para 12 horas de reação a conversão foi 85% superior ao método 

convencional e de 15% superior para um período de 24 horas de reação. Foi 

desenvolvido um planejamento fatorial, o delineamento central composto 

rotacional para avaliar os efeitos das variáveis tempo de exposição ao 

ultrassom, potência do ultrassom e razão água/óleo na conversão em ácidos 

graxos livres da reação, sendo que a razão água/óleo e o produto tempo x 

potência apresentaram os maiores efeitos. Nas melhores condições, foi 

produzido um óleo concentrado com 37,69% de DAG em de 12h de reação, 

exposto ao ultrassom por 1,2min à 200W.  



 

V 

 

ABSTRACT 

 

Diacylglycerol rich oils have its organoleptic characteristics very similar to 

those of conventional edible oils, but these oils do not tend to accumulate in the 

body, even when consumed in high quantities, making them a great resource in 

the fight against obesity. Palm oil ranks first the world production of edible oils 

mainly due to its low cost. This work aimed to propose a new technology for 

enzyme production using diacylglycerol lipase Lipozyme RM IM and ultrasound 

to promote water in oil emulsions, which increases the interfacial area of the 

system leading to higher reaction rates compared to conventional enzymatic 

processes. .  The reactions were carried out at 55 °C with two different 

methods. First, the reaction system was exposed to ultrasonic waves for the 

whole reaction time, which led to enzymatic inactivation and water evaporation. 

Ultrasound was then used to promote emulsification of the water/oil system 

before the hydrolysis reaction, avoiding contact between the probe and the 

enzymes. Achieved conversions were superior to the conventional method 

further hydrolysis rate when the ultrasound is employed for emulsion formation 

was significantly greater. For 12 hours of reaction the conversion was 85% 

higher than the conventional method and 15% higher for a period of 24 hours of 

reaction. . An experimental design was used to optimize the ultrasound-related 

parameters and maximize the hydrolysis rate, and in these conditions, with a 

change in equilibrium, DAG production was evaluated.Better reaction conditions 

were achieved for the second method: 11.20 wt% (water+oil mass) water 

content, 1.36 wt% (water+oil mass) enzyme load, 12 h of reaction time, 1.2 min 

and 200 W of exposure to ultrasound. In these conditions diacylglycerol yield 

was 37.69 wt%. 
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NOMENCLATURA 

 

%Acd – Percentagem de acidez (%)  

A – Teor de água (%) (magua/(magua+móleo) 

AGL – Ácido Graxo Livre 

DAG - Diacilglicerol 

DGAT - Diacilglicerol Aciltransferase 

EST – Esterificação 

G – Glicerol 

gágua – Gramas de água  

GL – Graus de Liberdade 

HID – Hidrólise  

 - massa de enzima (mg); 

MAG - Monoacilglicerol 

MGAT  - Monoacilglicerol Aciltransferase 

M - Molaridade da solução de NaOH (N); 

P – Potência do ultrassom (%)  =potencia ajustada/200w (potencia máxima) 

QM – Quadrado Médio 

R2 - Coeficiente de determinação 

SQ – Soma Quadrática 

t – Tempo de reação (h) 

T – Tempo de exposição ao ultrassom (min) 

TAG – Triacilglicerol 

ton - Tonelada 

USD - United States dólar – Dolar Norte Americano 

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

 

�� - Valor real da variável i; 

�� - Valor codificado da variável i; 

� - Valor real da variável i no ponto central  

(L) – Linear 

(Q) – Quadrático 

 

Símbolos gregos 

 

� – nível axial codificado 

∆�� - Valor do intervalo de variação da variável i; 

�� - Coeficiente relativo à intercepção do plano com o eixo de resposta; 

�	,	��,	��- Coeficientes lineares estimados; 

�		, ���,	��� - Coeficientes quadráticos estimados; 

�	�,	���,	���- Coeficiente de intereção entre as variáveis; 

 

Subscritos  

 

calc – Calculado 

tab - Tabelado 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A preocupação com a saúde e com uma melhor qualidade de vida vem 

ganhando cada vez mais espaço no cenário mundial. Em contrapartida, as 

tendências de transição nutricional ocorridas neste século direcionam para uma 

dieta mais ocidentalizada, rica em gordura, a qual, aliada à diminuição 

progressiva da atividade física, converge para o aumento no número de casos 

de obesidade (FRANCISCHI et al., 2000) e doenças no coração (CHEONG et 

al., 2007). Por esse motivo, autoridades e profissionais de saúde têm 

recomendado a redução deste tipo de dieta. Entretanto óleos e gorduras são 

importantes fontes de energia, de ácidos graxos essenciais e importantes na 

solubilização de vitaminas, não podendo desta forma, ser totalmente 

dispensados da alimentação diária (YANG et al., 2004). 

A partir da hidrólise parcial dos óleos e gorduras comestíveis comuns é 

possível obter um produto com características organolépticas muito 

semelhantes às encontradas nos óleos convencionais, o diacilglicerol (DAG), 

um composto natural que está presente em pequenas quantidades na maiora 

dos óleos. Diferentemente dos triacilgliceróis (TAG) (que são em geral o 

principal composto dos óleos e gorduras), estudos indicam que óleos 

compostos primordialmente por DAG não tendem a se acumular no organismo 

pois utilizam rotas metabólicas distintas (YANAI et al. 2007).Dessa forma, os 

óleos ricos em DAG podem auxiliar o combate à obesidade uma vez que este 

composto é bem aceito por pessoas habituadas ao consumo de comidas 

gordurosas (KAWASHIMA et al., 2008). 
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Os principais métodos de produção de DAG são a hidrólise parcial do 

óleo, a esterificação parcial do óleo hidrolisado e a glicerólise do óleo. Em geral 

há o uso de catalisadores que podem ser químicos ou enzimáticos. A produção 

comercial utiliza a esterificação de ácidos graxos derivados de óleo vegetal na 

presença de enzimas lípases (MATOS, 2010).  

A utilização de enzimas apresenta diversas vantagens, como a utilização 

de condições mais brandas de reação, maior especificidade, gerando assim 

menos produtos indesejáveis e maior facilidade de separação do meio. Os 

catalisadores químicos em geral necessitam de condições mais severas e 

produzem óleos de menor qualidade, necessitando de reprocessamento para 

clareamento e remoção de subprodutos (CASTRO et al., 2004), entretanto, 

ainda, o custo de enzimas é muito alto, tornando o uso de catalisadores 

químicos mais interessante em certas situações. 

A busca por novas tecnologias tem aprimorado a utilização das enzimas 

bem como da síntese do DAG. Como as lipases são em geral enzimas de 

interface, o uso de homogeneizadores ultrassônicos para ampliação da área 

interfacial água/óleo tem se mostrado um promissor aliado no melhoramento de 

reações, não só de produção de DAG, mas em muitas reações com limitações 

de miscibilidade.   

Além do aperfeiçoamento da tecnologia de produção, é necessário 

também se focar no substrato. Neste contexto, o óleo de palma se destaca pela 

sua elevada produtividade (MORETTI 1998), podendo produzir até dez vezes 

mais óleo em uma mesma área que a soja (O’BRIEN, 2003). Além disso, o óleo 

de palma apresenta características químicas e físicas desejáveis, como a 

resistência à oxidação e seu alto ponto de fusão (EDEM, 2002). 
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1.1. OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como objetivo avaliar a influência do ultrassom na 

hidrólise enzimática do óleo de palma e desenvolver uma nova metodologia 

para a produção de diacilglicerol. 

 

1.2. METAS 

 

• 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 

palma. 

• Por meio de um planejamento de experimentos verificar a influência das 

variáveis tempo de exposição ao ultrassom, potência de operação e razão 

água/óleo sobre a hidrólise 

• Determinar as condições experimentais do uso do ultrassom que maximize 

o rendimento da reação para o AGL 

• Obter as cinéticas dos produtos intermediários da reação de hidrólise 

utilizando o ultrassom 

• Otimizar a produção de diacilglicerol nas melhores condições obtidas 
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2. REVISÃO BIBLÍOGRÁFICA 

 

2.1. ÓLEOS E GORDURAS 

 

Óleos e gorduras são substâncias pertencentes à classe dos lipídeos, 

podendo ter origem em diversas fontes, como no tecido adiposo de animais, 

em frutos e em sementes. 

 Em geral óleos e gorduras comestíveis são insolúveis em água e são 

constituídas predominantemente por ésteres de glicerol e ácidos graxos (VOLL, 

2011). 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). 

Gorduras animais são saturadas e em sua maioria sólidas à temperatura 

ambiente, como manteiga e sebo. Óleos vegetais por sua vez, tentem a ser 

líquidos e serem predominantemente insaturados, como os óleos de soja, oliva, 

milho etc. Comumente também óleos provenientes de peixes podem ser 

predominantemente instaurados. Esses óleos podem ter a elevação do ponto 

de fusão através do processo de hidrogenação (BABICZ, 2009). Alguns óleos 

vegetais ainda podem ser sólidos a temperatura ambiente, como o caso do 

óleo de palma. 

Mais de 95% dos óleos e gorduras são constituídos de triacilglicerídeos. 

A fração restante é composta principalmente por monoacilglicerol, diacilglicerol, 
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ácidos graxos livres, proteínas, esteróis, vitaminas e tocoferóis (FARIA et al, 

2003, HIDALGO e ZAMORA, 2003)  

Os óleos vegetais são obtidos por meio do processo de extração de 

sementes ou frutos. Segundo PIGHINELLI et. al (2008), são três os métodos 

para extração de óleos: prensa hidráulica por batelada; prensa mecânica 

contínua (expeller); e extração por meio de solventes. Além disso, há a 

possibilidade de combinação dos métodos. O Óleo extraído pode conter 

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

prejudicar sua qualidade e estabilidade. No caso de óleos comestíveis de baixa 

acidez efetua-se um processo químico de neutralização chamado de refino 

alcalino. Este processo é bastante simples e pode ser utilizado na maior parte 

das matérias-primas (BATISTA et al, 1999), entretanto apresenta a 

desvantagem de gerar perda de uma parte do óleo neutro e vitaminas 

(PEIXOTO et al., 2005) 

 

2.2. ÁCIDOS GRAXOS LIVRES (AGL) 

 

Ácidos graxos (AG) são ácidos carboxílicos com cadeias de 

comprimento entre 4 e 36 carbonos (BOBBIO e BOBBIO, 1992). Em alguns 

ácidos graxos essa cadeia apresenta apenas ligações simples, estes são 

conhecidos como saturados. Os que possuem ao menos uma dupla ligação na 

cadeia são chamados de insaturados, no caso de mais de uma são chamados 

de polinsaturados. A posição da dupla ligação na cadeia difere ácidos graxos 

de igual número de carbonos (BABICZ, 2009). Há ainda a possibilidade de 

formação de isômeros “cis” e “trans”. Na natureza, a grande maioria das duplas 
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ligações nos AG está na conformação “cis” e dificilmente é encontrado o 

isômero “trans”, o qual é amplamente aceito como prejudicial à saúde. Estes 

compostos podem ser formados devido ao aquecimento, como no caso de  

frituras. 

Para quesito de simplificação, usa-se nomear os ácidos graxos 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, o ácido oléico, 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). A posições das duplas ligações são representadas por 

números seguidos da inicial do tipo de isomeria, assim, 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 20:3 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, NIELSON e COX,  

1995). Na Tabela 2-1 estão relacionadas nomenclaturas e nomes usuais de 

diferentes ácidos graxos.  

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 
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cadeia em função da sua alta apolaridade. A pouca solubilidade se deve ao 

grupamento carboxílico, o qual é polar.  

 

Tabela 2-1 - Nome e fórmulas de ácidos graxos (SCRIMGEOUR, 2005) 

 

 

O ponto de fusão aumenta com o crescimento da cadeia e decresce com 

as insaturações. Isso se deve ao grau de empacotamento molecular. Moléculas 

totalmente saturadas, na conformação completamente estendida sofrem 

interferência estérica mínima dos átomos vizinhos e devido à morfologia da 

molécula átomos de cadeias vizinhas podem interagir por forças de Van der 

Waals, formando uma estrutura quase cristalina. A presença de ligações cis 

provocam curvaturas na cadeia, reduzindo a capacidade de empacotamento e 

dessa forma gerando interações mais fracas, implicando em menor energia 

para a quebra desse arranjo e consequentemente menores pontos de fusão 

(BOBBIO e BOBBIO, 1992). 
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2.3. ACILGLICERÓIS 

 

Acilgliceróis consistem em um, dois ou três ácidos graxos esterificados 

na hidroxila de um glicerol. Eles representam a classe mais comum de lipídeos 

presente nos alimentos. A partir de fontes naturais sua forma mais comum é a 

com três ácidos graxos, chamada de triacilglicerol, sendo que as formas com 

um e dois ácidos graxos: monoacilglicerol e diacilglicerol respectivamente 

usualmente são precursores da formação do triacilglicerol (KOLAKOWSKA & 

SIKORSKI, 2002). A Figura 2-1 mostra diferentes tipos de acilgliceróis. 

 

 
Figura 2-1 - Estrutura de alguns acilgliceróis (a) 1-monoacil-sn-glicerol; (b) 1,2-diacil-sn-

gliceorol; (c) 1,3-diacil-sn-glicerol; (d) 1,2,3-triacil-sn-glicerol (KOLAKOWSKA & SIKORSKI, 

2002). 
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2.4. MONOACILGLICERÓIS (MAG) 

 

Monoacilgliceróis são acilgliceróis compostos por apenas uma molécula 

de ácido graxo substituída na hidroxila de um glicerol via ligação éster. Os 

MAGs podem ser encontrados em duas formas isoméricas, o 1(3)-MAG e o 2-

MAG (MATOS, 2010). MAGs são amplamente utilizados nas indústrias 

alimentícias e farmacêuticas como promotor de emulsões (TUTER &  AKSOY, 

2000). A produção industrial de MAG se da pela esterificação parcial de glicerol 

com ácidos graxos ou na interestreificação de triacilglicerol com glicerol. A 

maior parte das reações comerciais envolve altas temperaturas (170–250°C) 

em presença de vários catalisadores como NaOH e KOH (FREGOLENTE et 

al., 2009).  

 

2.5. TRIACILGLICERÓIS (TAG) 

 

Triacilgliceróis são acilgliceróis compostos por três moléculas de ácido 

graxo substituídas na hidroxila de um glicerol através da ligação éster. Eles 

representam a principal forma de armazenamento de energia em plantas (nas 

sementes) e nos animais (no tecido adiposo) (KOLAKOWSKA & SIKORSKI, 

2002) pois são altamente eficientes no armazenamento de energia metabólica, 

uma vez que são menos oxidados que ácidos e proteínas praticamente não 

absorvem água (MATOS, 2010). 

Como o glicerol é comum a todos TAGs, suas propriedades são função 

das características dos ácidos graxos substituídos, como comprimento da 

cadeia, duplas ligações e suas posições e posição da substituição no glicerol 
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(O’BRIEN, 2003).  TAGs com ácidos graxos insaturados tendem a ter ponto de 

fusão menor que TAGs compostos exclusivamente por ácidos graxos 

saturados 

Os TAGs com o mesmo tipo de ácido graxo nas mesmas posições são 

classificados como simples e quando ao menos um dos ácidos graxos é 

diferente são denominados mistos. Na natureza a grande maioria dos TAGs 

são mistos (BOBBIO e BOBBIO, 1992), embora em geral de forma não 

aleatória. Em óleos vegetais insaturados, comumente insaturação está 

presente no ácido graxo que ocupa a posição sn-2 (central), e os ácidos graxos 

saturados na extremidades (sn-1 e sn-3) (SCRIMGEOUR, 2005). 

Quando os ácidos graxos que ocupam a posição sn-1 e sn-3 são 

diferentes, o carbono sn-2 torna-se um centro quiral (MATOS, 2010). A 

possibilidade de combinação isomerismo de ácidos graxos implica em uma 

imensa variedade de TAGs em óleos e gorduras naturais. A possibilidade de 

isômeros em uma mistura de TAG é igual ao número de ácidos graxos 

diferentes presente na mistura elevado ao cubo (SCRIMGEOUR, 2005), assim 

mesmo que uma mistura de TAG contenha apenas dois diferentes ácidos 

graxos em sua composição são possíveis oito isômeros. 

 

 

 

2.6. DIACILGLICERÓIS (DAG) 

 

Diacilgliceróis são o resultado da substituição de dois grupos hidroxilas 

da molécula de glicerol por ácidos graxos, via ligação éster, podendo existir em 
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duas conformações o 1(3),2 DAG ou o 1,3 DAG. A Figura 2-2 ilustra a forma 

genérica ambas conformações.  

 

 

Figura 2-2 – Estrutura genérica para o: a) 1,3 DAG e b) 1(3),2 DAG 

 

Em produtos industrializados a quantidade do 1,3 DAG é 

substancialmente maior que a de 1(3),2 DAG, na ordem de 7:3, em função da 

migração acil, que é privilegiada em altas temperaturas, comuns no processo 

de refino (SAMBANTHAMURTHI et al., 2000). O DAG é naturalmente presente 

em grande parte dos óleos e gorduras, mas em níveis bem inferiores aos de 

TAG, como mostra a Tabela 2-2. 

Assim como nos casos anteriores, as propriedades do DAG também 

estão intimamente ligadas aos ácidos graxos que os compõem, dessa forma, 

DAGs compostos por ácidos graxos predominantemente insaturados tenderão 

a ter ponto de fusão menor enquanto DAGs compostos por ácidos graxos 

saturados tenderão a ter ponto de fusão mais alto.  
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Tabela 2-2 - Teor (% mássica) de TAG e DAG em diferentes óleos comestíveis 

(YANAI, 2007) 

 

 

Atualmente o DAG é muito usado como emulsificante não iônico e 

estabilizante decorrente de seu caráter anfifílico, encontrando também na 

molécula de MAG. Como sua estrutura é semelhante à estrutura da molécula 

de TAG suas propriedades em relação ao cozimento de alimentos, ou mesmo 

no caso de frituras, são similares (WATANABE et al., 2001).  

O óleo comercial rico em DAG foi introduzido no mercado japonês em 

1999 sob a marca “Econa™”. Nos Estados Unidos, foi registrado como “Enova 

oil™” pela empresa Kao Corporation of Japan (KASAMATSU, 2005). Produzido 

a partir da esterificação de ácidos graxos provenientes de óleo de soja e canola 

por reação enzimática, o óleo comercial tem uma composição de no mínimo 

80% em massa de DAG, sendo 56% 1,3-DAG e 24% de 1(3),2-DAG, (BABICZ, 

2009).  
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2.6.1. Efeitos do consumo de DAG  

 

Os óleos ricos em DAG são comercializados como alimentos funcionais 

em decorrência de diversos efeitos benéficos associados ao seu consumo. 

Diversos estudos mostram que o consumo de DAG em certa quantidade reduz 

o acúmulo de massa corporal e gordura visceral abdominal. 

NAGAO et al. (2000) relataram que o DAG em contraste com o TAG, 

suprime o acúmulo de massa corporal bem como o acúmulo local de gordura 

nos humanos. Segundo os pesquisadores, o uso dos óleos de DAG em 

substituição aos óleos comuns pode beneficiar a saúde pela supressão do 

acúmulo de gordura visceral. 

MAKI et al. (2002) constataram que dietas com deficit de energia 

associadas ao consumo de óleos de DAG tornam o processo de perda de peso 

mais rápidos que dietas semelhantes (com o consumo de óleos 

convencionais). A redução de massa gorda em 24 semanas foi em média 8,3% 

para dietas com DAG e 5,6% para dietas com TAG. 

MURASE et al. (2001) testaram dietas com alto nível açúcar e gordura 

TAG e DAG em camundongos durante cinco meses e constataram que o 

ganho de peso em relação ao grupo de controle (alimentados com baixo teor 

de gordura) para os camundongos alimentados com DAG foi mínimo e 70% 

menor que para os camundongos alimentados com alto nível de TAG. Além 

disso, houve menor elevação dos níveis de insulina e leptina no sangue de 

camundongos obesos e com tendência a diabetes.  
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Outros testes, no entanto apontam que o efeito do óleo de DAG na 

redução do peso corporal não foi encontrado quando ingerido em baixas 

concentrações (<10 m%) (SUGIMOTO et al., 2003). 

 

2.7. ÓLEO DE PALMA 

 

O óleo de palma, também conhecido como azeite de dendê, é o óleo 

extraído da polpa do fruto da palma por prensagem mecânica seguida de refino 

físico (remoção dos AGL pelo processo de destilação) (VOLL, 2011). O óleo de 

palma tem uma grande concentração de ácidos graxos saturados, 

aproximadamente 50%, (AGROPALMA, 2011). Esta concentração ocasiona a 

formação de duas fases, uma sólida e outra líquida, à temperatura ambiente. 

Além do óleo de palma, ainda se extrai da planta o óleo de palmiste, a oleína 

de palma e a estearina de palma. 

 A palma pertence ao gênero  Elaeis e  começa a produzir frutos a partir 

de 3 anos depois de semeada. É uma cultura perene, tendo uma vida 

econômica entre 20 a 30 anos. O gênero  Elaeis compreende duas  espécies 

E. guineensis e E. oleifera (SUNDRAM, 2004). 

A produção do óleo de palma tem se tornado bastante atrativa devido ao 

seu baixo custo relativo, consequência de uma elevada produtividade das 

áreas cultivadas (MORETTI, 1998), podendo alcançar até dez vezes mais 

produtividade de óleo em uma mesma área plantada que a cultura de soja 

(O’BRIEN, 2003). Além disso, a cultura apresenta expressivos níveis de 

sequestro de carbono; apresenta uma grande diversidade de produtos 

industrializados; substitui a gordura animal com vantagens para a saúde 
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humana; o óleo é bastante estável à oxidação devido à presença de 

antioxidantes naturais e baixa concentração de ácido linoléico 

(BRUNCKHORST, 2000; VOLL, 2011). Em contrapartida o óleo de palma, 

devido à elevada concentração de ácidos graxos saturados é potencialmente 

mais prejudicial a saúde quando comparado aos óleos constituídos 

predominantemente por ácidos graxos insaturados (TATE, 2007), no entanto, 

segundo LAM e colaboradores (2009), depois de anos de pesquisa os 

resultados apontam que diferente dos outros óleos, seu consumo em níveis 

normais não eleva o colesterol. 

O óleo de palmiste é extraído da semente do fruto da palma, também 

por prensagem mecânica. Sua composição difere significantemente da 

composição do óleo de palma, apresentando aproximadamente 80% de ácidos 

graxos saturados e predominantemente ácidos graxos de cadeia curta. A oleina 

é obtida através do fracionamento do óleo de palma por resfriamento e 

separação da fase sólida, restando então, apenas a fase liquida, a qual 

apresenta maior taxa de ácidos graxos insaturados (54%) e maior ponto de 

fusão. A estearina de palma consiste na fração sólida obtida no fracionamento 

do óleo de palma, naturalmente, contém uma elevada taxa de ácidos graxos 

saturados (61%) e se apresenta sólida à temperatura ambiente (AGROPALMA, 

2011). 

O óleo de palma é a uma das commodities mais negociadas do mundo, 

sendo o óleo comestível mais produzido, representando mais de 25% da 

produção mundial em 2007, sendo que atualmente apenas a Malásia e 

Indonésia representam mais de 90% da produção mundial (LAM et al., 2009). 

Segundo dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, 
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2011), a produção de óleo de palma vem crescendo  significantemente desde o 

ano de 2006, enquanto a produção de óleo de soja permaneceu quase 

inalterada. A  Tabela 2-3 apresenta um comparativo de produção dos principais 

óleos e gorduras produzidos entre as safras de 2005/06 a 2009/10. 

 

Tabela 2-3 - Produção mundial de óleos vegetais, em milhões de toneladas  

(USDA, 2011) 

 

 

O crescimento do cultivo de palma para a produção de óleo deve-se 

dentre outro fatores à inigualável vantagem econômica referente ao custo por 

tonelada do óleo. Quando comparada com outras culturas de grande 

importância mundial fica evidente a diferença. A Tabela 2-4 faz um comparativo 

do custo de produção de alguns óleos. 
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Tabela 2-4 - Comparativo do custo de produção de alguns óleos (LAM, 2009) 

Óleo Custo (USD/ton) Região 

Palma 288 Malásia 

Soja 400 USA 

Canola 648 Canadá 

Canola 900 Europa 

 

Mesmo se comparada à produção de soja, que é amplamente estudada 

e desenvolvida o custo de produção do óleo de palma é substancialmente 

menor, uma vez que, a produção de óleo de palma por hectare está entre 2993 

a 4988 kg enquanto a produção de óleo de soja para uma mesma área é de 

448 a 590 kg (O’BRIEN, 2003). Além disso, paralelamente ao óleo de palma, 

pode se extrair o óleo de palmiste, a partir do caroço, o que contribui para uma 

produção global ainda maior. 

Os principais constituintes do óleo de palma são o ácido palmítico e o 

ácido oléico, que representam aproximadamente 85% de sua constituição. Na 

Tabela 2-5 é apresentada a composição detalhada dos ácidos graxos do óleo 

de palma  

Tabela 2-5- Ácidos graxos presentes no óleo de palma (SANTOS & D’ÁVILA 1998) 

Ácido Graxo  m% 

Insaturados  

Ácido oléico (18:1) 39,0 

Ácido linoléico (18:2) 10,5 

Ácido palmitoléico (16:1) 0,1 

Saturados  

Ácido palmítico (16:0) 44,3 

Ácido esteárico (18:0) 4,6 

Ácido mirístico (14:0) 1 

Ácido láurico (12:0) 0,1 

Outros 0,4 
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2.8. ENZIMAS 

 

As enzimas são os catalisadores das reações que ocorrem nos sistemas 

biológicos. Elas apresentam uma grande eficiência catalítica, em geral muito 

maior que a dos catalisadores sintéticos ou inorgânicos. Elas têm um alto grau 

de especificidade por seus substratos e aceleram as reações químicas de uma 

maneira formidável, funcionando sob condições suaves de temperatura e pH. 

Poucos catalisadores não-biológicos apresentam tais propriedades 

(LEHNINGNER, NIELSON & COX, 1995). 

As enzimas são substâncias orgânicas específicas compostas por 

polímeros de aminoácidos (SPIER, 2005). Com exceção de um pequeno grupo 

de moléculas de RNA que apresentam propriedades catalíticas, todas as 

enzimas são proteínas (LEHNINGNER, NIELSON & COX, 1995) com um 

estrutura química especial contendo um centro ativo chamado de apoenzima e 

algumas vezes um grupo não protéico chamado coenzima e/ou um cofator. As 

coenzimas funcionam como transportadores transitórios de grupos funcionais 

específicos. Os cofatores por sua vez são um componente químico adicional– 

um ou mais íons inorgânicos, tal como Fe2+, Mg2+, Mn2+ ou Zn2+ ( FURIGO Jr, 

2002). 

Em função de sua alta especificidade, a utilização de enzimas minimiza 

a formação de produtos indesejados, o que torna a utilização de enzimas 

bastante interessante do ponto de vista industrial, uma vez que catalisadores 

inorgânicos como ácidos, bases, óxidos e metais além de gerarem subprodutos 

indesejáveis ainda podem apresentar grande dificuldade de separação dos 

produtos após a reação (BON et al. 1999)  
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O aumento da preocupação com o meio ambiente, com a qualidade dos 

produtos e com o custo em energia torna o uso de catalisadores enzimáticos 

mais atraente a vários setores industriais que buscam tecnologias “limpas”, 

mais sofisticadas e com menor custo (MATOS, 2010) 

O uso de enzimas na hidrólise de óleos, em geral não desencadeia 

reações paralelas, utiliza temperaturas amenas, em torno de 35 a 70°C e 

proporciona boas velocidades de reação, entretanto, o custo das enzimas 

ainda é muito alto se comparado aos catalisadores convencionais.  

A nomenclatura das enzimas se dá pela adição do sufixo “ase” ao nome 

do seu substrato, ou à palavra ou frase que descreve sua atividade. Assim, 

uma lípase é uma enzima que atua sobre uma gordura e a DNA polimerase 

catalisa a polimerização dos nucleotídeos para formar o DNA (LEHNINGNER, 

NIELSON & COX, 1995) 

É muito comum expressar a carga de enzima no meio reacional em 

função de sua atividade, Segundo a Enzyme Commission, “uma unidade (U) de 

atividade é a quantidade de enzima que catalisa a transformação de 1 

micromol de substrato ou a formação de 1 micromol de produto por minuto nas 

estabelecidas condições do ensaio (temperatura, pH, concentração de 

substrato)”. A atividade específica é expressa em termos de atividade por 

miligrama de enzima (U/mg) (FURIGO Jr., 2002) 

O uso de enzimas imobilizadas pode contribuir para viabilidade de 

processos enzimáticos, pois torna a enzima reaproveitável e proporciona sua 

separação do meio reacional por processos simples como filtração o que 

acarreta economia significativa no custo global do processo, desde que o 

procedimento de imobilização não seja muito dispendioso, haja boa 
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recuperação da atividade enzimática e que a meia vida operacional da enzima 

imobilizada seja suficientemente longa. 

 

2.8.1. Enzimas imobilizadas  

 

O estudo da imobilização de enzimas teve seu início no início do século 

XX, ao se observar que o carvão ativo, ao qual havia sido adicionada uma 

preparação biológica com atividade invertásica, mantinha a capacidade de 

hidrolisar sacarose mesmo após ser lavado (NELSON & GRIFFIN, 1916; 

CASTRO et. al., 2008) . 

A imobilização consiste em reter a enzima em poros ou na superfície de 

um material usado como suporte, formando um complexo que mantém suas 

características físicas e ao mesmo tempo retém a atividade biológica da 

enzimas solúvel (MATOS, 2010). A imobilização pode se dar por diferentes 

maneiras. Os métodos de imobilização podem ser divididos em químicos e 

físicos. No método químico são formadas ligações covalentes entre a enzima e 

o suporte e há a formação de ligação cruzada quando é usado um agente de 

ligação em que uma enzima se liga a outra, induzindo a autoreticulação das 

enzimas, já o método físico utiliza iterações não covalentes, mais fracas, como 

adsorção ou retenção mecânica como microencapsulação (BABICZ, 2008) 

BABICZ (2008) imobilizou a Lipase Lipozyme TL100L em carvão ativado 

e em polianilina, obtendo atividade hidrolítica de 146,38U/g. SANTOS (2003)  

testou a imobilização de diversas enzimas em gel de pectina. 
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2.8.2. Lipases 

 

Lípases, também conhecidas como glicerol-éster hidrolase (EC 3.1.1.3) 

catalisam a reação de acilgliceróis a ácidos graxos, MAG e DAG e glicerol e 

também, sob certas condições elas podem catalisar a síntese de éster 

(MAHADIK et al., 2002). Elas são extraídas de plantas, animais ou micro-

organismos sendo que, comercialmente a grande maioria é extraída de 

microrganismos. Usualmente as lípases são apenas mais um compostos de um 

“coquetel hidrolítico enzimáticos” elaborado pelo organismo e necessita ser 

separada dos demais componentes como proteases e esterases (SCHMID & 

VERGER, 1998). Na Tabela 2-6 são apresentados diferentes tipos de 

microrganismos e a atividade das lípases que eles sintetizam. 

 

Tabela 2-6 – Atividade de lípases provenientes de alguns microrganismos (pH 7,5 e 

37°C) (Adaptado de SCHMID & VERGER, 1998) 

Fonte da lípase Atividade [U/mg] 

Rhizomucor miehei 16 

Rhizopus spec. 32 

Humicola lanuginosa 10 

Candida rugosa I 11 

Candida rugosa II 14 

Geotrichum candidum 8 

Pseudomonas fluorescens 30 

Chromobacterium viscosum I 45 

Chromobacterium viscosum II 154 
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Lípases são enzimas de interface, e tem como traço característico a sua 

ativação em meio a uma interface hidrofóbica e, 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 hidrofóbica essas estruturas “se abrem” expondo sua parte 

hidrofóbica que poderá interagir com a interface hidrofóbica, conferindo 

funcionalidade à enzima (BATISTA, 1998).  

 

2.8.3. Mecanismo de catálise das lipases 

 

O Mecanismo de catálise das lipases geralmente é descrito pelo 

mecanismo cinético “ping-pong bi bi” (BEVILACA, 2005), o qual consiste em 

duas etapas principais: ataque nucleofílico na ligação éster do substrato pelo 

oxigênio da hidroxila serínica após a abertura da tampa (resultando na 

formação de complexo enzimático acilado) onde um álcool é liberado deixando 

um complexo acil-enzima e um segundo ataque nucleofílico propiciando 

hidrólise do complexo enzimático acilado, formando um ácido graxo que é 

liberado e então a enzima volta a forma original (JAEGER, 1999). A Figura 2-3 

mostra as duas principais etapas da hidrólise catalisada por lipases e os 

estágios intermediários formados.  

As etapas do mecanismo de hidrólise das lipases são as seguintes: 

1) O lipídeo (marrom) se liga ao sítio catalítico. O oxigênio da serina 

é ativado pela vizinha histina e promove um ataque nucleofílico ao átomo de 

carbono do grupo carbonil do substrato. 
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Figura 2-3 - Mecanismo catalítico proposto para lípase.  O número dos aminoácidos refere-se à 

lípase oriunda do Rhizopus oryzae. (Adaptado de SCHMID & VERGER, 1998 e JAEGER, 

1999) 

 

2) É formado o intermediário transiente tetraédrico, que é 

estabilizado por dois grupos NH de outros pepitídeos. A histina doa um próton 

ao complexo, que forma um álcool (azul) que é então liberado. 

3) O lipídeo (marrom) se liga ao sítio catalítico. O oxigênio da serina 

é ativado pela vizinha histina e promove um ataque nucleofílico ao átomo de 

carbono do grupo carbonil do substrato. 

4) É formado o intermediário transiente tetraédrico, que é 

estabilizado por dois grupos NH de outros pepitídeos. A histina doa um próton 

ao complexo, que forma um álcool (azul) que é então liberado. 
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5) Uma molécula de água do meio (verde) se aproxima e é ativada 

pelo resíduo da histina. O íon hidróxi da água ataca o carbono carbonil do 

intermediário. 

6) O resíduo histina doa um próton para o oxigênio do resíduo serina 

ativo e então a ligação éster entre a serina e o componente acil é quebrada 

formando o ácido graxo livre (vermelho) que então é liberado e a enzima 

retorna a sua forma original. 

 

2.9. OBTENÇÃO DOS ÓLEOS DE DAG 

 

Em geral, as reações de formação de diacilglicerol a partir de óleos 

naturais tem como etapa inicial a perda de ácidos graxos das moléculas de 

triglicerídeos (ROONEY & WEATHERLEY, 2001). Os principais métodos de 

produção de DAG são a hidrólise parcial do óleo, a esterificação parcial do óleo 

hidrolisado e a glicerólise do óleo. Normalmente, as reações ocorrem em meio 

catalisado, seja por catalisadores químicos ou enzimáticos, ou ainda a reação 

pode ocorrer em meio supercrítico. A produção comercial utiliza a esterificação 

de ácidos graxos derivados de óleo vegetal na presença de lípases (MATOS, 

2010). 

2.9.1. Hidrólise parcial de triglicerídeos 

 

A hidrólise do óleo de palma tem como produtos finais o glicerol e AGL, 

e como intermediários DAG e MAG, que consistem em TAG sem um ou dois 

ácidos graxos respectivamente. Diversos fatores definem se a reação será 
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completa ou não, como o tempo de reação e à disponibilidade de reagentes 

para a conversão completa. A Figura 2-4 mostra as etapas da reação de 

hidrólise de um triglicerídeo. 

 

 
Figura 2-4 - Esquema de reações de hidrólise/esterificação para uma lipase 1,3-específica (o 

termo HID refere-se à hidrólise enquanto que o termo EST refere-se à esterificação) (adaptado 

de WATANABE et al. (2003))   

 

Em função dos diversos produtos intermediários associados à hidrólise e 

da ordem sequencial da reação, alguns perfils típicos podem ser esperados. 

Em geral nas reações de hidrólise existe um “período de indução” inicial, na 

qual as taxas de reação são muito baixas em função da baixa miscibilidade dos 

produtos (MOQUIN et al., 2008). Após este período as velocidades de reação 

crescem e começa a ser formado AGL e DAG e sequencialmente o MAG. Após 

certo tempo dependendo das condições reacionais o DAG e o MAG podem 

começar a ser consumidos ou permanecerem em equilíbrio. A Figura 2-5 

mostra o perfil típico de uma reação completa de hidrólise e a Figura 2-6 

mostra de uma reação em equilíbrio. 
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Figura 2-5 - Perfil Cinético da hidrólise do óleo de soja utilizando o catalisador Fe-Zn-DMC. 

Condições da reação: óleo = 10g, razão molar óleo:água =  1:20, catalisador = 5 m% em 

relação ao óleo, temperatura = 190 °C (adaptado de SATYARTHI e colaboradores (2001)) 

 

Figura 2-6 - Hidrólise parcial do óleo de palma com Lipozyme RM IM.  55 °C; 2,87 m% 

enzima/substrato; 2,10 m% água/óleo.(VOLL, 2011) 
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A conversão de equilíbrio pode ser modificada por diversos meios, como 

alteração na temperatura ou o uso de condições não estequiométricas com 

limitação de um reagente. 

Diversos autores estudaram a reação parcial da hidrólise para a 

produção de DAG, testando enzimas potenciais, principalmente lípases; uso de 

surfactantes e técnicas diferenciadas, como por exemplo, aquecimento por 

micro-ondas (GONSALVES et al. (2011), VOLL (2011), MATOS (2010), 

CHEONG et al. (2007), COSTA (2009), BABICZ (2009)). 

GONSALVES et al. (2011) utilizaram enzimas comerciais (PS IM e TL 

IM) na hidrólise do óleo de palma. Os autores testaram a influencia da 

temperatura, da carga enzimática e da agitação sobre a conversão. Nas 

melhores condições foi obtido um óleo concentrado de DAG com 34% e 39% 

respectivamente para as enzimas em questão. 

VOLL (2011) utilizou a enzima imobilizada Lipozyme RM IM em meio 

livre de solventes a 55°C para produzir DAG através da hidrólise de óleo de 

palma. Foram testadas as influências da concentração de água e enzima. A 

concentração inicial de água teve forte influência sobre os produtos finais: em 

altas concentrações a reação foi deslocada para a produção de AGL. Em 

relação à concentração de enzima, foi constatado que para uma determinada 

faixa, o aumento de sua concentração resultou em um aumento proporcional 

na velocidade de reação. Um óleo com 35,91 m% em DAG foi obtido condições 

otimizadas que foram: 2,87 m% enzima/substrato, 2,10 m% água/óleo e 72 h 

de reação.  

MATOS (2010) utilizou a enzima comercial PS Amano livre e 

imobilizada, utilizando como fonte de aquecimento irradiação por micro-ondas 



 

28 

 

em diferentes temperaturas e concentrações de enzima, bem como diferentes 

tempos reacionais e a presença ou ausência de solventes. Em cinco minutos 

de reação foi produzido 31 m% de DAG, utilizando 10% de enzima e 60°C. O 

autor constatou ainda que o uso de solventes não foi atrativo para baixas 

concentrações de enzima e que para concentrações mais altas houve 

interferência negativa. 

CHEONG et al. (2007) produziram um óleo enriquecido em DAG através 

da hidrólise da oleína de palma utilizando a enzima Lipozyme RMIM em um 

sistema livre de solventes. Os Autores verificaram a influência da concentração 

de água, da concentração de enzima da temperatura de reação e do tempo de 

reação.  Nas condições ótimas de 50 m% de concentração de água/enzima, 10 

m% de concentração de enzima/óleo, 65 °C de temperatura de reação e 12 

horas de tempo de reação foi obtido um óleo com concentração de 32 m% de 

DAG. 

COSTA (2009) utilizou a enzima Lipozyme RM IM em meio livre de 

solvente para a produção de DAG. As condições ótimas foram estabelecidas 

empregando a análise da superfície de reposta. Foram avaliadas a influência 

da concentração da enzima, da temperatura de reação, concentração inicial de 

água e velocidade de agitação. O tempo de reação foi de 24 horas e as 

condições ótimas obtidas foram: 1,5% de enzima, 8% de água, 45°C e 500 rpm 

resultando em um produto com 39,27 m% em DAG. 

BABICZ (2009) investigou a produção de DAG por via enzimática 

utilizando a lipase de Thermomyces lanuginosus. As reações foram catalisadas 

pela lípase comercial imobilizada Lipozyme TL IM, realizadas com agitação 

magnética, mecânica, em reator de vidro acoplado a um banho termostatizado 
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e em banho de ultrassom. As variáveis testadas foram temperatura (40, 50 e 

60ºC), agitação (1300, 1000, 700 e 400 rpm), tempo de reação (até 24 horas).  

Em condições otimizadas em 24h obteve-se um óleo com 30 m% de DAG para  

a reação com agitação magnética e 47,8 m% para reação realizada no banho 

ultrassônico.   

 

2.9.2. Esterificação de glicerol com ácidos graxos 

 

A esterificação do glicerol com ácidos graxos segue o processo inverso 

ao da hidrólise. A reação completa inicia-se com a formação de MAG, seguido 

de DAG e então o TAG, assim como pode se observar na Figura 2-4, mostrada 

anteriormente.  

As enzimas 1,3-específicas favorecem a formação de 1-MAG e 1,3-

DAG, dessa forma a produção de TAG só é possível se ocorrer migração acil 

em alguma das duas etapas para a posição 2 (VOLL, 2011).  

WATANABE e colaboradores (2005) utilizaram a enzima Lipozyme RM 

IM para a produção de DAG pela da esterificação de ácidos graxos 

provenientes de óleo de soja em um reator de recheio com recirculação. Como 

em cada reação de esterificação é ocorre a formação água como produto, os 

autores utilizaram uma câmara com alto vácuo para a remoção constante de 

água, uma vez que, como esta reação é reversível, a presença de água no 

meio reacional desloca a reação na direção dos reagentes. Foi obtida uma 

fração de 70 m% com um tempo reacional de cerca de 3 horas, concentração 

de 5 m% de enzima, razão 1:2 molar de ácido graxo para glicerol, 50°C e 

pressão de 0,4 kPa.  
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WANG e colaboradores (2011) produziram um óleo concentrado de DAG 

com 74,8 m% a partir da esterificação de ácidos graxos com glicerol utilizando 

a phospholipase Lecitase ultra em 6 horas de reação. Utilizando destilação 

molecular a 170°C os autores obtiveram um óleo enriquecido com 83,1 m% de 

DAG, com um rendimento de 42,7% na destilação.   

 

2.9.3. Glicerólise de triacilgliceróis 

 

A glicerólise de triacilgliceróis para a formação de DAG consiste na 

reação de duas moléculas de triacilglicerol com uma molécula de glicerol 

resultando em três moléculas de DAG, conforme a Figura 2-7. 

 

Figura 2-7 - Esquema simplificado de reação de glicerólise 

 

 

A glicerólise tem sido usada atualmente como meio de produção em 

larga escala de DAG e MAG (FIAMETTI, 2010) e conta com a vantagem sobre 

a esterificação de não gerar água, que deve ser removida do meio para gerar 

maiores rendimentos. 
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ZHONG e colaboradores (2011) estudaram a influência do tipo de 

agitação na produção de DAG via glicerólise, utilizando solventes à baixas 

temperaturas. Foram avaliadas a agitação mecânica, magnética e por meio de 

ultrassom de forma indireta (ultrassom de banho). Sob as duas primeiras 

formas de agitação a formação de DAG foi mínima, já para a agitação por meio 

de ultrassom foi obtido em torno de 52% de DAG, utilizando acetona 

(solvente/óleo 3:1 m/m) como solvente. 

FREGOLENTE e colaboradores (2009) utilizaram a glicerólise 

enzimática do óleo de soja para a produção de MAG e DAG, utilizando a 

enzima Candida antarctica B em sistema livre de solvente, proporção de TAG 

para glicerol 8:1 e 2 m% de enzima. Os produtos da reação foram separados 

por destilação molecular. A conversão mássica obtida foi de 46,63 m% de DAG 

e após consecutivas destilações 54 m%. 

FIAMETTI e colaborados (2010) investigaram o uso de ultrassom nas 

glicerólise enzimática de azeite de oliva, em sistemas com e sem surfactantes 

à temperatura de 65°C, utilizando a lipase suportada Novozym 435. A 

irradiação ultrassônica se deu através do uso de sonotrodo e banho 

ultrassônico. A produção de DAG + MAG ficou em torno de 50 m% para duas 

horas de reação e os resultados cinéticos indicaram 65 m% com um tempo 

reacional de 6 horas. 

VALÉRIO e colaboradores (2009) utilizaram n-butano comprimido como 

solvente para a produção de DAG e MAG a partir do óleo de oliva e glicerol. A 

lipase comercial Novozyme 435 foi empregada como catalisador e Trion X-100 

como surfactante. No experimento foram variados os parâmetros: taxa molar 

de óleo/glicerol, solvente/substrato; concentração de enzima; pressão; 
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temperatura e concentração de surfactante. Resultados satisfatórios foram 

alcançados para o MAG, em torno de 70% em duas horas de reação. A 

produção de DAG foi limitada, não chegando a 10%. 

KAEWTHONG & H-KITTIKUN (2004), avaliaram o efeito de diversos 

solventes na produção de MAG e DAG, utilizando a lipase IM-PS como 

catalisador. A mistura acetona/isooctano (3:1 v/v) apresentou os melhores 

resultados. Na temperatura de 45°C, e razão molar glicerol:óleo 8:1 foi obtido 

um óleo com 11,75% de TAGs, 17,45% de 1,2-DAGs, 3,72% de 1,3-DAGs, 

55,75% de MAGs e 11,55% de AGLs, em 24 horas. O glicerol utilizado na 

reação continha 10% (m/m) de água, ocasionando a reação pararela de 

hidrólise. 

 

2.10. IRRADIAÇÃO POR ULTRASSOM  

 

O uso de ultrassom é um método bem estabelecido para a redução de 

tamanho de partículas em dispersões e emulsões. Estes equipamentos 

conseguem gerar partículas nanoscópicas em suspensões, dispersões e 

emulsões, além disso, iniciar várias reações através da formação de íons livres 

(radicais); acelerar reações químicas através da facilitação da mistura dos 

reagentes; aumentar taxas de difusão; melhorar reações de polimerização ou 

despolimerização pela dispersão de agregados ou quebra de ligações; auxiliar 

a extração de substâncias como enzimas de células; eliminar de vírus de 

tecidos; quebrar partículas suscetíveis, incluindo microrganismos; entre muitas 

outras (KULDILOKE, 2002) .  
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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. Quando 

um líquido está sob a influência de ultrassom de alta intensidade, as ondas 

sonoras se propagam no meio, alternadamente, resultando em intervalos de 

alta pressão e baixa pressão. Durante um intervalo de baixa pressão, 

pequenas bolhas de vácuo são criadas no líquido. Quando estas bolhas 

atingem um volume que não podem mais absorver energia, elas colapsam 

violentamente. Este fenômeno é chamado de cavitação (HIELSCHER, 2005). A 

cavitação produz condições locais extremas, como aquecimento em torno de 

5000 K, pressões de mais de 1000 atm, enormes taxas de aquecimento e 

resfriamento (>109 K/s) e fluxos de mais de 400km/h (SUSLICK & 

SKRABALAK, 2008). 

Os aparelhos para a geração de cavitação através de ondas 

ultrassônicas são compostos basicamente por um gerador de frequência, 

responsável por transformar a frequência da rede elétrica (50 - 60 Hz) na 

frequência desejada para o aparelho, um transdutor piezoelétrico, responsável 

por transformar a energia elétrica em energia mecânica e um meio de 

propagação, em geral chapas metálicas para banhos ultrassônicos e 

sonotrodos para sondas ultrassônicas (BABICZ, 2009). A Figura 2-8 representa 

o esquema de um aparelho de ultrassom. 
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Figura 2-8 – Esquema genérico de um aparelho de ultrassom de sonda 

 

 

A energia transmitida ao meio é transformada em cavitação e também 

em fricção e turbulência. A fração da energia transformada em cavitação 

depende de diversos fatores. Sendo a intensidade de aceleração, um dos mais 

importantes deles. Altas acelerações implicam em grandes gradientes de 

pressão que aumentam a probabilidade de criação de bolhas de vácuo e 

consequentemente a quantidade de cavitação. A amplitude da oscilação é 

proporcional a intensidade de aceleração (HIELSCHER, 2005). 
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2.10.1. Influência do ultrassom em reações orgânicas 

 

Em função das inúmeras aplicações propiciadas pelo colapso 

cavitacional, muitos estudos começaram a ser conduzidos acerca da influência 

do ultrassom. A sonoquímica é um ramo da química que estuda a influência 

das ondas ultrassonoras sobre os sistemas químicos e suas implicações 

(MANSON & LORIMER, 1998).  

O uso do ultrassom em reações homogêneas em fase líquida é pouco 

reportado na literatura, o que sugere que os efeitos da cavitação são menos 

efetivos em promoverem reações nessas condições. Os poucos estudos 

sugerem que os efeitos sonoquímicos estão relacionados à regiões de 

reatividade que correspondem em geral à fase gasosa dentro da bolha, onde 

estão presentes condições extremas, ou, na interface ao redor da bolha 

(SINISTERRA, 1992). 

Em sistemas heterogêneos, a cavitação ocorre na fase líquida e as 

condições são semelhantes às descritas anteriormente. A diferença ocorre 

quando as bolhas colapsam perto ou em interfaces, seja ela sólida, ou líquida. 

Quando as bolhas de cavitação são formadas perto da interface com um sólido, 

o colapso não será simétrico, e originará jatos de líquido de mais de 100 m/s 

em direção à superfície, por essa razão o uso de utrassom é altamente efetivo 

para a limpeza (MANSON, 1997) 

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 (BABICZ, 

2000.  
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2.10.2. Uso do ultrassom em reações enzimáticas 

 

O uso de ultrassom em reações enzimáticas contribui para reduzir as 

limitações de transferência de massa substrato-enzima aumentando a 

velocidade da reação, mas ao mesmo tempo o aumento da temperatura 

promovido pela implosão das bolhas de cavitação, bem como altas tensões 

cisalhantes contribuem para a desativação da enzima (KULDILOKE 2002; 

SUSLICK & SKRABALAK, 2008).  

ÖZBEK, & ÜLGEN investigaram o efeito do ultrassom em seis enzimas: 

álcool desidrogênase (ADH), malate desidrogênase (MDH), glucose-6f-fosfato 

desidrogênase (G6PDH), L-lactic desidrogênase (LDH), fosfatase alcalina (AP) 

e b-galactosidase (bG) em sistemas aquosos. Apenas a fosfatase alcalina não 

apresentou desativação, enquanto a G6PDH apresentou mais de 70% de 

desativação para um minuto de exposição ao ultassom ( 7 a 40 W, dois 

intervalos de 30 segundos com 30 segundos de repouso, 5°C). Este estudo 

sugere diferentes comportamentos de enzimas em relação a influência do 

ultrassom, podendo em alguns casos ser um eficiente acelerador de reações e 

em outros, um ótimo inibidor.  

ISHIMORI et al., (1981) e SAKAKIBARA et al., (1996) relataram 

melhoras em taxas de reações enzimáticas sobre a influência de ultrassom. O 

primeiro trabalho relatou melhoras nas velocidades de reação a enzima [alfa]-

chymotrypsin. O segundo trabalho analisou a hidrólise enzimática da sucrose 

por invertase e concluiu que a atividade da invertase aumentou com o aumento 

da potência do ultrassom. Os autores relataram ainda que em regiões de baixa 
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concentração de sucrose a atividade da enzima sobre efeito do ultrassom foi 

em torno de 130% maior que a atividade da enzima no processo de controle.  

Poucos trabalhos foram encontrados na literatura acerca da influência do 

ultrassom nas reações enzimáticas para a formação de DAG e MAG, podendo 

dar destaque aos trabalhos de BABICZ (2009), que utilizou ultrassom de banho 

na reação de hidrólise enzimática de óleo de palma obteve 30% de conversão  

de DAG para a reação sem a influência de ultrassom e 47,8% utilizando o 

ultrassom no sistema reacional; e o trabalho de FIAMETTI e colaboradores 

(2010) que investigaram o uso de ultrassom nas glicerólise enzimática de 

azeite de oliva, em sistemas com e sem surfactantes à temperatura de 65°C, 

utilizando a lipase suportada Novozym 435, conseguindo 65% de DAG+TAG. 

Com base na revisão apresentada acerca da produção enzimática de 

DAG, verificou-se a ausência de estudos do uso de ultrassom de sonda na sua 

produção, além disso, nenhum estudo foi encontrado sobre o uso do ultrassom 

em etapas pré-reacionais, utilizando o ultrassom para produzir emulsões sem o 

contato com as enzimas, evitando dessa forma possíveis desativações 

indesejadas. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 O substrato da reação de hidrólise utilizado neste trabalho foi o óleo de 

palma refinado, cedido gentilmente pela Companhia Refinadora da Amazônia 

(grupo Agropalma). A lipase comercial Lipozyme RM IM, utilizada como 

catalisador foi comprada da Sigma-Aldrich®. Solvente n-hexano (Synth®) foi 

utilizado na filtração do óleo de palma hidrolisado para remoção da enzima 

suportada. Uma solução de fenolftaleína (Synth®) foi utilizada como indicador 

para medidas de acidez do óleo. Etanol absoluto (Chemco®) foi utilizado no 

processo de medição. NaOH (Synth®) foi utilizado na determinação de acidez. 

Derivatizante N-metil-N-trimetilsilil-trifluoroacetamida (MSTFA), foi utilizado 

para as análises em cromatografia gasosa. Solução de Karl Fisher (Merk) foi 

utilizada na determinação do teor de água. 

 

3.1. MÉTODOS ANALÍTICOS  

3.1.1. Quantificação de acidez 

 

A determinação da quantidade de ácidos graxos livres presentes no óleo 

foi realizada por titulação com solução de NaOH (Synth®). Aproximadamente 

de 1 g de óleo e duas gotas de solução de fenolftaleína foram diluídas em 50 

ml de uma solução 1:1 Etanol/Éter. Esta solução foi titulada com uma solução 

de NaOH 0,05 M sob agitação vigorosa até mudança de coloração (mudança 

súbita de uma coloração branca para rosa). Acidez do óleo foi calculada de 

acordo com a seguinte relação: 
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(01) 

 

Onde: : 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) 

 

A massa molecular do AGL foi calculada como a média ponderada pela 

fração molar das massas moléculares dos ácidos graxos constituintes do óleo 

de palma. 

 

3.1.2. Quantificação de acilgliceróis 

O método utilizado para a quantificação de acilglicerois se baseou nos 

trabalhos de  GUNSTONE (1991) e NG (2000) e foi utilizado satisfatoriamente 

por VOLL (2011) para a quantificação dos acilgliceróis provenientes da 

hidrólise do óleo de palma. 

Assumindo-se que as moléculas de TAG, DAG, e MAG sejam o 

resultado da esterificação de três, dois, ou um AGL (de peso molecular médio = 

269.245 g/mol) com uma molécula de glicerol, seus pesos moleculares (PMMAG 

= 343.351 g/mol, PMDAG = 594.609 g/mol, PMTAG = 845.865 g/mol) foram 

calculados pelas seguintes relações: 

 

(02) 

(03) 

(04) 
 

pa

PMMVol
mAcidez AGLNaOH ..

.%)( 100=

.Vol

NaOHM

AGLPM
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A  concentração  de  acilgliceróis  (TAG,  DAG  e  MAG)  foi  

determinada  por  análise  de Ressonância Magnética Nuclear (RMN), 

pelo laboratório de análise de RMN do Departamento de Química da 

UEM, nas seguintes condições: Tempo de relaxamento: 3,000 s; Pulso: 25 

graus; Tempo  de  aquisição:  1,517  s;  Repetições:  2048;  Largura  da  

linha:  0,3  Hz;  Temperatura: ambiente. A intensidade integrada total de 

um sinal de RMN foi obtida pelo cálculo da área do pico.   

Amostras  de  0,7  mL  de  solução  (concentração  1:3  vol/vol  de  

óleo/CDCl3)  foram preparadas  em  tubos  de  RMN  e  armazenadas  sob  

refrigeração  até  que  fossem  analisadas.  As porcentagens  mássicas  

de  cada  acilglicerol  em  uma  amostra  de  óleo  podem  ser  

determinadas pelas seguintes relações: 
 

 

 

 
(05) 

 

 

 
(06) 

 

T

 

 
 

(07) 
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Onde, WMAG(%), WDAG(%), E WTAG(%) correspondem às porcentagens 

mássicas de cada acilglicerol. PMMAG , PMDAG e PMTAG   correspondem  aos  

pesos  moleculares  médios  de  cada acilglicerol.A1-MAG, A1,2-DAG, A1,3-DAG, ATAG  

correspondem  às  áreas  relativas  dos  picos  de  cada acilglicerol. 

Os picos relacionados ao 1-MAG, 1,2-DAG, 1,3-DAG e TAG encontram-

se, no espectro, em  δ70,25  ppm,  δ72,1  ppm,  δ68,3  ppm  e  δ68,9  ppm,  

respectivamente  (NG,  2000).  O monoacilglicerol em sua forma 2-MAG se 

encontra em δ74,9 ppm (GUNSTONE, 1991). Todos os espetros de RMN 

obtidos neste trabalho encontram-se em ANEXO. 

  

3.1.3. Quantificação de água 

 

A concentração mássica de água em amostras foi determinada por 

titulação de Karl Fisher pelo Laboratório de Tecnologia Enzimática (DEQ-UEM) 

em um aparelho Orion AF8.   

 

3.2. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

3.2.1. Reação de hidrólise assistida por ultrassom 

 

As condições reacionais utilizadas nos experimentos se basearam nos 

trabalhos de VOLL (2011) e WATANABE e colaboradores (2005). 

As reações de hidrólise enzimática do óleo de palma assistidas por 

ultrassom foram conduzidas em um reator de vidro encamisado (60 mL). As 

quantidades dos reagentes utilizados foram 30,00 g de óleo previamente 
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aquecidos em estufa a 60 ºC para tornarem-se líquidos e 3,00 g de água 

deionizada. Os substratos foram mantidos no reator por uma hora até a 

estabilização da temperatura em 55 °C e em seguida a enzima foi adicionada 

(1,36% menzima/mtotal.), o aparelho de ultrassom (Hielschier UP200S, Probe 7 

mm) imerso aproximadamente 10 mm na solução foi ligado em 40 W, 20% de 

sua capacidade total e a reação teve início. Ao término de cada tempo de 

reação (1 – 24 h) foi adicionado n-hexano ao reator para interromper a reação 

e diminuir a viscosidade do meio, então a amostra foi filtrada a vácuo e em 

seguida seca em estufa a 120 °C até atingir massa constante, para a 

eliminação do n-hexano.  

Com o intuito de comparar o efeito do ultrassom, as mesmas condições 

foram utilizadas em reações sem o uso do ultrassom. Nesta reações o 

ultrassom foi substituído por agitação magnética a 400 rpm.  

 

3.2.2.  Reação de hidrólise utilizando o ultrassom como gerador de 

emulsões 

 

Também foram realizados experimentos com ultrassom em uma etapa 

pré-reacional com a finalidade de se obter emulsões. 

As quantidades dos reagentes utilizados foram 15,00 g de óleo 

previamente aquecidos em estufa a 60 ºC para tornarem-se líquidos e 0,570 – 

4,05 g de água deionizada. O aparelho de ultrassom (Hielschier UP200S, 

Probe 7 - 14 mm) imerso aproximadamente 10 mm na solução foi ligado em 20 

– 100% de sua potência por um tempo de 2 – 9,5 min e em seguida foi 

adicionada a enzima (1,36% menzima/mtotal.), o reator foi vedado com parafilm a 
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reação teve início. Ao término de cada tempo de reação (1 – 24 h) foi 

adicionado n-hexano ao reator para diminuir a viscosidade do meio, então a 

amostra foi filtrada a vácuo e em seguida seca em estufa a 120 °C até atingir 

massa constante, para a eliminação do n-hexano. A Figura 3-1 representa um 

esquema genérico do aparato utilizado nas reações. 

 

 

Figura 3-1 - Esquema de reação de hidrólise. 1 – Banho termostático; 2 - Aparelho de 

ultrassom; 3 - Reator encamisado 

 

3.2.3. Determinação da quantidade de água após exposição ao ultrassom 

 

A quantificação da água em óleo após exposição ao ultrassom foi 

conduzida em um reator de vidro (60 mL), utilizando uma mistura de 15,00g de 

óleo e 1,50g de água. O ultrassom foi inserido aproximadamente 10 mm meio 

reacional utilizando uma sonda de 7 mm e ajustado de 20% de sua capacidade 
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por um tempo de 4 a 5 horas. A mistura foi analisada por titulação de Karl 

Fisher. 

 

3.2.4. Recuperação da enzima 

 

Ao término das reações as enzimas retidas no filtro foram novamente 

lavadas com n-exano para eliminação de possíveis resquícios de óleo secadas 

em estufa a 50ºC até atingirem massa constante. 

 

3.3. PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL 

 

Um planejamento experimental composto central rotacional 23 com 

triplicata no ponto central foi utilizado para avaliar o efeito das variáveis 

independentes sobre a variável dependente conforme a Tabela 3-1. 

 

Tabela 3-1 – Variáveis independentes e dependentes utilizadas no planejamento 

experimental 

Variáveis independentes Variável dependente 

 

Teor de água (%) 

 
Quantidade de AGL em relação a 

massa total do produto final (%) 
Tempo de exposição ao ultrassom (min) 

 

Potência de operação do ultrassom em relação 

à potência máxima (%) 
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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). 

A determinação do ponto central se baseou em testes preliminares que 

indicaram bons resultados na produção de DAG. 

As variáveis independentes do processo foram avaliadas em três níveis 

codificados (-1, 0 e +1), que foram calculados pela equação  3. 

 

�� =
�� − �

∆��
 (03) 

 

Onde: 

�� = Valor codificado da variável i; 

�� = Valor real da variável i; 

∆�� = Valor do intervalo de variação da variável i; 

� = Valor real da variável i no ponto central  

 

O delineamento central composto rotacional 23 também apresenta dois 

níveis axiais codificadas em + α e – α. O valor de α depende do número fatorial 

(F) de delineamento e da quantidade de variáveis independentes (K) e é 

calculado pela equação 4. 

 

� = �
	
� (08) 

 

Como, F=2K e K=3, tem-se: 

� = (2�)
	
� = 1,682 
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Na Tabela 3-2 encontram-se os níveis das variáveis independentes e na 

Tabela 3-3 os tratamentos realizados 

 

Tabela 3-2 - Níveis de variáveis no planejamento experimental 

 -1,68 -1 0 +1 +1,68 
Tempo de exposição ao 

ultrassom (min) 0,5 2 4,5 7 8,5 

Potência do ultrassom (%) 20 35 60 85 100 
Razão água óleo (%) 0,99 3,66 7,41 10,87 13,04 

 

Tabela 3-3 – DCCR  com trêsvariáveis com pontos centrais e axiais 

 Variáveis codificadas Variáveis reais 

Ensaio X1 X2 X3 Tempo 
(min) 

Potência 
(%) Água (%) 

1 -1 -1 -1 2 35 3,66 

2 +1 -1 -1 7 35 3,66 

3 -1 +1 -1 2 85 3,66 

4 +1 +1 -1 7 85 3,66 

5 -1 -1 +1 2 35 10,87 

6 +1 -1 +1 7 35 10,87 

7 -1 +1 +1 2 85 10,87 

8 +1 +1 +1 7 85 10,87 

9 -1,682 0 0 0,5 60 7,41 

10 1,682 0 0 8,5 60 7,41 

11 0 -1,682 0 4,5 20 7,41 

12 0 +1,682 0 4,5 100 7,41 

13 0 0 -1,682 4,5 60 0,99 

14 0 0 +1,682 4,5 60 13,04 

15 0 0 0 4,5 60 7,41 

16 0 0 0 4,5 60 7,41 

17 0 0 0 4,5 60 7,41 

 
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 5. 
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� = 	�� + �	. �	 + ��. �� + ��. �� + �		. �	
� + ���. ��

� + ��
� + �	�. �	. ��

+ �	�. �	. �� + ���. ��. �� 
(9) 

 

Em que: 

 

 �= Função resposta 

��= Coeficiente relativo à intercepção do plano com o eixo de resposta; 

�	,	��,	�� = Coeficientes lineares estimados; 

�		, ���,	��� = Coeficientes quadráticos estimados; 

�	�,	���,	���= Coeficiente de intereção entre as variáveis; 

 

3.3.1. Deslocamento do planejamento na direção do ponto ótimo 

 

Um novo planejamento foi feito considerando apenas as variáveis tempo e exposição 

ao ultrassom e quantidade de água. Os níveis dos fatores são apresentados na Tabela 

3-4. e na  

 

 

Tabela 3-5. 

 

Tabela 3-4 - Níveis de variáveis no segundo planejamento experimental 

 -1,41 -1 0 +1 +1,41 
Tempo de exposição ao 

ultrassom (min) 0,08 0,21 0,50 0,79 0,92 
Teor de água (%) 0,99 4,58 12,28 18,83 21,26 
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Tabela 3-5 - DCCR com duas variáveis com pontos centrais e axiais 

 Variáveis Codificadas Variáveis reais 

Ensaio X1 X3 Tempo (min) Água (%) 

1 -1 -1 0,21 6,6 

2 +1 -1 0,79 4,2 

3 -1 +1 0,21 9,2 

4 +1 +1 0,79 20,7 

5 0 0 0,50 7,4 

6 0 0 0,50 6,2 

7 0 0 0,50 6,9 

8 0 +1,414 0,50 17,7 

9 0 -1,414 0,50 7,0 

10 +1,414 0 0,92 11,1 

11 -1,414 0 0,08 4,9 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. HIDRÓLISE DO ÓLEO DE PALMA ASSISTIDA POR 

ULTRASSOM 

 

Para avaliar o efeito do ultrassom na hidrólise enzimática do óleo de 

palma primeiramente foram realizados experimentos na ausência de ultrassom. 

Os experimentos foram realizados a 55 °C e com 1,36 m% de enzima (em 

relação a massa de óleo mais água), então, experimentos nas mesmas 

condições reacionais foram realizados estando sobre influência do ultrassom 

durante todo o período reacional. 

Apesar de o produto de interesse ser o diacilglicerol, a reação de 

hidrólise tem como produto final ácidos graxos livres, dessa forma, a avaliação 

das reações nesta etapa foram baseadas na quantificação dos AGL gerados 

pelo método de titulação, uma vez que a técnica de detecção desse produto é 

muito mais simples. A quantificação específica dos demais produtos reacionais 

se deu apenas nas quando a produção de AGL foi significativa. 

A Figura 4-1 ilustra os resultados obtidos para ambos os casos, cabendo 

ressaltar que as linhas apenas ligam os pontos experimentais, e não 

representam um ajuste.  
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Figura 4-1 - Hidrólise enzimática do óleo de palma: ♦ assistida por ultrassom; ▲ sem influência 

de ultrassom; 55 °C; 1,36 m% enzima/substrato; 10 m% água/óleo.  

 

O uso do ultrassom altera nitidamente o meio, em poucos segundos a 

mistura água/óleo adquire aparência homogênea e opaca e as ondas 

ultrassônicas incitam uma forte agitação, em contrapartida, a temperatura do 

sistema aumenta e se torna difícil seu controle, particularmente para o óleo de 

palma, o qual se encontra em fase sólida em temperaturas abaixo de 40ºC. 

Para compensar a energia provida pelo ultrassom o banho passa a ter que 

retirar energia através de água fria. Quando o sistema não está suficientemente 

agitado o grande gradiente de temperatura entre o meio e a parede acarreta 

em regiões (próximas à parede) de temperatura inferior à temperatura de fusão 

do óleo, formando uma camada sólida. Essa camada passa atuar como 

isolante térmico, dificultando a transferência de calor entre a parede e o meio, o 

qual passa a ter duas fases, uma sólida com temperatura inferior a 40ºC e uma 
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fase líquida que tem dificuldade para perder calor, com temperaturas muito 

acima da temperatura desejada.  

Para contornar esse empecilho foi necessário aumentar a quantidade de 

substrato, que originalmente seria de 16,5 g (15g de óleo, 1,5 g de água) para 

33 g (30g de óleo, 3g de água), com o intuito de aumentar a área de troca 

térmica entre o reator e o meio, possibilitando elevar a temperatura do banho 

para remover o mesmo tanto de energia. 

 Apesar de se mostrar inicialmente superior, a reação assistida pelo 

ultrassom tem sua taxa máxima em até duas horas de reação e a partir de 

quatro horas tende a se tornar assintótica, enquanto, a reação sem influência 

do ultrassom passa por um período inicial de indução de baixa reatividade e 

seguida de uma etapa com aumento da taxa de reação. 

Segundo VOLL (2011), velocidades iniciais de reação de hidrólise 

enzimática de óleos são baixas e em particular para o óleo de palma as 

velocidades máximas são atingidas entre 15 e 20 horas após o início da 

reação, em função da baixa solubilidade da água em óleo. Com o passar do 

tempo de reação, produtos intermediários são formados – o diacilglicerol e o 

monoacilglicerol e estes funcionam como agentes surfactantes no meio e 

formam emulsões aumentando a quantidade de água no meio oleoso que gera 

uma área interfacial maior, o que favorece a reação. 

O uso de ultrassom no sistema água/óleo pode gerar emulsões estáveis 

mesmo sem o uso de surfactantes (HIELSCHIER, 2005), o que explica a maior 

taxa de reação no início para a reação assistida por ultrassom. Além disso, em 

sistemas heterogêneos a implosão das bolhas de cavitação geradas pelo 
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ultrassom gera correntes de líquido de até 100 m/s (MANSON, 1997) o que 

ajuda a minimizar resistências a transferência de massa. 

 Em oposição a estas características desejáveis regiões suficientemente 

perto da sonda podem ter sua temperatura superior à do meio, se essa 

temperatura for superior à temperatura de desativação da enzima pode haver 

desativação gradativa até a degradação total, o que explicaria o 

comportamento da reação.  

De acordo com NOOR et al. (2003), altas velocidades de agitação 

também podem ter efeito negativo sobre a taxa de hidrólise enzimática devido 

a altas tensões de cisalhamento.  

Para investigar a possibilidade da inativação enzimática estar 

influenciando a hidrólise, foram conduzidas reações assistidas por ultrassom 

em condições exatamente iguais às anteriores por um período de doze horas, 

com o único intuito de recuperar as enzimas. Essas enzimas recuperadas 

foram reutilizadas em uma nova reação, porém sem o uso do ultrassom, 

alcançando um resultado em torno de 30% inferior ao esperado. Este resultado 

indica existência de desativação, porém esta desativação por si só não 

cessaria a reação no período testado, levando a crer que outros fatores 

indesejáveis poderiam estar presentes no sistema.  

Pelas altas temperaturas alcançadas pela sonda (superiores a 100 ºC 

nas partes não imersas) a vedação do reator com parafilm ou mesmo com 

rolhas ficou impossibilitada. Dessa forma as reações foram conduzidas com o 

reator aberto à atmosfera na temperatura de  55 ºC. Se a taxa evaporação for 

significantemente grande nesta temperatura a taxa de reação pode ser afeta e 

dependendo da quantidade de água perdida pode até cessar totalmente. 
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Para a investigação da perda de água, misturas de óleo e água nas 

proporções utilizadas na reação foram aquecidas a 55ºC e expostas ao  

ultrassom por um período de 4 a 6 horas. Os resultados para o teor de água 

após o tempo de exposição estão na Figura 4-2. 

 

 

Figura 4-2 - Concentração de água no meio 

 

Embora a água seja um dos reagentes e seja natural seu consumo, os 

10% de acidez gerados consumiriam apenas em torno de 0,2g e não 

explicariam esse decaimento tão grande, o que deve estar associado 

primordialmente à evaporação.  

Em função do promissor desempenho no início da reação propôs-se 

então, investigar outra forma de utilizar o ultrassom como equipamento auxiliar 

para a hidrólise de óleos, focando em eliminar o período de indução 

característico desta reação enzimática. 
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4.2. HIDRÓLISE DO ÓLEO DE PALMA PREVIAMENTE 

EMULSIONADO POR UTRASSOM 

 

Os estudos de ABISMAÏL e colaboradores (1999) relatam que as 

emulsões óleo/água formadas por ultrassom são bastante estáveis e podem 

perdurar por dias. Apesar de tais estudos terem sido feitos em sistemas de 

composição diferente (querosene/água), pode se esperar um comportamento 

semelhante para o sistema óleo de palma/água. Se tal afirmação for 

verdadeira, o uso do ultrassom durante todo o período reacional com o intuito 

de gerar emulsões pode ser desnecessário, uma vez que, após um certo 

período de exposição às ondas ultrassônicas, as emulsões formadas seriam 

estáveis por um longo período de tempo. Dessa forma foi proposto o uso do 

ultrassom em uma etapa pré-reacional, na qual as emulsões seriam formadas e 

logo após, as enzimas adicionadas e então, a reação teria início. 

Com base na observação das mudanças físicas do sistema, foi pré-

estipulado um tempo (3 min) e uma potência de trabalho (60%) para o 

ultrassom, no qual o sistema heterogêneo óleo/água adquiriram características 

homogêneas, visualmente semelhantes a um creme viscoso, conforme a 

Figura 4-3  

 

  

 

 

 

 



 

55 

 

 

 

Figura 4-3 – Sistema água/óleo: Antes do processo de emulsificação (esquerda) e depois do 

processo de emulsificação (direita). 

   

. Essa mistura foi deixada por um período de vinte quatro horas em 

estufa à temperatura de 55ºC para verificação se haveria a separação das 

fases. Após o período verificou-se que, apesar não permanecer visualmente 

semelhante à mistura logo após ao processo de emulsificação, não houve 

segregação, dessa forma, estas condições foram utilizadas como base para a 

investigação do uso do ultrassom como provedor de emulsões em uma etapa 

prévia à reacional.  

As reações efetuadas se deram nas mesmas condições descritas 

anteriormente, porém, emulsionado a solução previamente utilizando o 

ultrassom e utilizando agitação magnética no decorrer da reação. A Figura 4-4 

mostra o resultado obtido em comparação à reação sem uso de ultrassom. 
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Figura 4-4 - Hidrólise enzimática do óleo de palma: ♦ Emulsionada previamente por ultrassom; 

■ Sem influência de ultrassom; 55 °C; 1,36 m% enzima/substrato; 10 m% água/óleo. 

 

O uso do ultrassom para a formação de emulsões em uma etapa prévia 

à reacional aumenta consideravelmente a taxa de hidrólise que passa a ser 

máxima entre duas e quatro horas de reação. As emulsões geradas antes do 

período reacional aumentam a área interfacial facilitando a reação mesmo 

antes da formação dos intermediários surfactantes MAG e DAG 

Os aspectos negativos encontrados anteriormente no uso direto do 

ultrassom foram eliminados, pois não há contato da sonda com o meio 

contendo enzima, evitando as desativações térmicas e por cisalhamento. Além 

disso, o reator pôde ser vedado impedindo a perda de água.  

A taxa de hidrólise é maior no início, porém tente a diminuir com o 

decorrer da reação. ABISMAÏL e colaboradores (1999) mostraram que para 

misturas com grande percentagem de óleo (>50 v.%) a taxa de 
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desestabilização das emulsões se torna significante mesmo quando estas são 

formadas pelo uso de ultrassom. Novamente, cabe ressaltar que os autores 

não utilizaram o sistema óleo de palma/água, porém, considerando que este 

resultado possa ser estendido ao sistema aqui estudado, há grandes indícios 

que dentre outros fatores, o declínio na taxa de reação com o passar do tempo 

está relacionado com a desestabilização das emulsões formadas pelo 

ultrassom.  

Há ainda que considerar que as enzimas, por serem específicas para as 

posições 1,3 poderiam estar sendo limitadas justamente por esta característica, 

pois uma vez que grande parte do TAGs e do DAGs já foram hidrolisados à 2-

MAG e as enzimas não atuam sobre esta conformação, a reação 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, a migração é uma reação lenta se comparada à hidrólise, dessa 

forma se a hidrólise com enzimas 1(3)-específicas for suficientemente  rápida, 

após certo ponto a reação passaria a ser limitada pela migração do grupo acil 

do 2-MAG. 

O uso do ultrassom apenas como gerador de emulsões apresenta ainda 

uma grande vantagem energética em relação ao seu uso contínuo, visto que 

seu uso foi de apenas três minutos, um tempo irrisório se comparado à 

proposta anterior na qual o ultrassom assistiu todas as 24 horas de reação. À 

60% da potência total, o ultrassom dissipa aproximadamente 120W. Para a 

reação utilizando o ultrassom na etapa inicial o gasto energético considerando 

apenas o equipamento de ultrassom foi aproximadamente de 21,6 KJ, 

enquanto para o caso em que o ultrassom acompanhou a reação toda foi 



 

58 

 

10368 KJ, o que representa uma diferença de 99,79%. Além disso, seu uso na 

etapa pré reacional facilita a aplicação em processos industriais pois existem 

equipamentos disponíveis no mercado que permitem o uso do ultrassom na 

forma contínua em grande escala, o que não acontece para o ultrassom de 

banho. Se o tempo de retenção for baixo, um pequeno aparelho de ultrassom 

poderia alimentar grandes reatores de hidrólise. 

Os parâmetros utilizados para a operação do ultrassom nestes testes 

foram escolhidos arbitrariamente e não necessariamente representam pontos 

otimizados. Durante o processo de emulsificação as principais variáveis 

controláveis do sistema são a relação água/óleo, o tempo de exposição ao 

ultrassom e a potência do equipamento. A relação entre a quantidade de água 

e óleo está ligada diretamente à estabilidade da emulsão, enquanto o tempo de 

exposição e a potência do ultrassom estão relacionados com o tamanho das 

gotículas dispersas.  

Além disso, variáveis como pressão, amplitude e frequência de operação 

do ultrassom tem influência sobre formação e estabilidade das emulsões. 

BEHREND & SCHUBERT (2001) verificaram que o aumento na pressão 

diminui a densidade de energia do sistema, o que resulta em uma 

emulsificação menos efetiva. O uso do sistema aberto impede o controle desta 

variável, porém felizmente, os melhores resultados obtidos pelos autores foram 

em torno da pressão atmosférica. De acordo com HIELSCHIER (2005) grandes 

amplitudes aumentam a formação de cavitação, porém esta variável depende 

do tipo de sonda utilizada. Sondas de menor diâmetro geram maiores 

amplitudes, contudo, possuem uma área de contato menor. A investigação da 

influência da amplitude através da troca de sondas poderia ser ofuscada pela 
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influência da área da sonda. A frequência por sua vez é uma característica 

intrínseca ao aparelho de ultrassom e por ser ressonante com as sondas, não 

pode ser alterada. 

Frente o bom desempenho do uso do ultrassom no início da reação 

aliado à grande vantagem energética oferecia por este método buscou-se 

otimizar as variáveis de operação controláveis em busca de um maior 

rendimento do produto.  

 

4.3. OTIMIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE EMULSIFICAÇÃO 

 

Em busca de um maior rendimento da reação foram avaliadas as 

condições de emulsificação que conduzissem à maior produção de AGL 

através de um delineamento composto central rotacional com três variáveis a 

serem analisadas: O tempo de exposição ao ultrassom (T), A potência do 

ultrassom (P) e a massa de água (A). A partir dos resultados, foi possível 

desenvolver modelos quadráticos pela regressão dos pontos experimentais e 

gerar superfícies de resposta, as quais permitem uma melhor vizualização do 

efeito simultâneo das variáveis. 

Os valores experimentais obtidos para a acidez sob as diferentes 

condições testadas estão apresentados na Tabela 4-1. 
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Tabela 4-1 -  DCCR e acidez experimental 

 Variáveis Independentes Variável dependente 

Ensaio Tempo (min) Potência (%) Água (%) Acidez (%) 

1 2 35 3,66 9,6 

2 7 35 3,66 22,6 

3 2 85 3,66 20,5 

4 7 85 3,66 8,5 

5 2 35 10,87 31,8 

6 7 35 10,87 34,1 

7 2 85 10,87 39,3 

8 7 85 10,87 21,3 

9 0,5 60 7,41 34,5 

10 8,5 60 7,41 4,2 

11 4,5 20 7,41 39,0 

12 4,5 100 7,41 34,8 

13 4,5 60 0,99 5,9 

14 4,5 60 13,04 36,2 

15 4,5 60 7,41 25,7 

16 4,5 60 7,41 30,6 

17 4,5 60 7,41 32,0 

 

Os resultados de conversão em AGL obtidos no planejamento foram 

superiores aos obtidos nos experimentos anteriores para o mesmo período de 

oito horas de reação. A Tabela 4-2 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. 
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Tabela 4-2 – 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 30,32 2,66 0,000009 -24,04 
T(L) -8,04 2,51 0,015003 10,93 
T(Q) -7,69 2,42 0,015599 -0,615 
P(L) -2,34 2,57 0,394366 0,0089 
P(Q) 3,86 3,01 0,240789 0,0031 
A(L) 17,08 2,53 0,000266 7,1071 
A(Q) -7,75 2,82 0,028451 -0,2418 
T x P -11,28 3,30 0,011098 -0,09 
T x A -4,17 3,30 0,246663 -0,2442 
P x A -0,53 3,30 0,877136 -0,01 

R2=0.9328     
 

A nível de significância de 95% o tempo de exposição ao ultrassom, 

linear e quadrático, o teor de água linear e quadrático bem como o produto 

tempo x potência se mostraram relevantes, sendo que o teor de água foi a 

variável que apresentou o maior efeito. A Figura 4-5 mostra os efeitos na forma 

padronizada, com a linha vertical representando o nível de significância de 95% 

 

 

Figura 4-5 – Diagrama de pareto para a produção de AGL, sob um intervalo de 95% de 

confiança. 
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O diagrama de Pareto comprova que o teor de água tem nitidamente 

maior influência sobre o resultado final da hidrólise que as demais variáveis. 

Como discutido anteriormente há uma grande taxa de evaporação de água, 

cujo efeito se torna mais pronunciado em condições de longos tempos e altas 

potências. Ensaios como o 10 tiveram tal perda de água que as características 

de emulsão se desfizeram e após o tempo total de exposição ao ultrassom o 

meio passou a ter a aparência inicial, de apenas óleo ( apenas uma fase 

translúcida). Com base nestes fatos já era esperado uma grande depência da 

teor inicial de água. 

Desconsiderando o efeito da água, o maior efeito notado é o do produto 

Tempo de exposição x Potência, ou em outros termos, a energia total dissipada 

(energia [J] = Potência [J.s-1] * Tempo[s])  , o que está de acordo com 

HIELSCHIER (2005) que diz que os experimentos feitos com ultrassom são 

reprodutíveis para um mesmo sistema se a energia/volume for  a mesma. 

Logo após a energia, o tempo de exposição teve grande significância, o 

efeito desta variável pode estar associado não apenas às emulsões formadas 

em função do tempo, mas como também à perda do reagente água em função 

do tempo. 

Tanto a energia quanto o tempo tiveram efeitos negativos sobre a 

hidrólise, o que não é um resultado esperado, uma vez que a adição de energia 

é a responsável pelas melhores taxas de reação o que sugere que os valores 

destes parâmetros podem ter sido superestimados e, a utilização de condições 

mais amenas poderiam conduzir a resultados melhores.  
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Com base nos coeficientes de regressão e nos p-valores (Tabela 4-2) foi 

proposto um modelo empírico (R2=0,9328) para descrever a acidez final em 

função das variáveis selecionadas. O modelo representado pela seguinte 

equação.  

 

%��� = 	−24,04 + 10,93. # + 7,10	. � − 0,615. #� − 0,24. �� − 0,09. #. & (10) 
 

A verificação da validade do modelo foi realizada pela análise do teste F. 

Quando Fcalc > Ftab o modelo é valido e se ajusta bem aos dados 

experimentais. A Tabela 4-3 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 

 

Tabela 4-3 – Análise da variância para o DCCR para o AGL 

Fonte de 
variação SQ GL QM Fcalc Ftab 

Regressão 2112,44 9,00 234,72 10,79 3,68 
Resíduos 152,21 7,00 21,74     

Total 2264,65 16,00       
 

Como Fcalc > que Ftab o modelo quadrático ajustado é válido. A Figura 

4-6 mostra a distribuição dos resíduos em função dos valores preditos pelo 

modelo.  
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Figura 4-6 – Distribuição dos resíduos para o modelo quadrático 

 

A distribuição aleatória dos resíduos indica que o modelo não é 

tendencioso nem evidencia a necessidade de um ajuste de maior ordem. 

Com base no modelo ajustado foram construídas superfícies de resposta 

para acidez em função do teor de água e do tempo de emulsificação, cujos 

resultados são apresentados na Figura 4-7 e do teor de água e da potência de 

emulsificação apresentados na Figura 4-8. A influência tempo de exposição ao 

ultrassom e da potência de emulsificação na acidez pode ser mais facilmente 

analisado na Figura 4-9. 
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Figura 4-7 – Influência do teor de água e do tempo de emulsificação sobre a acidez (P=60%) 

 

Pela Figura 4-7 é possível observar que para baixas quantidades de 

água sempre há uma baixa conversão e que tempos acima de 4,5 min também 

conduzem à concentrações baixas. Um rendimento máximo é obtido com o teor 

de água em torno de 10 %  e 2,5 min de tempo 
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Figura 4-8 - Influência do teor de água e da potência de emulsificação sobre a acidez 

(T=4,5min) 

 

 Nos níveis mais elevados de potência (100%) e do teor de água  

(13,04%) o rendimento é semelhante ao obtido na condição de 20% de 

potência e 13,04% de água, entretanto estas condições são extrapoladas e os 

resultados obtidos até agora sugerem que em altas potências a tendência é se 

obter rendimentos menores que em baixa potência. 
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Figura 4-9 - Influência do tempo e da potência de emulsificação sobre a acidez (A= 7,41%) 

 

O efeito simultâneo das variáveis tempo e potência reafirmam a 

conclusão anterior de que o rendimento está relacionado mais com a energia 

dissipada do que com o efeito individual do tempo ou da potência. As áreas de 

alta potência e tempo baixo conduzem a valores semelhantes que as áreas de 

baixa potência e grande tempo de exposição.  

A análise conjunta das superfícies indica que tanto a variável potência 

quanto a variável tempo foram superestimadas no planejamento e o ponto 

ótimo não está na área investigada o que leva à necessidade do deslocamento 

do planejamento nas direções de menor valor destas variáveis. 
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4.3.1. Deslocamento do delineamento na direção do ponto ótimo 

 

A partir da equação 10 foi possível encontrar o ponto ótimo de produção 

de AGL pela variação dos parâmetros T, P e A, limitando-os aos valores 

extremos utilizados no DCCR. 

 

Tabela 4-4 – Condições ótimas obtidas pelo modelo 

Tempo(min) Potência (%) Água (%) Acidez predita (%) 

0,5 100 12,28 52,9 

 

Apesar deste resultado estar fora dos limites dos testes experimentais foi  

utilizado como base para o novo delineamento.  

Como foi constado a influência conjunta das variáveis tempo e potência, 

e grandes tempos têm efeito negativo sobre a acidez o novo delineamento teve 

como variáveis apenas o teor de água e o tempo de exposição ao ultrassom. A 

potência foi fixada como 100% e a variação da energia se deu apenas pelo 

parâmetro temporal. O ponto central foi então definido conforme a Tabela 4-4. 

Como há um limite inferior para o tempo ( a exposição não pode ser menor que 

zero), este foi fixado em 0,083 min (5 s). Para cobrir uma grande área 

experimental o valor mínimo de água foi novamente fixado como 0,15g. Com 

base nessas informações foi possível montar novamente a matriz com os 

níveis das variáveis.   

Neste caso optou-se por realizar os experimentos por um tempo de 

quatro horas por reação para buscar uma maior separação nos valores da 

acidez e agilidade nos experimentos. 
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Os valores experimentais obtidos para a acidez sob as diferentes condições testadas 

estão apresentados na Tabela 4-5. 

 

Tabela 4-5 - DCCR e acidez experimental 

Ensaio Tempo (min) Água (%) Acidez (%) 

1 0,21 4,58 6,6 

2 0,79 4,58 4,2 

3 0,21 18,83 9,2 

4 0,79 18,83 20,7 

5 0,5 12,28 7,4 

6 0,5 12,28 6,2 

7 0,5 12,28 6,9 

8 0,5 21,26 17,7 

9 0,5 0,99 7,0 

10 0,92 12,28 11,1 

11 0,08 12,28 4,9 

 

A redução da energia cedida ao substrato implicou em uma drástica 

queda na estabilidade das emulsões. Algumas amostras previamente 

emulsificadas perdiam sua aparência característica alguns minutos após a 

adição da enzima, enquanto outras amostras permaneciam emulsificadas até o 

fim do período reacional. Curiosamente, substratos de mesma composição 

submetidos ao mesmo tempo de exposição ora apresentavam emulsões 

estáveis, ora apresentavam emulsões instáveis, sendo que, esse efeito era 

mais expressivo em tempos baixos. Desta forma, nesta etapa, os experimentos 

tiveram de ser repetidos diversas vezes para garantir que a emulsão não se 

desfizesse nos instantes iniciais. Como o equipamento de ultrassom transmite 

energia não só na forma de cavitação, mas também na forma de turbulência, 

calor, ficção e geração de ondas (HIELSCHER, 2005) e, supondo que possa 

em determinados instantes haver o aumento ou a diminuição da transferência 
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de energia por alguma dessas formas o uso do ultrassom em tempos muito 

reduzidos poderia realçar os efeitos de cada tipo de transferência de energia e 

gerar resultados diferentes em cada ensaio. Nos ensaios anteriores este efeito 

não seria relevante, pois como as formas de transferência de energia estão 

variando entre si, aumentado e diminuindo sua intensidade, em tempos 

maiores, intervalos de baixa intensidade de cavitação seriam compensados por 

intervalos de alta intensidade de cavitação e dessa forma para múltiplos 

ensaios nas mesmas condições, prevaleceria a média da intensidade de 

cavitação, que seria semelhante para todos os ensaios. 

A Tabela 4-6 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 para as novas condições experimentais. Os fatores considerados 

significativos estão destacados em negrito. 

 

Tabela 4-6 - 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 6,42 0,329 0,000007 6,42 
T(L) 4,13 0,400 0,000141 2,06 
T(Q) 1,17 0,460 0,052275 0,58 
A(L) 9,05 0,404 0,000003 4,52 
A(Q) 6,27 0,477 0,000045 3,14 
T x A 6,91 0,565 0,000065 3,46 

R2=0.99488     
 

Em nível de significância de 95% todas variáveis com exceção do tempo 

ao quadrado apresentaram relevantes.  A Figura 4-5  mostra os efeitos na 

forma padronizada, com a linha vertical representando o nível de significância 

de 95% 
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Figura 4-10 - Diagrama de pareto para a produção de AGL, sob um intervalo de 95% de 

confiança. 

 

Apesar de o teor de água continuar como a variável mais expressiva 

sobre a acidez, o tempo de exposição ao ultrassom também se tornou mais 

significante e com efeito positivo, ao contrário do que indicava o planejamento 

anterior.  

A queda na dependência da água, bem como o efeito positivo do 

ultrassom indica que nesta faixa de operação foram reduzidos os efeitos 

negativos do uso prolongado do ultrassom, que neste caso é a evaporação de 

água. 

Com base nos coeficientes de regressão e nos p-valores (Tabela 4-6) foi 

proposto um modelo empírico (R2=0, 9949) para descrever a acidez final em 

função das variáveis selecionadas. O modelo representado pela seguinte 

equação.  
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%��� = 	6,42 + 2,06. # + 4,52. � + 3,14. �� + 3,46. #. � (11) 
 

A verificação da validade do modelo foi realizada pela análise do teste F. 

A Tabela 4-3 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(5;5;0,05)= 5.05 

 

Tabela 4-7 – Análise da variância para o DCCR para o AGL 

Fonte de 
variação SQ GL QM Fcalc Ftab 

Regressão 279,08 5 55,816 174,425 5.05 
Resíduos 1,6 5 0,32   

Total 280,68 10    

 

Como Fcalc > >que Ftab o modelo quadrático ajustado é válido. A Figura 

4-11 mostra a distribuição dos resíduos em função dos valores preditos pelo 

modelo.  

 

 

Figura 4-11 - Distribuição dos resíduos para o modelo quadrático 
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A distribuição aleatória mostra que o modelo ajustado não é tendencioso 

e que não há a necessidade de ajuste de maior ordem. 

Com base no modelo ajustado foi possível traçar a superfície de 

resposta para a acidez em função do tempo de exposição e do teor de água, 

cujo resultado está expresso na Figura 4-12. 

 

 

Figura 4-12 - Influência do teor de água e do tempo de emulsificação sobre a acidez 

 

A nova superfície gerada complementa as superfícies da análise anterior 

e juntas, permitem uma visão mais abrangente dos efeitos. Em quanto na 

analise anterior o ultrassom tinha efeito negativo sobre a acidez na análise 
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atual ele tem efeito positivo. O modelo ajustado o caso anterior indica que o 

ponto ótimo estaria dentro das condições testadas neste capítulo, porém os 

resultados experimentais não confirmaram a extrapolação do modelo em 

função de a emulsão não ter permanecido estável por tempos prolongados 

nestas condições. Dessa forma, os novos experimentos foram realizados 

utilizando os resultados obtidos no segundo planejamento, porém, foi 

adicionada uma margem de tempo para garantir que não houvesse a 

desestabilização prematura das emulsões, assim os novos experimentos foram 

realizados com tempo de 1,2 min, que foi o tempo mínimo verificado que 

garantia a estabilidade. Assim, as condições de máxima produção de ácido 

graxo nos limites do segundo planejamento estão apresentadas naTabela 4-8. 

  

Tabela 4-8 – Condições de máxima pordução de AGL para o segundo planejamento. 

Tempo (min) Teor de Água (%) Potência (%) 

1,2 18,83 100% 

 

 

4.4. EFEITO DA CONCENTRAÇÃO DE ÁGUA NA PRODUÇÃO 

DE DAG, MAG E AGL 

 

Com base nos parâmetros de emulsificação (tempo e potência) da 

Tabela 4-8 foram feitos testes com tempos prolongados de reação para obter 

os produtos intermediários. A maior concentração de água desloca o equilíbrio 

para a direção da hidrólise completa, assim a maior produção de DAG 

acontece em condições de mais baixo teor água. O concentração de 18,83% 
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de água foi a que conduziu à maior conversão em AGL, dessa forma, foi 

estabelecida como limite superior de concentração de água, então, foi 

estabelecido um valor intermediário e um valor mínimo de concentração de 

água (11,2% e 2% respectivamente). O tempo de reação foi de 24h. Os 

resultados obtidos estão na Tabela 4-9. 

Tabela 4-9 – Concentrações de TAG, MAG, DAG e AGL em função da concentração 

inicial de água. Tempo de exposição ao ultrassom: 1,2min; Tempo de reação: 24 h; 

Potência do ultrassom: 100%, 55°C; 1,36 m% enzima/substrato. 

Teor inicial de 

Água % 
TAG % DAG % MAG % AGL % 

18,83 23,88 23,75 4,36 52,37 

11,20 28,89 36,40 8,33 34,71 

2,00 55,56 30,12 3,47 14,32 

 

A condição intermediária de concentração de água apresentou a maior 

conversão de TAG em DAG. Ao se comparar estes resultados, com os obtidos 

por VOLL (2011), MATOS (2010), CHEONG e colaboradores (2007) e COSTA 

(2009) verifica-se que neste trabalho, para atingir conversões semelhantes foi 

necessário condições mais elevadas de concentração de água, o que sugere 

que ainda pode existir perda de água no processo de emulsificação. 

A partir da condição intermediária de concentração de água foi obtida 

uma curva cinética para um período de 24h para os produtos finais e 

intermediários da reação de hidrólise do óleo de palma, representada pela 

Figura 4-13. 

 



 

76 

 

 

Figura 4-13 – Cinética dos produtos finais e intermediários da reação de hidrólise do óleo de 

palma. ▲ TAG, ■ AGL, ● DAG, × MAG. Tempo de exposição ao ultrassom: 1,2min; Teor de 

água: 11,2%; Potência do ultrassom: 100%, 55°C; 1,36 m% enzima/substrato. 

 

VOLL (2011), em condições ótimas, para um experimento semelhante 

obteve um produto final com 35,91 % de DAG em 72 h de reação enquanto, 

com o uso do ultrassom essa mesma conversão foi alcançada em menos de 

12h. 
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5. Conclusões  

 

Neste trabalho foi estudada a influência do ultrassom na hidrólise 

enzimática do óleo de palma, utilizando duas formas diferentes de aplicação: 

acompanhando todo o período reacional e gerando emulsões em uma etapa 

pré-reacional.  

Foi constatado que uso do ultrassom durante todo o período de reação 

em sistema aberto causou diversos empecilhos 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. Estes efeitos foram associados às altas temperaturas em 

regiões próximas à sonda, implicando tanto na desativação térmica da enzima, 

como na evaporação de água do meio e ainda, e ainda às altas taxas 

cisalhantes, característica do sistema agitado por meio de ultrassom, que 

podem danificar a estrutura enzimática. 

O uso do ultrassom na formação de emulsões em uma etapa pré-

reacional melhorou significativamente as taxas de hidrólise no início da reação, 

eliminando o tempo de indução de até oito horas característico para o sistema, 

porém, os resultados de conversão em AGL após 24h de reação não se 

diferenciaram muito para o sistema agitado magneticamente e para o sistema 

agitado por meio de ultrassom. 

A busca das condições de conduzissem à maior conversão em AGL se 

deu através de dois planejamentos experimentais. Através de ambos pode-se 

verificar que teor de água na etapa de emulsificação mostrou o maior efeito no 

rendimento final, uma vez que o sistema aberto (utilizado no processo de 

emulsificação) tende a perder água, que é um reagente. Além disso, foi 

possível mostrar que as variáveis potência e tempo de emulsificação são 

complementares, e que o efeito sobre a conversão está no produto de ambas, 

ou seja, a energia dissipada.  
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A concentração inicial de água tem grande influência sobre a conversão 

em DAG, sendo que altas concentrações deslocaram a reação para a produção 

de AGL e baixas concentrações converteram poucos TAG, sendo que valores 

intermediários conduziram a maior conversão em DAG. Nessas condições um 

foi obtido um óleo concentrado com 36,40% de DAG em 24h de reação, pré-

emulsificado com 11,2% de água por 1,2 min a 200 W, à 55ºC e carga 

enzimática de 1,36% menzima/mtotal. 

 



 

79 

 

6. REFERÊNCIAS  

 

AGROPALMA, disponível em: 

http://www.agropalma.com.br/default.aspx?pagid=EODDVKTN&navid=105  

Acessado em abri de 2011.  

 

ABISMAÏL B., CANSELIER J.P., WILHELM A.M., DELMAS H., GOURDON C. 

Emulsification by ultrasound: drop size distributionand stability. 

Ultrasonics Sonochemistry 6, 75–83. 1999. 

 

BABICZ, I. Produção de diacilglicerol via hidrólise enzimática do óleo de 

palma. Dissertação de mestrado  em ciências e tecnologia de processos 

químicos e bioquímicos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, 2009. 

 

BATISTA A.; SABUQUILLO, P.; ARMISEN, P.; LAFUENTE, R.F.; HUGUET, J.; 

GUISÁN, J. A Single Step Purification,Immobilization, and Hyperactivation 

of Lipases via Interfacial Adsorption on Strongly Hydrophobic Supports 

Biotechnol Bioeng. 58, 486-93. 1998. 

 

BATISTA E.; MONNERAT, S.; KATO, K.; STRAGEVITCH, L.; MEIRELLES, A. 

J. A. Liquid-Liquid Equilibrium for Systems of Canola Oil, Oleic Acid, and 

Short-Chain Alcohols. J. Chem. Eng. Ed. 44, p.1360-1364. 1999. 

 

BEHREND, O., SCHUBERT, H. Influence of hydrostatic pressure and gas 

content on continuous ultrasound emulsification. Ultrasonic Sonochemistry 

8, 271-276. 2001. 

 

BEVILACA, J.V. Estudo da catálise enzimática em meio orgânico para a 

produção de protótipo de fármaco antiasmático. Tese de doutorado em 

Engenharia Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, 2005. 



 

80 

 

 

BOBBIO, F. O.; e BOBBIO, P. A. Introdução à Química dos Alimentos, 

2º.ed., São Paulo: Livraria Varela, 1992. 

 

BON, E. P. S. ; PEREIRA, J.R., N. ; ANTUNES, A. M. S. ; MAIOR, A. M. S. ; 

ABARZÚA, E. G. O. ; PINTO, G. F. ; SILVA JR., J. G. ; ANTUNES, O. A. C. . 

Tecnologia Enzimática. 1. ed. Rio de Janeiro: FIRJAN / SENAI, v. 1. p.113 

1999. 

 

BRUNCKHORST, H. O mercado mundial do óleo de palma e seus 

derivados numa economia globalizada, Grupo Agropalma, São Paulo, 2000. 

 

CASTRO, H. F.; MENDES A.A.; SANTOS, J.C.; AGUIAR, C.L., Modificações 

de óleos e gorduras por biotransformação, Quím. Nova, 27, p. 146-156, 

2004. 

 

CASTRO, H.F. ; ZANIN, G. M. ; DE MORAES, F. F. ; SÁ-PEREIRA P . 

Enzimas em Biotecnologia - Produção, Aplicações e Mercado - 

Imobilização e Estabilização de Enzimas, Cap. 6. In: Bon, P.S.; Ferrara, 

M.A.; Corvo, M.L.; Vermelho, A.L.; Paiva, C.L.A.; Alencastro, R.B.; Coelho, 

R.R.R. (Org.).. 1. ed. Rio de Janeiro: Interciencia, 2008. v. 1. 506 p. 

 

CHEONG, L.Z.; TAN, C.P.; LONG, K.; YUSSOF, M.S.A.; ARIFIN, N.; LO, S.K. 

LAI, O.M. Production of a diacylglycerol-enriched palm olein  using lipase-

catalyzed partial hydrolysis: Optimization using response surface 

methodology. Food chemistry, v. 105, p. 1614-1622, 2007. 

 

COSTA, I.C.R. Utilização de Lipozyme RM IM na produção de 

diacilgliceróis a partir do óleo de palma. 2009. 109 f. Dissertação (Mestrado 

em Bioquímica) – Instituto de Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

Rio de Janeiro, 2009.    

 



 

81 

 

EDEM, D.O. Palm oil: Biochemical, physiological, nutritional, 

hematological, and toxicological aspects: A review. Plant Foods for Human 

Nutrition, 57, p. 319-341, 2002 

 

FARIA, A.A.; LELES, M. I. G.; et al. Estudo da Estabilidade Termica de 

Óleos e Gorduras Vegetais por TG/DTG e DTA, Ecl. Quím, São Paulo, 2002 

 

FIAMETTI, G. K.; SYCHOSKY, M.M.; CESARO, A., FURIGO, A., BRETANHA, 

L.C.; PEREIRA, C.M.P., TREICHEL, H., OLIVEIRA, D., OLIVEIRA, J.V. 

Ultrasound irradiation promoted eficient solvent-free lipase-catalyzed 

production of mono and diacyglycerol from olive oil. Ultrasonics 

Sonochemistry (2011), doi: 10.1016/j.ultsonch 2010.11.010 

 

FRANCISCHI, RP.P.; PEREIRA, L.O.; FREITAS, C.S.; KLOPFER, M.; 

SANTOS, R.C.; VIEIRA, P.; LANCHA JUNIOR, A.H. Obesity: updated 

information about its etiology, morbidity and treatment. Rev. nutr;13(1):17-

28, jan.-abr. 2000 

 

FREGOLENTE P.B.L.; PINTO G.M.F; WOLF-MACIEL M.R.; MACIEL FILHO, 

R.; BATISTELLA C.B.; Produção de monoacilgliceróis e diacilgliceróis via 

glicerólise enzimática e destilação molecular. Quim. Nova, Vol. 32, No. 6, 

1539-1543, 2009 

 

FREEMAN, I.P.; MORTON, I.D. Acyl Migration in Diglycerides. J. Chem. 

SOC.  1966 

 

FURIGO Jr,. A. Enzimas – Aspectos gerais. Universidade Federal de Santa 

Catarina – Departamento de Engenharia Química de Engenharia de Alimentos. 

Florianópolis, 2002. (disponível em 

http://www.enq.ufsc.br/labs/probio/disc_eng_bioq/lista_exerc/enzimas_aspectos

_gerais.pdf), Acessado em maio de 2011. 

 



 

82 

 

GUNSTONE, F.D. 13C-NMR studies of mono-,di- and triacylglycerols leading to 

qualitative and semiquantitative information about mixtures of these glycerol 

esters. Chemistry  and  Physics  of Lipids, v. 58, p. 219-224, 1991. 

 

ISHIMORI, Y. ; KARUBE, I.; SUZUKI, S.; Acceleration of immobilized a-

chymotrypsin activity with ultrasonic irradiation, J. Mol. Catal. 12 253–259, 

1981. 

 

HIDALGO, F. J.; ZAMORA, R. Edible Oil Analysis by High-Resolution 

Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy: Recent Advances ans Future 

Pespectives. Trends Food Sci.Techno. v 14, p.499-506, 2003 

 

HIELSCHER, T. Ultrasonic Production of Nano-Size Dispersions and 

Emulsions. arXiv:0708.1831v1, Dans European Nano Systems Worshop - 

ENS, Paris : France, 2005 

 

JAEGER, K.E.; DIJKSTRA. B.W.; REETZ M.T. Bacterial 

biocatalysts:molecular biology three-dimensional structures and 

biotechnological applications of lípases. Annual Review of Microbiology Vol. 

53: 315-35. 1999 

 

KAEWTHONG, W.; H-KITTIKUN, A. Glycerolysis of palm olein by 

immobilized lipase PS in organic  solvents. Enzyme and Microbial 

Technology, v. 35, p. 218-222, 2004.   

 

KASAMATSU, T. et al.  Genotoxicity studies on dietary diacylglycerol 

(DAG)oil, Food and Chemical Toxicology, v.43, nº 2, p. 253-260, 2005. 

 

KAWASHIMA, H.; TAKASE, H.; YASUNAGA, K.; WAKAKI, Y.; KATSURAGI, Y.; 

MORI, K.; YAMAGUCHI, T.; HASE, T.; MATSUO, N.; YASUKAWA,  T,; 

TOKIMITSU, I.; KOYAMA, W. One-Year Ad Libitum Consumption of 

Diacylglycerol Oil as Part of a Regular Diet Results in Modest Weight Loss 

in Comparison with Consumption of a Triacylglycerol Control Oil in 



 

83 

 

Overweight Japanese Subjects. Journal of the American Dietetic 

Association, v. 108, nº 1, p. 57-66, 2008. 

 

KOLAKOWSKA, A.; SIKORSKI, Z.E. Chemical and functional properties of 

food lipids. CRC PRESS. 2002 

 

KULDILOKE, J. Effect of Ultrasound, Temperature and Pressure 

Treatments on Enzyme Activity an Quality Indicators of Fruit and 

Vegetable Juices; Ph.D. Thesis at Technische Universität Berlin, 2002. 

 

LAM, M.K.; TAN, K.T.; LEE, K.T.; MOHAMED, A.R. Malaysian palm oil: 

Surviving the food versus fuel dispute for a sustainable future. Renewable 

and Sustainable Energy Reviews, v. 13, p. 1456-1464, 2009. 

 

LEHNINGER, A.; NIELSON, D.L.; COX, M.M. Bioquímica, 3.ed. New York: 

Whoth Publisher, 1995. 

  

MATOS, L. M. C. Hidrólise parcial do óleo de palma catalisada por lípases 

sob irradiação de micro-ondas. Síntese de diacilglicerol. Dissertação de 

mestrado em Química do Instituto de química da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010 

 

MAKI, K. C.; DAVIDSON, M. H.; TSUSHIMA, R.; MATSUO, N.; TOKIMITSU, I.; 

UMPOROWICZ, D. M.; DICKLIN, M.R.; FOSTER, G.S.; INGRAM, A.; 

ANDERSON, B.D.; FROST, S.D.; BELL, M.  Consumption of diacyglycerol 

oil as part of a reduced-energy diet enhances loss if body weight and fat 

in comparison with consumption of a triacyglycerol control oil. American 

Journal of Clinical Nutrition, v. 76, p. 1230–1236, 2002. 

 

MAHADIK, N.D.; PUNTAMBEKAR U.S.; BASTAWDE, K.B.; KHIRE, J.M.; 

GOKHALE D. V. Production of acidic lipase by Aspergillus niger in solid 

state fermentation Process Biochemistry 38, 715-721, 2002. 

 



 

84 

 

MANSON T.J.; LORIMER J.P. Sonochemistry: Theory, Applications and 

Uses of Ultrasound in Chemistry, Ellis Horwood Limited, Chichester, UK, 

1988 

 

MANSON, T.J. Ultrasound in synthetic organic chemistry. Chem. Soc. Rev., 

26, 443. DOI: 10.1039/CS9972600443, 1997. 

 

MOQUIN, P.H.L.; TEMELLI, F. Kinetic modeling of hydrolysis of canola oil 

in supercritical media. The Journal of Supercritical Fluids, v. 45, p. 94-101, 

2008.   

 

MORETTI, R.B. Matérias primas: óleos. Seminário de emulsões alimentícias 

de baixas calorias. Inovações e tendências mercadoógicas. São Paulo, SBOG, 

p.1-49, 1998 

 

MURASE T., MIZUNO T., OMACHI T. Dietary diacylglycerol suppresses 

high fat and high sucrose diet-induced fat accumulation in C57BL/6J 

mice. J Lipid Res 2001;42:372–8. 

 

NAGAO, T.; WATANABE, H.; GOTOH, N.; ONIZAWA, K.; TAGUCHI, H.; 

MATSUO, N.; YASUKAWA, T.; TSUSHIMA, R.; SHIMASAKI, H.; ITAKURA, H. 

Dietary diacyglycerol suppress accumulation of body fat compared to 

triacyglycerol in men in a double-blind controlled trial. Journal of Nutrition, 

v. 130, p. 792–797, 2000. 

 

NELSON, J.M.; GRIFFIN, E.G. Adsorption of invertase. J. Am Chem. Soc, 

38:1109, 1916. 

 

NG, S. Quantitative Analysis of Partial Acylglycerols and Free Fatty Acids in 

Palm Oil by 13C Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy. Journal  of  the  

American  Oil  Chemists'  Society, v. 77, p. 749-755, 2000. 

 



 

85 

 

NOOR, I.M., HASAN, M., RAMACHANDRAN, K.B. Effect of operating 

variables on the hydrolysis rate of palm oil by lipase. Process Biochemistry 

39, 13-20, 2003. 

 

O’BRIEN, R.D. Fats and Oils: Formulating and Processing for 

Applications, Second Edition. CRC Press,. 616 p. 2003 

 

ÖZBEK, B.; ÜLGEN, K. The stability of enzymes after sonication. Process 

Biochemistry 35 1037–1043, 2000 

 

PEIXOTO, E. C. D.; RODRIGUES, C. E. C.; MEIRELLES, A. J. A. Estudo Do 

Equilíbrio Líquido-Líquido do Sistema Óleo de Soja Refinado/Ácido 

Linoléico Comercial/ Etanol Hidratado, a 25°C. VI Congresso Brasileiro de 

Engenharia Química em Iniciação Científica, Unicamp, Campinas, 2005 

 

PIGHINELLI, A. L. M. T.; PARK K. J.; RAUEN, A. M.; BEVILAQUA, G.; 

GUILLAUMON FILHO, J. A. Otimização da prensagem a frio de grãos de 

amendoim em prensa contínua tipo expeller. Ciênc. Tecnol. 

Aliment.,  Campinas,  2011  

 

Resolução de Diretoria Colegiada - RDC Nº. 270, de 22 de setembro de 2005 

 

ROONEY, D.; WEATHERLEY, L. R.; The effect of reactions conditions upon 

lipase catalysed hydrolysis of high olate sun flower oil  in a stirred liquid-

liquid reactor. Process Biochem., 36, p.947-953, 2001 

 

SAKAKIBARA, M.; WANG, D.; TAKAHASHI, R.; TAKAHASHI, K.; MORI, S. 

Influence of ultrasound irradiation on hydrolysis of sucrose catalyzed by 

invertase, Enzyme Microb. Technol. v.18 p.444–448, 1996. 

 

SAMBANTHAMURTHI, R.; SUNDRAM, K.;TAN, Y.A.; Chemistry and 

biochemistry of palm oil. Prog. Lip. Res..,pergamon, v.39 p.507-558, 2000. 

 

SANTOS, M. A. S., D’ÁVILA, J. L. O comportamento do Mercado do Óleo de  



 

86 

 

Palma no Brasil e na Amazônia. Estudos Setoriais 11, Belém – Pará, 1998. 

 

SATYARTHI, J.K.; SRINIVAS, D.; RATNASAMY, P. Hydrolysis of vegetable 

oils and fats to fatty acids over solid acid catalysts. Applied Catalysis A: 

General, v. 391, p. 427-435, 2011. 

 

SCRIMGEOUR, C. Bailey’s Industrial Oil and Fat Products, 6thedition, John 

Wiley & Sons, Inc. 2005.  

 

SINISTERRA, J.V. Application of ultrasound to biotechnology: an 

overview. Ultrasonics, v.30, nº 3, p. 180-184, 1992. 

 

SCHMID, R.D.; VERGER, R. Lipases: Interfacial Enzymes with Attractive 

Applications. Angew. Chem. Int. Ed.37, 1608-1633,1998. 

 

SPIER, M.R. Produção de enzimas amilolíticas fúngicas α-amilase e 

amiloglucosidase por fermentação no estado sólido. Dissertação de 

Mestrado em Tecnologia de Alimentos, Universidade Federal do Paraná-UFPR, 

Curitiba, 2005. 

 

SUGIMOTO, T.; FUKUDA, H.; KIMURA, T.; IRIATNI, N. Dietary 

diacylglycerol-rich oil stimulation of glucose intolerance in genetically 

obese rats. J. Nutr. Sci. Vitaminol., 49, p.139-144, 2003 

 

SUNDRAM K. Palm oil: Chemistry and Nutrition Updates. Malaysian Palm 

Oil Board (MPOB), P.O. Box 10620, 50720 Kuala Lumpur, Malaysia. 2004 

 

SUSLICK, K.S., SKRABALAK, S.E. Handbook of Heterogeneous Catalysis, 

vol. 4; Ertl, G.; Knzinger, H.; Schth, F.; Weitkamp, J., Eds.; pp. 2006-2017 

Wiley-VCH: Weinheim, 2008 

 

TATE, F. The Truth About Palm Oil. Palm Oil Truth Foundation.  2007. 

disponível em : 



 

87 

 

http://www.palmoiltruthfoundation.com/index.php?option=com_content&-

task=view&id=329&Itemid=811 Acessado em abri de 2011. 

 

TUTER, M.; AKSOY, H.A.; Solvent-free glycerolysis of palm and palm 

kernel oils catalyzed by commercial 1,3-specific lipase from Humicola 

lanuginosa and composition of glycerolysis products. Biotechnology 

Letters 22: 31–34, 2000 

 

USDA - Departamento de Agricultura dos Estados Unidos disponível em: 

http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?q=palm+oil&x=0&y=0&navid=

SEARCH&Go_button.x=21&Go_button.y=11&site=usda, acessado em maio de 

2011. 

 

VALÉRIO, A.; FIAMETTI, K.G.; ROVANI, S.; FRANCESCHI, E.; CORAZA, 

M.L.; TREICHEL, H.; OLIVEIRA, D.; OLIVEIRA, J.V. Enzymatic production of 

mono- and diglycerides in compressed n-butane and AOT surfactant. The 

Journal of  Supercritical Fluids, v. 49 p. 216-220, 2009.   

 

VOLL, F.A.P. Produção e Separação de Diacilglicerol a partir do 

Triacilglicerol do Óleo de Palma. Tese de doutorado em Engenharia Química 

da Universidade Estadual de Maringá – UEM, Maringá, 2011   

 

WANG, L.; WANG Y.; HU, C.; CAO, C.; YANG, X. Zhao, M. Preparation of 

Diacylglycerol-Enriched Oil from FreeFatty Acids Using Lecitase Ultra-

Catalyzed Esterification. J. AM. Oil Chem. Soc. 2011 

 

WATANABE, H.; ONIZAWA, K.; NAITO, S; TAGUCHI, H; GOTO, N.; NAGAO, 

T.; MATSUO, N.; TOKIMTSU, I.; YASUKAWA, T.; TSUSHIMA, R.; SHIMASAKI, 

H.; fat-soluble vitamin status is not affected by diacilglicerol consumption, 

Ann. Nutr. Metab.45, p. 259-264, 2001. 

 

WATANABE,  T.;  SHIMIZU,  M.;  SUGIURA,  M.;  SATO,  M.;  KOHORI,  J.; 

YAMADA,  N.; NAKANISHI,  K.  Optimization  of  reaction  conditions  for  

the  production  of  DAG  using immobilized 1,3-regiospecific lipase 



 

88 

 

Lipozyme RM IM. Journal of the American Oil Chemists’ Society, v. 80, p. 

1201-1207, 2003. 

 

WATANABE, T.; SUGIURA, M.; SATO, M.; YAMADAB, N.; NAKANISHI, K. 

Diacylglycerol production in a packed bed bioreactor. Process 

Biochemistry, v.40, p. 637-643, 2005. 

 

YANAI, H.; TOMONO, Y.; ITO K.; FURUTANI N.; YOSHIDA, H.; TADA, N.;  

Diacylglycerol oil for the metabolic syndrome. Nutrition Journal, v. 6, p.43, 

2007.   

 

YANG, T.; ZHANG, H.; MU, H.; SINCLAIR, A.J.; XU, X. Diacylglycerols from 

butterfat: Production by glycerolysis and short path distillation and 

analysis of physical properties. Journal of the American Oil Chemists’ 

Society, v. 81, p. 979–987, 2004. 

 

ZHONG, N., LI, L., XU, X, CHEONG, L., ZHAO,  X., BING LI, B. Production of 

diacylglycerols through low-temperature chemical glycerolysis. Food 

Chemistry Volume 122, Issue 1, 1 September 2010, Pages 228–232 

 

  



 

89 

 

APÊNDICE A 

 

Figura A-0-1  - Espectro de RMN para reação de hidrólise enzimática: 24 h de reação 18,83 

m% de água e 1,36 m% de enzima em relação ao substrato (óleo+água) Tempo de exposição 

ao ultrassom: 1,2min; Tempo de reação: 24 h; Potência do ultrassom: 100%, 55°C; 1,36 m% 

enzima/substrato. 

 

Figura A-0-2 - Espectro de RMN para reação de hidrólise enzimática: 24 h de 
reação 11.20 m% de água e 1,36 m% de enzima em relação ao substrato 
(óleo+água) Tempo de exposição ao ultrassom: 1,2min; Tempo de reação: 24 h; 
Potência do ultrassom: 100%, 55°C; 1,36 m% enzima/substrato. 
 

 

Figura A-0-3 - Espectro de RMN para reação de hidrólise enzimática: 24 h de reação 2,00 m% 

de água e 1,36 m% de enzima em relação ao substrato (óleo+água) Tempo de exposição ao 

ultrassom: 1,2min; Tempo de reação: 24 h; Potência do ultrassom: 100%, 55°C; 1,36 m% 

enzima/substrato. 


