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RESUMO 

 

Lipases são uma classe de enzimas responsáveis pela quebra de ligações 

éster de triglicerídeos e podem ser de origem microbiana, animal ou vegetal, sendo 

que as ultimas podem ser encontradas principalmente a partir do processo de 

germinação de sementes oleaginosas. As sementes da mamona possuem a 

vantagem de conterem lipase em sua composição mesmo em fase não germinativa. 

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo avaliar o uso da semente de 

mamona como fonte de lipase na hidrólise de triglicerídeos para obtenção de ácidos 

graxos livres empregando ultrassom e sistema de agitação orbital, investigando o 

uso das sementes in natura e sementes após o processo de extração de óleo, para 

viabilizar seu uso comercial. Além disso, busca-se empregar o óleo de crambe, um 

óleo rico em ácidos graxos monoinsaturados, de fácil obtenção e que não é usado 

na cadeia alimentar. Empregando planejamentos experimentais DCCR verificou-se 

ponto ótimo para sementes in natura na condição de 33°C de temperatura, 0,87 

solução tampão/óleo (m/m) e 0,31 catalisador/substrato (m/m) no qual atingiu-se 

91% de rendimento após 4 horas de reação; para as sementes incubadas o ponto 

ótimo foi nas condições de 43,8°C de temperatura, 1,8 solução tampão/óleo (m/m)  

e 0,07 catalisador/substrato (m/m) no qual atingiu-se aproximadamente 88% de 

rendimento após 4 horas de reação. Visando otimizar as condições reacionais, foi 

avaliado o uso de ultrassom na hidrólise enzimática, as condições ótimas foram de 

aproximadamente 70% de potência do ultrassom, 1,79 tampão/óleo (m/m), 0,25 

catalisador/substrato (m/m) para as sementes in natura, atingindo se 

aproximadamente 86% de rendimento após 5 minutos de reação em ultrassom e 

91% após mais 30 minutos de reação com agitação mecânica-orbital e para as 

sementes incubadas aproximadamente 68% de potência do ultrassom, 1,67 

tampão/óleo (m/m), 0,06 catalisador/substrato (m/m), atingindo se 

aproximadamente 73% de rendimento após 5 minutos de reação em ultrassom e 

77% após mais 30 minutos de reação com agitação mecânica. Verificou-se, 

portanto, um melhor rendimento com a utilização das sementes in natura, que não 

passam por nenhum processo de preparo, e possuem componentes emulsificantes 

que auxiliam na hidrólise de triglicerídeos. Além disso, um modelo matemático foi 

proposto e foi satisfatório para predição dos dados experimentais das hidrólises 
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enzimáticas do óleo de crambe empregando sementes in natura e incubadas em 

reações com agitação mecânica-orbital e em ultrassom. Dessa forma, o presente 

trabalho contribui de forma a melhorar o entendimento do mecanismo da reação de 

hidrólise enzimática de triglicerídeos com utilização de lipases vegetais a partir da 

semente de mamona, empregando um óleo ainda pouco utilizado e estudado, o 

crambe. 
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ABSTRACT 

 

Lipases are a class of enzymes responsible for breaking down the ester bonds 

of triglycerides; they can derivate from microbial, animal or vegetal origin, the last 

ones can be found mainly from the germination processes of oilseeds. Castor bean 

seeds have the advantage of having lipases in its composition even in non-

germinated state. In this sense, the present work aims to evaluate the use of castor 

bean as a source of lipase in the hydrolysis of triglycerides to obtain free fatty acids, 

employing sonication and orbital agitation system, investigating the use of in natura 

seeds and seeds after oil extraction process, to enable its commercial use. In 

addition, the crambe oil is employed, an oil that is rich in monosaturated free fatty 

acids, easy obtainment and it is has no use in the food chain. Using CCRD 

experimental designs an optimum point was found for in natura seeds in the 

condition of temperature of 33 °C, 0.87 buffer/oil (m/m) and 0.31 catalyst/substrate 

(m/m) reaching a yield of 91% after 4 hours of reaction; for the incubated seeds the 

optimum condition was in the temperature of 43.8 °C, 1.8 buffer/oil (m/m) and 0.07 

catalyst/substrate (m/m) in which approximately 88% yield was achieved after 4 

hours of reaction. In order to optimize the reaction conditions, the use of ultrasound 

in the enzymatic hydrolysis was evaluated, as optimal conditions were 

approximately 70% of ultrasound power, 1.79 buffer/oil (m/m), 0.25 

catalyst/substrate (m/m) for the in natura seeds, achieving approximately 86% of 

yield after 5 minutes of ultrasonic reaction and 91% after more 30 minutes of 

reaction with mechanical stirring and for incubated seeds approximately 68% of 

ultrasound power, 1.67 buffer/oil (m/m), 0.06 catalyst/substrate (m/m), reaching 

73% of yield after 5 minutes of ultrasonic reaction and 77% after more 30 minutes 

of reaction with mechanical stirring. The best yield, therefore, was verified when in 

natura seeds were employed; these seeds don’t go through any preparation process 

and have emulsifying components that can help in the triglycerides hydrolysis. 

Besides that, a mathematical model was proposed and it was satisfactory to predict 

the experimental data of crambe oil enzymatic hydrolysis when in natura and 

incubated seeds were employed in mechanical-orbital agitation reactions and with 

ultrasonic emulsification. In this sense, the contribution of the present work is to give 

a better understanding for the enzymatic hydrolysis of triglycerides with the 
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utilization of vegetal lipases from castor seeds, and employing an oil that has not 

been yet well studied and utilized.  
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NOMENCLATURA 

 

Ac – Acidez (%); 

AGL – Ácido Graxo Livre; 

CAGL – Concentração de ácidos graxos; 

CDG – Concentração de diglicerídeos; 

CGL – Concentração de glicerol; 

CH2O – Concentração de água; 

CMG – Concentração de monoglicerídeos; 

CTG – Concentração de triglicerídeos; 

C/S – Razão mássica catalisador/substrato; 

DG –Diglicerídeo; 

E –  Enzima 

GL – Glicerol; 

GL – Graus de Liberdade; 

M – Massa; 

MG – Monoglicerídeo; 

M - Molaridade da solução; 

Pa – massa da amostra de óleo; 

PM – Massa molar média dos ácidos graxos presentes no óleo de crambe; 

QM – Quadrado Médio; 

R2 - Coeficiente de determinação; 

SQ – Soma Quadrática; 

t – Tempo de reação; 

T/O – Razão mássica solução tampão/óleo; 

TG – Triglicerídeo; 

ton – Tonelada; 
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vol –  volume de NaOH gasto na titulação da amostra (mL); 

𝑥"– Valor real da variável i; 

𝑋"–  Valor codificado da variável i; 

Y –  Função resposta; 

𝑍 –  Valor real da variável i no ponto central; 

(L) – Linear; 

(Q) – Quadrático; 

 

Subscritos 

 

calc – Calculado 

tab – Tabelado 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Crambe Abyssinian, é uma cultura de óleo originada na região do 

Mediterrâneo, rica em ácidos graxos monoinsaturados (cerca de 75%) e com 

elevado teor de ácido erúcico (C22:1), 57,8%, em média; o óleo, apesar de 

inadequado para consumo humano, possui uma gama de aplicações na indústria 

oleoquímica. O crambe é uma cultura tolerante à seca e ao frio e de boa adaptação 

e rusticidade, crescendo muitas vezes como erva daninha em campos de cultivo, 

ao longo de estradas e no campo. O óleo de crambe ainda pode representar uma 

alternativa interessante para a produção de biocombustíveis, já que estudos 

demonstraram que o biodiesel de crambe é mais estável quando comparado, por 

exemplo, ao biodiesel do óleo de soja; tal resultado é esperado uma vez que é um 

óleo principalmente monoinsaturado.  

O método convencional de fabricação de biodiesel (transesterificação de 

óleos vegetais com álcoois) não é adequado para matérias-primas não-refinadas 

ou com alto teor de ácidos graxos livres, o que torna seu custo de produção 

relativamente caro. Um processo alternativo é a hidroesterificação de óleos 

vegetais, um processo que envolve uma etapa de hidrólise do óleo seguida da 

esterificação. A etapa de hidrólise de tri-, di- e monoglicerídeos produz ácidos 

graxos livres (AGL) e glicerol e uma vez que nesse primeiro passo se visa produção 

de AGL é possível nesse caso empregar matérias-primas brutas, ou resíduos com 

alto teor de acidez. Além disso, o glicerol é formado na etapa de hidrólise e não tem 

contato com o álcool o que torna este co-produto mais fácil de se separar e purificar 

resultando em uma diminuição dos custos. 

A etapa de hidrólise é realizada por método químico ou enzimático. O 

processo químico envolve altas pressões e temperaturas, já o enzimático pode ser 

realizado em condições amenas, o que permite diminuição em custos de 

equipamento e energia. Além disso, enzimas possuem a vantagem da 

especificidade que permite controlar os produtos produzidos e também aumentar o 

rendimento do processo uma vez que a quantidade de produtos secundários é 

reduzida.  
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As lipases são um grupo de enzimas que catalisam as reações de hidrólise, 

esterificação e transesterificação. Elas agem sobre vários compostos de éster, e os 

seus substratos naturais são os glicerídeos (VERGER, 1997; BEISSON et al., 2000; 

DE SOUSA et al., 2010). Elas são amplamente encontradas na natureza em tecidos 

animais e vegetais e biomassa microbiana. Entre elas, as lipases microbianas são 

as mais utilizados industrialmente (DE CASTRO et al., 2004; HASAN; SHAH; 

HAMEED, 2006), porém, lipases vegetais exibem algumas vantagens sobre as 

lipases microbianas e animais, tais como ampla disponibilidade, baixo custo e 

elevada especificidade (VILLENEUVE, 2003; BARROS; FLEURI; MACEDO, 2010).  

Na literatura são encontrados trabalhos que demonstram como a atividade 

das lipases vegetais é dependente do processo de germinação das sementes 

(VILLENEUVE, 2003; GU et al., 2011). No entanto, a atividade da lipase também 

pode ser detectada em algumas sementes dormentes tais como mamona e pinhão 

manso (EASTMOND, 2004; DE SOUSA et al., 2010), o uso de extratos obtidos a 

partir de tais fontes, portanto, pode representar uma diminuição de custos para 

obtenção de biocatalisadores, já que não são necessárias etapas de germinação. 

Entre as fontes vegetais de lipase, a lipase de mamona destaca-se pela sua alta 

atividade catalítica e baixo custo de aquisição. Endospermas das sementes de 

mamona já foram utilizados com sucesso em alguns bioprocessos (CAVALCANTI 

et al., 2007; AVELAR et al., 2013; COELHO et al., 2013; SANTOS et al., 2013a; 

BRESSANI et al., 2014; EL-HEFNAWY; SAKRAN, 2014), embora todos esses 

estudos avaliaram  somente sementes de mamona na forma livre de óleo, e 

nenhum empregou ultrassom para estudar tal reação.  

Desta forma, este trabalho tem como objetivo avaliar o uso in situ de lipase, 

com a semente de mamona in natura e após o processo de extração do óleo de 

rícino (incubada), visando viabilizar seu uso comercial para o processo de hidrólise 

de triglicerídeos. Para otimizar as condições reacionais, reações foram realizadas 

em incubadora refrigerada com agitação mecânica (orbital) e com auxílio de 

ultrassom. Além disso, estudos cinéticos foram feitos e um modelo matemático foi 

proposto buscando-se entender o mecanismo da reação e otimizar o processo de 

hidrólise enzimática do óleo de crambe empregando sementes de mamona como 

fonte de lipase.   



3 
 

2. OBJETIVO GERAL 
 

Este trabalho tem como objetivo avaliar efeitos de variáveis na hidrólise 

enzimática do óleo de crambe empregando lipase vegetal provinda de sementes 

de mamona, tal reação de hidrólise é etapa inicial do processo de hidroesterificação 

de óleo vegetal para produção de biodiesel. Além disso, busca-se a partir da 

cinética da hidrólise enzimática do óleo de crambe realizada em diferentes 

condições, avaliar um modelo matemático proposto e com isso obter um melhor 

entendimento do mecanismo da reação.  

 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Avaliação do uso das sementes de mamona, na forma in natura, na hidrólise 

enzimática do óleo de crambe estudando os efeitos de temperatura, razão 

mássica solução tampão/óleo e catalisador/substrato.  

• Avaliação do uso das sementes de mamona previamente incubadas com 

acetona, na hidrólise enzimática do óleo de crambe estudando os efeitos de 

temperatura, razão mássica solução tampão/óleo e catalisador/substrato.  

• Avaliação do uso de ultrassom para a reação hidrólise enzimática do óleo de 

crambe catalisada por lipases da semente de mamona, estudando os efeitos 

de potência do ultrassom, razão mássica de solução/óleo e 

catalisador/substrato, e emprego do ultrassom para pré-emulsificação de 

óleo e água.   

• Obtenção de dados experimentais de ácidos graxos livres, tri-, di- e 

monoglicerídeos, da cinética das reações de hidrólise e modelagem 

matemática dos dados para obtenção dos parâmetros cinéticos do modelo 

proposto.  
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

3.1. CRAMBE ABYSSINIAN 

 

O Crambe (Crambe Abyssinian) é uma oleaginosa pertencente à família das 

crucíferas, originária da região de transição entre temperada e quente, com 

precipitação moderada, da Etiópia. Sua domesticação foi adaptada às regiões 

secas e frias do Mediterrâneo (LEPPIK; WHITE, 1975). É uma planta que em muitos 

casos, cresce como erva daninha em campos cultivados, sob as árvores, e a beira 

de caminhos no campo, geralmente sozinhos e sem crescimento contínuo 

(CORNELIUS; SIMMONS, 1969). Como indicado pelos mesmos autores, o fruto 

(cerca de 530-1.840 frutos/planta) é de cor amarelo-pálido, contendo uma única 

semente esférica, marrom-esverdeada, e cerca de 0,8-2,55 mm de diâmetro, tal 

fruto pode ser observado na Figura 3.1.  

 

 

Figura 3.1 - Frutos do Crambe. Fonte: Fonte: Ministério da Agricultura, Alimentação e 
Assuntos Rurais de Ontário. Disponível em: http://www.omafra.gov.on.ca. 
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São conhecidas 39 espécies deste gênero, distribuídas em quatro regiões 

geográficas: Macaronésia (12 espécies), mediterrâneo (4 espécies), Leste da Africa 

(3 espécies) e Eurosiberia - Suldeste da Ásia (20 espécies). O gênero C. abyssinica 

é endêmico do leste da África, na região da Etiópia (FRANCISCO-ORTEGA et al., 

1999). 

O perfil de ácidos graxos desse óleo apresenta mais de 56% de ácido erúcico, 

tal ácido contem 22 átomos de carbono e apenas uma ligação dupla (WHITE; 

BRADLEY; WHITE, 1972; LEONARD, 1992; LAGHETTI; PIERGIOVANNI; 

PERRINO, 1995). Essa peculiaridade faz com que o óleo de crambe apresente 

boas características para lubrificantes, e também o torne matéria-prima adequada 

para as utilizações que não são abrangidas por outros óleos vegetais. O ácido 

erúcico pode, por exemplo, ser utilizado em processos de sintetização de vários 

derivados químicos, tais como erucamida (um aditivo para certos tipos de películas 

de plástico) e os derivados de enxofre (utilizados como aditivos de borracha), etc 

(LAZZERI et al., 1994). Além disso, quando as sementes do crambe são 

processadas para o óleo, o subproduto é um alimento rico em proteínas com uma 

composição favorável de aminoácidos (LAGHETTI; PIERGIOVANNI; PERRINO, 

1995). Porém, a sua composição contém alcaloides e tioglucosídeos, o que o torna 

tóxico e, consequentemente, apenas adequado para incorporação restrita em 

rações (PETROSKI; TOOKEY, 1982).  

Agricultores brasileiros que produzem soja mostraram grande interesse em 

crambe por causa de seus baixos custos de cultivo, colheita mecanizada e porque 

pode ser semeada como cultura de inverno em março ou abril, depois da soja 

(FALASCA et al., 2010). 

Seu cultivo começou provavelmente na década de 1930 na ex-URSS (União 

das Repúblicas Soviéticas). Desde então, a colheita se estendeu a Polónia, a 

Suécia, os EUA e Países Baixos (MASTEBROEK; WALLENBURG; VAN SOEST, 

1994). Com a criação do Programa Nacional Uso e Produção de Biodiesel, o 

Crambe foi logo identificado como oleaginosa com potencial de cultivo e os 

trabalhos de pesquisa, realizados principalmente pela Fundação Mato Grosso do 

Sul (MS), foram intensificados, com o objetivo de disponibilizar uma cultivar e 

desenvolver a tecnologia de produção para esta nova oleaginosa. Deste trabalho, 
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em 2007, foi obtido o registro da primeira cultivar de crambe desenvolvida no Brasil, 

a FMS Brilhante (PITOL; BROCH; ROSCOE, 2010).  

A introdução de material genético que deu origem a cultivar FMS Brilhante foi 

feita pela Fundação MS em 1995. O objetivo inicial da introdução do crambe, 

juntamente com outras culturas outono/inverno, foi avaliá-lo como cultura de 

cobertura do solo para o plantio direto. Apesar da boa adaptação inicial, a tentativa 

de expansão da cultura não teve êxito, pois o nabo forrageiro se mostrava superior, 

produzindo muito mais massa para a cobertura do solo. Nesta época o crambe já 

demonstrou seu bom potencial de produção de grãos, mas não havia mercado. 

Mesmo assim, as pesquisas com a cultura foram direcionadas para a produção de 

grãos, iniciando-se o trabalho de seleção e multiplicação de sementes das 

linhagens obtidas (PITOL; BROCH; ROSCOE, 2010). 

A produtividade da FMS Brilhante durante a fase de sua criação esteve a 

1.000 a 1.500 kg.ha-1. Em parcelas experimentais da Fundação MS, já foram 

registradas produtividades de 2.300 kg.ha-1 (PITOL; BROCH; ROSCOE, 2010). 

A Fundação MS (PITOL; BROCH; ROSCOE, 2010) ainda reportou que o 

crambe é uma cultura que apresenta pouco ataque de pragas. Tal fenômeno é 

atribuído à presença dos glucosinolatos em seus tecidos. O metabolismo desses 

compostos produz componentes tóxicos, funcionando com uma proteção natural 

contra ataques de pragas. Foi observado pela Fundação MS que por diversas 

vezes culturas como soja e sorgo foram atacadas por pragas sem que as plantas 

de crambe fossem atacadas, sugerindo que as pragas evitam essa cultura.  

Com o objetivo de avaliar o potencial de produção do crambe e as 

características físico-químicas do óleo e do biodiesel obtidas desses grãos, Jasper 

et al., (2013) concluiu, após análise, que o biodiesel do Crambe abyssinica Hochst 

se encontra de acordo com normas estabelecidas na Resolução n° 7 da Agência 

Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). 

Os estudos no Brasil, relacionados à cultura e à produção de óleo do crambe 

iniciaram-se recentemente (SANTOS et al., 2013b; WAZILEWSKI et al., 2013; 

ROSA et al., 2014), quando os produtores e pesquisadores nacionais passaram a 

ter acesso a cultivar FMS Brilhante, comercializada pela Fundação MS.  
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O principal mecanismo de deterioração dos óleos é a oxidação dos ácidos 

graxos. Esta reação envolve as chamadas insaturações que são ligações duplas 

entre os átomos de carbono que formam a molécula de ácido graxo. A intensidade 

da oxidação aumenta acentuadamente com o aumento do número de duplas 

ligações nos óleos. O óleo de crambe, por apresentar, majoritariamente, ácidos 

graxos monoinsaturados tem alta estabilidade oxidativa. Em estudo feito pela 

Fundação MS de estabilidade térmica por Calorimetria Exploratória Diferencial 

(DSC) o óleo de crambe FMS Brilhante, adicionando de antioxidante, manteve-se 

estável por 800 minutos a 140°C, enquanto o que o óleo de soja, também contendo 

antioxidante, iniciou o processo de degradação após 70 minutos. Este resultado é 

muito positivo, pois permite reduzir os gastos de armazenamento de óleo e permite 

estender o tempo para comercialização (PITOL; BROCH; ROSCOE, 2010).  

 

3.2. MAMONA 
 

Mamona (Ricinus communis L.) é um membro da família Euphorbiaceae, que 

contém um grande número de plantas principalmente nativas das regiões tropicais 

(MARK et al., 1993). 

Apesar de não ser comestível, a mamona é uma espécie industrial 

considerada de alto valor comercial (OGUNNIYI, 2006). O óleo é usado na 

manufatura de uma gama de produtos de alto valor como fármacos, surfactantes e 

polímeros (VIJAYA KUMAR et al., 1997) e é considerada uma planta de potencial 

para a produção de biodiesel (SHRIRAME; PANWAR; BAMNIYA, 2011). 

A cultura da mamona é uma das mais tradicionais no semiárido brasileiro. É 

de relevante importância econômica e social, com inúmeras aplicações na 

Indústria. É encontrada de forma espontânea em várias regiões do Brasil, desde o 

Amazonas até o Rio Grande do Sul. Embora seja considerada uma planta de 

elevada resistência à seca, para produzir bem, a mamona necessita de pelo menos 

16 nutrientes e aproximadamente 500 mm de chuva bem distribuída ao longo de 

seu ciclo (COSTA et al., 2009). 
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O óleo é o principal produto da mamona e em cada 100 kg de mamona obtém-

se, em geral, 45 kg de óleo e 50 kg de torta e farelo (SANTOS et al., 2001). A torta 

é um importante co-produto, a qual possui excelentes propriedades químicas para 

uso na agricultura, tem elevado teor de nitrogênio e outros importantes nutrientes, 

sendo seu principal uso como adubo orgânico para as culturas de um modo geral 

(COSTA et al., 2004). 

Estudos sobre as lipases provenientes da semente de mamona já são feitos 

há muitos anos, Ory et al., (1962) estudaram as propriedades da lipase das 

sementes de mamona e definiram como uma lipase ácida de pH ótimo 4,3, com 

preferência a triglicerídeos de comprimento de cadeia entre C4 e C8. Santos et al., 

(2013) avaliaram diferentes fontes vegetais de lipases com diferentes substratos e 

verificaram as maiores atividades com sementes de mamona. Outros estudos, 

(CAVALCANTI et al., 2007; PIEROZAN et al., 2009; AVELAR et al., 2013; COELHO 

et al., 2013; BRESSANI et al., 2014; EL-HEFNAWY; SAKRAN, 2014) também 

avaliaram as sementes de mamona como fonte de lipases para reações de hidrólise 

óleos vegetais obtendo altos rendimentos (acima de 85%) em tempos relativamente 

curtos (menos de 4 horas).  

 

3.3.  LIPASES 

 

Lipases são enzimas classificadas como hidrolases (E.C.3.1.1.3), que são 

capazes de catalisar reações de hidrólise e síntese de grupos ésteres de diversos 

compostos a temperaturas inferiores a 65 °C (VERGER, 1997; BEISSON et al., 

2000; DE SOUSA et al., 2010). As lipases são amplamente encontradas na 

natureza. Podem ser obtidas a partir de microrganismos naturais ou geneticamente 

modificados e também a partir de fontes animais e vegetais. A principal forma de 

produção de lipases tem sido a partir de culturas de micro-organismos (DE 

CASTRO et al., 2004; HASAN; SHAH; HAMEED, 2006; SHARMA; SHARMA; 

SHUKLA, 2011; GUPTA et al., 2012; GUPTA, 2016). Lipases vegetais apresentam 

algumas vantagens quando comparadas a lipases animais, como custo reduzido e 

alta especificidade (VILLENEUVE, 2003; CAMPILLO-ALVARADO; TOVAR-

MIRANDA, 2013). 
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Lipases catalisam reações de substratos insolúveis em água e promovem a 

hidrólise de triglicerídeos para ácidos graxos, diglicerídeos, monoglicerídeos e 

glicerol (PANDEY et al., 1999). Sob certas condições, também catalisam reações 

de esterificações, transesterificações (acidólise, interesterificação, alcoólise) e 

aminólise em solventes orgânicos, sistemas bifásicos e em suspensões micelares. 

O deslocamento do equilíbrio na reação, no sentido direto (hidrólise) ou inverso 

(síntese), é controlado pela quantidade de água presente na mistura reacional 

(PANDEY et al., 1999; LEAL et al., 2002).  

Em geral, a maior atividade catalítica de lipases ocorre na interface 

água/lipídeo, através do fenômeno chamado de ativação interfacial e tanto a 

qualidade quanto a área interfacial têm papel importante na atividade catalítica 

dessas enzimas. A ocorrência da ativação interfacial juntamente com a existência 

de uma tampa polipeptídica (parte da proteína que recobre o sítio ativo) já foi 

utilizada como parâmetro de distinção entre lipases “verdadeiras” e esterases 

(VERGER, 1980; BALCÃO; PAIVA; MALCATA, 1996).  

O fenômeno da ativação interfacial foi proposto por Sarda e Desnuelle (1958) 

após verificar diferença no comportamento das cinéticas entre enzimas. Os autores 

verificaram que a atividade de esterases era função da concentração do substrato 

de acordo com o modelo clássico de Michaelis e Menten, no qual a velocidade 

máxima ocorria antes do limite de solubilidade do substrato ser atingido e da 

formação de agregados e/ou interfaces. Já a atividade das lipases, se caracterizou 

por manter-se constante até que a concentração micelar crítica do substrato no 

sistema fosse alcançada, e aumentando a partir desse ponto (DALLA-VECCHIA; 

NASCIMENTO; SOLDI, 2004). 

 

3.3.1. Lipases vegetais 
 

Lipases podem ser obtidas de tecidos vegetais e animais (pancreática, 

hepática, e gástrica) ou produzidas por fermentação de fungos e bactérias 

(SHARMA; SHARMA; SHUKLA, 2011). O alto custo de isolamento e purificação de 

enzimas microbianas e animais podem restringir sua aplicação industrial em larga 

escala. Entretanto, esse custo pode ser reduzido pelo uso de lipases vegetais, que 
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podem ser obtidas a partir de fontes renováveis produzidas em larga escala e as 

quais não exigem alto grau de purificação (VILLENEUVE, 2003; CAMPILLO-

ALVARADO; TOVAR-MIRANDA, 2013). 

As lipases estão presentes em quase todas as sementes de óleo onde a 

hidrólise de glicerídeos ocorre durante a germinação. A lipase enzimática é ativada 

durante a germinação nos tecidos de sementes de diferentes espécies de plantas, 

como Jatropha curcas L, pinhão-manso (STAUBMANN et al., 1999; ABIGOR et al., 

2002), Heliantus annuus L., girassol (SAGIROGLU; ARABACI, 2005), Brassica 

napus, canola, (HILLS; MURPHY, 1988), Zea mays, milho (LIN; HUANG, 1984) e 

Ricinus communis L., mamona (MUTO; BEEVERS, 1974). Foi relatado que em 

sementes de mamona (Ricinus communis L.), em contraste com as outras 

oleaginosas nas quais a lipase é ativada somente durante a germinação, as lipases 

estavam ativadas tanto em sementes dormentes quanto durante a germinação 

(MUTO; BEEVERS, 1974; FUCHS; VINE; HILLS, 1996; EASTMOND, 2004).  

Dessa forma, lipases obtidas de sementes de mamona podem ser uma opção 

de interessante para aplicações industriais, dado que são encontradas em larga 

escala em sementes não germinadas, quando em lipases obtidas de oleaginosas 

em geral precisam começar o processo de germinação para serem sintetizadas, e 

portanto a quantidade produzida é muito pequena (VILLENEUVE, 2003; 

EASTMOND, 2004; EL-HEFNAWY; SAKRAN, 2014). 

Existem na literatura muitos trabalhos que estudaram o uso de lipase vegetal 

a partir das sementes de mamona (ORY; ANGELO; ALTSCHUL, 1962; ORY, 1969; 

MUTO; BEEVERS, 1974; TULLY; BEEVERS, 1976; MAESHIMA; BEEVERS, 1985; 

FUCHS; VINE; HILLS, 1996; EASTMOND, 2004; SRIVASTAVA et al., 2016). A 

maioria, porém, investigou funções biológicas, toxicidade e a estrutura das lipase 

de mamona; somente algumas referências focaram em seu potencial para ser 

usado como lipase comercial em processos de hidrólise (CAVALCANTI et al., 2007; 

PIEROZAN et al., 2009; AVELAR et al., 2013; COELHO et al., 2013; BRESSANI et 

al., 2014; EL-HEFNAWY; SAKRAN, 2014; SALABERRÍA; PALLA; CARRÍN, 2017). 

Há ainda menos estudos que empregaram planejamento fatorial e otimização para 

avaliar o comportamento das sementes de mamona sob diferentes condições 

reacionais (AVELAR et al., 2013; SANTOS et al., 2013a; SALABERRÍA; PALLA; 
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CARRÍN, 2017); e até o momento não se encontra nenhum modelo com 

mecanismo de reação para a hidrólise de óleos vegetais empregando sementes de 

mamona. Todos esses estudos, ainda, avaliaram o uso das sementes na forma livre 

de óleo e pré-tratadas em meios reacionais misturados a partir de agitação 

mecânica.  

 

3.4. HIDRÓLISE DE TRIGLICERÍDEOS 

 

A hidrólise de óleos e gorduras para produzir ácidos graxos livres tem uma 

grande importância industrial. Um grande número de produtos de alto valor requer 

ácidos graxos na sua produção nas indústrias farmacêutica, de energia, alimentícia, 

química e de cosméticos, incluindo revestimentos, adesivos, biocombustíveis, 

surfactantes, óleos especialmente lubrificantes, shampoos e outros produtos de 

higiene pessoal (NOOR; HASAN; RAMACHANDRAN, 2003; GUPTA; SINGH; 

BHATTACHARYA, 2010; AVELAR et al., 2013). A hidrólise geralmente é realizada 

pelo processo Colgate-Emery, que exige uma temperatura de pelo menos 250 °C, 

e uma pressão de quase 4,82 MPa para obter alta conversão (98%) (BARNEBEY; 

BROWN, 1948). Este processo tem alto custo de energia podendo ainda ocorrer 

reações indesejáveis, como oxidação e desidratação (ROONEY; WEATHERLEY, 

2001). 

A hidrólise é ainda a primeira etapa do processo de hidroesterificação para a 

produção de biodiesel, na qual tri-, di- e monoglicerídeos são misturados a água 

para quebra das ligações produzindo ácidos graxos livres e glicerol. Tal reação 

pode ser realizada pelo processo Colgate-Emery, como citado previamente, 

empregando alta pressão e temperatura, por catalisadores químicos (SATYARTHI; 

SRINIVAS; RATNASAMY, 2011; DA SILVA et al., 2016; ONG et al., 2016) ou ainda 

empregando catalisadores enzimáticos (lipases).  

As enzimas têm vantagens para o processamento industrial, como a 

especificidade, que permite controlar melhor a geração de produtos e também 

aumentar o rendimento da reação, reduzindo a quantidade de produtos 

secundários. Além disso, as reações geralmente ocorrem em condições amenas 
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de temperatura e pressão, o que pode diminuir o custo em termos de energia, 

equipamentos e tratamento de resíduos (POSORSKE, 1984). As principais 

desvantagens da catálise enzimática são o tempo de reação mais longo e o maior 

custo desses biocatalisadores (DU et al., 2008).  

As reações de hidrólise catalisadas por lipases são consideradas como 

reações de multi-substrato, uma vez que necessitam da presença de um glicerídeo 

(tri, di ou monoglicerídeo) e água. Tais reações ocorrem na interface aquoso-

orgânica, onde a enzima solúvel deve adsorver na interface como primeiro passo 

na reação (TSAI; WU; CHIANG, 1991; FERREIRA-DIAS; DA FONSECA, 1995; AL-

ZUHAIR; HASAN; RAMACHANDRAN, 2003; ZHONG et al., 2013; 

POURZOLFAGHAR et al., 2016).  

A reação de hidrólise de uma molécula de triglicerídeo catalisada por lipase 

envolve primeiramente a quebra de uma molécula acil resultando em uma molécula 

de 1,2-diglicerídio (DG) ou 1,3-DG, que significa que as moléculas de acil podem 

estar nas posições 1 e 2 ou 1 e 3, respectivamente; a reação continua através da 

hidrólise das moléculas de DG formando a molécula de 2-monoglicerídeo (MG) ou 

1-MG que por sua vez também são hidrolisadas para a formação de moléculas de 

glicerol e ácidos graxos livres. Na Figura 3.2 a reação entre uma molécula de 

triglicerídeo e água catalisada por lipase é esquematizada.   

 

 

Figura 3.2 - Reações de hidrólise de um triglicerídeo catalisadas por lipase. (Fonte: FUREBY 
et al., 1997). 
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3.5. USO DE ULTRASSOM NA HIDRÓLISE ENZIMÁTICA 

 

Em solução aquosa-orgânica a viscosidade e imiscibilidade dos substratos 

são altas e, portanto, a taxa de reação pode ser controlada por limitações de 

transferência de massa (ROMERO et al., 2007). Dessa forma alternativas para 

gerar emulsão podem ser empregadas a fim de aumentar a área de interface e 

melhorar a taxa da reação (TALUKDER et al., 2006; LIU et al., 2008; HUANG et al., 

2010; FEITEN et al., 2014; LERIN et al., 2014). A emulsão por ultrassom produz 

sistemas estáveis e reduz os tamanhos de gotículas do líquido disperso 

(TALUKDER et al., 2006; LEONG et al., 2009). 

As ondas acústicas ultrassônicas são muito maiores que as dimensões 

moleculares, portanto, a cavitação acústica, ou seja, a formação, crescimento e 

colapso de bolhas, é gerada (SUSLICK; DOKTYCZ; FLINT, 1990). As bolhas 

oscilantes acumulam energia ultrassônica enquanto crescem até certo tamanho e 

dentro de certas condições colapsam liberando a energia concentrada armazenada 

(BANG; SUSLICK, 2010).  

Apesar das vantagens do uso de ultrassom para emulsificação de substratos, 

existem vários estudos que relataram a perda de atividade enzimática durante o 

processo (SAKAKIBARA et al., 1996; ÖZBEK; ÜLGEN, 2000; WANG et al., 2015). 

Este fenômeno pode ser explicado através de três mecanismos, que podem atuar 

sozinhos ou combinados. O primeiro é puramente térmico, devido às altas 

temperaturas alcançadas durante a cavitação. O segundo é devido aos radicais 

livres gerados pela sonólise da água e o terceiro é devido às forças mecânicas (alto 

risco de cisalhamento e pressão que causam a dissociação da enzima) criadas por 

ondas micrométricas e de choque (FROMENT; LOCKRIDGE; MASSON, 1998; 

VERCET et al., 2001). Para superar a desvantagem da inativação ultrassônica de 

enzimas, Awadallak et al. (2013) propuseram um método para hidrólise de óleo de 

palma onde o processo é feito em duas etapas: emulsificação ultrassônica do 

substrato sem a presença de enzima, seguida de reação com adição de enzima e 

sem aparelho de ultrassom. No presente trabalho o ultrassom foi avaliado durante 

a reação de hidrólise do substrato com a enzima e também com a emulsão prévia 

dos substratos. 
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3.6. HIDROESTERIFICAÇÃO 

 

Existem vários métodos para a produção de biodiesel, alguns deles são: 

microemulsões, craqueamento térmico (pirólise) e transesterificação (HELWANI et 

al., 2009). O biodiesel obtido a partir de microemulsão e os métodos de 

craqueamento térmico conduzem a combustão incompleta devido a um menor 

número de cetano. A transesterificação é o método mais comum para a produção 

de biodiesel, devido à sua simplicidade e tem sido amplamente estudada e 

industrialmente utilizada para converter o óleo vegetal em biodiesel (JUAN et al., 

2011). Tal processo, porém, necessita da utilização de uma matéria prima refinada, 

já que o álcool reage com os ácidos graxos presentes na matéria prima não 

refinada, formando água; tais condições são favoráveis para a formação de sabão, 

já que geralmente um catalisador básico é utilizado, dificultando assim o processo 

de purificação. Além desses processos, existem ainda estudos para a produção de 

biodiesel a partir de rotas supercríticas (CAO; HAN; ZHANG, 2005; SAKA; 

ISAYAMA, 2009; GOEMBIRA; MATSUURA; SAKA, 2012; LEE; POSARAC; ELLIS, 

2012; KELLOWAY et al., 2013) e também pelo processo de hidroesterificação 

(CAVALCANTI-OLIVEIRA et al., 2010; DE SOUSA et al., 2010; DÍAZ et al., 2013; 

AGUIEIRAS et al., 2014).  

Tendo em vista os processos apresentados, e as dificuldades encontradas em 

cada um, o processo de hidroesterificação aparece como alternativa interessante 

para a produção de biodiesel. Esse processo é feito em duas etapas, envolvendo 

primeiramente uma etapa de hidrólise seguida pela esterificação. Sob condições 

favoráveis, os triglicerídeos componentes das gorduras sofrem hidrólise, com 

formação de glicerol e ácidos graxos. A reação é reversível; na prática, a hidrólise 

é favorecida por uso excessivo de água, altas temperaturas, pressão e ação de 

enzimas lipolíticas ou catalisadores químicos (GUNSTONE, 2006). 

Por conter uma etapa que hidrolisa a matéria prima, não há a necessidade de 

que essa matéria prima seja refinada, ou seja, que contenha o percentual de ácidos 

graxos livres abaixo de 2,5% em massa total, o que deve ser feito pelo processo de 

transesterificação para evitar a formação de sabões (PATIL et al., 1988; DE SOUSA 

et al., 2010; BRESSANI et al., 2014; POURZOLFAGHAR et al., 2016), sendo assim, 

uma ampla variedade de matérias-primas podem ser utilizadas no processo de 
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hidroesterificação, desde óleos e gorduras contendo naturalmente alto teor de 

acidez, a resíduos industriais e domésticos de óleos e gorduras (SHARMA; SINGH; 

UPADHYAY, 2008).  

Na Figura 3.3 as reações envolvidas no processo de hidroesterificação estão 

representadas – hidrólise e esterificação de triglicerídeos e ácidos graxos, 

respectivamente. A hidrólise é uma reação química que ocorre entre um 

triglicerídeo e a água produzindo ácidos graxos e como coproduto o glicerol. Após 

a hidrólise, os ácidos graxos gerados, são esterificados utilizando metanol ou 

etanol, obtendo-se assim metil ou etil ésteres (RANGANATHAN; NARASIMHAN; 

MUTHUKUMAR, 2008; DE SOUSA et al., 2010). É importante destacar que o 

glicerol não sofre qualquer alteração por parte de interação com o metanol ou com 

o biodiesel, uma vez que é removido ao final do processo de hidrólise. Dessa forma, 

esse coproduto que apresenta grande importância industrial, é obtido de forma mais 

pura do que o advindo do processo de transesterificação (CAVALCANTI-OLIVEIRA 

et al., 2010; POURZOLFAGHAR et al., 2016).  

A esterificação gera então o biodiesel e como subproduto a água, que pode 

ser reutilizada no processo de hidrólise, fechando o ciclo. Isso facilita o processo 

de separação entre biodiesel e a glicerina livre e total. Dessa forma, o biodiesel 

produzido é mais puro e etapas de lavagem podem ser evitadas gerando-se menos 

efluentes e, menor consumo de compostos químicos (DEMIRBAS, 2007; TING et 

al., 2008).  
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Figura 3.3 - Reações de hidrólise de triglicerídeos e de esterificação de ácidos graxos – 
Adaptado de Melo, 2008. 

 

Na literatura são encontrados poucos trabalhos envolvendo o processo de 

hidroesterificação. De Sousa et al., (2010), empregaram lipase obtida de sementes 

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

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

hidrolisado para a etapa de esterificação feita empregando ácido de nióbio como 

catalisador, razão molar de 1:3 AGL/álcool e 20% de massa do catalisador em 

relação a massa de AGL e realizada em reator auto-clave a 500 psi e 200°C por 2 

horas com agitação constante (500 rpm) alcançando 97,1% em ésteres metílicos. 

Já Cavalcanti-Oliveira et al., (2010), empregaram lipase obtida a partir de 

Thermomyces lanuginosus em condições reacionais de 50% (v/v) de óleo de soja 

e 2,3% (v/v) de lipase em água destilada a 60°C obtendo 89% de rendimento em 

AGL após 48 horas de reação. A partir do óleo hidrolisado e também empregando 

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

mássica de catalisador de 20% e 200°C, atingindo um rendimento de 92% em 

ésteres metílicos após 1 hora de reação.  

Além destes autores, outros trabalhos também estudaram a hidroesterificação 

por rotas não enzimáticas, tais como Almarales et al., (2012) empregaram óleo 

advindo da microalga Nannochloropsis oculata e obtiveram 92% em rendimento em 
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ácidos graxos livres a partir da hidrólise do óleo a 300°C com 20% de massa de 

catalisador ácido de nióbio. Para a esterificação o óleo hidrolisado foi submetido a 

200°C, razão molar de metanol/AGL de 3 e 20% de ácido de nióbio como 

catalisador. Diaz et al., (2013) avaliaram a produção de biodiesel por meio da 

hidroesterificação de óleo de microalga advinda de  Monoraphidium contortum e o 

óxido de nióbio suportado em alumina e impregnado com ácido fosfórico como 

catalisador para as duas etapas que foram realizadas em reator a 300°C para a 

reação de hidrólise para a qual foi alcançado rendimento de até 95% em ácidos 

graxos livres e a 200°C para a reação de esterificação onde também um rendimento 

em ésteres de 95% foi atingido em condições de razão molar metanol/AGL de 3:1 

e concentração de 20% de catalisador. 

O óleo de Crambe apresenta uma acidez um pouco mais elevada (OLIVEIRA; 

DA SILVA, 2013) do que outras oleaginosas tradicionais na produção de biodiesel, 

o que representaria um custo maior de neutralização, dessa forma, a 

hidroesterificação apresenta uma alternativa interessante para produção de 

biodiesel dessa fonte. Na literatura não existem trabalhos disponíveis que avaliaram 

a hidroesterificação do óleo de crambe, o que aumenta a importância do presente 

estudo.  

 

3.7. MODELAGEM CINÉTICA 

 

Para que processos em escala laboratorial sejam transferidos para escala 

industrial é necessário que sejam feitas análises e interpretação de dados 

experimentais do sistema que geralmente possui muitas variáveis. Modelos 

matemáticos e técnicas computacionais podem auxiliar na identificação dos 

mecanismos envolvidos no processo e na predição de respostas a mudanças nas 

condições operacionais, além de possibilitar a otimização do processo. Dessa 

forma, desenvolver um modelo matemático e simular o processo se torna uma 

ferramenta importante para tal objetivo (VOLESKY, 2001).  

O estudo cinético das reações catalisadas por lipases geralmente é realizado 

para enzima e substratos considerando uma dissolução homogênea, onde a 

interação entre a enzima e o substrato insolúvel na interface deve ser considerada 
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(FACCIO, 2004). Para descrever a reação interfacial enzimática, mecanismos de 

reações de primeira ordem, tais como Michaelis-Menten e Ping Pong Bi Bi (PPBB) 

foram propostos (HERMANSYAH et al., 2007). A cinética da hidrólise, catalisada 

por lipase, de ácidos graxos de cadeia longa é descrita mais propriamente pelo 

mecanismo Ping Pong, como reportado em vários trabalhos (MARTY et al., 1992; 

RIZZI et al., 1992; VAN TOL et al., 1995a, 1995b, 1995c; JANSSEN; VAIDYA; 

HALLING, 1996).  

AL-ZUHAIR et al. (2007) descreveu um mecanismo para a reação de 

transesterificação do óleo de palma. Na Tabela 3.1 o mecanismo PPBB está 

exemplificado com as reações a.1 à a.6. Tal mecanismo considera que a hidrólise 

de uma molécula de triglicerídeo (TG) ocorre conforme as seguintes etapas: (i) a 

molécula de TG liga-se por adição nucleofílica a enzima formando um complexo 

enzima-substrato (TG•E); (ii) O complexo DG•E* (diglicerídeo) é formado pela 

transferência de prótons entre grupos funcionais do complexo TG•E e da enzima 

(grupo amina); (iii) DG é liberado para o meio deixando a enzima acilada (E*); (iv) 

o átomo de oxigênio da molécula de água liga-se ao grupo C=O da enzima acilada 

intermediária para formar um complexo enzima acilada-água (H2O•E*); (v) O 

complexo AGL•E é formado pela transferência de prótons entre grupos funcionais 

do complexo H2O•E* e da enzima (grupo amina); (vi) Finalmente, AGL é liberado 

para meio restituindo a forma original da enzima (E). A descrição (modelagem e 

simulação) da cinética da hidrólise enzimática de um triglicerídeo baseada neste 

mecanismo exige o conhecimento de 12 parâmetros (K1 ao K12). Logo, se 

consideramos também a hidrólise do diglicerídeo (DG) e monoglicerídeo (MG) 

seriam necessários o conhecimento de 24 parâmetros (K1 ao K24). 

Mecanismos baseados em reações enzimáticas de multi-substrato como Ping 

Pong podem ser muito complexos e conduzir a modelos cinéticos com dezenas de 

parâmetros. A estimação de parâmetros para modelos desta magnitude não é 

simples e, de acordo com Macrae (1983) e Bornadel et al. (2013) é propensa a 

diferentes erros devido principalmente a possibilidade de forte correlação entre 

alguns dos parâmetros. Portanto, existe a necessidade de se desenvolver modelos 

cinéticos práticos e simples para tais reações. Nesse sentido, foi escolhido se 

trabalhar com um mecanismo mais simplificado que geraria menos parâmetros 

ajustáveis (K1 a K12). Na Tabela 3.1 estão apresentados o mecanismo Ping Pong 
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Bi Bi completo e o simplificado utilizado no presente trabalho. Verifica-se que a 

soma estequiométrica das Equações a.1 a a.6 (mecanismo PPBB completo) resulta 

nas Equações b.1 e b.2 (mecanismo PPBB simplificado). 

 

Tabela 3-1 - Mecanismo para a hidrólise enzimática do triglicerídeo. 

Ping Pong Bi Bi Completo Presente trabalho - Ping Pong Bi 
Bi Simplificado 

𝑻𝑮 + 𝑬
𝑲𝟏/𝑲𝟐-⎯⎯/ 𝑻𝑮 • 𝑬   (a.1) 

𝑻𝑮 • 𝑬
𝑲𝟑/𝑲𝟒-⎯⎯/ 𝑫𝑮 • 𝑬∗   (a.2) 

𝑻𝑮 + 𝑬
𝑲𝟏/𝑲𝟐-⎯⎯/ 𝑻𝑮 • 𝑬   (b.1) 

𝑻𝑮 • 𝑬 + 𝑯𝟐𝑶
𝑲𝟑/𝑲𝟒-⎯⎯/𝑫𝑮 + 𝑨𝑮𝑳 + 𝑬   (b.2) 

𝑫𝑮 • 𝑬∗
𝑲𝟓 𝑲𝟔⁄
-⎯⎯/ 𝑫𝑮 + 𝑬∗   (a.3) 

𝑯𝟐𝑶 + 𝑬∗
𝑲𝟕/𝑲𝟖-⎯⎯/ 𝑯𝟐𝑶 • 𝑬∗   (a.4) 

𝑯𝟐𝑶 • 𝑬∗
𝑲𝟗/𝑲𝟏𝟎-⎯⎯⎯/ 𝑨𝑮𝑳 • 𝑬   (a.5) 

𝑨𝑮𝑳 • 𝑬
𝑲𝟏𝟏/𝑲𝟏𝟐-⎯⎯⎯⎯/ 𝑨𝑮𝑳 + 𝑬   (a.6) 

 

TG = triglicerídeo, DG = diglicerídeo, AGL = ácidos graxos livres, GL = glicerol, E = enzima, E* = composto 
intermediário da enzima acilada, TG●E, DG●E, MG●E, TG●E*, DG●E*, MG●E* = complexos enzima-substrato. 

 

Para o desenvolvimento de um modelo cinético para a hidrólise enzimática do 

óleo de crambe, faz-se necessário a compreensão dos mecanismos reacionais e 

com base neles são desenvolvidas as taxas das reações para todos os compostos. 

Para completar o modelo um balanço molar deve ser feito, e condições iniciais 

estabelecidas, tendo dessa forma condições de resolver um sistema de equações 

e por intermédio de um programa que ajuste dados experimentais é possível 

simular o valor de parâmetros envolvidos no modelo. 
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3.8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A revisão da literatura revela o destaque do óleo de crambe devido a sua alta 

produtividade, baixo custo de plantio, ser uma cultura de entre safra, e ainda 

apresentar um alto teor de óleo. Como não pode ser utilizado pelo setor alimentício, 

o crambe apresenta vantagens quando empregado na produção de biodiesel. Os 

métodos utilizados atualmente para a produção industrial do biodiesel utilizam 

catalisadores homogêneos, hidróxido de sódio ou de potássio, o que requer 

matérias primas refinadas, com baixo teor de ácidos graxos livres, tornando a 

produção desse biocombustível dispendiosa, já que a principal matéria-prima 

utilizada, óleo de soja refinado, tem um custo elevado. Dessa forma, o processo de 

hidroesterificação, por apresentar duas etapas, sendo elas hidrólise do óleo, que 

tem a finalidade de transformar os triglicerídeos em ácidos graxos livres, seguida 

pela esterificação, representa uma alternativa em potencial, por possibilitar o uso 

de matérias-primas mais baratas.  

Dentro desse contexto, o presente trabalho se dispõe a estudar um método 

alternativo para a produção de biodiesel, que possibilita o uso de uma matéria-

prima com menor custo, o óleo de crambe bruto. Além disso, empregar uma enzima 

extraída a partir das sementes de mamona, o que viabiliza o uso de catalisador 

enzimático na hidrólise do óleo, já que a principal desvantagem do uso de enzimas 

encontra-se em alto valor comercial. Foram estudadas diferentes formas de uso 

dessa semente a fim de se avaliar o melhor custo benefício para sua utilização, 

utilizando-se de ferramentas como planejamento experimental e modelagem 

matemática, o trabalho tem por objetivo estudar efeitos de variáveis presentes na 

hidrólise enzimática do óleo de crambe. 

A literatura apresenta alguns trabalhos envolvendo a hidroesterificação de 

óleos vegetais e emprego de sementes de vegetais como fonte de lipase, porém 

nenhum deles realizado com o óleo de crambe e utilizando as sementes de forma 

in natura, ou empregando ultrassom para acelerar o processo. O presente trabalho 

dessa forma contribui de forma a avaliar condições de uso das sementes de 

mamona em diferentes formas para seu emprego comercial no processo de 

hidrólise enzimática.    
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4. METOLOGIA 
 

4.1. REAGENTES 

 

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

crambe bruto, cedido gentilmente pela Fundação MS (Maracaju/MS). As sementes 

de mamona foram adquiridas da empresa BRSEEDS. O óleo vegetal de crambe 

bruto foi extraído pelo processo de prensagem a frio e foi gentilmente fornecido pela 

Fundação MS.  

 

4.2. MÉTODOS ANALÍTICOS 

 

4.2.1. Quantificação Ácidos Graxos Livres 
 

Para determinação do percentual de AGL utilizou-se o método de titulação 

ácido/base Cd3d-63, recomendado pela AOCS (1996). A titulação foi realizada com 

solução de NaOH (0,05M). Aproximadamente 1 grama 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). 

A porcentagem de acidez do óleo foi calculada pela Equação (1). 

 

𝐴𝐺𝐿(%) = 100 ∗
𝑉𝑜𝑙 ∗ 𝑀MNOP ∗ 𝑃𝑀RST

𝑝𝑎  (1) 

 

Onde: 

=Volume de solução de NaOH gasto na titulação (L); 

= Concentração molar da solução de NaOH (mol.L-1); 

 = Massa molar média dos ácidos graxos presentes no óleo de crambe; 

Vol

NaOHM

AGLPM
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= massa da amostra de óleo (g). 

 

A massa molar média dos AGL foi calculada a partir da média ponderada das 

massas moleculares dos ácidos graxos constituintes do óleo de crambe. A 

caracterização do perfil dos ácidos graxos do óleo de crambe foi feita em trabalho 

anterior do mesmo grupo de pesquisa (TAVARES et al., 2018), e como resultado a 

massa molecular média calculada foi de 317,98 g/mol. 

 

4.2.2. Atividade enzimática 
 

Óleo de oliva comercial (índice de acidez menor do que 1%) foi utilizado como 

substrato para os ensaios de atividade. A determinação da atividade de lipases por 

titulometria foi baseada no método proposto descrito por Fernandes (2007), com 

adaptações. O método baseia-se na titulação com solução de NaOH dos ácidos 

graxos liberados pela ação da enzima a partir dos triglicerídeos. 

O meio reacional para o substrato foi previamente preparado na forma de 

emulsão. A emulsão é composta por solução tampão acetato de sódio/ácido acético 

50 mM pH 4,2, goma arábica 10% e pelo substrato óleo de oliva (1,0 mM ou 7,15 

% m/v). 

Os ensaios foram realizados em erlenmeyers de 125 mL, adicionando-se 20 

mL da emulsão e 1,0 g de semente in natura triturada ou incubada, contendo a 

enzima. As amostras foram incubadas em Shaker, sob agitação, por 20 min a 

37 °C. A reação foi paralisada adicionando-se 20 mL de solução de etanol/acetona 

(1:1 v/v). Os ácidos graxos liberados foram titulados em solução de NaOH (0,05 M) 

até pH 11.   

Os brancos reacionais foram preparados adicionando a solução de 

paralisação junto ao meio reacional no tempo zero. 

A atividade lipásica foi calculada conforme a Equação (2), onde uma unidade 

de atividade lipásica foi definida como a quantidade de enzima que libera 1 mM de 

ácido graxo por minuto nas condições descritas acima, sendo o resultado expresso 

em unidades por grama de substrato sólido (U/gSS).  

pa
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𝐴 =
𝑉𝑜𝑙 ∗ 𝑀MNOP

𝑡 ∗ 𝑚  (2) 

 

Onde:  

𝐴: Atividade Enzimática (U/gSS – Unidades por grama de substrato seco); 

𝑉𝑜𝑙: Volume obtido na titulação (L); 

𝑡: Tempo de hidrólise (min); 

𝑀MNOP : Molaridade da solução de hidróxido de sódio (mol/L); 

𝑚: Massa de semente utilizada na reação. 

 

4.2.3. Quantificação de acilgliceróis 
 

O método utilizado para quantificação dos acilgliceróis foi baseado nos 

trabalhos de GUSNTONE (1991), NG (2000) e AWADALLAK et al., (2013). O 

método baseia-se no cálculo das massas moleculares de TG, DG e MG, os quais 

são resultado, respectivamente, da esterificação de três, dois ou um AGL (a massa 

molecular média de AGL para o óleo de crambe é de 317,98 g/mol). Dessa forma: 

 

𝑃𝑀YS = 3 ∗ 𝑃𝑀RST + 𝑃𝑀ST − 3 ∗ 𝑃𝑀P\O (3) 

𝑃𝑀]S = 2 ∗ 𝑃𝑀RST + 𝑃𝑀ST − 2 ∗ 𝑃𝑀P\O  (4) 

𝑃𝑀_S = 𝑃𝑀RST + 𝑃𝑀ST − 𝑃𝑀P\O  (5) 

 

A concentração dos acilgriceróis foi determinada por análise de Ressonância 

Magnética Nuclear (RMN), no laboratório de Imagem e Caracterização da King 

Abdullah University of Science and Technology (KAUST), localizada em Thuwal, 

Arábia Saudita. Espectros de 13C RMN foram obtidos com as amostras diluídas 

em clorofórmio deuterado em espectrômetro Bruker de 400 MHz de frequência, 

com 4064 repetições. A intensidade de um sinal foi obtida pela integração da área 
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do pico. As porcentagens mássicas de cada acilglicerol em uma amostra de óleo 

hidrolisado podem ser determinadas pelas seguintes relações: 

 

𝑀YS(%) =
𝑃𝑀YS ∗ 𝐴YS ∗ (100 − 𝐴𝑐(%))
𝑃𝑀YS ∗ 𝐴YS + 𝑃𝑀]S ∗ 𝐴a,cd]S +

𝑃𝑀]S ∗ 𝐴a,\d]S + 𝑃𝑀_S ∗ 𝐴ad_S + 𝑃𝑀_S ∗ 𝐴\d_S

 
(6) 

𝑀]S(%) =
(𝑃𝑀]S ∗ 𝐴a,c]S + 𝑃𝑀]S ∗ 𝐴a,\]S) ∗ (100 − 𝐴𝑐(%))

𝑃𝑀YS ∗ 𝐴YS + 𝑃𝑀]S ∗ 𝐴a,cd]S +
𝑃𝑀]S ∗ 𝐴a,\d]S + 𝑃𝑀_S ∗ 𝐴ad_S + 𝑃𝑀_S ∗ 𝐴\d_S

 
(7) 

𝑀_S(%) =
(𝑃𝑀_S ∗ 𝐴ad_S + 𝑃𝑀_S ∗ 𝐴\d_S) ∗ (100 − 𝐴𝑐(%))

𝑃𝑀YS ∗ 𝐴YS + 𝑃𝑀]S ∗ 𝐴a,cd]S +
𝑃𝑀]S ∗ 𝐴a,\d]S + 𝑃𝑀_S ∗ 𝐴ad_S + 𝑃𝑀_S ∗ 𝐴\d_S

 
(8) 

Onde, 𝑀YS(%), 𝑀]S(%) e 𝑀_S(%) correspondem às porcentagens mássicas; 

𝑃𝑀YS, 𝑃𝑀]S e 𝑃𝑀_S correspondem às massas moleculares médias e 𝐴YS, 

𝐴a,c]S , 𝐴a,\]S, 𝐴ad_S  e 𝐴\d_S correspondem às áreas relativas dos picos de cada 

acilglicerol.  

Os picos encontram se, no espectro, em 69.0 e 62.1 para as moléculas de 

TG; 71.1, 62.3 e 61.5 para 1,2-DG; 68.3 e 65.0 para 1,3-DG; 70.3, 65.1 e 63.3 para 

1-MG e 72.1 e 64.1 para 2-MG (GUSNTONE, 1991). Para o cálculo apenas as 

áreas relativas aos picos da molécula de CH foram consideradas.  

 

4.3. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

 

Para melhor apresentar os experimentos conduzidos no presente trabalho, 

um fluxograma é apresentado na Figura 4.1 contendo as etapas do trabalho aqui 

desenvolvido.  
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Figura 4.1 - Fluxograma dos experimentos desenvolvidos no trabalho. 

 

4.3.1. Extração do óleo da semente de mamona 
 

O experimento para avaliar a quantidade de óleo presente nas sementes de 

mamona empregadas nesse trabalho foi feito de acordo com a metodologia AOAC 

920.39, onde diclorometano foi usado como solução solvente em sistema de 

soxhlet a temperatura 40 °C por 6 horas. 

 

4.3.2. Preparo das sementes in natura 
 

Antes de cada experimento as sementes foram trituradas em liquidificador por 

2 minutos. As sementes inteiras foram estocadas a temperatura ambiente.  
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4.3.3. Preparo das sementes incubadas 
 

Inicialmente as sementes armazenadas a temperatura ambiente foram 

trituradas em liquidificador por 2 minutos e em seguida colocadas em Erlenmeyer 

na razão de 1:5 (massa de semente/volume de acetona) onde foram tampadas com 

papel filme e deixadas por 16 horas em incubadora refrigerada com agitação de 

140 rpm a 4 °C. Ao final desse tempo o conteúdo foi filtrado com bomba de vácuo 

e deixado aberto ao ambiente para evaporação da acetona residual por 24 horas. 

O filtrado foi então peneirado de acordo com a granulometria definida.  

 

4.3.4. Reações de hidrólise com agitação mecânica-orbital 
 

As reações de hidrólise enzimática de óleo Crambe foram conduzidas em um 

reator (Erlenmeyer - 125 mL) dentro de uma incubadora refrigerada com agitação 

de 140 rpm. As quantidades precisas de óleo (10 g), de catalisador (percentagem 

relativa à massa de substrato) foram inicialmente pesadas na balança de precisão 

diretamente no reator, em seguida o volume relativo ao experimento de solução 

tampão foi adicionado ao meio de modo que a reação tenha início. Ao final de 2 

horas de reação, o conteúdo do reator é centrifugado a 4000 rpm por 10 minutos. 

 

4.3.5. Testes preliminares 
 

Para avaliar o pH, 1,5 gramas de semente in natura foi utilizada, juntamente 

com 6 mL de solução tampão de biftalato de potássio 0,1M, em temperatura de 

33°C. Para avaliar a temperatura foram utilizadas 2 gramas de sementes, 6 mL de 

da solução tampão citada previamente em pH 4,0. A avalição da quantidade de 

solução tampão, razão solução tampão/óleo (T/O), foram utilizadas 2 gramas de 

sementes e solução tampão de biftalato de potássio 0,1M pH 4,0 a 30°C. Diferentes 

experimentos não reportados foram realizados no início do trabalho a fim de se 
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obter algumas condições aproximadas de melhores rendimentos para a reação, já 

que para sementes in natura não há dados disponíveis na literatura.  

 

4.3.6. Perfil de concentração da solução tampão 
 

Para avaliar diferentes concentrações de solução tampão empregadas na 

hidrólise, duas soluções tampão indicadas para a faixa de pH de 4,0-5,0, foram 

testadas. Biftalato de potássio nas concentrações 0,01; 0,05; 0,1; 0,2 e 0,3 e 

acetato de sódio/ácido acético nas concentrações 0,01; 0,05; 0,1 e 0,2. As 

condições das reações foram de 6 mL de solução pH 4,0, 3 g de sementes, 

temperatura de 30 °C, 140 rpm, por 2 horas.  

 

4.3.7. Granulometria 
 

Para definir o tamanho de partícula a ser utilizado nas reações de hidrólise 

enzimática empregando sementes incubadas, as peneiras escolhidas foram de 0,6; 

0,5; 0,35 e 0,15 mm de abertura. As reações de hidrólise para avaliar o rendimento 

de cada tamanho foi de 1 g de semente peneirada, 6 mL de solução tampão pH 4,2 

e temperatura de 33 °C.  

 

4.3.8. Planejamentos experimentais 
 

Nas Tabelas 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 estão apresentados as variáveis e os níveis 

avaliados em cada planejamento fatorial para os sistemas empregando sementes 

in natura e incubadas em reações realizadas em incubadora refrigerada com 

agitação, e utilizando sementes in natura e incubadas em reações realizadas com 

auxílio de ultrassom, respectivamente. As variáveis são Temperatura (T), razão 

mássica solução tampão/óleo (T/O) e razão mássica catalisador/substrato (C/S) 

para os experimentos com agitação mecânica-orbital e Potência do ultrassom (Pot), 
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razão mássica solução tampão/óleo (T/O) e razão mássica catalisador/substrato 

(C/S) para os experimentos com auxílio de ultrassom. Os resultados dos 

planejamentos experimentais foram analisados usando o software Statistica versão 

7.0 (StatSoft Inc., USA). O rendimento da hidrólise enzimática foi a variável 

resposta do planejamento. O rendimento da hidrólise foi calculado de acordo com 

a Equação (9). A validação do modelo foi realizada usando o software Maple® 

(Waterloo Maple Inc., Canada), versão 13. 

 

Tabela 4-1 - Níveis de variáveis no planejamento experimental para sementes in 
natura em reações com agitação mecânica-orbital. 

Valores codificados -1,68 -1 0 1 1,68 

T (°C) 26,3 29 33 37 39,7 
T/O 0,1 0,3 0,6 0,9 1,1 
C/S  0,04 0,13 0,25 0,38 0,46 

 

 

Tabela 4-2 - Níveis de variáveis no planejamento experimental para sementes 
incubadas em reações com agitação mecânica-orbital. 

Valores codificados -1,68 -1 0 1 1,68 

T (°C) 20,2 25,0 32 39 43,8 
T/O 0,2 0,5 1,0 1,5 1,8 
C/S  0,008 0,025 0,05 0,075 0,092 

 

 

Tabela 4-3 - Níveis de variáveis no planejamento experimental para sementes in 
natura em reações com auxílio de ultrassom. 

Valores codificados -1,68 -1 0 1 1,68 

Pot (°C) 31,4 45,0 65,0 85 98,6 
T/O 0,07 0,45 1,0 1,55 1,93 
C/S  0,01 0,07 0,16 0,25 0,31 
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Tabela 4-4 - Níveis de variáveis no planejamento experimental para sementes 
incubadas em reações com auxílio de ultrassom. 

Valores codificados -1,68 -1 0 1 1,68 

Pot (°C) 31,4 45,0 65 85 98,6 
T/O 1,1 1,4 1,8 2,2 2,5 
C/S  0,01 0,02 0,04 0,05 0,06 

 

 

 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜	(%) =
𝐴𝐺𝐿	(%) − 𝐴𝐺𝐿(%)kl"m"Nn
100 − 𝐴𝐺𝐿(%)kl"m"Nn

 (9) 

Na qual 𝐴𝐺𝐿(%)kl"m"Nn é a porcentagem inicial de AGL no óleo de crambe. 

 

4.3.9. Cinética da reação 
 

Nas condições ótimas definidas a partir dos planejamentos fatoriais, foram 

realizados testes cinéticos a partir de experimentos distintos para cada tempo 

reacional.  

 

4.3.10. Reações realizadas em Ultrassom 
 

As reações foram realizadas em um reator (Erlenmeyer – 50 mL), em 

ultrassom (Marca: Ultronique, Modelo: DESRUPTOR, Potência: 500 W, Diâmetro 

da microponta: 4 mm), por 3 minutos. Utilizou-se um volume fixo de 25 mL de 

solução água e óleo. A razão de solução tampão/óleo (T/O), razão mássica de 

catalisador/substrato (C/S) e potência (Pot) foram determinados no planejamento.  

Ao final da reação, o substrato foi submetido à centrifugação por 20 minutos 

em rotação de 3000 rpm para então uma amostra de aproximadamente 1g de óleo 

ser coletada e analisada. 
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4.4. MODELAGEM MATEMÁTICA 

 

Para o desenvolvimento de um modelo cinético para a hidrólise enzimática do 

óleo de crambe, faz-se necessário a compreensão dos mecanismos reacionais e 

com base neles são desenvolvidas as taxas das reações para todos os compostos. 

Para completar o modelo um balanço molar deve ser feito, e condições iniciais 

estabelecidas, tendo dessa forma condições de resolver um sistema de equações 

e ajustar os dados experimentais sendo possível então simular o valor de 

parâmetros envolvidos no modelo. 

O modelo aqui proposto trata-se de uma simplificação do mecanismo cinético 

Ping Pong Bi Bi (PPBB). A hipótese adotada para simplificação do mecanismo 

cinético PPBB foi a de que as etapas de adsorção/dessorção do TG, DG e MG na 

superfície da enzima e a reação entre os complexos formados (TG•E, DG•E, MG•E) 

com a molécula de água são etapas limitantes da hidrólise enzimática do óleo de 

crambe. Outras considerações feitas para o modelo são: taxa de reação elementar; 

mistura ideal em fase liquida e processo isotérmico e isobárico. 

O mecanismo proposto para a reação é apresentado pelas Equações (10) a 

(15), onde [𝑇𝐺 • 𝐸], [𝐷𝐺 • 𝐸]	𝑒	[𝑀𝐺 • 𝐸] representam os complexos formados por tri, 

di e monoacilglicerídeos, respectivamente, com a enzima.  

 

𝑇𝐺 + 𝐸
tuv/

tw
-x[𝑇𝐺 • 𝐸] 

(10) 

[𝑇𝐺 • 𝐸] + 𝐻\𝑂
t{v/

t|
-x𝐷𝐺 + 𝐴𝐺𝐿 + 𝐸 

(11) 

𝐷𝐺 + 𝐸
t}v/

t~
-x[𝐷𝐺 • 𝐸] 

(12) 

[𝐷𝐺 • 𝐸] + 𝐻\𝑂
t�v/

t�
-x𝑀𝐺 + 𝐴𝐺𝐿 + 𝐸 

(13) 

𝑀𝐺 + 𝐸
t�v/

tu�
-x[𝑀𝐺 • 𝐸] 

(14) 
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[𝑀𝐺 • 𝐸] + 𝐻\𝑂
tuuv/

tuw
-x𝐺𝐿 + 𝐴𝐺𝐿 + 𝐸 

(15) 

 

Aplicando o balanço molar para cada espécie e considerando a produtividade 

com base na estequiometria, obtém-se o modelo da cinética enzimática para as 

diversas espécies envolvidas no mecanismo de produção de ácidos graxos, 

conforme as equações (16) a (24). 

 

𝑑(𝐶YS(𝑡))
𝑑𝑡 = −𝐾a. 𝐶YS(𝑡). 𝐶�(𝑡) + 𝐾\. 𝐶[YS•�](𝑡) 

(16) 

𝑑(𝐶]S(𝑡))
𝑑𝑡 = 𝐾c. 𝐶[YS•�](𝑡). 𝐶PwO(𝑡) − 𝐾�. 𝐶]S(𝑡). 𝐶RST(𝑡). 𝐶�(𝑡)

− 𝐾�. 𝐶]S(𝑡). 𝐶�(𝑡) + 𝐾�. 𝐶[]S•�](𝑡) 

(17) 

𝑑(𝐶_S(𝑡))
𝑑𝑡 = +𝐾�. 𝐶[]S•�](𝑡). 𝐶PwO(𝑡) − 𝐾�. 𝐶_S(𝑡). 𝐶�(𝑡). 𝐶RST(𝑡)

− 𝐾�. 𝐶_S(𝑡).𝐶�(𝑡) + 𝐾a�. 𝐶[_S•�](𝑡) 

(18) 

𝑑(𝐶P\�(𝑡))
𝑑𝑡 = −𝐾c. 𝐶[YS•�](𝑡). 𝐶PwO(𝑡) − 𝐾�. 𝐶[]S•�](𝑡). 𝐶PwO(𝑡)

− 𝐾aa. 𝐶[_S•�](𝑡). 𝐶PwO(𝑡) + 𝐾�. 𝐶]S(𝑡). 𝐶RST(𝑡). 𝐶�(𝑡)

+ 𝐾�. 𝐶_S(𝑡).𝐶�(𝑡). 𝐶RST(𝑡) + 𝐾a\. 𝐶ST(𝑡). 𝐶�(𝑡). 𝐶RST(𝑡) 

(19) 

𝑑(𝐶ST(𝑡))
𝑑𝑡 = 𝐾aa. 𝐶[_S•�](𝑡). 𝐶PwO(𝑡) − 𝐾a\. 𝐶ST(𝑡). 𝐶�(𝑡). 𝐶RST(𝑡) 

(20) 

𝑑(𝐶RST(𝑡))
𝑑𝑡 = 𝐾c. 𝐶[YS•�](𝑡). 𝐶PwO(𝑡) + 𝐾�. 𝐶[]S•�](𝑡). 𝐶PwO(𝑡)

+ 𝐾aa. 𝐶[_S•�](𝑡). 𝐶PwO(𝑡) − 𝐾�. 𝐶]S(𝑡). 𝐶RST(𝑡). 𝐶�(𝑡)

− 𝐾�. 𝐶_S(𝑡).𝐶�(𝑡). 𝐶RST(𝑡) − 𝐾a\. 𝐶ST(𝑡). 𝐶�(𝑡). 𝐶RST(𝑡) 

(21) 

 

E os balaços de massa para os intermediários reativos são os seguintes: 

 

𝑑(𝐶YS•�(𝑡))
𝑑𝑡 = 𝐾a. 𝐶YS(𝑡). 𝐶�(𝑡) − 𝐾\. 𝐶[YS•�](𝑡) − 𝐾c. 𝐶PwO(𝑡). 𝐶[YS•�](𝑡)

+ 𝐾�. 𝐶]S(𝑡). 𝐶RST(𝑡). 𝐶�(𝑡) 

(22) 
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𝑑(𝐶]S•�(𝑡))
𝑑𝑡 = 𝐾�. 𝐶]S(𝑡). 𝐶�(𝑡) − 𝐾�. 𝐶[]S•�](𝑡) − 𝐾�. 𝐶[]S•�](𝑡). 𝐶PwO(𝑡)

+ 𝐾�. 𝐶_S(𝑡).𝐶�(𝑡). 𝐶RST(𝑡) 

(23) 

𝑑(𝐶_S•�(𝑡))
𝑑𝑡 = 𝐾�. 𝐶_S(𝑡). 𝐶�(𝑡) − 𝐾a�. 𝐶[_S•�](𝑡) − 𝐾aa. 𝐶[_S•�](𝑡). 𝐶PwO(𝑡)

+ 𝐾a\. 𝐶ST(𝑡). 𝐶�(𝑡). 𝐶RST(𝑡) 

(24) 

 

O balanço molar para a concentração de enzimas livres foi baseado nas 

concentrações de complexos enzima-substrato e concentração total de enzima 

(𝐶��), e está representado na equação (25).  As concentrações enzimáticas 𝐶�� 

foram calculadas de acordo com Tully e Beevers (1976), que estudaram o 

fracionamento do corpo proteico da semente de mamona e concluíram que 17% 

era composto por proteínas responsáveis pelo processo de hidrólise (lipases).   

 

𝐶�� = 𝐶�(𝑡) = 𝐶�� − 𝐶[YS•�](𝑡) − 𝐶[_S•�](𝑡) − 𝐶[]S•�](𝑡) (25) 

 

As condições iniciais são apresentadas pelas equações de (26) a (31). Todos 

os valores de concentração estão expressos em mol.kg-1 e foram calculados para 

cada componente baseados na média da massa molecular do óleo de crambe, 

massa de cada componente e massa total de óleo e água. A massa molecular da 

enzima de 59kDa foi obtida do trabalho desenvolvido por Eastmond (2004): 

 

𝐶YS(0) = 𝐶YS,���� (26) 

𝐶]S(0) = 0	 (27) 

𝐶_S(0) = 0	 (28) 

𝐶ST(0) = 0	 (29) 

𝐶RST(0) = 𝐶RST,���� (30) 

𝐶P\O(0) = 𝐶P\O,����	 (31) 

 

Os parâmetros do modelo matemáticos (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, 

K11 e K12) foram estimados a partir dos dados experimentais da cinética da hidrólise 
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enzimática do óleo de crambe (AGL, TG, DG e MG) e da minimização da função 

objetivo representada pela Equação (32). O método de otimização simplexDowhill 

desenvolvido por Nelder e Mead (1964) foi utilizada na busca do mínimo da função 

objetivo. 

 

𝑜𝑏 =���𝐶�"��� − 𝐶�"����
\

l�

"�a

lm

��a

 
(32) 

 

Em que: 

𝑛𝑐= número de componentes (TG, DG, MG e AGL); 

𝑛𝑑= número de dados experimentais; 

𝐶�"���= concentração experimental do componente 𝑗; 

𝐶�"���= concentração do componente 𝑗 calculado pelo modelo; 

Dessa forma, a partir do modelo proposto, equações de (10) a (15), as 

equações de (16) a (32) puderam ser utilizadas para modelar o comportamento e 

determinar os parâmetros cinéticos das reações de hidrólise do óleo de crambe. 

Para a solução do modelo matemático foi utilizado o método numérico de 

Rosenbrock (1963), utilizando o software Maple®,versão 13 (Waterloo Maple Inc., 

Canada).   
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

O objetivo do presente trabalho foi reportar condições otimizadas para o uso 

das sementes de mamona como fonte de lipase, apresentando resultados para um 

processo bruto (sementes in natura) e usando sementes pré-tratadas (incubadas). 

Experimentos preliminares foram realizados usando a semente moída inteira (in 

natura) e foi observado que devido ao óleo presente na semente não foi possível 

obter a granulometria das partículas uma vez que as partículas formavam 

agregados maiores. Portanto, o catalisador aqui denominado “in natura” foi 

empregado moído e sem classificação granulométrica. Para as partículas livres de 

óleo (incubadas), assim como já foi reportado previamente na literatura (Cavalcanti 

et al., 2007; Pierozan et al., 2009; Avelar et al., 2013; Coelho, Santos, Domingues, 

& Mendes, 2013; Bressani, Garcia, Hirata, & Mendes, 2014; El-Hefnawy & Sakran, 

2014; Salaberría, Palla, & Carrín, 2017), as sementes foram usadas após moagem, 

extração do óleo e peneiramento para classificação granulométrica.  

Nesse sentido, os resultados estão apresentados inicialmente como 

resultados separados para os dois casos independentes, em seguida a avaliação 

das duas formas de uso da semente (in natura e incubada) é apresentada. A 

avaliação dos dois usos da semente em diferentes condições tem suporte de 

conceitos termodinâmicos já que tais condições podem afetar somente a cinética 

da reação na qual atingirá o equilíbrio, mas não a condição de equilíbrio em si 

(rendimento final da reação). 

 

5.1. EXTRAÇÃO DO ÓLEO DA SEMENTE DE MAMONA 

 

O experimento para determinar a porcentagem de óleo presente nas 

sementes empregadas nesse trabalho foi feito em duplicata, e a porcentagem 

encontrada foi de 45,87±1,11%.  

Severino et al. (2008) pesquisaram o teor de óleo em 10 diferentes genótipos 

de mamoneira e verificaram que todos variavam entre 43 e 47%, entre as 
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variedades estudadas também estava o genótipo AI Guarany, empregado no 

presente trabalho, para o qual obtiveram 46,5% de teor de óleo.  

 

5.2. REAÇÕES COM AGITAÇÃO MECÂNICA-ORBITAL  

 

5.2.1. Sementes in natura 
 

5.2.1.1. Testes preliminares 

 

Inicialmente foram realizados experimentos a fim de avaliar as melhores 

condições de pH, temperatura e quantidade de solução. Nas Tabelas 5.1, 5.2 e 5.3 

estão demonstrados os valores de pH, temperatura e quantidade de solução, 

respectivamente, assim como os resultados obtidos. Os erros apresentados são 

relativos ao erro analítico, sendo que a análise de titulometria foi realizada em 

triplicata para cada experimento. 

A acidez inicial do óleo de crambe era de 10,016±0,089%. 

Tabela 5-1 - Teste de pH: razão catalisador/substrato 0,094, 6mL de solução 
tampão, 33°C,140 rpm por 2 horas. 

pH Rendimento (%) Erro (%) 

3,5 20,126 0,043 

4,0 25,051 0,575 

4,2 32,049 0,076 

4,5 29,438 0,167 

5,0 4,374 1,294 

5,5 2,753 0,051 
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Tabela 5-2 - Teste de temperatura: razão catalisador/substrato 0,125, 6 mL de 
solução tampão pH 4, 140 rpm por 2 horas. 

Temperatura (°C) Rendimento (%) Erro (%) 

28 58,213 0,651 

33 62,598 0,766 

40 55,503 0,619 

45 34,669 0,136 

 

Tabela 5-3 - Teste de quantidade de solução: razão catalisador/substrato 0,125, 
33°C, tampão pH 4, 140 rpm por 2 horas. 

Razão mássica 
T/O 

Razão molar 
T/O 

Rendimento (%) Erro (%) 

0,2 11:1 45,513 0,284 

0,4 22:1 49,450 0,284 

0,6 33:1 58,725 1,058 

0,8 44:1 56,785 0,268 

1,0 55:1 40,800 0,005 

2,0 110:1 37,483 0,255 

 

O pH empregado na solução tampão foi estudado mais especificamente na 

faixa de pH 5 uma vez que resultados encontrados na literatura demonstravam que 

essa seria a faixa ótima. Ory et al. (1962) estudaram as propriedades da lipase da 

sementes de mamona e a definiram com uma lipase ácida com pH ótimo de 4,3. 

Santos et al., (2013) também estudaram o efeito do pH na hidrólise de diferentes 

óleos e verificaram que a faixa ótima de pH é de 4,5 para lipases advindas de 

sementes de mamona. 

A temperatura ótima para a enzima foi avaliada em torno de 33°C. Segundo 

Malcata et al. (1992), para a maioria das lipases imobilizadas a faixa ótima de 

temperatura reacional é de 30°C a 62°C. 

Para a quantidade de solução tampão presente na reação, valores de razão 

molar acima de 30:1 T/O (0,6:1 razão mássica) se mostrou suficiente para bons 

rendimentos, acima de 50% nas condições avaliadas. Porém o aumento na razão 

foi prejudicial para o rendimento, com valores acima da razão molar de 55:1 (1:1 
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razão mássica) foram obtidos rendimentos menores que 40%. Segundo Colombié 

et al. (1998), um microambiente eficiente para a hidrólise de óleos requer uma razão 

ótima entre água e óleo na reação. Alguns autores, tais como Colombié et al. 

(1998), Yan E Nagahama (2003) e Ting et al. (2006), estudaram o efeito da razão 

água/óleo na reação de hidrólise enzimática e verificaram que baixas 

concentrações de água podem alterar o equilíbrio termodinâmico da reação 

favorecendo a esterificação. Assim, altas concentrações de água são necessárias 

para favorecer a reação de hidrólise. Segundo Yan e Nagahama (2003) a atividade 

hidrolítica das lipases é conhecida por aumentar conforme o aumento da água. 

Porém como pode ser observada, empregando solução tampão a eficiência da 

reação aumentou até certo ponto, e diminuiu a partir de razão molar maior que 40:1, 

o que mostra que existe uma razão ótima para a reação.  

Observou-se, portanto que as lipases das sementes de mamona in natura 

apresentaram maior atividade de hidrólise no óleo de crambe nas condições de pH 

4,2, temperatura de 33 °C e 0,6 razão mássica de solução tampão/óleo.  

 

5.2.1.2. Perfil de concentração da solução tampão 

 

Para avaliar a melhor solução tampão a ser empregada nos experimentos de 

hidrólise do óleo de crambe, foram realizados experimentos com a semente in 

natura e duas soluções tampão indicadas para a faixa de pH de 4 a 5 foram 

utilizadas em diferentes concentrações. Tais soluções foram biftalato de potássio e 

Acetato de sódio/ácido acético e os valores das concentrações assim como os 

resultados de rendimento obtidos estão apresentados na Tabela 5.4.  
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Tabela 5-4 - Perfil de concentração de soluções tampão pH 4 para a hidrólise de 
óleo de crambe. 

Concentração (M) Biftalato de potássio Acetato sódio/Ácido acético 

 Rendimento (%) Erro (%) Rendimento (%) Erro (%) 
0,01 72,804 0,004 44,341 0,031 

0,05 89,733 0,425 87,992 2,329 

0,1 90,078 0,693 91,207 0,194 

0,2 69,574 0,061 91,954 0,471 

 

Ambas soluções apresentaram baixas conversões quando em concentrações 

baixas, o que provavelmente se deve ao fato de que em baixas concentrações 

ocorre uma maior variação do pH durante a reação, prejudicando o processo. 

Porém, observa-se que a solução de biftalato de potássio apresenta uma maior 

variação de rendimento em relação à concentração, quando a concentração é 

superior a 0,1 M o rendimento cai, o que sugere que em altas concentrações a força 

iônica exercida atrapalha a reação.   

COELHO et al., (2013) verificaram a variação da concentração de tampão de 

pH 4,5 de acetato de sódio/ácido acético de 0,1 para 0,2 M na hidrólise do óleo de 

milho, e observaram que não houve variação significativa no rendimento, dessa 

forma conclui-se que a solução tampão acetato/ácido acético é mais indicada para 

a reação por apresentar maior estabilidade. 

A partir dessas condições foi proposto um planejamento fatorial DCCR 23 para 

o melhor estudo das variáveis temperatura, razão mássica solução tampão/óleo e 

razão mássica catalisador/substrato. As condições fixadas no planejamento foram 

de pH 4,2 com uso de solução tampão de acetato de sódio/ácido acético e agitação 

de 140 rpm por duas horas de reação. Os níveis centrais do planejamento foram 

definidos de acordo com os testes preliminares, sendo temperatura de 33 °C, T/O 

de 0,6 e C/S de 0,25. 
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5.2.1.3. Planejamento fatorial DCCR 2³ 

 

A fim de avaliar os efeitos de temperatura (T) e razões mássicas solução 

tampão/óleo (T/O) e catalisador/substrato (C/S) no rendimento da hidrólise 

enzimática do óleo de crambe, foram realizados experimentos baseados no 

planejamento DCCR. Na Tabela 5.5 estão apresentados os resultados 

experimentais empregando sementes in natura como catalisadores da reação, os 

quais apresentam rendimentos de hidrólise enzimática variando entre 22,3 a 87,7% 

nas condições investigadas. 

 

Tabela 5-5 - Rendimento para o planejamento fatorial DCCR para reações de 
hidrólise empregando sementes in natura, solução tampão pH 4,2 e 140 rpm pelo 

período de 2 horas. 

Níveis codificados Níveis reais 
Exp. T (°C) T/O C/S T (°C) T/O C/S Rend. 

(%) 
1 -1 -1 -1 29 0,3 0,13 55,4 
2 1 -1 -1 37 0,3 0,13 58,6 
3 -1 1 -1 29 0,9 0,13 72,6 
4 1 1 -1 37 0,9 0,13 75,3 
5 -1 -1 1 29 0,3 0,38 62,4 
6 1 -1 1 37 0,3 0,38 62,6 
7 -1 1 1 29 0,9 0,38 84,7 
8 1 1 1 37 0,9 0,38 83,0 
9 -1,682 0 0 26,3 0,6 0,25 83,2 

10 1,682 0 0 39,7 0,6 0,25 79,6 
11 0 -1,682 0 33 0,1 0,25 25,5 
12 0 1,682 0 33 1,1 0,25 87,7 
13 0 0 -1,682 33 0,6 0,04 22,3 
14 0 0 1,682 33 0,6 0,46 79,7 

PC1 0 0 0 33 0,6 0,25 81,1 
PC2 0 0 0 33 0,6 0,25 78,0 
PC3 0 0 0 33 0,6 0,25 81,2 
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A partir do gráfico de Pareto (Figura 5.1) observa-se que as variáveis 

significativas (nível de significância de 95%) foram as razões mássicas tampão/óleo 

e catalisador/substrato. Ambas variáveis possuem efeitos lineares positivos no 

rendimento da hidrólise e efeitos quadráticos negativos, sendo que o efeito linear 

da razão tampão/óleo foi o mais significativo. A variável da temperatura não foi 

significativa nas condições avaliadas. A partir do software Statistica foi possível a 

construção do modelo que represente o rendimento do processo (Equação 33), 

com nível de significância de 95% e coeficiente de regressão de 0,84.  

Usando o software Maple®, o ponto ótimo da equação de segunda ordem foi 

encontrado nas condições de 33°C, 0,87 razão mássica tampão/óleo e 0,31 razão 

mássica catalisador/substrato com o valor previsto de 90,8% de rendimento. Um 

experimento foi conduzido na condição ótima e o rendimento foi de 87,6±1,8%, o 

que confirma que sob as condições investigadas o modelo pode representar 

satisfatoriamente o rendimento da reação de hidrólise. 

 

 

Figura 5.1 - Diagrama de pareto, sob um intervalo de 95% de confiança. 
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𝑅𝑒𝑛𝑑	(%) = 	90,9 − 7,7 ∗ 𝑇 + 0,1 ∗ 𝑇\ + 138,1 ∗ 𝑇 𝑂⁄ − 76,6	(𝑇 𝑂⁄ )\ + 410,7 𝐶 𝑆⁄

− 576,2(𝐶 𝑆⁄ )\ − 0,2 ∗ 𝑇 ∗ 𝑇 𝑂⁄ − 1,8 ∗ 𝑇 ∗ 𝐶 𝑆⁄ + 25,4 ∗ 𝑇 𝑂⁄ ∗ 𝐶/𝑆 
(33) 

 

A verificação da validade do modelo foi realizada pela análise do teste de 

Fisher. Quando Fcalc>Ftab o modelo é válido e se ajusta bem aos dados 

experimentais. Na Tabela 5.6 está apresentada a análise da variância para o 

delineamento, bem como, o valor de Ftab e Fcalc. O coeficiente de regressão 

encontrado foi de 0,84, o que significa que o rendimento em ácidos graxos como 

função das razões de tampão/óleo e catalisador/substrato na faixa de condições 

investigadas pode ser bem explicado pelo modelo apresentado pela Equação 33. 

 

Tabela 5-6 - Análise da variância para o planejamento DCRR. 

Fonte de variação SQ GL QM Fcalc Ftab 
Regressão 5001,97 4 1250,49 13,67 3,26 
Resíduos 1097,84 12 91,49   

Total 6099,81 16    
 

A partir do modelo foi possível a construção das superfícies de resposta 

representadas pelas Figuras 5.2, 5.3 e 5.4, a partir das quais é possível observar-

se as tendências do modelo ao se variar os efeitos abrangidos por esse estudo.  
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Figura 5.2 - Influência da temperatura e razão solução tampão/óleo sob o 
rendimento da hidrólise do óleo de crambe empregando semente de mamona in 

natura. 

 

Figura 5.3 - Influência da temperatura e razão catalisador/substrato sob rendimento 
da hidrólise do óleo de crambe empregando semente de mamona in natura. 
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Figura 5.4 - Influência da razão solução tampão e razão catalisador/substrato sob 
rendimento da hidrólise do óleo de crambe empregando semente de mamona in 

natura. 

 

Pelas Figuras 5.2 e 5.3 observa-se a pouca relevância do efeito da 

temperatura para o processo, já pela Figura 5.4, na qual os dois fatores 

significativos são analisados, razões mássicas tampão/óleo e catalisador/substrato, 

é possível observar-se o comportamento parabólico da superfície de resposta. Tal 

comportamento é típico para hidrólise enzimática quando a quantidade de solução 

tampão é variada na reação (CAVALCANTI-OLIVEIRA et al., 2010; CHUA et al., 

2012), já que o excesso de água pode aumentar a espessura da camada de água 

formada ao redor da enzima, o que causa que os reagentes orgânicos e os produtos 

com pouca solubilidade em meio aquoso tenham dificuldade na difusão através da 

camada de água até o centro ativo da enzima (YADAV; DEVI, 2004), porém o 

excesso de óleo pode resultar no aumento da viscosidade da emulsão pela 

aglomeração de gotas de óleo (MCCLEMENTS; WEISS, 2005). Awadallak et al., 

(2016) estudando a hidrólise de óleo de soja catalisada por fosfolipase observou 

que o aumento da concentração de óleo aumentava a taxa reacional da reação de 

hidrólise, porém, quando a fração de óleo estava em torno de 40% (m/m), o 

comportamento não era mais o esperado e a taxa da reação tem um declínio, o que 

se concluiu ser consequência da inibição por substrato. Além disso, os autores 
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mostraram que na faixa de fração de óleo entre 35-50% (m/m) havia um grande 

aumento na viscosidade do substrato, e, portanto, foi sugerido que nessa faixa 

acontecia a inversão das fases. Comportamento similar foi observado no presente 

trabalho, sendo que houve redução no rendimento da hidrólise nos níveis mais 

baixos de razão mássica solução tampão/óleo (abaixo de 0,4), o que corresponde 

aos níveis mais altos de fração de óleo.  

 

5.2.1.4. Cinética da reação 

 

As reações foram realizadas nas condições ótimas obtidas pela Equação 33 

(33°C, 0,87 T/O e 0,31 C/S) a 140 rpm de agitação e pH 4.2. Na Tabela 5.7 estão 

apresentados os valores de rendimento da reação em função do tempo, uma das 

reações foi realizada em triplicata e o erro calculado para o rendimento foi de 

1,47%. Também foram realizadas as análises da MG, DG e TG, que juntamente 

com os valores de AGL estão apresentados na Tabela 5.7 e Figura 5.5. Com esses 

resultados é possível avaliar a cinética completa da reação. Observa-se que após 

120 minutos (2 horas), praticamente não há mais aumento do rendimento, que 

alcança 87% (1,12 mol kg-1) e após 240 minutos (4 horas) alcança 91% (1,17 mol 

kg-1). Levando-se em conta o tempo reacional de duas horas para atingir quase 

90% de rendimento e condições amenas de temperatura e pressão (33 °C e 

pressão atmosférica), pode se concluir que a utilização das sementes in natura no 

processo de hidrólise do óleo de crambe foi satisfatória.  
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Tabela 5-7 - Cinética da reação de hidrólise enzimática empregando sementes in 
natura Condições reacionais: 33°C, 0,87 T/O e 0,31 C/S. 

Tempo (min) Rendimento (%) AGL (%) MG (%) DG (%) TG (%) 

0 - 9,18 0,00 0,00 90,82 

10 50,24 54,81 4,12 35,88 5,18 

20 66,46 69,54 3,64 21,68 5,14 

30 73,29 75,74 3,11 16,73 4,42 

60 82,72 84,30 2,40 10,91 2,38 

120 87,37 88,53 1,55 7,56 2,36 

180 90,00 90,92 1,38 6,23 1,48 

240 91,22 92,02 1,36 5,22 1,40 

300 89,94 90,86 1,52 6,26 1,36 

 

 

Figura 5.5 - Cinética da hidrólise enzimática do óleo de crambe empregando 
sementes de mamona in natura (33°C, 0,87 T/O e 0,31 C/S). 
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O tempo de reação para a hidrólise de óleo catalisada pela lipase provinda 

das sementes de mamona é baixo quando comparado com hidrólise de óleo 

catalisada por lipases comerciais, como pode ser observado em trabalhos como o 

de Cavalcanti-Oliveira et al., (2010) que estudou a hidrólise de óleo de soja 

catalisada por lipase Thermomyces lanuginosus e reportou um tempo de 48 horas 

para atingir o máximo rendimento (89%). Watanabe et al., (2007) estudando a 

hidrólise de óleo ácido, produto secundário de processo de refino de óleo, usou a 

lipase Candida rugosa e reportou rendimento de 92% após 24 horas de reação. 

Usando uma mistura das lipases comerciais Thermomyces lanuginosus e 

Rhizomucor miehei, Rodrigues e Ayub, (2011) obtiveram 95% de rendimento na 

hidrólise de óleo de soja após 10 horas de reação.   

 

5.2.1.5. Modelagem matemática 

 

Um modelo matemático baseado no mecanismo cinético Ping Pong Bi Bi com 

as simplificações já discutidas previamente, foi empregado para descrever os 

dados experimentais da cinética da hidrólise enzimática do óleo de crambe 

empregando sementes in natura. As concentrações iniciais calculadas para ácidos 

graxos livres, triglicerídeos, água e enzima inicial foram respectivamente:𝐶RST(0) =

0,12	 ��n
t£

;	𝐶YS(0) = 0,40	��n
t£

;	𝐶P\O(0) = 20,00	��n
t£

 e 𝐶�� = 0,00041��n
t£
. 

Os valores estimados para os parâmetros da curva cinética ajustada aos 

dados experimentais estão apresentados na Tabela 5.8.  
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Tabela 5-8 - Valores estimados do modelo cinético da hidrólise enzimática do óleo 
de crambe empregando sementes de mamona in natura. 

Parâmetro Valor 

𝐾a (kg mol-1 h-1) 1,58x106 

𝐾\ (h-1) 1,49x103 

𝐾c (kg mol-1 h-1) 1,64x106 

𝐾� (kg² mol-2 h-1) 5,42x109 

𝐾� (kg mol-1 h-1) 4,83x103 

𝐾� (h-1) 1,32x105 

𝐾� (kg mol-1 h-1) 5,87x105 

𝐾� (kg² mol-2 h-1) 7,61x105 

𝐾�	(kg mol-1 h-1) 1,82x104 

𝐾a�	(h-1) 1,05x101 

𝐾aa	(kg mol-1 h-1) 2,60x103 

𝐾a\	(kg² mol-2 h-1) 4,36x106 

 

Os valores de K representam os valores das constantes cinéticas do modelo 

proposto, o que significa que quanto maior seu valor, maior é a velocidade da 

reação para a etapa representada pelo parâmetro. Dessa forma, é possível se fazer 

uma avaliação sobre as etapas lentas e mais rápidas do processo a partir da 

comparação entre os valores dos parâmetros. Na Tabela 5.8 observa-se que as 

constantes K11 e K5 são as menores entre as constantes com unidades kg.mol-1.h-

1, observa-se ainda que o parâmetro K4 apresenta o maior valor entre as 

constantes, tal parâmetro representa uma reação reversa onde DG reage com AGL 

e enzima retornando ao complexo TG.E, tais resultados levam a conclusão de um 

meio rico em AGL pode levar a formação de diglicerídeos diminuindo o rendimento 

da reação. Tal fato talvez poderia ser observado com mais clareza caso a cinética 

fosse conduzida por um tempo maior. Nos experimentos realizados foi observado 

decréscimo no rendimento de 91,2% após 240 minutos para 89,4% após 300 
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minutos, porém tais valores apresentam-se dentro da margem de erro, e não é 

possível se fazer uma conclusão.   

As curvas experimentais e ajustadas pelo modelo são apresentadas na Figura 

5.6. O coeficiente de determinação para a curva de AGL foi de 0,9988, para TG foi 

de 1,00, para DG de 0,9947 e para MG de 0,9662. Como se pode observar, ocorre 

um declínio na concentração de TG (Fig. 5.6 (d)) conforme a de AGL (Fig. 5.6 (a)) 

aumenta, o que é o comportamento esperado. Também esperado é um ponto de 

máximo na concentração de DG (Fig. 5.6 (c)) e MG (Fig. 5.6 (b)), comportamento 

típico para compostos intermediários de uma reação. Todos os perfis de 

concentração estão consistentes com o princípio de conservação de massa 

(∑ 𝑚"
�
"�a =constant, i = TG, DG, MG, GL, H2O e AGL). Na Figura 5.8 também estão 

representados os resultados simulados para os perfis de concentração de glicerol 

(Fig. 5.6 (e)) e água (Fig. 5.6 (f)). No geral, pode se observar que o equilíbrio da 

reação de hidrólise enzimática do óleo de crambe foi atingido em torno de 180 

minutos, alcançando um valor de acidez de aproximadamente 91% 

(aproximadamente 1,15 mol.kg-1). 

A partir da determinação das taxas (valores de K), a habilidade do modelo 

matemático em prever o rendimento da reação (em termos de índice de acidez) foi 

avaliada. Para tanto, dados experimentais adicionais, obtidos em condições 

independentes daquelas usadas para determinar os valores de K, foram utilizadas. 

As condições usadas para o estudo da capacidade preditiva do modelo cinético 

foram experimentos do planejamento experimental realizados em temperatura 

semelhante aos experimentos da curva cinética (33 °C) - experimentos 12 e 14 e 

pontos centrais. Tais dados foram escolhidos devido ao fato de que as constantes 

das taxas (K) são dependentes da temperatura, porém não devem ser influenciadas 

pelas outras condições avaliadas no planejamento (T/O, C/S).  

Os valores de AGL obtidos experimentalmente e os preditos pelo modelo 

estão apresentados na Tabela 5.9. Baseado nos valores de desvio pode ser 

observado que o modelo foi capaz de prever os dados de AGL dentro das condições 

avaliadas com um desvio médio de 2,9%. Portanto, baseado na análise geral da 

modelagem e simulação da hidrólise enzimática do óleo de crambe empregando 

sementes in natura com agitação mecânica-orbital, o modelo pode ser considerado 
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uma ferramenta importante para o entendimento dos mecanismos da reação e 

também para otimização do processo em condições 
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Figura 5.6 –  Curvas experimentais e modelagem cinética da hidrólise do óleo de crambe 
empregando sementes in natura: a) CAGL (mol kg-1); b) CMG (mol kg-1);  c) CDG (mol kg-1); d) 
CTG (mol kg-1); e) CGL (mol kg-1); f) CH2O (mol kg-1). Condições: 33°C; 0,87 T/O; 0,31 C/S; 130 

rpm e pH 4.2. 
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Tabela 5-9 - Validação do modelo cinético da hidrólise enzimática do óleo de 
crambe empregando sementes de mamona in natura. 

Exp. T (°C) T/O C/S AGL experimental 
(%) 

AGL simulado 
(%) 

Desvioa 
(%) 

12 33 1,1 0,25 88,81 83,21 6,30 

14 33 0,6 0,46 81,53 79,97 1,90 

PC1 33 0,6 0,25 82,80 80,52 2,76 

PC2 33 0,6 0,25 79,98 80,52 0,67 

PC3 33 0,6 0,25 82,89 80,52 2,86 

a Desvio:	𝐷 = 100R¦§�n¨��(�d©)
�

, onde E é o valor Experimental, S é o valor Simulado.  

 

5.2.2. Sementes incubadas 
 

5.2.2.1. Granulometria 

 

Inicialmente experimentos foram realizados a fim de determinar a melhor faixa 

de tamanho de partículas das sementes incubadas empregadas nas reações de 

hidrólise. As faixas granulométricas assim como os respectivos rendimentos são 

apresentados na Tabela 5.10, onde o erro apresentado é o erro devido a análise 

experimental que foi realizada em triplicata para cada experimento.  

 

Tabela 5-10 - Rendimento da hidrólise do óleo de crambe empregando diferentes 
tamanhos de partícula de sementes de mamona incubada. 

Peneira (mm) Rendimento (%) Erro (%) 
0,600 34,459 1,033 

0,500 56,023 0,373 

0,355 65,841 0,329 

0,150 71,919 0,084 
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Como a diminuição do tamanho de partícula aumenta a área de superfície de 

contato entre catalisador e substrato era esperado que os menores tamanhos 

alcançassem maiores conversões, o que foi observado. Dessa foram, a peneira de 

menor abertura disponível foi empregada para obter a granulometria desejada nas 

etapas seguintes em que as sementes incubadas foram empregadas.  

 

5.2.2.2. Planejamento fatorial DCCR 2³ 

 

Sendo o objetivo desse trabalho obter resultados otimizados para emprego 

das sementes de mamona na forma in natura e incubada na hidrólise do óleo de 

crambe, testes preliminares foram conduzidos para cada um dos extratos afim de 

se avaliar as melhores condições de uso para cada um. A partir de tais testes ficou 

evidente que cada extrato apresentava melhores condições rendimentos em 

diferentes condições operacionais devido às suas diferentes características físicas. 

Dessa forma, após alguns experimentos foram definidos os níveis das variáveis 

para o planejamento DCCR. Na Tabela 5.11 estão apresentados os resultados dos 

experimentos envolvendo o uso de sementes incubadas (livres de óleo) os quais 

apresentam uma variação no rendimento de hidrólise entre 13,7 a 79,4% nas 

condições investigadas.  

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Tabela 5-11 - Rendimento para o planejamento fatorial DCCR para reações de 
hidrólise empregando sementes incubadas, solução tampão pH 4,2 e 140 rpm pelo 

período de 2 horas. 
 Níveis codificados Níveis Reais  

Exp. T (°C) T/O C/S T (°C) T/O C/S Rendimento (%) 
1 -1 -1 -1 25 0,5 0,025 43,1 
2 1 -1 -1 39 0,5 0,025 50,4 
3 -1 1 -1 25 1,5 0,025 44,7 
4 1 1 -1 39 1,5 0,025 57,0 
5 -1 -1 1 25 0,5 0,075 66,2 
6 1 -1 1 39 0,5 0,075 72,4 
7 -1 1 1 25 1,5 0,075 68,3 
8 1 1 1 39 1,5 0,075 69,4 
9 -1,682 0 0 20,2 1 0,05 67,1 

10 1,682 0 0 43,8 1 0,05 67,7 
11 0 -1,682 0 32 0,2 0,05 45,2 
12 0 1,682 0 32 1,8 0,05 75,4 
13 0 0 -1,682 32 1 0,008 13,7 
14 0 0 1,682 32 1 0,092 75,1 

PC1 0 0 0 32 1 0,05 67,0 
PC2 0 0 0 32 1 0,05 68,7 
PC3 0 0 0 32 1 0,05 65,4 

 

A partir do gráfico de Pareto (Figura 5.7) observa-se que as variáveis 

significativas (nível de significância de 95%) foram a razão mássica 

catalisador/substrato (efeitos linear e quadrático) a razão mássica tampão/óleo e 

temperatura (somente efeitos lineares). Com exceção do efeito quadrático da razão 

C/S todos os efeitos foram positivos no rendimento da hidrólise enzimática, sendo 

que o efeito linear da razão C/S foi o mais significativo. A partir do software Statistica 

(versão 13) foi possível a construção do modelo que represente o rendimento do 

processo (Equação 34), com nível de significância de 95% e coeficiente de 

regressão de 0,87.  

Usando o software Maple®, o ponto ótimo da equação de segunda ordem foi 

encontrado nas condições de 43,8°C, 1,8 razão mássica tampão/óleo e 0,07 razão 

mássica catalisador/substrato com o valor previsto de 83,4% de rendimento. Um 
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experimento foi conduzido na condição ótima e o rendimento foi de 81,2±1,2%, o 

que confirma que sob as condições investigadas o modelo pode representar 

satisfatoriamente o rendimento da reação de hidrólise. 

 

 

Figura 5.7 - Diagrama de pareto, sob um intervalo de 95% de confiança. 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑	(%) = 	−20,5 − 0,1 ∗ 𝑇 + 28,9 ∗ 𝑇 𝑂⁄ − 7,9 ∗ (𝑇 𝑂⁄ )\ + 2107,9 ∗ 𝐶 𝑆⁄

− 11956,0	(𝐶 𝑆⁄ )\ − 8,8 ∗ 𝑇 ∗ 𝐶 𝑆⁄ − 91,0 ∗ 𝑇 𝑂⁄ ∗ 𝐶/𝑆 

(34) 

 

A verificação da validade do modelo foi realizada pela análise do teste de 

Fisher. Quando Fcalc>Ftab o modelo é válido e se ajusta bem aos dados 

experimentais. Na Tabela 5.12 esá apresentada a análise da variância para o 

delineamento, bem como, o valor de Ftab e Fcalc. O coeficiente de regressão 

encontrado foi de 0,87, o que significa que o rendimento em ácidos graxos como 

função das razões de tampão/óleo e catalisador/substrato na faixa de condições 

investigadas pode ser bem explicado pelo modelo apresentado pela Equação 34. 
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Tabela 5-12 - Análise da variância para o planejamento DCRR. 

Fonte de variação SQ GL QM Fcalc Ftab 

Regressão 3461,36 4 865,34 17,31 3,25 

Resíduos 599,80 12 49,98   

Total 4061,16 16    

 

A partir do modelo foi possível a construção das superfícies de resposta 

representadas pelas Figuras 5.12, 5.13 e 5.14, a partir das quais é possível 

observar-se as tendências do modelo ao se variar os efeitos abrangidos por esse 

estudo. 

Pelas Figuras 5.8, 5.9 e 5.10 é possível observar-se que apesar de a variável 

temperatura ter sido significativa no processo, ao nível de 95% de confiança, seu 

efeito é pequeno na variação da superfície de resposta, embora, como pode ser 

observado na Figura 5.8 o rendimento pode ser elevado se os valores de razão 

solução tampão/óleo e temperatura forem aumentados simultaneamente. A razão 

tampão/óleo também teve um efeito menor quando comparado ao efeito da 

variação da razão catalisador/substrato, como pode ser visto na Figura 5.9. 

Diferentemente das reações com sementes in natura, o efeito catalisador/substrato 

foi o mais significativo quando as sementes incubadas foram utilizadas. Uma 

possível explicação é de que o tamanho das partículas foi menor, aumentado a 

área interfacial e contribuindo para um maior efeito. Sabe-se que a hidrólise 

enzimática de óleo vegetal é limitada pela interface orgânico-aquosa, onde 

inicialmente a lipase precisa adsorver na interface para então, quando adsorvida se 

ligar com a molécula de substrato produzindo o complexo enzima-substrato, a partir 

do qual os produtos serão gerados e então difundir para o meio aquoso 

(POURZOLFAGHAR et al., 2016).  

Pelas Figuras ainda se observa que com exceção da temperatura, ambas as 

outras variáveis foram mais eficientes nas condições próximas dos limites máximos. 

Porém um pico pode ser observado na superfície das variáveis razão de 

catalisador/substrato e temperatura (Figura 5.9), mostrando que mesmo próximo 

ao limite, a condição ótima da variável foi alcançada.  
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Figura 5.8 - Influência da temperatura e razão solução tampão/óleo (T/O) sob o 
rendimento da hidrólise do óleo de crambe empregando semente de mamona 

incubada com acetona. 

 

 

Figura 5.9 - Influência da temperatura e razão catalisador/substrato (C/S) sob 
rendimento da hidrólise do óleo de crambe empregando semente de mamona 

incubada com acetona. 
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Figura 5.10 - Influência da razão solução tampão e razão catalisador/substrato (C/S) 
sob rendimento da hidrólise do óleo de crambe empregando semente de mamona 

incubada com acetona. 

 

5.2.2.3. Cinética da reação  

 

Para avaliar o tempo de equilíbrio da reação de hidrólise enzimática 

empregando as sementes incubadas, as reações foram conduzidas nas condições 

ótimas obtidas pela Equação 34 (1,8 T/O e 0,07 C/S) no pH 4,2 e 140 rpm, apesar 

de a condição ótima obtida com o modelo ter indicado uma temperatura de 43°C, a 

temperatura de 37°C foi definida, por uma questão de economia de energia, já que 

pelos experimentos 9 e 10 do planejamento, pontos axiais da variável temperatura, 

o mesmo rendimento de 67% foi obtido, além disso, a desativação térmica da 

enzima poderia ser um fator influenciável em experimentos cinéticas com tempo 

elevado.  

Na Tabela 5.13 estão apresentados os valores de rendimento da reação em 

função do tempo, onde uma das reações (cinético de 30 minutos) foi realizada em 

triplicata e o erro de reprodutibilidade calculado para o rendimento foi de 1,24%. 
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Também foram realizadas as análises da MG, DG e TG, que juntamente com os 

valores de AGL estão apresentados na Tabela 5.13 e Figura 5.11. Com esses 

resultados é possível avaliar a cinética completa da reação. É observado que após 

120 minutos o aumento no rendimento da reação é muito baixo, alcançando 86,7% 

(1,30 mol kg-1) aos 120 minutos e 89,4% (1,34 mol kg-1) aos 300 minutos.  

Novamente, agora com o emprego das sementes incubadas, atingiu-se um 

rendimento de quase 90% com duas horas de reação, em condições de 

temperatura e pressão amenas (37°C e pressão atmosférica), o que demonstra que 

as sementes de mamona apresentam um bom potencial como catalisadores 

enzimáticos do processo de hidrólise do óleo de crambe.  

 

Tabela 5-13 - Cinética da reação de hidrólise enzimática empregando sementes 
incubadas. 

Tempo (min) Rendimento (%) AGL (%) MG (%) DG (%) TG (%) 

0 - 9,18 0,00 0,00 90,82 

10 53,71 57,96 7,43 18,78 15,82 

20 58,35 62,18 7,61 17,23 12,98 

30 65,34 68,49 5,84 18,74 6,92 

60 77,04 79,15 3,38 11,99 5,48 

120 85,39 86,73 1,97 6,96 4,33 

180 86,26 87,52 1,73 6,73 4,02 

240 87,51 88,39 1,67 6,18 3,76 

300 88,26 89,34 1,65 5,86 3,16 
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Figura 5.11 - Cinética da hidrólise enzimática do óleo de crambe empregando 
sementes de mamona incuba (37 °C; T/O: 1,8; C/S: 0,07; pH 4,2). 

 

Coelho et al., (2013) empregaram sementes de mamona incubadas com 

acetona e peneiradas (0,075-0,090 mm) nas condições reacionais de 33 º C; T/O: 

0,7; C/S: 0,05 e pH 4,5 e obtiveram máxima hidrólise do óleo de milho (84,0%) e 

girassol (76,4%) após 70 e 80 min de reação, respectivamente. Santos et al., (2013) 

também empregaram sementes de mamona incubadas com acetona e peneiradas 

(0,075-0,090 mm) e sob condições otimizadas - 37 °C; C/S: 0,02; T/O: 1,27 para 

óleo de soja e 43,5 °C; C/S: 0,03; T/O: 5,25 para óleo de babaçu e palma, obtiveram 

hidrólise completa dos óleos de babaçu, palma e soja após 60, 70 e 80 min de 

reação, respectivamente em pH 4.5.  

Observa-se com tais resultados que as condições de equilíbrio para tais 

reações são diferentes em cada caso dependendo do substrato utilizado, já que 

cada diferente óleo vegetal contem composições diferentes de moléculas de ácidos 

graxos livres, tri-, di e monoglicerídeos.  
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5.2.2.4. Modelagem matemática 

 

O modelo matemático baseado no mecanismo cinético Ping Pong Bi Bi com 

as simplificações já discutidas anteriormente, foi empregado para descrever os 

dados experimentais da cinética da hidrólise enzimática do óleo de crambe 

empregando sementes incubadas. As concentrações iniciais calculadas para 

ácidos graxos, triglicerídeos, água e enzima inicial foram 

respectivamente:	𝐶RST(0) = 0,14	��n
t£

; 𝐶YS(0) = 0,44	 ��n
t£

; 𝐶P\O(0) = 26,46	 ��n
t£

 e 

𝐶�� = 0,00014��n
t£
. 

 Os valores estimados para os parâmetros da curva cinética ajustada aos 

dados experimentais estão apresentados na Tabela 5.14. Além disso, as curvas 

experimentais e ajustadas pelo modelo são apresentadas na Figura 5.12. O 

coeficiente de determinação para a curva de AGL foi de 0,9956, para TG foi de 

0,9966, para DG de 0,9748 e para MG de 0,9766. Os perfis de concentração de TG 

(Fig. 5.12 (d)), DG (Fig. 5.12 (c)) e MG (Fig. 5.12 (b)) são novamente conforme 

esperados, declínio de TG acompanhado do aumento de AGL (Fig. 5.16 (A)) e um 

ponto de máxima concentração para os compostos intermediários DG e MG. Na 

Figura 5.18 também estão representadas as curvas simuladas para glicerol (Fig. 

5.12 (e)) e água (Fig. 5.12 (f)). Novamente, nota-se pela Figura 5.12 que o equilíbrio 

da reação é atingido em torno de 180 minutos, porém atingindo um valor de acidez 

menor - 88% (≈ 1,32 mol kg-1) - quando comparado ao sistema envolvendo as 

sementes in natura - 91% (≈1,15 mol kg-1).  
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Tabela 5-14 - Valores estimados do modelo cinético da hidrólise enzimática do óleo 
de crambe empregando sementes de mamona incubadas. 

Parâmetro Valor 

𝐾a (kg mol-1 h-1) 3,97x105 

𝐾\ (h-1) 3,44x103 

𝐾c (kg mol-1 h-1) 4,14x106 

𝐾� (kg² mol-2 h-1) 5,19x109 

𝐾� (kg mol-1 h-1) 4,49x104 

𝐾� (h-1) 1,16x106 

𝐾� (kg mol-1 h-1) 4,61x105 

𝐾� (kg² mol-2 h-1) 5,82x105 

𝐾�	(kg mol-1 h-1) 2,29x104 

𝐾a�	(h-1) 1,96 

𝐾aa	(kg mol-1 h-1) 1,01x102 

𝐾a\	(kg² mol-2 h-1) 7,87x105 

 
 

Novamente é possível fazer a análise das velocidades reacionais comparando 

os valores dos parâmetros cinéticos. Na Tabela 5.14 observa-se que as constantes 

K11, K9 e K5 são as menores entre as constantes com unidades kg.mol-1.h-1, tais 

parâmetros representam as etapas de reação do complexo MG.E com água, de 

formação do complexo MG.E e de formação do complexo DG.E, respectivamente, 

do que se conclui que a reação de uma molécula de MG para formar glicerol é lenta; 

assim como as reações de adsorção entre as moléculas de DG e MG com a enzima. 

Observa-se novamente também que o parâmetro K4 (reação reversa onde DG 

reage com AGL e enzima retornando ao complexo TG.E), indicando mais uma vez 

que um meio rico em AGL pode levar a formação de diglicerídeos diminuindo o 

rendimento da reação.  
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Figura 5.12 – Curvas experimentais e modelagem cinética da hidrólise do óleo de crambe 
empregando sementes incubadas: a) CAGL (mol kg-1); b) CMG (mol kg-1);  c) CDG (mol kg-1); d) 
CTG (mol kg-1); e) CGL (mol kg-1); f) CH2O (mol kg-1). Condições: 3°C; 1,80 T/O; 0,07 C/S; 130 

rpm e pH 4,2. 
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A partir da determinação das taxas (valores de K), a habilidade do modelo 

matemático em prever o rendimento da reação (em termos de índice de acidez) foi 

avaliada. Para tanto, dados experimentais adicionais, obtidos em condições 

independentes daquelas usadas para determinar os valores de K, foram utilizadas. 

As condições usadas para o estudo da capacidade preditiva do modelo cinético 

foram experimentos do planejamento experimental realizados em temperatura 

semelhante aos experimentos da curva cinética, (experimentos 2, 4, 6 e 8 foram 

feitos em temperatura de 39 °C, que foi a mais próxima de 37 °C feita no 

planejamento experimental DCCR).  

Os valores de AGL obtidos experimentalmente e os preditos pelo modelo 

estão apresentados na Tabela 5.15. Baseado nos valores de desvio pode ser 

observado que o modelo foi capaz de prever os dados de AGL dentro das condições 

avaliadas com um desvio médio de 20,73%. Observa-se que tal valor é alto quando 

comparado ao desvio médio obtido na validação do modelo com dados de 

sementes in natura, no entanto para as sementes incubadas o modelo cinético foi 

baseado em experimentos realizados em temperatura maior e diferente dos dados 

experimentais disponíveis para comparação. Sabendo-se que a temperatura afeta 

a condição do equilíbrio (o rendimento final), é compreensível que o desvio seja 

maior na comparação de tais dados.  

 

Tabela 5-15 - Validação do modelo cinético da hidrólise enzimática do óleo de 
crambe empregando sementes de mamona incubadas. 

Experimento T (°C) T/O C/S 
AGL 

experimental 
(%) 

AGL 
simulado 

(%) 
Desvioa (%) 

2 39 0,5 0,025 54,86 54,10 1,39 

4 39 1,5 0,025 60,87 82,86 36,12 

6 39 0,5 0,075 74,88 62,36 16,72 

8 39 1,5 0,075 72,15 92,86 28,70 

a Desvio:	𝐷 = 100R¦§�n¨��(�d©)
�

, onde E é o valor Experimental, S é o valor Simulado.  
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5.3. REAÇÕES COM ULTRASSOM 

 

Visando obter um melhor rendimento da reação de hidrólise do óleo de 

crambe em menores tempos, o uso do ultrassom na reação foi avaliado. 

Inicialmente utilizaram-se as condições ótimas encontradas para o emprego das 

sementes incubadas (T: 43,8°C; T/O: 1,8 e C/S: 0,07) fazendo uma emulsificação 

prévia dos substratos (óleo+ solução tampão pH 4,2), por 5 minutos em ultrassom 

a 99% de potência, e fazendo a reação completa por 5 minutos em ultrassom (óleo 

+ solução tampão pH 4,2 + sementes incubadas) seguida do uso do shaker (140 

rpm) por 1 hora. Os resultados estão resumidos na Tabela 5.16, onde o erro 

apresentado é relativo à análise de titulometria a qual foi realizada em triplicata para 

cada experimento. Uma observação que se faz aqui, é que um tempo reacional 

maior do que 5 minutos em ultrassom se mostrou inviável, já que o meio reacional 

se tornava muito viscoso, e além disso, comprometia o correto funcionamento do 

equipamento, já que a micro ponteira sofria um alto aquecimento (partindo da 

temperatura ambiente para temperatura acima de 70 °C dependendo do tempo 

empregado). 

 

Tabela 5-16 - Comparação entre o uso de ultrassom e incubadora com agitação 
(shaker) para reação de hidrólise enzimática do óleo de crambe. 

Sistema Rendimento (%) Erro (%) 

Emulsão ultrassom (5 min) + shaker (1 h) 77,28 0,19 
Reação ultrassom (5 min) + shaker (1 h) 92,95 0,16 

Somente shaker 1 hora 77,04 0,38 

Somente ultrassom 5 minutos 65,52 0,55 

Somente shaker 5 minutos 25,95 0,29 

 

Como citado anteriormente, vários estudos relatam a perda de atividade 

enzimática durante o processo com uso de ultrassom (SAKAKIBARA et al., 1996; 

ÖZBEK; ÜLGEN, 2000; WANG et al., 2015). Para superar tal desvantagem, 

AWADALLAK et al. (2013) propuseram um método para hidrólise de óleo de palma 

onde o processo é feito em duas etapas: emulsificação ultrassônica do substrato 
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sem a presença de enzima, seguida de reação com adição de enzima e sem 

aparelho de ultrassom. Porém, no presente trabalho, observou-se que a pré-

emulsificação não teve o efeito esperado, e o mesmo resultado foi alcançado sem 

o uso de ultrassom, no entanto, um bom resultado foi verificado quando a reação 

completa foi feita por 5 minutos em ultrassom seguido do uso do shaker. Sendo 

assim, optou-se por seguir-se avaliando o uso do ultrassom na reação completa da 

hidrólise enzimática do óleo de crambe. 

 

5.3.1. Sementes in natura 
 

5.3.1.1. Planejamento fatorial DCCR 2³ 

 

A fim de avaliar os efeitos de potência do ultrassom e razões mássicas 

solução tampão/óleo e catalisador/substrato no rendimento da hidrólise enzimática 

do óleo de crambe, foram realizados experimentos baseados no planejamento 

DCCR. O tempo de 3 minutos foi utilizado para as reações do planejamento, já que 

em experimentos iniciais ficou evidenciado que a partir dos 5 minutos o 

equipamento, que sofria aquecimento durante a reação, começava a transmitir o 

calor para o meio reacional através da micro ponteira mergulhada no meio 

reacional, dessa forma se achou mais prudente realizar o planejamento com 3 

minutos para evitar que a temperatura influenciasse os resultados. Na Tabela 5.17 

estão apresentados os resultados experimentais empregando sementes in natura 

como catalisadores da reação, os quais apresentam rendimentos de hidrólise 

enzimática variando entre 3,97 a 84,51% nas condições investigadas. 

A partir do gráfico de Pareto (Figura 5.13) observa-se que as variáveis 

significativas (nível de significância de 95%) foram as razões mássicas 

catalisador/substrato e tampão/óleo. Ambas variáveis possuem efeitos lineares 

positivos no rendimento da hidrólise e efeitos quadráticos negativos, sendo que o 

efeito linear da razão catalisador/substrato foi o mais significativo.  A variável da 

potência não foi significativa nas condições avaliadas. A partir do software Statistica 

foi possível a construção do modelo que represente o rendimento do processo 
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(Equação 35), com nível de significância de 95% e coeficiente de regressão de 

0,99.  

 

Tabela 5-17 - Rendimento para o planejamento fatorial DCCR das reações 
realizadas com auxílio de ultrassom empregando sementes in natura, solução 

tampão pH 4,2 pelo período de 3 minutos. 
 Níveis codificados Níveis Reais  

Exp. Pot (%) T/O C/S Pot (%) T/O C/S Rendimento (%) 
1 -1 -1 -1 45,00 0,45 0,07 20,71 
2 1 -1 -1 85,00 0,45 0,07 11,13 
3 -1 1 -1 45,00 1,55 0,07 40,92 
4 1 1 -1 85,00 1,55 0,07 39,00 
5 -1 -1 1 45,00 0,45 0,25 49,73 
6 1 -1 1 85,00 0,45 0,25 51,76 
7 -1 1 1 45,00 1,55 0,25 84,51 
8 1 1 1 85,00 1,55 0,25 83,48 
9 -1,682 0 0 31,40 1,00 0,16 59,54 

10 1,682 0 0 98,64 1,00 0,16 56,08 
11 0 -1,682 0 65,00 0,07 0,16 9,39 
12 0 1,682 0 65,00 1,93 0,16 72,20 
13 0 0 -1,682 65,00 1,00 0,01 3,97 
14 0 0 1,682 65,00 1,00 0,31 78,28 

PC1 0 0 0 65,00 1,00 0,16 58,92 
PC2 0 0 0 65,00 1,00 0,16 61,51 
PC3 0 0 0 65,00 1,00 0,16 56,75 

 

Usando o software Maple®, o ponto ótimo da equação de segunda ordem, foi 

encontrado nas condições de 70% de potência de ultrassom, 1,79 razão mássica 

tampão/óleo e 0,25 razão mássica catalisador/substrato com o valor previsto de 

87,98% de rendimento. Um experimento foi conduzido na condição ótima e o 

rendimento foi de 85,0±2,6%, o que confirma que sob as condições investigadas o 

modelo pode representar satisfatoriamente o rendimento da reação de hidrólise. 
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Figura 5.13 - Diagrama de pareto, sob um intervalo de 95% de confiança. 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑	(%) = 	−23,1 − 0,24𝑃𝑜𝑡 + 58,40𝑇 𝑂⁄ − 20,00 ∗ (𝑇/𝑂)\ + 366,97 ∗ 𝐶 𝑆⁄ − 746,04

∗ (𝐶 𝑆⁄ )\ + 0,05 ∗ 𝑃𝑜𝑡 ∗ 𝑇 𝑂⁄ + 0,88 ∗ 𝑃𝑜𝑡 ∗ 𝐶/𝑆 + 46,90 ∗ 𝑇/𝑂 ∗ 𝐶/𝑆 
(35) 

 

A verificação da validade do modelo foi realizada pela análise do teste de 

Fisher. Quando Fcalc>Ftab o modelo é válido e se ajusta bem aos dados 

experimentais. Na Tabela 5.18 está apresentada a análise da variância para o 

delineamento, bem como, o valor de Ftab e Fcalc. O coeficiente de regressão 

encontrado foi de 0,99, o que significa que o rendimento em ácidos graxos como 

função das razões de tampão/óleo e catalisador/substrato na faixa de condições 

investigadas pode ser bem explicado pelo modelo apresentado pela Equação 35. 
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Tabela 5-18 - Análise da variância para o planejamento DCCR. 

Fonte de variação SQ GL QM Fcalc Ftab 

Regressão 10206,47 9 1134,05 67,19 3,68 

Resíduos 118,14 7 16,88   

Total 10324,61 16    

 

A partir do modelo foi possível a construção das superfícies de resposta 

representadas pelas Figuras 5.14, 5.15 e 5.16, a partir das quais é possível 

observar-se as tendências do modelo ao se variar os efeitos abrangidos por esse 

estudo.  

Como pode ser observado, a variável potência não possui um efeito muito 

significativo ao longo das superfícies de resposta, diferentemente das variáveis T/O 

e C/S. Avaliando-se a Figura 5.14 nota-se que apesar da quantidade de solução 

tampão afetar o rendimento da reação de hidrólise enzimática, acima de certa faixa, 

1.0, tal efeito passa a ter menos influência no rendimento da reação. Um efeito 

semelhante é observado na Figura 5.15, após uma razão de 0,15 de 

catalisador/substrato, porém nota-se um pequeno pico no rendimento quando a 

potência do ultrassom é aumentada juntamente com a quantidade de catalisador. 

Possivelmente porque uma alta quantidade de catalisador (sementes in natura) 

torna o meio reacional mais viscoso o que dificulta a emulsificação do meio pelo 

ultrassom resultando na correlação das duas variáveis. Na Figura 5.16 o efeito das 

variáveis mais significativas é avaliado simultaneamente e os efeitos anteriormente 

observados de estabilização do rendimento após determinado valor das variáveis 

já não é mais observado, indicando que existe uma correlação maior entre ambas 

as variáveis, e o rendimento da reação pode ser aumentado a partir do aumento 

simultâneo de ambas variáveis.   
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Figura 5.14 - Influência da potência e razão solução tampão/óleo (T/O) sob o 
rendimento da hidrólise do óleo de crambe empregando semente de mamona in 

natura com auxílio de ultrassom. 

 

Figura 5.15 - Influência da potência e razão catalisador/substrato (C/S) sob 
rendimento da hidrólise do óleo de crambe empregando semente de mamona in 

natura com auxílio de ultrassom. 
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Figura 5.16 - Influência da razão solução tampão/óleo (T/O) e razão 
catalisador/substrato (C/S) sob rendimento da hidrólise do óleo de crambe 

empregando semente de mamona in natura com auxílio de ultrassom. 

 

 

5.3.1.2. Cinética da reação  

 

Para avaliar o tempo de equilíbrio da reação de hidrólise enzimática 

empregando as sementes in natura com auxilio de ultrassom, as reações foram 

conduzidas nas condições ótimas obtidas pela Equação 35 (Potência 70%, 1.8 T/O 

e 0.25 C/S) no pH 4.2. Na Tabela 5.19 estão apresentados os valores de 

rendimento da reação em função do tempo, uma das reações foi realizada em 

triplicata e o erro calculado para o rendimento foi de 2,62%. Também foram 

realizadas as análises da MG, DG e TG, que juntamente com os valores de AGL 

estão apresentados na Tabela 5.19 e Figura 5.17. Com esses resultados é possível 

avaliar a cinética completa da reação. 

Além disso, para avaliar o efeito efetivo do ultrassom na reação de hidrólise, 

um experimento foi conduzido nas condições ótimas encontradas a partir da 

Equação 35, deixando que a reação acontecesse por 3 minutos em incubadora com 
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agitação (140 rpm). O rendimento obtido nesse caso foi de 41,23±2,62%, sendo 

que 85,01% foi o valor do rendimento em 3 minutos da reação em ultrassom, 

demonstrando que o emprego do ultrassom na hidrólise enzimática do óleo de 

crambe empregando sementes in natura é de fato efetivo no melhoramento do 

rendimento da reação.  

 

Tabela 5-19 - Cinética da reação de hidrólise enzimática empregando sementes in 
natura com auxilio de ultrassom. 

Tempo (min) Rendimento (%) AGL (%) MG (%) DG (%) TG (%) 

0 - 9,18 0,00 0,00 90,82 

1 72,77 75,22 2,48 18,78 3,52 

2 78,19 80,15 1,16 16,94 1,74 

3 85,01 86,36 0,73 11,76 1,14 

5 86,55 87,76 0,54 10,79 0,91 

7 85,86 85,46 0,57 13,12 0,85 

5+15  86,76     

5+30 89,96     

5+60 91,57     

 

Como se pode observar após 5 minutos não há mais aumento no rendimento 

da reação em ultrassom, além disso, na prática é verificado que o equipamento do 

ultrassom aquece além do normal quando um tempo maior de 7 minutos é utilizado 

e, portanto, não é possível dar segmento a reação dessa forma. Dessa forma, a fim 

de se verificar se um maior rendimento da hidrólise nas condições ótimas 

encontradas seria possível, foram realizados alguns experimentos colocando-se a 

reação em incubadora com agitação (140 rpm) após 5 minutos em ultrassom para 

dar prosseguimento a reação. Os resultados obtidos estão resumidos na Tabela 

5.19, na qual 5+15, 5+30 e 5+60 significam que a reação de hidrólise foi feita por 5 

minutos em ultrassom seguidos por 15, 30 e 60 minutos em incubadora com 

agitação, respectivamente.  

Observa-se um acréscimo lento no rendimento da reação com o aumento do 

tempo reacional na incubadora refrigerada com agitação. Conforme já foi discutido 

previamente a partir da análise dos parâmetros cinéticos a reação envolvendo a 
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quebra da molécula de monoglicerídeo para formação da molécula de glicerídeo é 

lenta, além disso, a reação reversa de diglicerídeos para triglicerídeos é rápida e 

pode acontecer em um meio rico em ácidos graxos livres. O rendimento da reação 

se eleva de 90% com um tempo de 30 minutos a mais em incubadora para 91,6% 

com 60 minutos, o que não é um aumento considerável levando em conta o custo 

relativo a 30 minutos a mais de energia, já que para se chegar ao rendimento de 

90%, o tempo total de 35 minutos foi empregado. Também cabe-se ressaltar que 

um rendimento de 86,6% já havia sido alcançado após 5 minutos de reação em 

ultrassom, ou seja, um ganho menor 5% em rendimento para 30 minutos a mais de 

reação, dessa forma, o custo relativo a continuação da reação em incubadora 

parece não compensar o ganho em rendimento. 

 

Figura 5.17 - Cinética da hidrólise enzimática do óleo de crambe empregando 
sementes de mamona in natura com auxílio de ultrassom (Potência 70%, 1,8 T/O e 

0,25 C/S; pH 4,2). 
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5.3.1.3. Modelagem matemática 

 

O modelo matemático baseado no mecanismo cinético Ping Pong Bi Bi com 

as simplificações previamente discutidas foi empregado para descrever os dados 

experimentais da cinética da hidrólise enzimática do óleo de crambe empregando 

sementes in natura com auxilio de ultrassom. As concentrações iniciais calculadas 

para ácidos graxos livres, triglicerídeos, água e enzima inicial foram 

respectivamente: 𝐶RST(0) = 0,08	 ��n
t£

; 𝐶YS(0) = 0,25	��n
t£

; 𝐶P\O(0) = 29,14	��n
t£

 e 

𝐶�� = 0,00035��n
t£
. 

Os valores estimados para os parâmetros da curva cinética ajustada aos 

dados experimentais estão apresentados na Tabela 5.20. Além disso, as curvas 

experimentais e ajustadas pelo modelo são apresentadas na Figura 5.18. O 

coeficiente de determinação para a curva de AGL foi de 0,9972, para TG foi de 

1,0000, para DG de 0,9534 e para MG de 0,8794. Os perfis de concentração de TG 

(Fig. 5.18 (d)), DG (Fig. 5.18 (c)) e MG (Fig. 5.18 (b)) são conforme esperados, 

declínio de TG acompanhado do aumento de AGL (Fig. 5.18 (A)) e um ponto de 

máxima concentração para os compostos intermediários DG e MG. Na Figura 5.18 

também estão representadas as curvas simuladas para glicerol (Fig. 5.18 (e)) e 

água (Fig. 5.18 (f)). Observa-se pela Figura 5.18 que o equilíbrio da reação é 

atingido em torno de 5 minutos - 88% (≈ 0.75 mol kg-1).  

A partir da determinação das taxas (valores de K), a habilidade do modelo 

matemático em prever o rendimento da reação (em termos de índice de acidez) foi 

avaliada. As condições usadas para o estudo da capacidade preditiva do modelo 

cinético foram experimentos do planejamento experimental em potência 

semelhante aos experimentos da curva cinética (70%), já que a potência influencia 

a temperatura e a viscosidade do meio reacional, no entanto foi necessário se usar 

experimentos conduzidos na potência mais próxima empregada - 65% 

(experimentos 11 a 17, porém os experimentos de mínimas quantidades de tampão 

e catalisador não foram utilizados – 11 e 13). 

Os valores de AGL obtidos experimentalmente e os preditos pelo modelo 

estão apresentados na Tabela 5.21. O desvio médio dos dados do modelo em 
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relação aos dados experimentais foi de 17,32%, o que pode ser considerado um 

valor razoável tendo em conta que os dados empregados para essa comparação 

foram de experimentos em condição aproximada, e não na mesma potência 

empregada nos experimentos cinéticos, tal fator tem um grande efeito na 

temperatura da mistura, parâmetro que pode afetar o equilíbrio da reação.  

 

Tabela 5-20 - Valores estimados do modelo cinético da hidrólise enzimática do óleo 
de crambe empregando sementes de mamona in natura com auxílio de ultrassom. 

Parâmetro Valor 

𝐾a (kg mol-1 h-1) 1,51x105 

𝐾\ (h-1) 1,27x105 

𝐾c (kg mol-1 h-1) 4,71x105 

𝐾� (kg² mol-2 h-1) 2,28x106 

𝐾� (kg mol-1 h-1) 3,24x106 

𝐾� (h-1) 3,26x104 

𝐾� (kg mol-1 h-1) 1,10x102 

𝐾� (kg² mol-2 h-1) 2,59x106 

𝐾�	(kg mol-1 h-1) 2,50x105 

𝐾a�	(h-1) 8,59x104 

𝐾aa	(kg mol-1 h-1) 2,11x105 

𝐾a\	(kg² mol-2 h-1) 1,14x106 

 

Fazendo-se uma análise das velocidades reacionais comparando os valores 

dos parâmetros cinéticos, observa-se, a partir da Tabela 5.20 que a constante K7 

possui o menor valor em várias ordens de grandeza, tal parâmetro representa a 

etapa de reação do complexo DG.E com água para a formação de MG, 

demonstrando que no caso do uso de ultrassom onde a reação acontece de forma 

mais rápida quando comparada à reação com agitação mecânica, a etapa de 

formação de MG é lenta, para o sistema com sementes incubadas e agitação 
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mecânica, o parâmetro K7 possui ordem de grandeza 3 vezes maior, e em tal 

sistema os menores parâmetros são o K5, de adsorção da molécula de DG à enzima 

(ordem de grandeza 3 vezes maior para sistema com ultrassom), e o K11, quebra 

da molécula de MG para GL (ordem de grandeza 2 vezes maior para sistema com 

ultrassom), concluindo-se que com o uso de ultrassom, diglicerídeos se formam 

mais rapidamente do que monoglicerídeos, e a quebra da molécula de 

monoglicerídeo resultando em glicerol, etapa final da reação, é também mais 

rápida. Os parâmetros de maiores valores para o sistema com ultrassom foram K5, 

K8 e K4 possuindo valores semelhantes, e indicando que nesse caso tanto a reação 

reversa de DG como a direta de adsorção com a enzima, são rápidas, 

diferentemente do sistema com agitação mecânica, onde a reação reversa (K4) 

possui valor muito maior que a reação direta (K5). 
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Figura 5.18 – Curvas experimentais e modelagem cinética da hidrólise do óleo de crambe 
com auxílio de ultrassom empregando sementes in natura: a) CAGL (mol kg-1); b) CMG (mol 
kg-1);  c) CDG (mol kg-1); d) CTG (mol kg-1); e) CGL (mol kg-1); f) CH2O (mol kg-1). Condições: 

Potência 70%; 1,8 T/O; 0,25 C/S e pH 4,2. 
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Tabela 5-21 - Validação do modelo cinético da hidrólise enzimática do óleo de 
crambe empregando sementes de mamona in natura com auxílio de ultrassom. 

Exp Pot (%) T/O C/S AGL experimental 
(%) AGL simulado (%) Desvioa 

(%) 

12 65 1,92 0,16 74,70 69,12 7,48 

14 65 1 0,31 80,23 84,54 5,38 

15 65 1 0,16 62,62 78,11 24,73 

16 65 1 0,16 64,98 78,11 20,21 

17 65 1 0,16 60,64 78,11 28,81 

a Desvio:	𝐷 = 100R¦§�n¨��(�d©)
�

, onde E é o valor  Experimental, S é o valor Simulado.  

 

5.3.2. Sementes incubadas 
 

5.3.2.1. Planejamento fatorial DCCR 2³ 

 

A Tabela 5.22 apresenta os resultados dos experimentos envolvendo o uso 

de sementes incubadas (livres de óleo) os quais apresentam uma variação no 

rendimento de hidrólise entre 28,27 a 69,30% nas condições investigadas.  

A partir do gráfico de Pareto (Figura 5.19) observa-se que todas as variáveis 

foram significativas (nível de significância de 95%) incluindo as interações entre as 

variáveis, sendo que a varável de maior efeito foi a razão catalisador/substrato 

seguida pelo efeito linear da razão tampão/óleo e da interação entre as duas 

variáveis citadas. A partir do software Statistica foi possível a construção do modelo 

que represente o rendimento do processo (Equação 36), com nível de significância 

de 95% e coeficiente de regressão de 0,96. 
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Tabela 5-22 - Rendimento para o planejamento fatorial DCCR para reações de 
hidrólise com auxílio de ultrassom empregando sementes incubadas, solução 

tampão pH 4,2 pelo período de 3 minutos. 
 Níveis codificados Níveis Reais  

Exp. Pot (%) T/O C/S Pot (%) T/O C/S Rendimento (%) 
1 -1 -1 -1 45,00 1,40 0,02 43,88 
2 1 -1 -1 85,00 1,40 0,02 42,59 
3 -1 1 -1 45,00 2,20 0,02 52,19 
4 1 1 -1 85,00 2,20 0,02 56,39 
5 -1 -1 1 45,00 1,40 0,05 67,36 
6 1 -1 1 85,00 1,40 0,05 68,55 
7 -1 1 1 45,00 2,20 0,05 67,94 
8 1 1 1 85,00 2,20 0,05 68,06 
9 -1,682 0 0 31,40 1,80 0,04 56,34 

10 1,682 0 0 98,64 1,80 0,04 58,99 
11 0 -1,682 0 65,00 1,13 0,04 51,54 
12 0 1,682 0 65,00 2,47 0,04 64,12 
13 0 0 -1,682 65,00 1,80 0,01 28,27 
14 0 0 1,682 65,00 1,80 0,06 69,30 

PC1 0 0 0 65,00 1,80 0,04 61,83 
PC2 0 0 0 65,00 1,80 0,04 61,96 
PC3 0 0 0 65,00 1,80 0,04 61,98 
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Figura 5.19 - Diagrama de pareto, sob um intervalo de 95% de confiança. 

 

Usando o software Maple®, o ponto ótimo da equação de segunda ordem, foi 

encontrado nas condições de 67,8% de potência do ultrassom, 1,67 razão mássica 

tampão/óleo e 0,06 razão mássica catalisador/substrato com o valor previsto de 

69,5% de rendimento. Um experimento foi conduzido na condição ótima e o 

rendimento foi de 71,5±2,5%, o que confirma que sob as condições investigadas o 

modelo pode representar satisfatoriamente o rendimento da reação de hidrólise. 

A verificação da validade do modelo foi realizada pela análise do teste de 

Fisher. Quando Fcalc>Ftab o modelo é válido e se ajusta bem aos dados 

experimentais. Na Tabela 5.23 está apresentada a análise da variância para o 

delineamento, bem como, o valor de Ftab e Fcalc. O coeficiente de regressão 

encontrado foi de 0,96, o que significa que o rendimento em ácidos graxos como 

função das razões de tampão/óleo e catalisador/substrato na faixa de condições 

investigadas pode ser bem explicado pelo modelo apresentado pela Equação 38. 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑	(%) = 	−40.8 + 0.1 ∗ 𝑃 + 32.0 ∗ 𝑇 𝑂⁄ − 3,4 ∗ (𝑇/𝑂)\ + 2782,5 ∗ 𝐶 𝑆⁄ − 16956.7

∗ 	(𝐶 𝑆⁄ )\ + 0,1 ∗ 𝑃𝑜𝑡 ∗ 𝑇 𝑂⁄ − 0,7 ∗ 𝑃𝑜𝑡 ∗ 𝐶 𝑆⁄ − 463,1 ∗ 𝑇 𝑂⁄ ∗ 𝐶/𝑆 

(36) 

-6.87646

19.12233

-22.6023

-24.9846

28.79932

-95.4386

143.7859

-154.186

483.7632

p=.05

1Lby3L

1Lby2L

T/O(Q)

Pot (%)(Q)

(1)Pot (%)(L)

2Lby3L

(2)T/O(L)

C/S(Q)

(3)C/S(L)
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Tabela 5-23 - Análise da variância para o planejamento DCRR. 

Fonte de variação SQ GL QM Fcalc Ftab 

Regressão 1928,502 9 214,278 18,06489143 3,68 

Resíduos 83,031 7 11,86157143   

Total 2011,533 16    

 

A partir do modelo foi possível a construção das superfícies de resposta 

representadas pelas Figuras 5.20, 5.21 e 5.22, a partir das quais é possível 

observar-se as tendências do modelo ao se variar os efeitos abrangidos por esse 

estudo.  

 

Figura 5.20 - Influência da potência e razão solução tampão/óleo (T/O) sob o 
rendimento da hidrólise do óleo de crambe empregando semente de mamona 

incubada com acetona e reação com auxílio de ultrassom. 
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Figura 5.21 - Influência da potência e razão catalisador/substrato (C/S) sob 
rendimento da hidrólise do óleo de crambe empregando semente de mamona 

incubada com acetona e reação com auxílio de ultrassom. 

 

 

Figura 5.22 - Influência da razão solução tampão/óleo (T/O) e razão 
catalisador/substrato (C/S) sob rendimento da hidrólise do óleo de crambe 

empregando semente de mamona incubada com acetona e reação com auxílio de 
ultrassom. 
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Avaliando-se as superfícies de resposta apresentadas observa-se que todas 

as variáveis afetam o rendimento da reação de hidrólise enzimática empregando 

sementes incubadas com o auxilio do ultrassom. Na Figura 5.20 nota-se que a 

região de maior rendimento se encontra na região de potência e razão tampão/óleo 

mais elevadas. Já quando o efeito de potência é avaliado juntamente com a 

quantidade de catalisador, Figura 5.21, o resultado é diferente do planejamento 

anterior, para sementes in natura, quando uma maior potência era necessária para 

maiores valores de razão de catalisador, nesse caso as duas variáveis pouco se 

correlacionam e um efeito parabólico é observado para o efeito C/S, sendo que o 

rendimento atinge o máximo em uma razão aproximada de 0,05 e após isso sofre 

uma pequena queda, indicando que nessa faixa o substrato já está saturado de 

enzima e o aumento só dificulta a reação aumentando a viscosidade do meio. Na 

Figura 5.22 observa-se um efeito interessante, quanto maior a quantidade de 

solução tampão adicionada à reação, menor a quantidade de catalisador 

necessária para um bom rendimento, e também o oposto, quanto maior a 

quantidade de catalisador, menor a quantidade de solução necessária. Com esse 

resultado é possível se determinar qual a melhor condição a ser empregada em 

condições particulares, fazendo-se uma análise de custos. 

 

5.3.2.2. Cinética da reação  

 

Para avaliar o tempo de equilíbrio da reação de hidrólise enzimática 

empregando as sementes incubadas com auxilio de ultrassom, as reações foram 

conduzidas nas condições ótimas obtidas pela Equação 36 (Potência 68%, 1,7 T/O 

e 0,06 C/S) no pH 4.2. Na Tabela 5.24 estão apresentados os valores de 

rendimento da reação em função do tempo, uma das reações foi realizada em 

triplicata e o erro calculado para o rendimento foi de 2,62%. Também foram 

realizadas as análises da MG, DG e TG, que juntamente com os valores de AGL 

estão apresentados na Tabela 5.24 e Figura 5.23. Com esses resultados é possível 

avaliar a cinética completa da reação. 

Para avaliar o efeito do ultrassom, um experimento também foi conduzido das 

condições ótimas encontradas a partir da Equação 36, em incubadora com agitação 
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(140 rpm) por 3 minutos. O valor do rendimento nessas condições foi de 8,97± 

2,62%, demonstrando a efetividade do uso do ultrassom no melhoramento do 

rendimento da hidrólise enzimática do óleo de crambe empregando sementes 

incubadas.  

 

Tabela 5-24 - Cinética da reação de hidrólise enzimática empregando sementes 
incubadas. 

Tempo (min) Rendimento (%) AGL (%) MG (%) DG (%) TG (%) 

0  9,18 0,00 0,00 90,82 

1 58,84 62,55 6,99 19,93 10,53 

2 61,15 64,65 6,16 21,77 7,42 

3 71,47 74,04 4,34 15,07 6,56 

5 72,96 75,40 4,26 14,74 5,60 

7 72,56 75,03 4,94 15,34 4,69 

5+30 76,58 - - - - 

 

Novamente, após 5 minutos já não há mais avanço da reação de hidrólise e 

para dar continuidade, uma reação é feita nas condições ótimas por 5 minutos em 

ultrassom seguidos de 30 minutos em incubadora com agitação (140 rpm). O maior 

rendimento obtido é 76,6± 2,62%, valor abaixo dos observados quando a reação é 

realizada empregando as sementes in natura.  

Na Tabela 5.24 também está descrito o rendimento de um experimento 

conduzido com o uso de incubadora refrigerada após 5 minutos de reação em 

ultrassom. Um tempo de 30 minutos foi determinado, já que para o sistema anterior 

empregando sementes in natura, o rendimento da reação não sofreu aumento 

considerável após 30 ou 60 minutos de reação externa ao ultrassom. Observa-se 

que um rendimento de 76,6% foi atingindo, valor inferior ao rendimento máximo 

alcançando na avaliação do mesmo sistema com sementes in natura. Além disso, 

tal valor não representa um alto ganho de rendimento após os 5 minutos de reação 

em ultrassom, já que nesse caso o rendimento foi de 73%, o que representa pouco 

mais de 3% de rendimento para mais 30 minutos de reação, concluindo-se que a 

continuação da reação por mais tempo em incubadora não é viável. 
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Figura 5.23 - Cinética da hidrólise enzimática do óleo de crambe empregando 
sementes de mamona incubada com auxílio (Potência 68%, 1,7 T/O e 0,06 C/S; pH 

4,2). 

 

5.3.2.3. Modelagem matemática 

 

O modelo matemático baseado no mecanismo cinético Ping Pong Bi Bi com 

as simplificações anteriormente discutidas foi empregado para descrever os dados 

experimentais da cinética da hidrólise enzimática do óleo de crambe empregando 

sementes incubadas com auxilio de ultrassom. As concentrações iniciais 

calculadas para ácidos graxos livres, triglicerídeos, água e enzima inicial foram 

respectivamente:𝐶RST(0) = 0,10	��n
t£

; 	𝐶YS(0) = 0,34	 ��n
t£

;	𝐶P\O(0) = 33,72	 ��n
t£

 e 

𝐶�� = 0,00016��n
t£
. 

Os valores estimados para os parâmetros da curva cinética ajustada aos 

dados experimentais estão apresentados na Tabela 5.25. Além disso, as curvas 
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experimentais e ajustadas pelo modelo são apresentadas na Figura 5.24. O 

coeficiente de determinação para a curva de AGL foi de 0,9934, para TG foi de 

0,9992, para DG de 0,9683 e para MG de 0,9897. Os perfis de concentração de TG 

(Fig. 5.24 (d)), DG (Fig. 5.24 (c)) e MG (Fig. 5.24 (b)) são conforme esperados, 

declínio de TG acompanhado do aumento de AGL (Fig. 5.24 (A)) e um ponto de 

máxima concentração para os compostos intermediários DG e MG. Na Figura 5.24 

também estão representadas as curvas simuladas para glicerol (Fig. 5.24 (e)) e 

água (Fig. 5.24 (f)). O equilíbrio da reação novamente é atingido aos 5 minutos, 

com um valor de acidez de aproximadamente 75% (≈ 0.79 mol kg-1), valor menor 

do que quando sementes in natura foram empregadas na hidrólise com ultrassom 

-  88% (≈ 0.75 mol kg-1).  

 

Tabela 5-25 - Valores estimados do modelo cinético da hidrólise enzimática do óleo 
de crambe empregando sementes de mamona incubadas com auxílio de ultrassom. 

Parâmetro Valor 

𝐾a (kg mol-1 h-1) 7,22x104 

𝐾\ (h-1) 2,24x102 

𝐾c (kg mol-1 h-1) 1,68x106 

𝐾� (kg² mol-2 h-1) 5,18x109 

𝐾� (kg mol-1 h-1) 9,02x104 

𝐾� (h-1) 2,80x105 

𝐾� (kg mol-1 h-1) 1,00x106 

𝐾� (kg² mol-2 h-1) 2,32x107 

𝐾�	(kg mol-1 h-1) 6,95x104 

𝐾a�	(h-1) 8,02x104 

𝐾aa	(kg mol-1 h-1) 1,03x106 

𝐾a\	(kg² mol-2 h-1) 7,67x106 
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Fazendo-se a análise das velocidades reacionais comparando os valores dos 

parâmetros cinéticos, observa-se, a partir da Tabela 5.20 que as constantes K9, K1 

e K5 possuem os menores valores entre as constantes de mesma unidade. Tais 

constantes representam as etapas de reação de adsorção entre MG e enzima, TG 

e enzima e a reação de DG com água para formação de MG. Mais uma vez, com 

o emprego do ultrassom observa-se que a etapa de formação de MG é lenta. Com 

o sistema de agitação mecânica, foi observado que os parâmetros K9, e K5 também 

apresentam valores baixos comparados aos outros parâmetros, porém o menor 

valor foi do parâmetro K11, apresentando um valor com ordem de grandeza 4 vezes 

menor do que no sistema com ultrassom. Tal parâmetro é relativo a etapa de quebra 

de MG para formação de GL, e o mesmo efeito foi observado quando os 

experimentos com sementes in natura foram comparados entre ultrassom e 

agitação mecânica, concluindo-se que em ultrassom a etapa final da reação é 

acelerada. Novamente o parâmetro K4 possui o maior valor entre todos, levando-

se a entender que a reação reversa de DG com AGL pode acontecer de forma 

rápido em ambiente com alto teor de AGL, situação semelhante ao sistema com 

agitação mecânica. 
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Figura 5.24 – Curvas experimentais e modelagem cinética da hidrólise do óleo de crambe 
com auxílio de ultrassom empregando sementes incubadas: a) CAGL (mol kg-1); b) CMG (mol 

kg-1);  c) CDG (mol kg-1); d) CTG (mol kg-1); e) CGL (mol kg-1); f) CH2O (mol kg-1). Condições: 
Potência 68%; 1,7 T/O; 0,06 C/S e pH 4,2.  
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A partir da determinação das taxas (valores de K), a habilidade do modelo 

matemático em prever o rendimento da reação (em termos de índice de acidez) foi 

avaliada. Para tanto, dados experimentais adicionais, obtidos em condições 

diferentes daquelas usadas para determinar os valores de K, foram utilizadas. As 

condições usadas para o estudo da capacidade preditiva do modelo cinético foram 

experimentos do planejamento experimental em potência semelhante aos 

experimentos da curva cinética (65% enquanto os experimentos cinéticos foram 

realizados na potência de 68%), já que a potência influencia a temperatura e a 

viscosidade do meio reacional (experimentos 11 a 17, porém os experimentos de 

mínimas quantidades de tampão e catalisador não foram utilizados – 11 e 13).  

Os valores de AGL obtidos experimentalmente e os preditos pelo modelo 

estão apresentados na Tabela 5.26. O desvio médio dos dados do modelo em 

relação aos dados experimentais foi de 11,46%, o que novamente pode ser 

considerado um resultado satisfatório levando em conta a condição de potência 

aproximada em que tal estudo foi realizado. Sendo assim, conclui-se que o modelo 

empregado nesse trabalho teve uma boa capacidade preditiva em relação aos 

dados experimentais, e pode ser utilizado como ferramenta para estudo e 

entendimento do mecanismo da reação de hidrólise enzimática de óleos vegetais 

empregando sementes vegetais como fonte de lipase.  

 

Tabela 5-26 - Validação do modelo cinético da hidrólise enzimática do óleo de 
crambe empregando sementes de mamona incubadas com auxílio de ultrassom. 

Exp Pot (%) T/O C/S 
AGL experimental 

(%) 
AGL Simulado (%) 

Desvioa 

(%) 

12 65 2,47 0,04 67,35 55,34 17,83 

14 65 1,8 0,06 72,07 64,58 10,39 

15 65 1,8 0,04 65,27 59,02 9,57 

16 65 1,8 0,04 65,39 59,02 9,74 

17 65 1,8 0,04 65,40 59,02 9,75 
a Desvio:	𝐷 = 100R¦§�n¨��(�d©)

�
, onde E é o valor  Experimental, S é o valor Simulado.  
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5.4. COMPARAÇÃO ENTRE OS EXTRATOS ENZIMÁTICOS  

 

A fim de comparar extratos enzimáticos, in natura e sem óleo (incubado), a 

atividade enzimática foi medida. Para o extrato in natura, a atividade foi de 45,1 ± 

1,0 U.g-1 e para o incubado 71,2 ± 1,0 U.g-1. Os extratos foram mantidos na 

geladeira a 4 °C e o mesmo experimento foi realizado após 30 dias da primeira 

medida e os resultados foram 46,0 ± 1,0 U.g-1 e 64,8 ± 1,0 U.g-1 para extrato in 

natura e incubado, respectivamente, o que mostra que o extrato in natura é mais 

estável e menos suscetível à desativação por tempo. Coelho et al., (2013), 

utilizando um método similar de extração de óleo com acetona, também avaliaram 

a atividade enzimática do extrato de sementes de mamona e encontrou 61,1 U.g-1 

de atividade. O extrato enzimático mostrou maior atividade em óleos ricos em 

ácidos linoléicos (C18:2) e linolênicos (C18:3). 

Cada um dos dois extratos foi estudado em condições diferentes, devido ao 

fato de apresentarem características físicas particulares, um exemplo é que o 

peneiramento não foi possível para as sementes in natura, devido ao agregramento 

de partículas causado pela presença de óleo. Dessa forma, as melhores condições 

de um não condizem com as melhores condições de outro. A comparação de 

sistemas assim, só se faz possível na condição de equilíbrio reacional, ou seja, na 

condição de máximo rendimento. Sendo assim, a Tabela 5.27 foi criado com o 

intuito de resumir as condições ótimas encontradas em cada sistema para se 

comparar as condições e máximo rendimento entre os dois diferentes extratos. 

Além disso, nas Figuras 525. e 5.26 estão apresentadas as curvas cinéticas em 

função da geração de AGL para as reações com agitação e em ultrassom.   
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Tabela 5-27 - Comparação entre extratos enzimáticos 
                           Variável In natura Incubada 

Shaker 

Temperatura 33°C 43,8°C 
Razão mássica T/O 0,87 1,8 
Razão mássica C/S 0,31 0,07 

Máximo rendimento após 4 horas. 91% 88% 

Ultrassom 

Potência 69,9% 67,8% 
Razão mássica T/O 1,79 1,67 
Razão mássica C/S 0,25 0,06 

Máximo rendimento após 5 minutos. 86,5% 73,0% 
Máximo rendimento após 5 minutos em 

ultrassom seguidos de 30 em incubadora 
com agitação. 

90,0% 76,6% 

 

 

Figura 5.25 – Comparativo das cinéticas da hidrólise enzimática do óleo de crambe 
com agitação mecânica entre extrato in natura e incubado realizadas nas 

condições ótimas encontradas para cada extrato. 
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Figura 5.26 - Comparativo das cinéticas da hidrólise enzimática do óleo de crambe 
com auxílio de ultrassom entre extrato in natura e incubado realizadas nas 

condições ótimas encontradas para cada extrato. 

 

Em ambas as Figuras, 5.25 e 5.26, é possível observar-se que o extrato in 

natura apresenta melhor rendimento em AGL com o tempo, a diferença entre os 

extratos, porém, fica mais acentuada quando os extratos são comparados nas 

reações em ultrassom. Uma avaliação que se pode fazer a respeito desse fato é de 

que as sementes incubadas são mais afetadas por efeitos que causem a 

desativação enzimática, como a potência do ultrassom.  

Embora a temperatura para os dois sistemas tenha sido diferente, esse efeito 

não foi muito significativo para o processo, pois, para o extrato in natura, a 

temperatura não teve significância no nível de confiança de 95%, e apenas para o 

extrato incubado o efeito linear teve um baixo efeito no mesmo nível de confiança. 

No entanto, a temperatura desempenha um papel importante na hidrólise 
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enzimática. O aumento da temperatura dá energia ao sistema, o que pode 

aumentar o rendimento da hidrólise enzimática devido a uma agitação molecular 

mais alta. Além disso, a melhoria da temperatura pode reduzir a viscosidade da 

mistura reacional, que melhoram a difusão de componentes em fase líquida (WANG 

et al., 2010; KABBASHI et al., 2015).  

É sabido, porém, que a temperatura pode causar a desativação de enzimas, 

em particular, Avelar et al., (2013) avaliaram a influência da temperatura na 

hidrólise enzimática do óleo de canola usando um extrato sem óleo de sementes 

de mamona como fonte de lipase e relataram uma diminuição na atividade com 

aumento de temperatura após 50 °C. Cavalcanti et al., (2007), usando extrato de 

sementes de mamona sem óleo, também relataram desativação enzimática de 40 

°C. No presente trabalho, mais volume de solução foi preciso para melhorar o 

rendimento da reação com as sementes incubadas em relação às sementes in 

natura, dessa forma, a temperatura requerida foi também mais alta.  

Efeito semelhante ao da temperatura pode ocorrer com a potência do 

ultrassom, maiores níveis de potência aumentam a emulsificação dos reagentes 

facilitando a reação de hidrólise, porém o efeito de desativação enzimática também 

pode ocorrer (SAKAKIBARA et al., 1996; ÖZBEK; ÜLGEN, 2000; WANG et al., 

2015), devido ao efeito térmico dado que a temperatura reacional aumenta durante 

a cavitação, e às forças de cisalhamento e pressão que causam danos à estrutura 

da enzima (FROMENT; LOCKRIDGE; MASSON, 1998; VERCET et al., 2001). 

Apesar de tal efeito de desativação pela potência do ultrassom não ter sido 

acentuado, e ambos os extratos apresentarem ponto ótimo em aproximadamente 

70%, nota-se que os rendimentos para as sementes incubadas foram menores, 

sugerindo que as enzimas possam ter sofrido uma maior desativação nesse 

sistema reacional.  

Uma vez que a reação de hidrólise enzimática dos óleos vegetais é limitada 

pela interface aquoso-orgânica (POURZOLFAGHAR et al., 2016), o extrato 

incubado precisa de uma massa de catalisador muito menor, pois as partículas são 

menores e a lipase é mais concentrada, facilitando o acesso dos reagentes à sua 

superfície. Esta também pode ser a razão pela qual este sistema teve uma maior 

quantidade de solução tampão na melhor condição com uso de incubadora com 
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agitação mecânica-orbital, uma vez que as lipases foram mais facilmente afetadas 

pela inibição do substrato e saturadas com moléculas de óleo. Uma maior 

quantidade de solução tampão também foi necessária para ambos os extratos 

quando a reação foi realizada com auxilio de ultrassom, já que nesse caso, a 

emulsão do sistema é melhor e a interface aquoso-orgânica é aumentada.  

Comparando os tempos de reação, ambos os sistemas apresentaram 

comportamento muito similar em condições ideais. O extrato livre de óleo atingiu, 

em ambos os casos, o equilíbrio com menor rendimento de reação de hidrólise 

enzimática. Isso pode ser devido ao fato de que este extrato mostrou menos 

estabilidade do que o extrato in natura, como pode ser visto pela atividade medida 

no tempo de diferença de 30 dias. Esta desativação pode ser acelerada pela 

temperatura e principalmente pela potência do ultrassom usada na reação. No 

entanto, o rendimento alcançado por ambos os sistemas pode ser considerado 

satisfatório. Em relação ao uso do ultrassom, observa-se que o tempo de reação 

pôde ser otimizado com o emprego do ultrassom, já que o tempo de 4 horas para 

um rendimento de aproximadamente 90% foi diminuído para 35 minutos de reação 

com as sementes in natura.  

Ory, Angelo e Altschul (1962) testaram a existência de um cofator presente 

em extratos enzimáticos de sementes de mamona com função emulsificante, o 

extrato empregado em seu trabalho é feito deixando-se as sementes de mamona 

de molho em solução tampão pH 7,0, centrifugando-se e retirando a camada 

gordurosa, onde está presente a lipase, o procedimento de purificação da lipase 

continua para retirada do óleo, com éter e cloreto de sódio, porém os autores 

notaram que quando uma fração sólida da enzima era empregada na hidrólise, sua 

atividade era menor do que quando o extrato ainda continha um óleo viscoso em 

sua composição, os autores concluíram que nesse óleo remanescente estaria o 

emulsificante. Em trabalho relacionado, Ory (1969) reportou a existência de três 

componentes na lipase de sementes de mamona, uma fração sólida, chamada de 

apoenzima, um cofator lipídico, e uma proteína ativadora, e concluiu que a atividade 

máxima da lipase requerer todos os componentes.  

No presente trabalho obteve-se um maior rendimento total para as sementes 

in natura, e observou-se ainda que quando um tempo reacional de 3 minutos foi 
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empregado em reações realizadas com agitação mecânica-orbital, nas condições 

ótimas definidas nos planejamentos para cada tipo de extrato, obteve-se o 

rendimento de 8,97 ± 2,62% para sementes incubadas, e de 41,23 ± 2,62% para 

sementes in natura, tornando evidente uma maior velocidade inicial da reação 

quando toda semente é empregada. Além disso, uma maior emulsificação do 

sistema reacional quando sementes in natura foram empregadas era visualmente 

perceptível. 

Na literatura existem alguns trabalhos reportando o uso de sementes de 

mamona como fonte de lipase para reações de hidrólise de triglicerídeos, todos os 

trabalhos de que se tem conhecimento, no entanto, empregaram as sementes na 

forma livre de óleo. Coelho et al. (2013) aplicaram o extrato de lipase a partir de 

sementes de mamona dormentes sem óleo (0,075-0,090 mm) para produzir ácidos 

graxos concentrados por hidrólise de óleos vegetais (milho e girassol). A 

porcentagem máxima de hidrólise de óleo de milho (84,0%) e girassol (76,4%) foi 

atingida em 60% m/m de óleo: acetato de tampão 0,1 M pH 4,5, 33 ºC e 5,0% m/m. 

de extrato após 70 e 80 min de reação. Utilizando óleo de canola, Avelar et 

al.,(2013), atingiram a hidrólise completa do óleo a 37,5 °C, razão tampão/óleo 

22,1% após 2 h, utilizando o extrato sem óleo de sementes de mamona (2,0% de 

razão mássica e partículas menores que 1 mm). Santos et al. (2013a) também 

aplicaram extrato de lipase de sementes de mamona dormentes (0,075-0,090 mm). 

A hidrólise completa do óleo de soja foi alcançada após 80 minutos a 44,1% m/m 

de óleo/tampão (acetato de sódio 100 mM pH 4,5), 37 °C, 2,0% m/m de extrato de 

lipase e acetato de sódio. Dessa forma, observa-se que o resultado obtido no 

presente trabalho, 91% de rendimento após 35 minutos, empregando sementes in 

natura, sem custos de processo para preparo das sementes, apresenta melhorias 

nos processos que já se encontram descritos na literatura.  

Uma ánalise sobre a quantidade total de massa empregada também pode ser 

feita. A média de óleo extraído na preparação de extrato sem óleo foi de 47,4% ± 

1,3%. A porcentagem de extrato obtida após a extração e peneiração de óleo é de 

aproximadamente 21% da massa inicial de semente. A partir das condições ótimas 

encontradas com os planejamentos DCCR, observa-se que, para 10 g de óleo de 

crambe, foram utilizados 6,1 g de sementes in natura, enquanto foram utilizados 

1,8 g de incubado, o que representa 8,6 g de sementes iniciais. Avaliando isto 
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juntamente com o fato de que o extrato incubado perdeu atividade mais facilmente 

e também tendo em conta o custo da extração do óleo, as sementes in natura 

parecem ser mais vantajosas para o uso da hidrólise enzimática. Embora o uso de 

extratos sem óleo possa ser vantajoso quando a torta de sementes de mamona é 

provinda de resíduos da indústria do óleo de rícino.  
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6. CONCLUSÃO 
 

O presente trabalho avaliou a utilização da semente de mamona como fonte 

de lipase na forma in natura e incubada, removendo um percentual de óleo e com 

granulometria definida. Empregando planejamentos experimentais DCCR verificou-

se ponto ótimo para sementes in natura na condição de 33°C de temperatura, 0,87 

solução tampão/óleo (m/m) e 0,31 catalisador/substrato (m/m) no qual se atingiu 

91% de rendimento após 4 horas de reação, para as sementes incubadas o ponto 

ótimo foi nas condições de 43,8°C de temperatura, 1,8 solução tampão/óleo (m/m) 

e 0,007 catalisador/substrato (m/m) no qual se atingiu aproximadamente 88% de 

rendimento após 4 horas de reação.  

A fim de melhorar o rendimento da reação em relação ao tempo foi avaliado 

o uso do ultrassom na reação de hidrólise enzimática do óleo de crambe 

empregando as duas formas de extrato de sementes, in natura e incubada. Um 

planejamento DCCR foi feito para cada um dos extratos e as condições ótimas 

foram de aproximadamente 70% de potência do ultrassom, 1,79 tampão/óleo 

(m/m), 0,25 catalisador/substrato (m/m) para as sementes in natura, atingindo se 

aproximadamente 86% de rendimento após 5 minutos de reação em ultrassom e 

91% após mais 30 minutos de reação com agitação mecânica. Para as sementes 

incubadas as condições ótimas encontradas foram de aproximadamente 68% de 

potência do ultrassom, 1,67 tampão/óleo (m/m), 0,06 catalisador/substrato (m/m), 

atingindo se aproximadamente 73% de rendimento após 5 minutos de reação em 

ultrassom e 77% após mais 30 minutos de reação com agitação mecânica. 

Observa-se o potencial da utilização das sementes de mamona como fonte 

de lipases para o processo de hidrólise já que altas conversões foram atingidas em 

tempos curtos e condições operacionais amenas. Além disso, verificou-se o melhor 

rendimento com a utilização das sementes in natura, que não passam por nenhum 

processo de preparo, e possuem em sua composição além das lipases 

componentes que auxiliam na reação de hidrólise de triglicerídeos, aumentando o 

rendimento da reação e resultando em custo inferior ao processo quando 

comparado ao uso de enzimas lipases animais ou microbianas que são usualmente 

comercializadas.  
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O modelo matemático proposto também foi satisfatório para predição dos 

dados experimentais das hidrólises enzimáticas do óleo de crambe empregando 

sementes in natura e incubadas em reações com agitação mecânica-orbital e em 

ultrassom.    
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