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I - INTRODUÇÃO

Os óleos e gorduras desempenham importante papel na

alimentação humana, quer pelo seu alto valnr calnrico, quer cono

fonte de vitaminas liposs~lúvei~ nu de ácidos graxos essenciais,

como os ácidos linoléicn, lino13nico e araquidônico.

Comercialm~nte, são apresentados nas formas de ~leos

de mesa para tempero, óleos e gorduras para fritura, manteiga, mar

garina e gordura vegetal hidrogenada, além de serem inc~rp0rados

na confecção de numerosos nutros produtos, como paes, bolos, sorve

tes J chocolates e maioneses.

A produção mundial de óleos e gorduras comestív~is a

presenta crescimento regular nos ultimas 30 anos, já tendo ultra

passado a casa dos 45 milhões de toneladas anuais 10 , sendo que

aproximadamente 2/3 desse total são representad~s por produtos de
27orlgem vegetal

As diferentes pr~priedades dos óle0s e gorduras são

determinadas, em grande parte, peles seus ácidos graxos constituin

tes, que variam n~ comprimento da cadeia, número e pnsição das du

pIas ligaç~es e disp0sição com relação an glicerol.

Para atender às diferentes aplicações mencionadas, os

éleos e gorduras devem respeitar exigências específicas para cada

caso, que nem sempre podem ser satisfeitas por produtos obtidos

da natureza ou por aqueles cujas fontes naturais são mal aproveit~

das ou existem em pequena quantidade, sendo exempl~s típicos a gOE

dura de cacau e a manteiga.

Para suprir essas necessidades do mercado e para for

necer produtos uniformes a partir de matérias-primas variáveis,

técnicas de modificação de nleos e gorduras, como o fracionamento,

a hidrogenação e a interesterificação, permitem maior flexibili

dade de escolha da matéria-prima e ajudam a equilibrar as tendências

entre disponibilidade local e demanda.

- segue -
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No estágio atual, esses métodos estão tão firmemente

estabelecidos e são aplicados em escala tão grande que seria pr~

ticarnente impossível a~ender aos padrões de mercado sem o uso de

técnicas de modificação9

1.1. MtTODOS DE MODIFICAÇÃO DE ÓLEOS E GORDURAS

Os métodos de modificação podem ser divididos em

três tipos9

a. representado pelo fracionamento. Compreende sim

plesrnente separação física dos triglicérides} permanecendo inalte

rados tanto estes quanto seus ácidos graxos constituintes.

b. representado pela hictrogenação. Compreende satu

raçao das duplas ligações dos ácidos graxos, permanecendo inalte

radas as ligações éster das moléculas triglicerídjc~s.

c. representado pela interesterificação. Compreende

rearranjo dos ácidos graxos, que permanecem não modificados, nas

posições do glicerol, resultando em novas estruturas glicerídicas.

Todas as técnicas prnduzem substâncias de comport~

mentn m~dificado com relação à cristalização e à fusão, enquanto

que a estabilidade contra a autoxidação só é alterada pela hidro

genaçao.

Em muitos casos, aplicam-se combinações de técnicas,

a fim de conseguir resultado específico desejado .

1.1.1. FRACION~IENTO

A operaçao de fracionamento é basicamente a

separação de óleos e gorduras em duas ou mais frações com diferen

tes pontos de fusão.

- sesue -
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o fracionamentc, normalmente obtido

de cristalização parcial, nas operações de larga esc~la~ é
do geralmente para eliminar, de uma gordura ou óleo, uma

que é responsável por propriedades indesejáveis ou para se

uma fração que apresente características convenientes .

·3.

através

aplic~

fração

obter

Essa técnica de modificação tem grande aplic~

ção na tecnologia de óleos e gorduras comestíveis, como no proce~

50 de ctesmargarinização de óleos vegetais, visando ã eliminação de

triglicérictes de alto ponto de fusão para evitar a turvação em

dias mais frios, ou na produção de sucedâneos da manteiga de cacau

a partir de óleos de palma e de caroço de palma 0U a partir de
-1 . -. 26o eos de sOJa e algodao hldrogenados

1.1.2. HIDROGENAÇAO

-Esse processo e empregado em larga escala nas

indústrias de óleos e gorduras comestíveis~ assim como no campo

dos sabões e dos óleos industriais.

A hictrogenação visa a eliminar parte das du

pIas ligações dos ácidos graxos, uma vez que a completa saturação

da maioria dos óleos resulta em produtos com pontos de fusão mui

to altos, inadequados para uso alimentício. Uma proporção signifi
cativa das duplas restantes é isomerizada por conversão cis

-trans e mudança de posição na cadeia dos ácidos graxos.

Como resultado dessas transformações químicas l

ocorre alteração em dois importantes aspectos de qualidade: a fai
xa de fusão ê levada a temperaturas mais altas e é melhorada a

- - 10estabilidade a oxidação e a mudança do aroma

A aplicação principal da hidrogenação é a con

versao dos óleos líquidos 1 como os de algodão, soja e outros óleos

vegetais, em gorduras plásticas, semi-sélidas, adequadas para a m~

nufatura de gorduras vegetais ou margarinas, substitutos de gordu
.. '" 33-ras anlrnalS orlglnalmente malS caras e menos abundantes .

- segue -
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1.1.3. INTERESTERIFICAÇAo

o termo interesterificação se refere ao pro

cesso em que os ésteres de ácidos graxos de gorduras e óleos rea

gem com outros ésteres, álcoois ou ácidos graxos para produzirem

novos ésteres pelo intercâmbio de ácidos graxos.

Os tipos de interesterificação possíveis sao:

a. intercâmbio entre uma gordura e ácidos gr~

xos livres (acidôlise), em que a reação mais importante é a intro

ctução de ácidos de baixo peso molecular em uma gordura com ácidos

eraxos maiores.

b. intercâmbio entre uma gordura e um álcool

(alcoólise), p~r exemplo, com glicernl, a fim de produzir emulsifi

cantes como monoglicérides.

c. rearranjo de radicais ácido graxo em tri

glicérides, com reaçoes intra ou intermoleculares, denominado tran

sesterificação.

Desde 1950 a importância do processo de inte

resterificação tem aumentado continuamente e a transesterificação,

principalmente, nos últimos anos tem assumido a mesma importância

d h 'd - f' d -1 ' 23~ ~ rogenaçao ou rac10namento e o eos vegeta~s

Nos óleos e gorduras naturais os grupos ácido

gr~xo nao estão usualmente distribuídos ao acaso entre as posi

ções da molécula do glicerol, mas tornam-se assim pelo rearranjo3~

Nos óleos vegetais, a pos~çao central ~o

glicerol é fr~1uentemente ocupada de preferência por um ácido ~nsü

turado. Nas gorduras animais prevalecem outros tipos de desvio da
distribuição estatística9 .

- segue -
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As distintas propriedades físicas de gorduras

e óleos naturais como o ponto de fusão, teor de gordura sólida,

tendência à cristalização e textura podem ser mudadas dentro de

certos limites pela transesterificação. Mais importante é a tran

sesterificação de uma mistura de diferentes gorduras e óleos. Por

exemplo, a combinação de hictrogenação e interesterificação permi

te a produção de gordura sólida com alto teor de ácido linoléico

ou linolênico, utilizada na fabricação das chamadas margarinas r~

-"d 1" d 44cas em aCl os po lnsatura os

o us~ da interesterificação de misturas de

gordura e óleo na indústria é muito importante e extremamente ver

sátil. Un~ vantagem principal da interesterificação é que o uso

desse pr~cesso permite a combinação das propriedades de diferentes

gorduras ~ óleos. Muitas dessas misturas de gorduras interesterifi

cadas têm aplicação na fabricação de margarina, gordura vegetal

hidrogenada e substitutos da manteiga de cacau 23

1.2. ESTERIFICAÇAo

Para que se possa montar uma linha de pesquisa dentro

do campo das técnicas de modificação de ôleos e gorduras, especia!

mente tratando das reações de interesterificação e, em particular,

da transesterificaçã~, que parece mais promissora, tOrna-se indis

pensável o desenvolvimento, de início, do estudo da reação de este

rificação entre ácidos graxns e glicerol, uma vez que nesta primei

ra fase serão obtidos alguns parâmetros a serem aplicados nesse

programa, como as características físico··químicas dos triglicéri-.

des e a identificação de picos cromatográficos.

Esterificação é a condensação entre um acido e um

álcool para formar um éster e água. A reação inversa é a hidróli

se .

- segue -



-da de agua

álcool:

A esterificação de ácidos carboxilicos envolve a

entre o grupo hidroxila do ácido e o hidrogênio

, 6 ,

peE.

do

•

,

,0
R _. C + HO _. R'

'OH
._---<:;>.
.:::.:;---

.0
R- C.... + HOH

'O - R'

Ácidos fortes como H2S0 4 , HeI, H3P04 e ácido I-tolu~

nossulfênico catalisam a esterificaçã~. A reação é bimolecular

mas se é usado g~9nde excesso de ácido~Oll álcool, ela se torna

d d
,. 19e pseu o-prlmelra ~rdem .

A reação de esterificação entre glicerol e ácidos ~

xos, também chamada de re-esterificação, porque seus elementos

são normalmente obtidos de fontes naturais, os triglicérides, com

ponentes pred~minantes dos óleos e gorduras, é a mais importante

dentre aquelas que ~correm com álcoois poliídrico~.

o processo de re-esterificação)conjugado

cionamento, é importante na modificação de óleos para

produtos novos, de provável aplicação industrial18

com o fra

fornecer

Dessa forma, há a possibilidade da formação de com

postos em que todos os grupamentos hidroxílicos estão esterifica

dos, os chamados triglicérides, e de compostos em que a esterifi

caça0 e parcial, os mono e diglicérides.

•

Para a identificação dos

grupo glicerílico são designadas como

isômeros)
30segue

as posições do

H2C .- 1 ou a

• HC - 2 ou a
I

H2C - 3 ou a'

- segue -



A esterificaçào

dra-se na classe das reaçoes

entre glicerol e ácidos graxos
• o. 25consecutlvas competltlvas .

• 7 •

enqu9:

•

•

Consecutiva porque o produto formado funciona como

reagente de uma reação posterior. No caso, há dois produtos inter

mediários, o mono e o diglicéride, e um produto final, o triglic~

ride.

Competitiva porque tanto a substância inicial, o

glicerol, como os intermediários disputam um reagente comum, os

ácidos graxos.

19Esquematicamente) p~de ser assim representada

H2C - OOCR,
HC - OH

!
!t- H2C - OH
~ :1
~/Ó 1- monoglicéride
/~'"•

H2~ - OOCR

HC - OH
I

H2C - OOCR

1,3-digliCérid~
o,~

glicerol

H2; - OH,
HC - OH,

H2C - OH

'I;.,,
i,
I

H C - OH2 1
HC - OOCR

I
H2C - OH

A6-=-c"-H,O .

H C - OOCR
2,
HC - OOCR

I
E2C - OH

H C - OOCR
2,
HC - OOeI<

H2C - OOeR

triglicéricte

2-monoglicéride

* AG representa ácido graxo

1) 2-diglicéride
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. .
Todas as fases apresentadas sa~ reverSlvelS. Entreta~

to, a condição de reversibilidade pode. ser descartada, uma vez que

normalmente o processo é re~lizado em condições que permitem a

eliminação da água formada d~ meio de reação, deslocando o equili

brio no sentido indicado .

C~nforme se pode ver, há tendência malar de formação

de l-monoglicéride e 1, 3"-diglicéride ~ vistl"\ que os grupos ácido

graxo da posição 2 do glicerol tendem a migrar para as posições
1_316 •

Ao contrário das reações de esterificação que envol

vem álc~ois monoídric~s, excesso de glicerol não se pode empregur

quando se deseja esterificação completa, ou seja, formação de

triglicérides em alt~ prop~rção, porque 05 grupos ácido graxo se

distribuiriam entre todas as posições reativas produzindo teor

maior de mon~ e diglicérides.

Desse modo, a preparaçã~ industrial de mono e diglicé

rides pode ser feita por esterificaçã~ de ácidos graxos com exces

so de glicerol ou por alc~ôlise (glicer~lise) de óleo ou gordura.

O pr~duto é mistura de mono~ di e triglicérictes com glicerol que
- . 31nao reagl.u

Quando se emprega som~nte um tipo de ácido graxo

na esterificação, pode-se formar apenas um trigli..éride. Contudo,

se forem utilizad~s dois ~u mais ácidos, ~ produto da reaçã~ eon

sistirá de mistura de ésteres em várias proporções, mistura essa

que dependerá da concentração de cada ácid~ presente. Dessa forma,

estabelece-se equilíbrio entre os vários glicérides possíveis, cor

respondendo à máxima heterogeneidade, istn é, distribuição ao aca

so dos ácid.s graxos entre as hidroxilas do glicero1 30 .

A reação d~ glicer~l com ácidos graxos em quantidades

estequiométricas, nu equivalentes, para f~rmar triglicérides, deve

ser efetuada à temperatura elevada, mantendo-se o sistema em rea

ção sob pressã~ reduzida ou usando-se outros meios para remover

continuamente a água que é formada, como, por exemplo, borbulhan4o

- segue -
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gás inerte. Visto que os reagentes nao sao miscíveis em todas as

proporçoes, deve-se agitar a mistura. Deve-se inserir um condensa

dor parcial na linha de vácuo para condensar e fazer retornar os

vapores do glicerol ao recipiente, enquanto permite o escape do
- 45vapor de agua

Aumentar a temperatura para elevar a velocidade de

esterificação é técnica útil, mas a temperatura máxima não deve
o 16 32-exceder cerca de 240 C , embora MARTINENGHI aco~selhe nao ultra

passar 190°C ~ fim de se evitar açao térmica indesejável.

A velocidade da reação pode ser consideravelmente au

mentada pelo uso de catalisadores, mas usualmente em detrimento da

cor. Entre os catalisadores incluem-se materiais ácidos, como âci

do sulfúrico~ ácido clorídrico, ácido fosfórico, ácidos sulfônicos,

ácido trifluoracético'e trifluoreto de boro e metais) corno chumbo,

zinco e cálcio~ além de outros, na forma de acetatos) alcóxidos,

b f h " -" - "d 19car onatos~ cloretos) luoretos, ldroXldos e OXl os .

Segundo FEUGEl6 a esterificação catêlisada do glic~

rol com ácidos graxos pode ser levada a um estágio onde nenhum 80

no e uma proporção relativamente pequena de diglicérides permane

ça. Pera tal~ deve-se empregar um dos melhores catalisadores, os

ácidos graxos devem estar presentes em excesso de 5 a 20% e a ree

çao deve ser realizada por 3 a 6 horas ã temperatura de 180-2300C,

sob pressão reduzida ou na presença de gás inerte.

Investigações sobre a esterificação do glicerol co~

misturas de ácidos graxos tem sido menos numerosas do que aquelas
- "d 'f" 30que empregam um aC1 o espec1 1CO .

BHATTACHARYA e HILDITCH 3 prepararam triglicérides a

quecendo misturas de ácidos graxos (saturados e insaturados, em

várias proporções) com ao a 90% da quantidade teórica de glicerol

puro e 0)5% de ácido 6-naftalenossulfônico a l35-l450 C por 5 a 6

horas sob vacuo de cerca de 1 mmHg. Nestas condições, descobriu

-se que a maior parte do glicerol combinado se encontrava na forma

de triglicérides. Em alguns casos, as proporções encontradas nos

- .... ~gue -
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a velocidades consideravelmente diferentes. Os autores atribuiram

essas variações às diferentes miscibilidades dos ácidos graxos in

dividuais com o glicerol.

FEUGE e BAILEy17 investigaram a compoSlçao de mistu

ras de mono) di e triglicérides formados pela reação de óleo de

algodão hidrogenado com glicerol na presença de catalisador alca1i

no. A temperaturas abaixo de 200°C, ao atingir o equilrbrio~ e den

tro da faixa de concentração de glicerol em que o produto de rea

ção se torna homogêneo~ as proporções de glicerol livre e de mono,

di e triglicérictes seguiram aproximadamente um padrão de distribu!
-çao ao acaso, com respeito aos grupos hidroxila esterificados do

glicerol.

-As constantes de velocidade correspondentes as rea

ções de esterificação do ácido oléico com quantidades equivalentes

de diversos álcoois, de mono a poliídricos, a 180°C e catalisadas

pelo acetato de zinco, foram determinadas por DUNLAP e HECKLES I4 .
Dentre os vários álcoois utilizados, a reação com glicerol apresen

tou o menor valor para a constante de velccidade.

CHOUDHURy7 estudou a esterificação direta de vários

ácidos graxos saturados e insaturados usando concentração de glic~

rol acima da teórica, a 180 0 C e tanto na presença quanto na ausê~

cia de catalisador. Os resultados mostraram que o teor máximo de

~onoglicéride obtido está na faixa de 50 a 60% do produto forllil

do, ao se atingir o estado de equilíbrio da reação.

1.3. TtCNICAS EMPREGADAS

Diversas técnicas d~ avaliação quantitativa vem sen

co empregadas na determinação dJS produtos da esterificação entre

glicerol e ácidos graxos .

Os métodos químicos mais usados são o
dez4,7,14,18~2l,49 ~ d· d . d 3,49 ~ d· d, ~n 1ce e 10 o ,1n 1ce e

- segue -
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j determinação de monoglicérides e

"d - 1 -"d '-d o 4,7,17,20,37por ox~ açao pe o ac~ o perlo lCO , teor

b · d 17 • d" d h'd "1 7,14vre e com lna o e ln lce e 1 rOXl a .

,12,

glicerol livre

de glícerol li

•

•

•

•

Entretanto, esses métodos exigem grande quantidade de

a~ostra. Ademais, alguns são muito trabalhosos e demorados, como;

por exemplo, a determinação de monoglicérídes e glicerol livr~

por oxidação pelo ácido periódico, além de evidentemente degrad~

rem o produto em análise.

Técnicas crc~tográficas de separaçao e quantificação

apresentam grande ~plicação no campo dos lípides.

40 - .QUINLIN e WEISER propuseram urna tecnlca em que con

centrados de monoglicérides eram quantitativamente separados nos

componentes mono, di e triglicéride em colunas de sílica-gel por

adsorção cromatográfica. Os glicérides separados eram determinados

gravimetricamente) após evaporação do solvente. Contudo, cerca de

oito horas eram necessárias para análise completa.

RAVIN et al~l desenvolveram um procedimento para a se

par~çao de misturas de mono, di e triestearina contendo óleo mine

ral por eluição cromatoeráfica em coluna de sílica-gel, com ~

subseqüent~ determinação dos componentes separados por mêtodos gr~

vimétricos ou análises de saponificação.

Um método semelhante, para a determinação de mistura~

de ásteres de glicerol, etilenoglicol e polietilenoglicol, foi ~

presentado por PAPARIELLO et al~6. O adsorvente usado era sílica

-gel e, a fase móvel) uma série de solventes com polaridade cres

cente. As frações separadas eram determinadas por pesagem, apos

evaporação do eluente.

COLE~~ll hidrolisou amostras de banha e manteiga co~

lipase pancreática em vários tempos e os produtos foram separados

por cromatografia em coluna e avaliados por via ponderaI. A fra

ção monoglicéride era posteriormente analisada por cromatografia

fase gasosa.

- segue -
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de na análise de substâncias
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utilida

•

•

As vantagens mais significativas deste método sobre as

demais técnicas existentes de determinação de lípides são, segundo

1~~GOLD29, a simplicidade) velocidade, eficiência, sensibilidade e

capacidade.

PRIVETT et al~9 descreveram análises de misturas de

mono, di e triglicêrictes por destilação molecular e cromatografia

em camada delgada. A determinação por esta última é rápida e sim

pIes, podendo ser efetuada em micro-escala com alto grau de exati

d~o e precisão, alÉm de ser extremamente sensível. A avaliação ':

por dcnsitometria: cada mancha na placa cromatográfica, após carbo

nização, dá um pico de densidade óptica cuja área é usada para ~

análise quantitativa.

RYBICKA42 usou a cromatografia em camada delgada com

ácido silícico como adsorvente para seguir a reação de alcoólise do

óleo de linhaça com glicerol, que foi realizada a 23SoC. Amostras

da mistura de reaçao eram retiradas a cada S ou 10 minutos, resfri~

das, diluidas com acetona e analisadas por cromatografia. Após car

bonização das manchas, os produtos da reaçao eram quantificados por

densitometria em negativo fotográfico da placa.

BLANK et al. S desenvolveram um procedimento para a ana

lise quantitativa de lípides por cromatografia em camada delgada

empr~gando densitnmetria. A precisão do método foi demonstrada p'

misturas modelo de mono, di e tripalmitina.

Um método para a análise de monoglicérides isômeros
47por cromatografia em camada delgada foi proposto por THOMAS et.al ..

A separação se dá em sílica-gel impregnada com ácido bórico, um~

vez que os a e 6 -monoglicérides não podem ser separados apenas e~

sílica-~el. Os resultados são obtidos por densitometria.

- segue -



•

•

•

.14.

SARACCO e GAy43 descreveram um método para análises de

rotina de misturas de mono, di e triglicérides, ácidos p,raxos e gli

cerol, baseado na separação por cromatografia em camada delgada se

guida de carbonização e leitura direta na placa com um densitômetro.

As amostras eram produtos da esterificação entre glicerol e ácido ~

léico, realizada em escala semi-industrial .

Uma combinação das técnicas cromatográficas em coluna

e ~m camada delgada foi usada por VIOLANTE et al~8 para avaliar a

composição dos triglicérictes, glicerideos parciais e ácidos graxos

livres da gordura da semente de Citrus aurantium L. durante o pr2

cesso de maturação. Uma separação preliminar foi realizada em caIu

na cromatográfica e a quantificação dos mono, 1,2 e l,3·di e trigl!

cérides foi efetuada em camada delgada, por densitometria.

o processo de densitometria apresenta, entretanto, o

inconveniente de degradar a amostra, nao permitindo o uso de técni

cas complementares de identificação, como a cromatografia em fase

gasosa. Isto pode ser conseguido, todavia, com o emprego de indic~

dores não destrutivos, como a fluoresceina, 2,7-diclorofluorescei-'
na e rodaminal5 ,28.

DUNPHY et al~5 provaram que a fluoresceina e a dicloro

fluoresceína são de grande utilidade na detecção de lípides em cama

da delgada, mesmo com os que correm muito próximos, e permitem sua

recuperação inalterados. Usando éter co~o solvente, retira-se da

sílica uma quantidade desprezivel do reagente fluorescente e isto

não interfere com os espectros IV 0U UV.

A avaliação quantitativa empregando gravimetria aliada

~ técnica de cromatografia em camada delgada foi utilizada por CAT~

LAN06 na verificação do teor de ácidos graxos, mono, di e triglic~
rides em óleos de oliva brutos e refinados. As diversas frações e

ram extraídas da sílica empregando clorofórmio e determinadas por

v~a ponderaI após a evaporação do solvente.

- s~;ue -
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11 - OBJETIVOS

Apesar da extensa bibliografia concernente às reações

de esterificação l pouco se tem encontrado a respeito da cinética do

processo, no caso específico da reação entre glicerol e ácidos gr~

xos, visando à obtenção de triglicérides.

As pesquisas até agora realizadas indicam que arca

ção entre glicerol e ácidos graxos se processa ao acaso e que segue

cinética de segunda ordem quando os reagentes se encontram em pr~

porções equivalentes, enquanto que a utilização de cdtalisadores ou

de quantidades equimolares a tornam cineticamente complexa.

Contudo, há discordância com relação ao fato dos di

versos ácidos graxos apresentarem ou não velocidades similares de

esterificação.

Quanto às técnicas aplicadas no estudo dos produtos

da reaçao entre glicerol e ácidos graxos, tem-se dado maior prefe

rência ao processo de quantificação empregando a densitometria) ao

passo que pouco tem sido utilizado o método de gravimetria acoplado

ã crornatografia em camada delgada.

Desta forma, os trabalhos desenvolvidos na

pesquisa têm por finalidades:

presentp

•

- estudar o processo de esterificação entre gliccrc~

e ácidos graxos através de acompanhamento cromatográfico da reaç2c

utilizando técnicas em camada delgadaeemfase gasosa;

- verificar se os diferentes ácidos graxos apresenta~

velocidades similares de esterificação nas diversas fases da reaçao:

acaso, ou seja.- verificar se a

se há distribuição estatística

posições reativas do glicerol;

reaçao se processa ao

dos ácidos graxos com respeito -as

- :egue ..
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- verificar a aplicabilidade da técnica de avaliação

quantitativa por gravirnetria aliada à cromatografia em camada deI

gada, no estudo dos produtos da reação, seguida pela análise gás

cromatográfica;

•

- aplicar os dadas obtidos ã reaçao de

de triglicérides por transesterificação em escala de

em seguida, passar para escala piloto .

modificação
laboratório e,
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UI - MATERIAIS E H~TODOS

3.1. MATERIAIS

3.1.1. REAGENTES, SOLVENTES, PADROES

- áeiào palmítico (Carlo ~ba)

- glicerol p.a. (Reagen)·

- eter etílico p.d. (Reagen)

- sílica-gel G (Merck)

- hexano p.a. (Carla Erba)

- ácido fórmico p.d. (Merck)

- ácido sulfúrico p.d. (Merck)

- cloreto de amônio p.d. (Merck)

- álcool metílico p.a. <Carla Erba)

.~ hidróxido de potássio p.a. (Carlo Erba)

- éter de petróleo 30-6SoC p.a. (Reagen)

- ~adrões de ésteres metílicos de ácidos graxos
(Carl0 Erba)

- lipase pancreática de porco, bruta (Sigma)

- sebo de ucuuba

- óleo de soja

- solução de NaOH 0,1 ~

- solução de 2,7-diclorofluoresceína 0,05%

- solução saturada de NaCl

- solução alcoólica de fenolftaleína 1%

- tampão tris-hidroximetilaminometano 1 ~, pH 8

- solução de colato de sódio 0,1%

- solução de cloreto de cálcio 22%

solução de HCI 6 N

- solução de éter etílico - álcool etílico (2+1)
neutra

3.1.2. EQUIPAHENTOS

- vidraria e materiais comuns de laboratório

agitador magnético com aquecimentn
- manta elétrica

- segue -
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- centrífuga

- e~njunto para cromatografia em camada delgada
(Prodicil)

- chapa elétrica

- cromatógrafo de gás CG, modeh37-D, equipado
com detetar de ionização de chama e programa
dor linear de temperatura

3.2. M~TODOS

3.2.1. tNDICE DE ACIDEZ

o índice de acidez das

via titulométrica, utilizando solução de

amostras é determinado por
. • 'd d -d' O 1 N24hldroXl o e 50 10, .

o

3.2.2. ANÁLISE QUANTITATIVA DAS FRAÇOES

Cada amostra é avaliada quantitativamente com re

lação às suas frações componentes (mono, di e triglicéride, além

de ácido graxo).

A separação das frações é conseguida por cromat~

grafia em camada delgada preparativa utilizando-se placas de síli

ca·gel G, 20x20 Cffi J de espessura 0,5 mm e como eluente uma mistura

de hexano) eter etílico e ácido fórmico (70 : 30 : 1,2) v/v. Após

revelação com 2,7-diclorofluoresceína e visualização sob luz UV,as

frações são raspadas e recolhidas separadamente.

A extração de cada uma das frações é realizada

por lavagens com éter etílico (5 a la rol, 12 a 15 vezes) e o fil 

trado recolhido em béqueres tarados de 50 ml. Evaporando··se o sol

vente sob corrente de CO 2 e pesando-se os béqueres obtém-se a mas··

sa de cada fração.

3.2.3. ESTERIFICAÇAo

Cada amostra e suas respectivas frações sao este
'f' d 22 d -. -rl lca as e modo a se obter os esteres metllicos de seus aci-

dos graxos componentes, visando a análise gás-crornatográfica.

-segue-
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o método, originalmente proposto para amostras

de 200-500 rng, é adaptado para quantidades de até 5-10 rng, reduzin

do-se os volumes empregados .

3.2.4. ANÁLISES POR CROMATOGRAFIA EM FASE GASOSA

- Análise de ácidos graxos:

Coluna: em aço inoxidável, de comprimento 2,2 m
e diametro 1/8 paI

Suporte: Chromosorb W, 80-100 rnesh, ativado com
ácido clorídrico

Fase estacionária: DEGS (succinato de dietileno
glico) a 17%

Fluxo de nitrogênio: 30 ml/min

Fluxo de hidrogênio: 30 rol/min
Fluxo de ar sintético: 210 rnl/Rin

Temperatura do detetar: 280°C

Temperatura do vaporizador: 280°C

Temperatura da coluna: 192°C

Velocidade do papel: 0,25 pal/min

A composição em ácidos graxos é determinada por

comparação das distâncias de retenção dos picos com as.dos respec

tivos padrões.

A compos1çao quantitativa é determinada por tri

angulação, multiplicando a altura do pico por sua largura na base,

relacionando a área de cada pico com a área total e expressando em

porcentagem.

- Análise de triglicérides:

Coluna: em aço inoxidável) de comprimento 60 cm
e diametro 3 mm

Suporte: Gascrom Q, 100-120 mesh

Fase estacionária: JXR (polímero de meti1-silo-
xano) a 3't

Fluxo de nitrogênio: 120 ml/min

Fluxo de hidrogênio: 120 ml/min

Fluxo de ar sintético: 840 ml/min

Temperatura do detetor: 340°C

Temperatura do vaporizador: 330°C

- segue··
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Temperatura da coluna: programada, de 246 a

330°C, com variação de 2,OoC/min

Velocidade do papel: 0,25 pol!min

• comparaçao

do sebo de

A compos~çao em triglicérides é determinada por
das distâncias de retenção dos picos com os componentes

2,13 '1' d d -ucuuba ,utl lza o como pa rao.

A separação dos triglicérictes é baseada no nu

mero de átomos de carbono de cada molécula, não importando o grau

de insaturação dos ácidos graxos componentes.

A composição quantitativa é determinada por

triangulação, usando o processo para picos pouco separados 8 rela

cionando a área de cada pico com a área total e expressando em

porcentagem.

3.2.5. HIDRdLISE ENZlMATICA

A hidrôlise enzimática de triglicérides, visan
obtenção dos ~'l-monoglicérides, é realizada por incubação a

I , - . 12com lpase pancreatlca de porco

•

•

Como modificações do método, os triglicérides

sao separados através de cromatografia em camada delgada prepara

tiva e o tempo de hidrólise é aumentado para 15 minutos .
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IV - PARTE EXPERIMENTAL

4.1. E8TERIFICAÇAo

As reações foram realizadas em balão de 250 ml de três bo

cas, sob pressão reduzida (20-30 mm Hg) proporcionada por tromba

d'água, em duas temperaturas diferentes, sob agitação magnética,com

quantidades equivalentes de ácido palmítico e glicerol.

Em intervalos regulares eram retiradas amostras para o a~

co~panhamento da reação, admitindo-se momentaneamente a entrada de

ar no sistema.

Como método alternativo de esterificação foi experimenta

do o processo em atmosfera de CO 2 , através de seu borbulhamento na

mistura de reação, que ao mesmo tempo proporcionava a agitação desc
" d 46 E d "d " "d Ja a ntretanto, ev~ o ao excess~vo escureClmento as amostras~

este método foi abandonado.

Os reagentes foram utilizados na proporção de 1 moI àe

glicerol para 3 moles de ácido palmítico, o que em massa corresp~r

de a 6,0 g de glicerol para 50,0 g de ácido palmítico.

O ácido palmítico, já analisado, era fundido à tempere"'"

ra de 65-7üoC e, a seguir, adicionava-se, sob agitação, o glicero~,

após o que aquecld-se a mistura até à temperatura de processo.

Na reaçao I, realizada a 160°C, foram retiradas amostras

decorridas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 horas, enquanto que na reaçao 11, efe

tuada a 185°C, foram retiradas amostras após 1/2, 1, 2, 3, 4, 5 e 6

horas.

O tempo foi contado a partir do instante em que a misturü

atingiu a temperatura de processo, em ambos os casos.

As amostras das reaçoes, uma vez obtidas, foram co~~~~

das em dessecador a vácuo, até a etapa de extração. Esta foi ef~~~

da dissolvendo-se cada amostra, a quente, em 50-50 ml de ét€r etíli

- segue-
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co, adicionando-se SO ml de solução saturada de NaCl e extraindo-se

em funil de separação de 250 ml. Seguiam-se duas lavagens com SO rnl

de água destilada e evaporaçao do solvente sob corrente de CO 2 ,

Uma vez extraídas,as amostras eram conservadas em frascos

fechados em atmosfera inerte para retardar a rancificação .

4.2. 1NDICE DE ACIDEZ

- °cReaçao a 160 ;

com solvente orgânico.

determinado após a extração das amostras

•

Reação a lBSoC: determinado tanto das amostras brutas co

mo das obtidas por extração.

4.3. AVALIAÇAo QUANTITATIVA DAS FRAÇOES

Para a análise de cada amostra eram necessárias quatro pl~

cas preparativas, de modo a se transferirem 2~O-320 mg no total (GO

-80 rng/placa). Essa quantidade era suficiente para que, urna vez se

paradas as frações, essas pudessem ser esterificadas e resultass~m

em cromatogramas limpos, de picos bem definidos, a nao ser que o

teor da fração fosse excessivamente baixo.

4.4. T~CNICAS COMPLEMENTARES

A fração triglicéride das amostras retiradas apos 6 horas

de processo, em ambas ~s reações efetuadas, foi também analisada a

través dos métodos de hidrólise enzimática, para identificação dos

t--monoglicérides, e de cromatografia em fase gasosa, para identifi

cação dos triglicérides como tal.
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v - RESULTADOS

5.1. CARACTERtSTICAS DO ÁCIDO GRAXO

o ácido palmítico empregado apresentou índice de acidez roê

dia, determinado por via titulométrica, igual a 101,69 g de ácido

palmítico por 100 g da amostra e a composição em ~cidos graxos indi

cada r.a tabela l.

Com base na composição apresentada na tabela r j calcula-se

um peso molecular médio de 255,5, ligeiramente inferior ao peso mo

lecular teórico do ácido palmítico, que é de 256,4.

5.2. C~O~~TOGRAFIA EM CAMADA DELGADA

As amostras, analisadas por cromatografia em camada delga

da, apresentaram cinco bandas, correspondentes às seguintes frações,

na ordem em que são eluídas:

monoglicéride Rf , 0,08

1,2-diglicéride Rf , 0,31

1,3-diglicéride Rf , 0,36

ácido graxo Rf , 0,62

triglicéride Rf , 0,82

A identificação das bandas referentes ao ácido graxo e tr~

glicéride foi conseguida por comparação con os Rf do ácido pa1míti

co e óleo de soja_ respectivamente, e, as demais, por dados e técni

cas constantes da 1iteratura1 ,39,47 .

Entretanto, como a distinção entre as bandas corresponden

tes ao 1,2 e 1,3-diglicéridc não era muito nítida, optou-se por co~

siderá-las como banda única, chamada genericamente de dig1icéride.

Cumpre observar que a banda superior, correspondente ao 1,3-dig1ic~

ride. é rnêis larga que a inferior, que representa o 1,2-diglicéride.
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TABELA I

P~rcentual em ácidos graxos componentes do ácido palmítico

utilizado, determinado por cromatografia em fase gasosa (GLC)

.l\cido graxo Pe):'Ç(en1=ua! i
~ '- i

C14 - mirístico 5,1 I
C~4 .. miristolêico 1,3

C15 - pentadecanôico 4,7

C15 - pentadecenóico 0,5

C16 - palmítico 80,8

C~6 - palmítoléico tr

C17 - heptadecanóico 0,9

C18
- esteárico 6,7

i
•
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5.3. REAÇAo I

•
Os resultados obtidos referentes ã reação processada

temperatura de 160°C encontram-se nas tabelas de II a VII .

-a

• Os resultados das análises gravimétricas e do índice de

acidez são também mostrados em gráfico, na figura l.

Os valores correspondentes ao índice de acidez e à análi

se quantitativa dos ácidos graxos representam a média de duas de

terminações.

das e a massa de amostra transferida nas

Como porcentagem de

entre a somatêria das massas

-recuperaçao

obtidas das

é considerada a relação

quatro frações analisa 

quatro placas preparati-

vaso

A massa de cada fração é relacionada eoo a massa efetiva

mente recuperada em termos de porcentagem.

o peso molecular empregado nos cálculos do índice de aCl

dez e o do ácido palmítico, igual a 256,4.

Com relação ã figura I, como glicerol combinado conside

ra-se a somatária das porcentagens em massa das frações mono, di

e triglicéride.

5. 4. REAÇAO Ir

•
Os resultados obtidos referentes à reação processada

temperatura de 1850C encontram-se nas tabelas de VIII a XIV.

.
a

Os resultados das análises gravimétricas e do índice de

acidez das amostras obtidas por extração são também mostrados em

gráfico, na fieura 11.

Os valores correspondentes à análise quantitativa

cidos graxos representam a média de duas determinações.

- segue -

-dos a-
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As considerações já feitas com relação ã porcentagem de

recuperação, porcentagem em massa de cada fração e glicerol combi

nado continuam válidas.

5.5. T~CNICAS COMPLEMENTARES

Os resultados das análises por hidrólise enzimática, para

identificação dos 8-monoglicérides, e de cromatografia em fase ga

sosa dos triglicérides encontram-se nas tabelas XV e XVI .
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TABELA XV

Percentual em ácidos graxos presentes na pos1çao S da fra

ção triglicéride das amostras retiradas apÓs 6 horas de proce~

50 (GLC)

Reação I Reação 11 l
Ãcido graxo IPercentual Percentual

CH 4,1 4,3

C~4 0,9 0,9

C15 3,4 3,1

C~5 0,4 0,5

C16 84,8 85,3

C16 - tr

C17 1,0 0,7

C18 5,4 5,2
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TABELA XV!

Percentual em triglicérides presentes na fração trigli

cerídica das amostras retiradas após 6 horas de processo (GLC)

.\
Não foram considerados os átomos de carbono do glicerol
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VI - DISCUSSÃO

6.1. ANÁLISES POR CROMATOGRAFIA EM CAMADA DELGADA

Com relação ao oétodo em si, empregado nas análises gra

vimétricas, mostrou-se bem satisfatório, já que há boa concordân

cia dos resultados obtidos pelo índice de acidez com a porcenta

gem em massa da fração ácido graxo, nas duas reações estudadas (ta

belas de II a XIV).

Como pode ser observado~ a análise gravimétrica sempre

forneceu resultados maiores do que os obtidos por via titulométri

ca.

Inicialmente pensou'-se que esta diferença pudesse ser

devida ao peso molecular médio da amostra (ácido palmítico) empre

gado nos cálculos do índice de acidez. Entretanto~ tal possibili

dade mostrou-se errônea, uma vez que para cada amostra analisada

o peso molecular a ser empregado deveria ser diferente, com tendên

cia a alli~entar ã medida do progresso da reaçao.

A diferença entre os resultados obtidos poder ser expli

cada em virtude da menor solubilidade das frações mono) di e, pri~

cipalmente, triglicéricte em êter etílico. Como o tratamento a que

c~~am submetidas as diversas porções de silica-gel raspedas das

placas era o mesmo, provavelmente a recuperação dos compostos me

nos sohiveis era prejudicada, levando a superestimação do teor

da fração ácido graxo, visto que os resultados são expressos em

termos de porcentagem.

Nas amostras iniciais, como O teor de ácidos graxos li

vres é bem maior, há melhor concordância com o índice de acidez.

À proporção que esse teor diminui, a discrepância entre as curvas

aUwenta~ o que e verificado especialmente nos resultados da reaçao

II (figura lI).

- segue -
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Desse modo, O controle da eficiência deste método pode

ser feito baseado em dois fatores: primeiro, o índice de acidez,

já discutido; e segundo, a porcentagem de recuperaçao, que teve

médias de 91,64 e 89,74, respectivamente, p~ra as amostras das rea

ções I e 11.

Para que se tenha melhor porcentagem de recuperação, uma

possibilidade é o emprego de solventes ou mistura de solventes mDs
- 36 40 -. .adequados para cada fraçao ' , se bem que o eter etkl~co aprese~

te a vantagem de possuir baixo ponto de ebulição, o que facilita

em muito sua evaporação, etapa precedente à quantificação por gr~

vimetria.

o método utilizado~ além de usar pequena quantidade de

amostra e pequeno volune de eluente, ainda tem a vantagem de perml

tir a análise gás-cromatográfica dos ácidos graxos de cad~ fra

ção, uma vez que não degrada a amostra, inconveniente dos métodos

químicos (que necessitam maior quantidade para a análise) e da

densitometria. Uma separação das frações em coluna cromatográfica

também seria viável, mas o volume de eluente gasto seria bem

maior, assim como o tempo necessário.

6.2. ANÁLISES POR CRO/1ATOGRAFIA EM FASE GASOSA DOS ÀCIDOS
GRAXOS

Quanto às análises gás-cro~atográficas dos ácidos gr~

xos pode ser observado) em ambas as reações estudadas (tabelasdeII

a XIV), que a porcentagem de cada ácido nas diversas frações é pr~

ticamente constante e que a flutuação verificada também ocorre na

amostra total (que é composta pelas quatro frações), ou seja, prQ

vém do próprio método.

Isso mostra que os diferentes ácidos graxos apresentam

velocidades similares de esterificação em todas as fases da rea

çao.

- segue -
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Entretanto, a quase totalidade dos resultados das análi

ses, tanto das amostras retiradas como das frações que as forma

vao, aponta composição em ácidos graxos diferente daquela da maté

ria-prima, o ácido palmítico. Como pode ser notado, o percentual

em ácido palmítico é ligeiramente superior daquele da matéria-pri

ma e, conseqUentemente, os teores dos demais ácidos presentes sao

um pouco inferiores.

Essa aparente anormalidade pode ser justificada caso

seja considerado que, pelo efeito do aquecimento dos reagentes du

rante a esterificação, houve decomposição por igual de todos os

ácidos presentes no sistema. Com isso, a porcentagem em ácido pal

mitico tende a ser aumentada, pelo fato de este se encontrar em

maior proporção) enquanto que os teores 105 demais ácidos graxos

tendem a diminuir.

6.3. TtCNICAS COMPLEMENTARES

As análises por hidrólise enzimática e de cromatografia

em fase gasosa dos triglicérides tiveram por finalidade verificar

se,nas reaçoes efetuadas, é indiscriminada a distribuição dos áci

dos graxos com relação aos grupos hidroxila do glicerol.

Desta forma,o~ r~sultadosdacomposiçãoem ácidos graxos

dos 8-monoglicérid~s formados pela ação da lipase pancreática 50

bre os triglicérides mostram que) em ambas as reaçoes, a esterifi

caça0 se processou ao acaso, uma vez que os teores encontrados dos

diversos ácidos presentes na pos~çao central do glicerol são próxi

mos daqueles obtidos nas análises dos ácidos graxos componentes dos

triglicérides estudados (tabelas VIr e XIV).

A composição em termos de triglicérides de uma gordura

re-esterificada pode ser derivada de considerações probabilísticas,

considerando-se distribuição ao acaso dos ácidos graxos 45

- segue -
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No presente estudo, levando-se em conta que as análises

gás-cromatográficas dos triglicêrides como tal são baseadas no nú

mero de átomos de carbono de cada molécula, não importando o

grau de insaturação dos ácidos componentes, temos que, para fins

de cálculo, cinco diferentes ácidos graxos estão distribuídos esta

tisticamente entre as três posições reativas do glicerol (Cl~)C15,

C16, C17 e C18 ).

Isso implica em que sao possíveis 35 diferentes combina

ções (combinação de 5 ácidos graxos, 3 a 3, com repetição), que

correspondem a 13 picos prováveis na análise por cromatografia em

fase gasosa dos triglicérides (de 42 a 54 átomos de carbono por mo

lêcula, não considerando os átomos de carbono do glicerol).

A
. 45SSlffi sendo, as porcentagens calculadas de cada

provável são dadas a seguir~ tomando como base o percentual

ácidos graxos da matêria-prima (ácido palmítico)~

pico

em

Número de átomos

de carbono*

c.,
C"

C"
C.,

C"

C"
C"

C"
Cso

C"
C"

C"

C"

Percentual

0,0

0,1

1,0

1,6

13,3

10,6

55,1

3,5

13,3

0,4

1,1

0,0

0,0

* Não foram considerados os átomos de carbono do glicerol.

- segue -
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Evidentemente, o triglicéricte predominante na mistura é
aquele cuja molécula contém 48 átomos de carbono, visto que o áci

do palmítico é o componente principal. Do total calculado para

C48 (55,1%), a tr'ipalmitina contribui com 52,8%, sendo os restan

tes 2,3% representados pelas demais combinações.

Os resultados obtidos nas análises por cromatografia em

fase gasosa dos triglicérictes (tabela XV!) mostram, contudo, teo

res de C48 superiores ao calculado. Considerando que os picos cor

respondentes aos tri31icérides ímpares C47 e C4~ não puderam ser

observados nos cromatogramas, uma vez que a distinção entre os

picos não é nítida, provavelmente estes foram absorvidos pelo do

componente principal C4S • Dessa forma, nos cálculos por triangul~

ção, a porcentagem em C48 deve ser representada pela composição de

três picos vizinhos (C 47 , C48 e C4~)~ que teoricamente compreendem

69,2% do total.

Portanto, os valores obtidos para o componente

mostram-se um pouco superiores ao esperado, levando-se em

as presentes considerações.

6.~. CINfTICA DA REAÇÃO

C"
conta

A reação entre glicerol e ácidos graxos, com quantid~

des equivalentes dos reagentes~ é de segunda ordem, em dois estâ
. 18glOS

Has reaçoes bi!lloleculares, a representação gráfica do

lnverso da '1."" -,'" -'1"":;0 residual de um reagente em função do tempo

é dada por uma reta, sendo seu coeficienta angular igual à constan

te de velocidade (k) da reação, a uma determinada temperatura.

A equaçao correspondente a essa ordem c a seguinte:

k = 1 x
--"~-

t a (a - x)

~gue -
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onde:

k = constante de velocidade

t :;; tempo

x = concentração do produto

a = concentração inicial

a - x :;; concentrQção residual do reagente

Se o tempo (t) for expresso em horas e (a) e (x) em mo

les por 100 g da mistura, a constante de velocidade (k) terá as
_1 -1

seguintes dimensões: 100 g. moI -. h .

A concentração inicial de ácido graxo (a) é igual a

0,3482 moles/IDO g, tomando como peso molecular o do ácido palmíti

co (256,4), que corresponde a um teor de ácidos graxos livres~

a 89,29 g/lOO g (valores teóricos).

Desse modo, é possível calcular a constante de velocida

de das reações efetuadas atravÉs do uso da fórmula citada ou pela

inclinação da reta representativa em cada caso.

As tabelas XVII e XVIII e a figura 111, complementares,

expr~mem os dados calculados da reação T.

As tabelas XIX, XX e XXI e as figuras IV e V, complemen

tares, exprimem os dados calculados da reação 11 .

- ~'gue -
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TABELA XVII

Reação de esterificação com quantidades equivalentes de

glicerol e ácido palrnítico a 160°C

- Inverso da concentração de ácidos graxos livres em

função do tempo, determinada pelo índice de acidez das amos 

tras obtidas por extração

tndice de acidez
,

Tempo 1:\, - x
(h) (g ácido palmítico/lOO g) (mol .100 gl

1 64,58 3,9703

2 48,82 5,2520

3 39,43 6,5027

4 34,17 7,5037

5 31,32 6,1865

6 29~Ol 8,8383

I ,



•

.51.

TABELA XVIII

Reação de esterificação com quantidades equivalentes de

glicerol e ácido palmítico a 160°C

- Inverso da concentração de ácidos graxos livres em

função do tempo, determinada pela análise gravimétrica das a-
. - .mostras obtldas por extraçao

,
Ácidos graxosTempo livres lia - x

(h) Percentual -1 g)(moI .100

1 67,18 3,8166

2 53,0 4,8377

3 4-3,25 5,9283

4 36,83 6,9617

5 34,5 7,4319

6 33,47 7,6605

{:

Os pontos cepresp.~dentes a 2 e 5 horas foram eorrigidos, te-

mando-se os valeres da curva e não os obtidos experimentalmen

te.
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TABELA XIX

Reação de esterificação com quantidades equivalentes de

glicerol e ácido palmítico a 185°C

- Inverso da concentração de ácidos graxos livres em

função do tempo, determinada pelo índice de acidez das amos 

tras obtidas por extração

,
Indice de acidez iTempo I lia - x

(h) (g ácido palmítico/lOO g) (mol-l.lOO g)

1/2 54,17 4,7333

1 42,37 6,0515

2 29,79 8,6069

3 23~69 10,8231

4 19,61 13,0750

5 16,50 15,5394

6 14,47 17,7194
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TABELA XX

Reação de esterificação com quantidades equivalentes de

glicerol e ácido palmítíco a 185°C

- Inverso da concentração de ácidos graxos livres em

função do tempo, determinada pela análise gravinétrica das a

mostras obtidas por extração*

Tempo

(h)

Ácidos graxos livres

Percentual

lia - x
(mo1-1 .100 g)

•

1/2 54,54 4,7011

1 43,09 5,9503

2 31,07 8,2523

3 26,61 9,6355

4 23,19 11,0565

5 20,S 12,5073

6 19,0 13,4948

Os pontos correspondentes a 5 e 6 horas foram corrigidos, to

mando-se os valores da curva e não os obtidos experimentalme~

te
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TABELA XX!

Reação de esterificação com quantidades equivalentes de

glicerol e ácido palmítico a 185°C

- Inverso da concentração de ácidos graxos livres em

função do tempo, determinada pelo índice de acidez das amostras

brutas

rTempo ndice de acidez I l/a - x

(h) (g ácido palmítico/lOO g) (mo1- 1 .100 g)

,

1/2 52,58 4,8764

1 42,12 6,0874

2 29,58 8,6680

3 23,44 10,9386

4 19,43 13,1961

5 16,35 15,6820

6 14,43 17,7686
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Pelas figuras lI!, IV e V observa-se que a reação apre

senta dois estágios, sendo o primeiro de maior velocidade (maior in

clinação da reta).

Os valores obtidos para as constantes de velocidade dos

dois estágios, expressos em 100 g. mol- 1 . h-I, através da inclina

ção das retas são os seguintes:

Reação I:

- segundo o índice de acidez (amostras obtidas por extração):

19 estágio: k = 1,26

29 estágio: k = 0,68

.- segundo a análise gravímêtrica (amostras obtidas por
ção) :

19 estágio: k = 1)04

29 estágio: k = 0,36

extra

extra

•

Reação 11:

- segundo o índice de acidez (amostras obtidas por extração):
19 estágio: k = 2~56

29 estágio: k = 2,26

- segundo o índice de acidez (amostras brutas):

19 estágio: k = 2,47

29 estágio: k = 2,30

- segundo a análise gravimétrica(amostras obtidas por
ção) :

19 estágio: k = 2,43

29 estágio: k = 1 1 30

A intersecção das retas é considerada como ponto de mu

dança de um estágio para olltro l8 .

Assim, na reação I) a passagem do pr~rne~ro para o see~~

do estágio ocorreu por volta de 3,5 horas, e, na reação 11, por
volta de 2 horas de processo,

- segue _.
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Os valores obtidos para as médias das constantes de velo
. - . 100 1-1 h-1

dos d015 estag1os, expressos em g. mo }

da equação para reações de segunda ordem, são os seguintes:

•

Reação I:

- s~gundo o índice de acidez (amostras obtidas por extração):

19 estágic: k ; 1,17

7.Q estágio: k = 1)07

- segundo a análise gravimétrica (amostras obtidas por

ção) :

19 estágio: k ; 0.99

29 estágio: k = 0,86

extra

extra

•

Reação 11:

- segundo o índice de acidez (amostras obtidas por extração)

19 estágio: k = 3,26

2Q estágio: k = 2,55

- segundo o índice de acidez (amostras brutas);

19 estágio; k = 3,38

29 estágio: k = 2,58

- segundo a análise gravimétrica (amostras obtidas por

ção) :

19 estágio: k = 3,14

29 estágio: k = 2,00

Para a reaçc:.o I, foram considerados do primeiro estágio

os pontos correspondentes a 1, 2 e 3 horas e, do segundo estágio,

os pontos correspondentes a 4 , 5 e 6 horas de processo, com base
na figura IH.

Para a reaçao 11, foram considerados do primeiro estágio

os pontos correspondentes a 1/2, 1 e 2 horas e , do segundo estágio,

os pontos correspondentes a 3, 4, 5 e 6 horas de processo, com base

nas figuras IV e V.

- segue ~.
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05 presentes resultados mostram que os valores obtidos

para as constantes de velocidade dos dois estágios~ segundo a aná

lise gravimétrica, são sempre inferiores aos obtidos segundo o in

dice de acidez. Isto já era esperado, visto que a análise gravim~

trica das frações ácido graxo sempre forneceu valores superiores

aos do indice de acidez das amostras •

Os valores obtidos para as constantes de velocidade dos

dois estágios pela inclinação da reta e pelo emprego da equação

apresentada mostram discrepância, na maior parte dos casos~ prov~

velmente porque os resultaaos da constante pela aplicação da equ~

çao para reaçoes de segunda ordem indicam tendência para mais ou

para menos e não variação em torno da média, como seria esperado.

E - ..18,49ntretanto, o mesmo e observado em outros trabalhos exper~menta~S .

No caso da reação lI, verifica-se que os valores obti

dos para as constantes de veloc.id~de., segundo o índice de acidez das

amostras brutas e daquelas obtidas por extração, tanto pelo método

da inclinação da reta quanto pela aplicação da equação, estão em

boa concordância. Isso vem confirmar que l para fins de determina 

çao do valor da constante de velocidade,é desnecessária a fase de

extração das amostras com solvente orgânico.

6 o 5 o FORI1AÇAO DOS INTERMEDIÁRIOS E DO PRODUTO FINAL

Pelas figuras I e II) que representam curvas caracterís

t · d - . 25,34 °fo -
~cas e reaçoes consecut~vas , ver~ ~ca-se que a concentraçao

dos intermediários, mono e diglicérides, cresce até um valor máxi

mo e então cai assintoticamente a zero, enquanto que a do produto

final~ o triglicéride, aumenta gradualmente.

A fração ácido graxo é representada por duas curvas,

uma obtida por titulometria <índice de acidez das amostras obtidas

por extração) e outra por gravirnet~ia, havendo boa concordância e~

tre elas, se~do que o valor obtido pela análise gravirnétrica foi

sempre superior àquele do índice de acidez.

- segue -
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Na reação 11 também foi analisado o índice de acidez

das amostras brutas, que revelou valores ligeiramente inferiores aos

das amostras obtidas por extração, com tendência a se igularem com

o pr03rcsso da reação. Isso porque, cada vez mais, a quantidade de

glicerol livre diminui e J após 6 horas de processo, praticamente não

há mais moléculas de glicerol totalmente não combinadas .

t importante notar que o teor maX1ffiO de monoglicérides e,

nas duas reações, inferior ao de diglicérides e ocorre em tempo me

nor. Essa concentração máxima dos intermediários depende da temper~

tura, visto que, quanto maior a temperatura de reação, maior o seu

valor.

Apesar de as bandas correspondentes aos 1,2 e l,3-digli

cérides terem sido quantificadas em conjunto~ o fato de a banda

superior, representativa do 1,3-diglicéride, ser mais larga que a

inferior vem confirmar que a formação desse composto se dá em

maior proporção.

Com relação ã fração triglicéride, a curva respectiva a

presenta aspecto sigmóide, especialmente verificado na figura l. No

início da reação, sua velocidade de formação é baixa, uma vez que

esta é a fase de formação em maior escala dos intermediários. Se

gue-se uma fase de velocidade mais alta) correspondendo pratica 

mente ao teor máximo de diglicérides~ ou início de sua queda, e uma

terceira fase de velocidade menor, quando a concentração dos inter

m~diários se encontra em franca diminuição. Tratando-se de curva

sigmóide, apresenta ponto de inflexão, que, na figura I, ocorre por

volta de 3 horas, e na figura 11, por volta de 2 horas de processo.

o fato de a reação apresentar dois estágios pode ser

explicado em função da formação dos intermediários e do produto fi

nal. No início da reação a velocidade de formação de triglicérides

é baixa, mas os intermediários, mono e diglicérides, formam-se e~

grande quantidade (figuras I e 11). Isso resulta em velocidade gl~

bal maior, corno pode ser verificado pelo consumo de ácidos graxos

livres. Com o passar da reação, a concentração dos intermediários a

tinge um máximo e) em seguida, começa a cair, o que faz com que a

- segue -
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velocidade de for~ação de triglicérictes, que havia sido ma10r, tdm

bém principie a diminuir. Esse efeito combinado provoca velocida

de global menor, característica do segundo estágio.

t lógico supor que a passagem do primeiro para o segu~

do estágio não seja abrupta, mas sim gradual. Essa passagem, referi
da como sendo a intersecção das retas representativas dos dois e5t~

gi05 (figuras 111, IV e V), apresenta, em cada reaçao estudada, boa

concordância como o ponto de inflexão da curva correspondente ao

triglicéride (figuras I e lI), a partir do qual sua velocidade de

formação d~minui.

Cumpre observar que, na reação 11, apesar de ter sido

realizada a temperatura mais alta, o teor de triglicérides apos

6 horas é um pouco inferior daquele obtido na reação l. Isso pode

ser justificado pelo fato de a reação se processar em dois está

gios. Na reação 11) como ocorreu formação bem maior de mon) e digll

cérides no primeiro estágio) ao passar para o segundo, de velocida

de global menor, o sistema não tem a capacidade de consumir esses

i~termediários da mesma maneira, formando menos produto final e au

mentando o teor de mono e diglicérides.

Além disso, na reaçao I, ao iniciar o segundo estágio,

o teor de triglicérides era por volta de 40%, enquanto que na

reação lI, nesse ponto, seu teor era de apenas cerca de 2~%, confir

mando o que foi dito anteriormente.

Entretanto~ com a continuação da reação a 1850C~ o teor

de triglicérictes suplantará o da reação a 160°C, uma vez que a ten

dência da curva representativa da fração triglicéridc na figura 11

é de subida, ao passo que na figura I a curva Já se mostra assintó

tica.

As condições das reações efetuadas nao permitiram a ob

tenção de teor alto em triglicêrides, decorridas 6 horas de proce~

so. A não observância de recomendações, como emprego de catalisa

d d -. . 16ar, excesso e aC1dos graxos e mesmo temperaturas ma1S elevadas ,

que possibilitam a formação de triglicérides em alto rendimento, te

_. segue -
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ve por finalidade melhor acompanhamento da formação dos compostos

intermediários e do produto final, bem como não interferir na ci

nética da reação, tornando-a mais complexa.

Curvas semelhantes às das figuras I e 11 foram obtidas

por COLE~~Nll ao estudar a hidrólise enzimática de amostras de

banha e manteiga. Evidentemente, sendo a hidrólise o inverso da

esterificação, os elementos representados em cada curva sao ou

tros. Assim, com o progresso da hidrólise, o teor de triglicéri ~.

des cai e os teores de di e monoglicérides aumentam até um valor

máximo e começam a diminuir, enquanto que a concentração de glice

rol livre aumenta.
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VII - CONCLUSOES

Considerando-se os resultados e a discussão do presente tra

baIha, pode-se concluir que:

•

- A técnica óe avaliação quantitativa por gravirnetria

da à cromatografia em camada delgada e seguida pela análise

-cromatográfica mostrou-se bastante satisfatória no Estudo

produtos das reações efetuadas.

alia--gas-

dos

- O princípio das técnicas aplicadas pode ser enpregado no

estudo dos produtos da reação de transesterificação.

- Os diferentes ácidos g~axos estudados apresentam velocid~

dessimilares de esterificação em todas as fases de reação.

- A reação entre glicerol e ácidos graxos co~ quantidades e

quívalentes dos reagentes e na ausência de catalisador se proces

sa ao acaso, seguindo padrão de distribuição estatística.

- O teor máximo dos compostos intermediários J mono e diglic~

rides, depende da temperatura do processo.

- O teor náximo de monoglicérides é inferior e ocorre apos

tempo menor de reação do que o teor m5ximo de diglicérides.

- O teor de triglicérides após 6 horas de rençao a 18SoC ê

inferior ao daquele obtido a l60 oC, decorrido o mesmo t~mpo.

- O ponto de inflexão da curva representativa da fração trigli

céride apresenta boa concordância com o início do segundo estágio

da reação.
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