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RESUMO 

 

A busca por alternativas mais saudáveis na alimentação teve grande crescimento 
nos últimos anos em resposta aos índices elevados de obesidade e problemas 
cardiovasculares na população mundial. Óleos ricos em diacilglicerol (DAG) surgem 
então como uma alternativa mais saudável aos óleos convencionais, os quais são 
ricos em triacilgliceróis (TAG). Estudos apontam que o consumo do óleo enriquecido 
em DAG em substituição aos óleos convencionais pode reduzir o acúmulo da 
gordura visceral e o nível pós-prandial de lipídios. O DAG pode ser obtido a partir da 
glicerólise do TAG, o que gera também monoacilgliceróis (MAG) e ácidos graxos 
livres (AGL), seguida de uma etapa de separação do DAG. Na dieta mediterrânea, o 
azeite de oliva extra virgem é conhecido por suas propriedades e benefícios à 
saúde. Este apresenta resistência a processos oxidativos devido a sua alta 
composição de ácidos graxos monoinsaturados e presença de antioxidantes. Isso 
torna o azeite de oliva uma fonte promissora de triacilgliceróis para a produção de 
um óleo rico em diacilglicerol. Neste contexto, este trabalho tem como objetivo 
avaliar a termodinâmica (dados experimentais e modelagem matemática) do 
equilíbrio líquido-líquido (ELL) entre o produto da glicerólise do óleo de oliva, etanol 
e glicerol. Este estudo é essencial para a simulação de um processo de separação 
de DAG das moléculas de TAG, MAG e AGL por extração líquido-líquido. A reação 
de glicerólise foi realizada em uma meio livre de solvente a 45 ºC, 340 rpm, razão 
molar TAG:glicerol 1:1, e 1 %m (em relação à massa de substrato) de lipase 
imobilizada Lipozyme RM IM como catalisador. Os dados experimentais de ELL 
foram obtidos a 35 ºC e pressão atmosférica com diferentes composições globais do 
sistema. Estes dados foram utilizados na estimação dos parâmetros de interação 
binários do modelo de GE UNIQUAC. Um bom ajuste foi obtido para o modelo 
termodinâmico, com uma Raiz do Erro Quadrático Médio de 1,43 m% e um desvio 
máximo de 3,5 %m entre os valores calculados e os dados experimentais usados na 
estimação de parâmetros. O modelo foi também validado pela comparação de 
resultados calculados com dados experimentais que não foram utilizados na 
estimação de parâmetros.  
 

Palavras-chave: Diacilglicerol. Glicerólise. Óleo de oliva. Equilíbrio líquido-líquido. 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The search for healthier alternatives in food grown considerably in recent years as a 
response to high rates of obesity and cardiovascular problems in the global 
population. Oils rich in diacylglycerol (DAG) have emerged as a healthier alternative 
to conventional oils, which are rich in triacylglycerols (TAGs). Studies indicate that 
the consumption of DAG-enriched oil in substitution of conventional oils may reduce 
the accumulation of visceral fat and the postprandial level of lipids. DAG can be 
obtained from glycerolysis of TAG, which also generates monoacylglycerols (MAG) 
and free fatty acids (FFA), followed by and additional bifurcation step of DAG. In the 
Mediterranean diet, extra virgin olive oil is known for its properties and health 
benefits. It presents resistance to oxidative processes due to its high composition of 
monounsaturated fatty acids and the presence of antioxidants. This makes olive oil a 
promising source of TAG for the production of an oil rich in DAG. In this context, this 
work aims to evaluate the thermodynamics, using experimental data and 
mathematical modeling, of the liquid-liquid equilibrium (LLE) between the products of 
glycerolysis of olive oil, ethanol and glycerol. This study is essential for simulation of 
the process of separating DAG from TAG, MAG, and FFA molecules by liquid-liquid 
extraction. The glycerolysis reaction was performed in a solvent-free medium at 45° 
C, 340 rpm, with a 1:1 TAG to molar ratio, and using 1% (relative to the mass of 
substrate) of immobilized lipase Lipozyme RM IM as the catalyst. Experimental LLE 
data were obtained at 35° C and atmospheric pressure with different global 
compositions of the system. These data were used in the estimation of the binary 
interaction parameters for the Gibbs free energy (GE) UNIQUAC model. A good fit 
was obtained for the thermodynamic model, with a root mean square error of 1.43 
m% and a maximum deviation of 3.5 m% between the calculated and experimental 
values used in the parameter estimation. The model was also validated by comparing 
calculated results with experimental data that were not used in parameter estimation. 

 

Keywords: Diacylglycerol. Glycerolysis.Oliveoil.Liquid-liquidequilibrium. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A obesidade tem sido um dos maiores problemas de saúde pública no 

mundo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais da metade da 

população brasileira está obesa ou com sobrepeso, sendo 15% crianças (ABESO, 

2017). A preocupação do desenvolvimento e aumento de doenças cardiovasculares 

e obesidade na população mundial está associada ao consumo excessivo de óleos e 

gorduras na dieta mediterrânea (CHEONG et al., 2007). Nesse sentido, há um 

crescente interesse em óleos funcionais que possa substituir os óleos convencionais 

mantendo a saciedade, palatabilidade e fonte de nutrientes dos alimentos 

(VOLL,2010).  

Lipídios apresentam papéis importantes nos organismos como fonte de 

energia e ácidos graxos essenciais (CHEONG et al., 2007). Os óleos e gorduras são 

constituídos em sua maioria por triacilglicerol (TAG), mas também apresentam em 

sua composição diacilglicerol (DAG), monoacilglicerol (MAG) e ácidos graxos livres 

(AGL) em menores escalas. Apesar das moléculas de DAG e TAG possuírem 

estruturas e estabilidades similares, alguns estudos mostram que a ingestão 

excessiva em TAG pode gerar acúmulo de gordura pós-prandial, ao contrário de 

DAG que é transformado imediatamente em energia logo após sua ingestão 

reduzindo o acúmulo de gordura abdominal visceral (estoque de energia). Por esta 

razão, DAG tem atraído a atenção das indústrias e pesquisadores (CABRAL et al., 

2014).  

DAGs são ésteres de glicerol, onde dois grupos de hidroxilas foram 

esterificados por dois ácidos graxos. O diacilglicerol representa uma classe de 

lipídios que apresenta duas diferentes propriedades isoméricas, 1,2 (2,3)-DAG e 1,3-

DAG, as quais são utilizadas em indústrias farmacêutica, de alimentos e cosméticos 

como emulsificantes e estabilizadores (VOLL et al., 2013). Moléculas de DAG são 

encontradas em óleos vegetais e gorduras animais em baixas concentrações. 

Alguns estudos apresentam diversas formas de produzir DAG por reação de 

hidrólise e glicerólise através de uma fonte de triglicerídeos, bem como por 

esterificação dos ácidos graxos. 

A empresa Kao Corporation of Japan lançou ao mercado um óleo funcional 

de 80% de DAG apresentando vários benefícios saudáveis e ainda prometiam 
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possuir o mesmo sabor que o óleo convencional. O produto foi reconhecido como 

FOSHU (Food for Special Health Use) em 1999, no Japão, e aprovado pelo GRAS 

(Generally Recongnized As Safe) em 2000, nos Estados Unidos. Entretanto, em 

1999, o German Federal Institute for Risk Assessment mostrou preocupações 

quanto à presença de glicidol e outros ésteres de ácidos graxos em óleos 

comestíveis refinados e o possível desprendimento do composto cancerígeno 

glicidol durante a digestão. Os óleos ricos em DAG lançados pela empresa 

apresentaram uma concentração de glicidol superior a 100 vezes comparado aos 

óleos comestíveis convencionais e como resultado, a Kao suspendeu as vendas do 

produto até que esses valores fossem reduzidos (HONDA et al., 2012). 

Glicidol e 3-monocloropropano-1,2-diol éster ácido graxo (3-MCPD ésteres) 

são contaminantes similares que se formam principalmente durante o processo de 

alta temperatura de desodorização na produção de óleos vegetais refinados 

(SHIMIZU et al., 2010). O que difere os dois compostos contaminantes é a presença 

de cloro na composição do 3-MCPD uma vez que o Glicidol é formado sem cloreto 

(CHENG et al., 2017). A preocupação pela presença destes compostos nos óleos se 

justifica pelo risco da formação de tumores renais ou em outros locais do tecido 

causados por 3-MCPD e glicidol, respectivamente. Estes são identificados como 

cancerígenos genotóxicos de roedores e possíveis cancerígeno em humanos. 

A descoberta da toxicidade com a presença dos ésteres ligados a ácidos 

graxos nos óleos vegetais refinados contribuiu para estudos alternativos com a 

finalidade de produção de óleo rico em DAG sem que fossem submetidos a altas 

temperaturas e formassem subprodutos indesejados. Dentro deste contexto, a 

extração líquido-líquido é uma alternativa viável para evitar altas temperaturas e 

consequente formação de Glicidol. 

O processo de extração líquido-líquido para o enriquecimento de DAG é uma 

alternativa econômica e vantajosa por serem processos que demandam baixas 

condições de temperatura e pressão, o que evita o comprometimento da qualidade 

do óleo, bem como o uso do etanol como solvente que pode ser facilmente separado 

e reutilizado. Além disso, o óleo de oliva utilizado como substrato no sistema é um 

dos óleos mais saudáveis no mercado e seu processo de extração não demanda 

altas temperaturas. 
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1.1 OBJETIVO 

 

1.1.1. Objetivo geral 

 

Este trabalho teve como objetivo estudar o equilíbrio líquido-líquido do 

sistema contido por produtos da glicerólise (óleo de oliva glicerolisado) com etanol e 

glicerol.  

 

1.1.2. Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos envolvem as seguintes etapas: 

 

 Produção de acilgliceróis a partir da reação de glicerólise enzimática do 

óleo de oliva 

 Estudo experimental do equilíbrio de fases (ELL)  

 Modelagem termodinâmica do ELL do sistema TAG + DAG + MAG + 

AGL + glicerol + etanol 

 Estimação dos parâmetros binários de interação do UNIQUAC] 

 Produção de acilgliceróis a partir da reação de hidrólise seguida de 

esterificação 

 Validação do modelo termodinâmico com o produto de glicerólise e 

com o produto de esterificação. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 ÓLEOS E GORDURAS 

 

Lipídios podem ser definidos como compostos insolúveis em água e solúveis 

em solventes orgânicos (GRAZIELLA; ANTONIO, 2006). Dentre os lipídios, óleos e 

gorduras são grupos de compostos orgânicos produzidos pela ligação de um ácido e 

um álcool, chamados ésteres (RAMALHO; SUAREZ, 2013). 

Os óleos podem ser extraídos de sementes, frutos e animais marinhos. As 

gorduras, por sua vez, são encontradas no tecido adiposo dos animais (BABICZ, 

2009). Os lipídios são definidos quimicamente pela quantidade de ácidos graxos na 

cadeia e sua posição com a molécula de triacilglicerol, e consistem em ésteres de 

glicerol com ácidos graxos (triacilgliceróis). Suas propriedades dependem da 

estrutura do triacilglicerol e das proporções de ácido graxo, que se diferem pelo 

comprimento da cadeia, número e posição das duplas ligações e a posição dos 

ácidos graxos na molécula de glicerídeo (VOLL , 2011). 

Os óleos e gorduras podem ser classificados como simples ou complexos. 

Eles são compostos por acilgliceróis, uma mistura primária de triacilglicerol (TAG), 

diacilglicerol (DAG), monoacilglicerol (MAG) e ácidos graxos livres (AGL). Dentre o 

grupo dos lipídios mais simples, estão os ácidos graxos e acilgliceróis (MAG, DAG e 

TAG). Já para o grupo dos mais complexos, as ceras, fosfolipídeos, lipoproteínas, 

esteróis e vitaminas lipossolúveis (LIMA, 2014; MURASE et al., 2002). 

O TAG e DAG são moléculas que apresentam estruturas similares. 

Entretanto, na literatura existem alguns estudos que comprovam a vantagem do 

DAG sobre o TAG quanto suas características metabólicas, uma vez que os ácidos 

graxos livres presentes no DAG não se acumulam em forma de gordura no corpo 

(MURASE et al., 2002).  

 

2.1.1 Ácidos graxos livres (AGL) 

 

Os óleos e gorduras apresentam em sua composição os ácidos graxos, e 

podem ser encontrados em diversos alimentos tais como óleos vegetais, produtos 

lácteos, carne, grãos e óleos de peixe (FABBRI, 2013; RAMALHO; SUAREZ, 2013). 
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Ácidos graxos são ácidos carboxílicos ligados a uma cadeia carbônica longa 

não ramificada. Eles se diferem pelo comprimento da cadeia hidrocarbonada bem 

como pelo número e posição de insaturações (ligações duplas). As cadeias 

insaturadas, em todos os ácidos graxos, são de configuração cis e quando são 

compostas por mais de uma ligação dupla (poliinsaturados) apresentam hibridização 

sp3 do carbono entre as ligações duplas. As cadeias podem ser curta, média, longa 

e muito longa. São classificados ácidos graxos de cadeias curta os que possuem de 

quatro a dez carbonos, a cadeia média de doze a quatorze carbonos, a cadeia longa 

de dezesseis a vinte e dois carbonos e a muito longa para cadeias com mais de 22 

carbonos compondo a cadeia (TINOCO et al., 2007). 

Os lipídios podem conter diferentes tipos de ácidos graxos em sua 

composição, tais como os ácidos graxos saturados, monoinsaturados e poli-

insaturados. Os óleos e gorduras são compostos por uma mistura complexa destes 

diferentes tipos de ácidos graxos (ALMEIDA, 2016). A TABELA 1 mostra a 

nomenclatura e fórmulas sistemáticas dos ácidos graxos mais comuns encontrados 

na natureza.  

 

TABELA 1 - NOMENCLATURA, NOME E FÓRMULA DE ÁCIDOS GRAXOS LIVRES. 

 
Ácido Graxo   Nome comum Fórmula 

4:0 Butírico CH3(CH2)2COOH 

6:0 Capróico CH3(CH2)4COOH 

8:0 Caprílico CH3(CH2)6COOH 

10:0 Cáprico CH3(CH2)8COOH 

12:0 Láurico CH3(CH2)10COOH 

14:0 Mirístico CH3(CH2)12COOH 

16:0 Palmítico CH3(CH2)14COOH 

18:0 Esteárico CH3(CH2)16COOH 

18:1 9c Oléico CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH 

18:2 9c12c Linoleico   CH3(CH2)4(CH=CHCH2)2(CH2)6COOH 

18:3 9c12c15c α-Linolênico   CH3CH2(CH=CHCH2)3(CH2)6COOH 

22:1 13c Erúcico CH3(CH2)7CH=CH(CH2)11COOH 

FONTE: VOLL (2010) 
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De acordo com Martins et al. (2013), a solubilidade de uma substância 

orgânica está relacionada com sua estrutura molecular, principalmente pela 

polaridade das ligações e tamanho da cadeia. A solubilidade dos ácidos graxos em 

água é inversamente proporcional ao número de carbono na cadeia, ou seja, a 

solubilidade de ácidos graxos de cadeia longa é muito baixa. Os ácidos graxos 

podem ser facilmente extraídos com solventes não polares, tais como hexano, 

clorofórmio e etanol. O ponto de fusão dos ácidos graxos está relacionado com o 

tamanho e número de insaturações da cadeia, quanto maior a cadeia e menor o 

número de insaturações (isomeria cis), maior será a temperatura de ponto de fusão 

(BEIR et al., 2002). Dentre os ácidos graxos saturados, o ponto de fusão de cadeias 

ímpares apresenta menores temperaturas quando comparados às cadeias pares 

adjacentes. Os ácidos graxos saturados possuem maior estabilidade oxidativa que 

os insaturados, pois quanto mais ligações duplas na cadeia maior a susceptibilidade 

à oxidação (VOLL, 2011). 

 

2.1.2 Triacilglicerol (TAG) 

 

Os triacilgliceróis são os principais constituintes dos óleos e gorduras. 

Podem ser encontrados nos tecidos adiposos de animais e humanos, e apresentam 

importantes funções no organismo como fonte de energia, além de formar uma 

camada protetora termo isolante e mecânica envolvendo todo o corpo e principais 

órgãos. Além disso, são fonte de ácidos graxos essenciais, como os ácidos linoléico 

(ômega 3) e linolênico (ômega 6), vitaminas lipossolúveis e outros compostos não-

polares que ajudam no funcionamento adequado do organismo (LIMA, 2014). 

A molécula de triacilglicerol é sintetizada a partir da esterificação dos ácidos 

graxos com três grupos hidroxila de glicerol. As propriedades da molécula formada 

são definidas a partir do tipo de ácido graxo esterificado, sendo assim, as moléculas 

de TAG associadas à ácidos graxos de cadeia longa e sem insaturações possuem 

alto ponto de fusão (RAIZER, 2015). 

 A FIGURA 1 representa a estrutura geral de um triacilglicerol, o qual possui 

uma tendência de distribuição de ácidos graxos nas três posições (sn-1, sn-2 e sn-3) 

da molécula de glicerol. Os óleos vegetais apresentam moléculas de triacilglicieróis 

onde os ácidos graxos saturados tendem a se estabelecer nas posições externas da 
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molécula de glicerol, sn-1 e sn-3 e os ácidos graxos insaturados na posição central, 

sn-2. Esta tendência de distribuição não se aplica às gorduras animais, o tipo de 

ácido graxo na posição sn-2 é variável (FERNANDES, 2002; VOLL, 2010). 

 

FIGURA 1 - ESTRUTURA GERAL DE UM TRIACILGLICEROL. 

 

 

FONTE: VOLL (2010) 

 

2.1.3 Diacilglicerol (DAG) 

 

Diacilgliceróis são ésteres de glicerol, no qual dois grupos hidroxila foram 

esterificados por ácidos graxos. O DAG é um lipídio simples constituído por molécula 

de glicerol ligada através de ligações éster a ácidos graxos nas posições sn-1 e sn-2 

conforme FIGURA 2 (CHEONG et al., 2007; BABICZ, 2009). Nota-se que o DAG 

podem se apresentar em duas formas isoméricas diferentes, sendo elas 1,2 (2,3) 

DAG e 1,3 DAG.  

 

FIGURA 2 - ESTRUTURAS GERAIS DE UM DIACILGLICEROL. (A) 1,2 (2,3)-DAG; (B) 1,3-
DAG. 

 

 

FONTE: VOLL (2010) 
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O DAG possui diversas aplicações como emulsificantes em indústrias 

alimentícias, farmacêuticas, cosméticas, entre outras. Estudos recentes feitos em 

animais e seres humanos, sendo eles saudáveis ou não, mostraram que a ingestão 

de óleo com um elevado teor de diacilglicerol (DAG) causa redução do ganho de 

peso corporal e da deposição de gordura no tecido adiposo, prevenindo e 

controlando a obesidade (KRISTENSEN et al., 2005). Atualmente, o DAG é 

considerado um composto oleoso saudável em relação ao TAG, seus benefícios 

estão associados à redução do nível pós-prandial de lipídios e dos triglicerídeos, 

além do controle de diabetes. As moléculas de diacilglicerol são encontradas 

naturalmente na composição de gorduras e óleos comestíveis, porém em menores 

escalas comparado ao triacilglicerol conforme mostra a TABELA 2 (WANG et al., 

2011; CHEONG et al., 2007).  

 

TABELA 2 - PORCENTAGEM MÁSSICA DE TAG E DAG EM DIFERENTES ÓLEOS COMESTÍVEIS. 

 
Òleo TAG (%) DAG (%) 

Soja 97,9 1,0 

Algodão 87 9,5 

Palma 93,1 5,8 

Milho 95,8 2,8 

Açafoa 96 2,1 

Oliva 93,3 5,5 

Canola 96,8 0,8 

Banha 97,9 1,3 

FONTE: VOLL (2010) 

 

As moléculas de DAG podem ser formadas a partir de TAG através de 

algumas reações tais como hidrólise parcial do triacilglicerol e glicólise de 

triacilglicerol. Em 1999, a Kao Corporation of Japan começou a sintetizar e 

comercializar um óleo de cozinha funcional com a predominância de DAG em sua 

composição, conhecido com o nome comercial ENOVA OIL (Estados Unidos). O 

óleo rico em DAG consiste em aproximadamente 80% de sua composição em DAG 

(KRISTENSEN et al., 2005). 

Os valores de energia e digestão das moléculas de TAG e DAG são 

similares. Porém, os efeitos benéficos do DAG a saúde podem estar associados às 
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diferenças entre o metabolismo do TAG e DAG que é atribuída às diferenças 

estruturais entre essas moléculas (VOLL, 2011). 

 

2.1.4 Monoacilglicerol (MAG) 

 

Os monoacilgliceróis são ésteres de glicerol onde apenas um grupo hidroxila 

foi esterificado com ácido graxo. Como os diacilgliceróis, eles também podem 

apresentar duas formas isoméricas; 1(3) MAG, também chamado de isômero a, 

quando ocorre substituição do éster em uma das posições externas (sn-1 ou sn-3) 

da molécula de glicerol, e o 2-MAG conhecido como isômero b, quando ocorre 

substituição do éster na posição central do glicerol (sn-2) conforme FIGURA 3 

(RAIZER, 2015). 

 

FIGURA 3 - ESTRUTURAS GERAIS DE UM MONOACILGLICEROL. (A) 2-MAG; (B) 1(3)-MAG. 

 

 

FONTE: VOLL (2010) 

 

Monoglicerídeos são amplamente utilizados nas indústrias farmacêuticas, de 

alimentos e de cosméticos como surfactantes. Na indústria alimentícia, são também 

utilizados como emulsificantes em diversos produtos como os derivados do leite, 

doces e molhos (FREGOLENTE et al., 2009). Eles são surfactantes não iônicos 

reconhecidos como seguros para consumo pela Food and Drugs Administration 

(FDA), uma vez que o uso de alguns surfactantes iônicos pode causar efeitos 

colaterais e irritações na pele quando ingeridos (VOLL, 2010).  
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2.1.5 Subprodutos contaminantes 

 

A formação de compostos tóxicos durante o processo de refino dos óleos 

tem sido preocupante em relação à saúde dos consumidores. Estes contaminantes 

são produtos de reações químicas entre os lipídios e cloretos, já presentes no 

próprio óleo, durante processamentos de altas temperaturas (ARISSETO et al., 

2013). Os cloropropanóis (MCPDE) e glicidol (GE) são produtos classificados como 

cancerígenos genotóxicos de roedores e possíveis cancerígenos alimentares para 

os seres humanos (CHENG et al., 2017). 

Na literatura, encontram-se relatórios que sugerem um processo de 

transformação bidirecional, o qual pode ocorrer não somente entre o glicidol e 3-

MCPD, mas também entre suas formas esterificadas na presença de íons cloreto. As 

concentrações de GE em óleos refinados pode ser obtido como por reações de 

competição entre a formação e transformação, devido ao fato de que o grupo epoxy 

não ser estável após o aquecimento. A taxa de transformação do glicidol para o 3-

MCPD é maior do que de 3-MCPD para glicidol sob condições ácidas na presença 

de cloreto. A FIGURA 4 mostra o mecanismo de conversão potencial dos ésteres de 

glicidol para ésteres 3-MCPD e 2-MCPD na presença de cloreto em meio ácido. 

 

FIGURA 4 - MECANISMO DE CONVERSÃO POTENCIAL DE GEs PARA ÉSTERES DE 3-MCPD OU 
ÉSTERES DE 2-MCPD. R1, GRUPO ACIL-GRAXO. 

 

 

FONTE: CHENG et al, 2017 

 

Estudos comprovaram que a ingestão de glicidol e ésteres correspondentes 

são metabolizados para 3-MCPD no trato digestório em roedores. Desta forma, a 
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eliminação do Glicidol e dos ésteres podem reduzir os contaminantes presente no 

óleo digerido (CHENG et al., 2017). 

 

2.1.5.1 Ésteres de Glicidol (GE) 

 

O glicidol contém em sua molécula grupos funcionais de epóxido e álcool, 

conforme mostra FIGURA 5. O composto orgânico foi recentemente descoberto 

como uma nova classe de contaminantes alimentícios produzidos nos 

processamentos de altas temperaturas dos óleos refinados e alimentos à base de 

óleo. O processo de desodorização foi identificado como a etapa em que o glicidol é 

formado durante o refino do óleo. Esta substância possui um grupo epóxi em 

comum, porém apresentam composições de diferentes ácidos graxos (CHENG et al., 

2017). 

 
FIGURA 5 - ESTRUTURA MOLECULAR DO GLICIDOL (GE). 

 

 
FONTE: National Toxicology Program (2009) 

 

As moléculas de DAGs e MAGs foram identificadas como os precursores 

das GEs, apresentando alta capacidade de formação em altas temperaturas. 

Durante o processo de desodorização do óleo a temperatura de 230 ºC, os ésteres 

de glicidol são formados por meio de rearranjo intramolecular do íon aciloxônio 

cíclico de DAGs e MAGs, conforme mostra a FIGURA 6 (ARISSETO et al. ,2013; 

CHENG et al. ,2016; PARRAS, 2013). De acordo com Cheng et al. (2016), o MAG 

apresentou maior capacidade de formação de GE em relação ao DAG, porém 

contribuem menos devido ao baixo teor da molécula nos óleos comestíveis. 
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FIGURA 6 - MECANISMO DE FORMAÇÃO DO GE EM ALTAS TEMPERATURAS A PARTIR DE 
DAG E MAG (ADAPTADO). 

 

 

FONTE: CHENG et al. (2016) 

 

2.1.5.2 Ésteres de 2 e 3-monocloropropanodiol (2 e 3-MCPD) 

 

Os ésteres 2 e 3-MCPD são subprodutos formados no processamento de 

alimentos submetidos a elevadas temperaturas. Eles foram descobertos em 1980 e 

então estudados como contaminantes alimentícios. Podem ser encontrados em 

óleos de soja e proteínas vegetais hidrolisadas produzidas por hidrólise ácida, 

floculantes e coagulantes adicionados no tratamento de água (CHENG et al., 2017; 

SCIENTIFIC COMMITTEE ON FOOD, 2001).  

A FIGURA 7 apresenta o mecanismo de formação do 3-MCPD éster a partir 

de uma molécula de triglicerídeo, onde mostra que o composto é o principal 

precursor na formação de 3-MCPDs ésteres, o DAG e o MAG não possui uma 

correlação direta à formação deste contaminante pela baixa concentração no óleo 

(WILLITS et al., 2013). 

Segundo Parras (2016), a formação do 3-MCPD não é somente influenciada 

por altas temperaturas (acima de 170 ºC) como pelo também pelo pH superior a 6 e 

que o bicarbonato de sódio pode inibir a formação ou acelerar sua degradação. 
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FIGURA 7 - MECANISMO DE FORMAÇÃO DOS ESTERES 3-MCPD (ADAPTADA). 

 

 

FONTE: WILLITS (2013) 

 

2.2 ÓLEO DE OLIVA 

 

O fruto oliva (Olea europea), também conhecido por azeitona, é obtido da 

oliveira, uma planta frutífera da família botânica Oleaceae. O azeite é extraído deste 

fruto por prensagem a frio sem utilização de nenhuma fonte de calor ou solventes, 

conservando suas propriedades e composição natural. Ao contrário dos óleos 

prensados a frio, os óleos refinados são submetidos à processos que demandam 

calor o que induz a formação dos subprodutos contaminantes.  

O óleo de oliva, assim como os outros óleos vegetais, são misturas 

complexas e são compostos, principalmente, por triacilgliceróis. Ele apresenta como 

principal característica seu alto conteúdo de acido oléico, sendo considerado, 

portanto, fonte de ácido graxo monoinsaturado (CABRAL et al., 2014) 

De acordo com Julio (2015), o fruto da oliva é constituído de 50% de água, 

1,6% de proteínas, 22% de óleo, 19,1% de carboidratos, 5,6 % de celulose e 1,5% 

de minerais. A qualidade do óleo de oliva está ligada ao seu processamento que 

dispensa altas temperaturas, onde o óleo é obtido apenas por prensagem a frio dos 
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frutos sem o uso de solventes, devido a isto, o azeite de oliva é considerado um 

produto natural de alta qualidade (MAILER, 2006). 

Na dieta mediterrânea, o azeite de oliva possui grande participação na 

composição do valor nutricional da dieta devido seu alto teor de ácidos graxos 

monoinsaturados e aos seus constituintes menores tais como fitosteróis e 

compostos fenólicos. Os benefícios do consumo deste óleo se deve à sua rica 

composição em antioxidantes naturais, vitamina E e em oligoelementos (FABBRI, 

2013). Ele é comercializado sob diversas designações de acordo com seu grau de 

acidez. 

Os triacilgliceróis presentes no óleo de oliva apresentam uma pequena 

assimetria na distribuição de ácidos graxos entre as posições sn-1, sn-2 e sn-3 

(VOLL, 2010). A trioleína (OOO), triglicerídeos compostos por três ácidos oléicos, 

representa mais da metade da composição do óleo de oliva. (BENAZZI, 2005). 

 

2.3 PRODUÇÃO DE MAG E DAG 

 

Os processos de produção de DAG e MAG podem ser classificados de 

acordo com o tipo de catalisador, enzimáticos ou químicos. A síntese de DAG e 

MAG catalisada por lípases tem ganhado espaço nas pesquisas como alternativa ao 

método convencional. Isto porque, a utilização de condições reacionais brandas 

possibilita redução do consumo energético e à seletividade das lípases, que 

resultam em produtos de alta qualidade. Sendo assim, o processo enzimático é 

tecnicamente classificado como limpo e seguro no ponto de vista ambiental 

(FREGOLENTE et al., 2009). 

Neste contexto, diferentes alternativas têm sido propostas em relação à 

síntese enzimática. Algumas destas incluem a hidrólise seletiva usando lipases 1,3-

específicas, a esterificação de ácidos graxos ou a transesterificação de ésteres com 

glicerol e a glicerólise de óleos e gorduras (FREITAS et al., 2008). Deve-se 

considerar que a composição de MAG e TAG formados nas reações pode influenciar 

o rendimento de DAG durante o enriquecimento, pois a separação de MAG e DAG é 

mais fácil que de DAG e TAG devido suas afinidades (CHEONG et al. (2007). 
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2.3.1 Hidrólise parcial de triacilgliceróis 

 

A reação de hidrólise enzimática do TAG sintetiza ácidos graxos e glicerol, 

além de MAG e DAG como produtos intermediários. A enzima hidrolisa a gordura 

clivando a ligação éster nas posições sn-1 e sn-3 nas moléculas de triglicerídeos 

(VOLL, 2011). A reação é homogênea e reversível de primeira ordem. Ela ocorre em 

etapas, onde inicialmente os TAGs são hidrolisados formando DAG e AGL, em 

seguida, DAG é hidrolisado formando MAG e AGL e por fim, ocorre a hidrólise do 

MAG formando glicerol e AGL conforme FIGURA 8 (MOQUIN; TEMELLI, 2008). A 

formação de glicerol na reação é indesejada quando o interesse é produzir MAG e 

DAG. A hidrólise seletiva usando lipases 1,3-específicas é uma alternativa para 

evitar a formação de glicerol e favorece a formação de 2-MAG (FREITAS et al., 

2008); VOLL, 2010). 

 
FIGURA 8 - REAÇÃO DE HIDRÓLISE/ESTERIFICAÇÃO. 

 

 

FONTE: VOLL (2010) 

 

Chua et al. (2012) estudaram a cinética da hidrólise do óleo de côco pela 

variação dos parâmetros, como a massa do óleo (10 a 48 mL), carga enzimática (0,2 

a 0,6 g), teor de água (2 a 10% v/v) e temperatura de reação enzimática (30 a 40 

°C).A hidrólise foi realizada usando uma lipase imobilizada de Mucormiehei 

(Lipozyme) em um reator batelada. O catalisador alcançou a maior produção de 

ácidos graxos livres, 4,56 mM a 1% (p/v) de carga enzimática. O teor de águaideal 

para a hidrólise do óleo de côco foi de 7% (v/v). A maior taxa de reação inicial foi a 

45 °C e o maior rendimento de produção de ácidos graxos livres a 40 °C.  

Voll (2010) estudou a cinética da hidrólise enzimática do óleo de palma. A 

reação de hidrólise parcial foi realizada em meio livre de solvente em um reator de 
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vidro encamisado sob agitação magnética de 400 rpm à 55 ºC com a enzima 

imobilizada Lipozyme RM IM durante 48 horas. A cinética foi avaliada pela variação 

dos parâmetros, como a concentração de água deionizada (5, 10 e 15 m% em 

relação à massa de óleo), concentração de enzima (0,68; 1,36 e 2,04 m% em 

relaçãoa massa de substratos) e tempo de reação. A reação de hidrólise produziu 

um óleo de palma com 35,91% em DAG para as melhores condições preditas pelo 

modelo cinético: 2,87 m% enzima/substrato, 2,10 m% água/óleo e 72horas de 

reação. 

 

2.3.2 Esterificação de glicerol com ácidos graxos 

 

A esterificação é a reação inversa à hidrólise, onde o glicerol é esterificado 

com ácido graxo. As etapas da reação são graduais, onde inicialmente o glicerol é 

esterificado com ácido graxo para formação de MAG e água, em seguida, MAG é 

esterificado com ácido graxo formando DAG e água, e por último, DAG e esterificado 

por mais um ácido graxo e forma TAG e água. Para favorecer a formação de MAG e 

DAG na reação, a água formada deve ser removida. Sendo assim, a água pode ser 

eliminada reduzindo a pressão ou utilizando agentes dessecantes (VOLL, 2010). 

O uso de lipases 1,3-específicas na esterificação, possibilita que o glicerol 

seja esterificado na posição sn-1 ou sn-3, e assim sintetizar 1(3) MAG e 1,3 DAG. 

Porém, quando as lipases não são específicas, o glicerol pode ser esterificado em 

posições aleatórias (FREITAS et al., 2008). 

Wang et al. (2011) estudaram o processo de esterificação de ácidos graxos 

livres com glicerol para formação de diacilglicerol, utilizando a fosfolipase Lecitase 

com um tempo reacional de 6 horas. As variáveis avaliadas na reação foram o 

tempo de reação (2-10 h), o teor de água (2-14% em peso, massa AGL e GLI), 

carga enzimática (massa de 10-120 U / g, AGL e GLI), temperatura de reação (30-70 

° C) e razão molar de GLI para AGL (0,5-2,5). A produção da reação de esterificação 

dos ácidos graxos livre foi de 74 %m. 
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2.3.3 Glicerólise de triacilglicerois 

 

A glicerólise é um tipo de reação de interesterificação utilizada para a 

transformação de óleos e gorduras (THOMÉ et al., 2013). A reação consiste na 

remoção de uma fração de acil da molécula de TAG e pela acilação da molécula de 

MAG formada durante altas conversões do triacilglicerol, resultando na composição 

de monoacilgliceróis, diacilgliceróis, triacilgliceróis e algum glicerol (SOLAESA et al., 

2013; CHEONG et al. 2007). 

A reação ocorre de forma gradual, um mol de TAG reage com um mol de 

glicerol produzindo um mol de MAG e um mol de DAG, em seguida, um mol de DAG 

reage com um mol de glicerol para a formação de outros dois moles de MAG 

(FREGOLENTE et al., 2009) conforme FIGURA 9. No entanto, um mol de TAG e 

dois moles de glicerol podem produzir três moles de DAG, sendo assim, o 

rendimento em DAG depende do equilíbrio estabelecido em diferentes condições 

(KRUGER, 2011). 

 

FIGURA 9 - REAÇÃO DE GLICEROLISE 

 
FONTE: A AUTORA (2018). 

 

Os solventes são geralmente necessários em reações de glicerólise devido à 

imiscibilidade das moléculas de glicerol e do óleo, isto faz com que o rendimento da 

reação seja reduzido (REMONATTO et al., 2014). O processo enzimático é uma 

abordagem alternativa e vantajosa ao uso de solventes para a produção de DAG, 

porque a reação pode ser realizada em condições brandas, como temperaturas mais 

baixas, o que impede a formação de subprodutos e diminui o consumo de energia e 
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geração de poluentes (SOLAESA et al., 2013). Além disso, possibilita a síntese de 

gliceróis com ácidos graxos insaturados, que é dificilmente alcançado pelo método 

químico (ZHAO et al., 2011)). 

Wang et al. (2011) avaliaram as enzimas Novozyme, Lipozyme TL e 

Lipozyme RM IM na reação de glicerólise enzimática do óleo de soja, na presença 

do solvente t-butanol, para produção de DAG. As condições de reação em batelada 

estudadas foram relação de massa do substrato, temperatura da reação e 

concentração do substrato. A enzima Novozyme apresentou melhor desempenho e 

foi capaz de sintetizar 45 a 55% de diacilglicerol. 

Awadallak (2017) estudou dois métodos, a combinação simultânea das 

reações de glicerolise e esterificação e a reação de glicerólise seguida da 

esterificação do óleo de soja e de linhaça, utilizando a enzima Novozyme 435 para 

aumento da produção de DAG. As condições de estudadas foram a temperatura, 

razão molar e concentração de enzimas. O método de combinação simultânea 

produziu 55,6% de DAG e o método de glicerólise seguida de esterificação, 62,05% 

de DAG no óleo. 

 

2.4 PURIFICAÇÃO DO DIACILGLICEROL 

 

A purificação do diacilglicierol é baseada nas operações de transferência de 

massa, onde os componentes de duas fases de composições diferentes em contato, 

migram de uma fase para outra e vice-versa. Os processos separativos dependem 

apenas das propriedades físicas. Os processos de separação por destilação e 

extração líquido-líquido são baseados nos príncipios de separação por diferenças de 

solubilidade e de temperatura de ebulição das misturas homogêneas, 

respectivamente (FOUST et al., 2008; REZENDE, 2009). 

 

2.4.1 Destilação 

 

A destilação molecular é conhecida também como destilação de passo curto 

(short path distillation), devido ao curto tempo em que o líquido é exposto a altas 

temperaturas do vapor. Este processo é amplamente utilizado em indústrisas 
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químicas bem como em indústrias de cosméticos, alimentícia, farmacêutica, 

petroquímica, plásticos entre outras (PINTO, 2010). 

A destilação se fundamenta na diferença de volatilidade dos constituintes e 

se apresenta como uma alternativa para a purificação do diacilglicerol com a 

vantagem de dispensar a introdução de outros componentes, como por exemplo, 

solventes para efetivar a operação. No entanto, o processo envolve calores latentes 

de vaporização e condensação dos componentes o que demanda grandes 

quantidades de energia tornando-o uma operação inviável economicamente, além 

de que os efeitos térmicos podem comprometer a qualidade do produto final gerando 

subprodutos não desejados (FOUST et al., 2008 e PINTO, 2010). 

No processo de separação por destilação, os ácidos graxos livres podem ser 

facilmente separados do monoacilglicerol do sistema. Já para triacilglicerol e 

diacilglicerol a separação é mais difícil devido à pequena diferença de pressão de 

vapor entre eles (CHEONG et al., 2007). Wang et al. (2011) estudaram a síntese 

diacilglicerol com glicerólise enzimática do óleo de soja em um meio solvente de t-

butanol. Para purificação do DAG, os produtos da reação de glicerólise foram 

submetidos a uma destilação molecular de dois estágios: remoção do glicerol e 

solvente residual, o segundo remover a MAG gerado na glicerólise. A purificação 

rendeu 96,1% de DAG nos produtos finais. 

Fregolente et al. (2009) utilizaram um destilador molecular centrífugo  para 

concentração dos agentes emulsificantes MAG e purificação do diacilglicerol. Os 

acilgliceróis foram produzidos por reação de glicerólise utilizando a lípase de 

Candida antarctica B imobilizada em um sistema livre de solventes. Ao final da 

destilação, os autores obtiveram80% de MAG e o 54% de diacilglicerol. 

 

2.4.2 Extração líquido-líquido 

 

A extração líquido-líquido ou extração por solvente é uma operação unitária 

baseada na separação de fases de um sistema, onde um solvente é adicionado a 

uma mistura de substâncias líquidas (solvente + soluto) com a finalidade de extrair o 

composto desejado. Considerando uma mistura contendo um diluente e um soluto 

(inicialmente binária), a extração ocorre baseando-se na diferença de solubilidade 

existente do soluto em relação ao solvente e em relação ao diluente. No processo de 
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extração, os dois líquidos imiscíveis devem ser intimamente misturados e depois 

separados onde o soluto possa se distribuir. Este processo é comumente utilizado 

em purificação de substâncias e separação de misturas (FOUST et al., 2008 e 

MADURO; AZNAR, 2005 e VOLL, 2010). 

Existem dois mecanismos de extração, a concorrente  que ocorre no mesmo 

sentido da coluna de extração e a contracorrente, que ocorre em sentidos opostos a 

coluna de extração. O processo forma duas fases, uma rica em solvente (extrato) e 

a outra rica no diluente (resíduo). O coeficiente de partição é a razão entre as fases 

formadas no sistema. Este parâmetro indica a eficiência da extração líquido-líquido, 

onde quanto maior o valor do coeficiente maior será a eficiência ou rendimento da 

extração (BENTO, 2015). 

Gonçalves e Meirelles (2004) estudaram a técnica de equilíbrio liquido-

liquido do sistema óleo de palma, ácido palmítico/oléico, etanol e água, na 

temperatura de 45ºC, para desacidificação de óleo vegetais. No experimento, as 

composições de água até 12,41% em relação ao etanol. Com o sistema em 

equilíbrio, o sistema formou duas fases, uma rica em óleo e a outra em etanol, 

sendo assim, a composição de cada uma das fases foram mensuradas. Os autores 

observaram que efeito do teor de água é ligeiramente significativo nos intervalos de 

0 a 6% (massa de água) para o coeficiente de distribuição de ácidos graxos, porém 

seu efeito é muito expressivo em relação ao tamanho da região de divisão de fase, 

ou seja, a adição de água aumenta a seletividade do solvente e faça uma melhor 

distinção entre os ácidos graxos livres e os triacilglicerois. Os dados experimentais 

obtidos foram utilizados no ajuste de parâmetros dos modelos NRTL e UNIQUAC, o 

sistema pseudo-ternário foi bem ajustado em ambos. 

Basso et al. (2012) estudaram os dados de equilíbrio líquido-líquido do 

sistemas compostos de glicerol + etanol + ésteres etílicos de ácidos graxos 

destilados a partir de óleo de crambe a 25, 45 e 65 ºC. O sistema foi vigorosamente 

agitado e depois centrifugado por 300 segundos, 4000 rpm a 25 ºC. Então, o sistema 

foi deixado em repouso por pelo menos 12 horas sob temperatura controlada por um 

banho. Duas fases foram formadas após equilíbrio, sendo a camada superior rica 

em éster e a inferior em glicerol. Os dados experimentais medidos nos sistemas 

foram utilizados para ajustar os parâmetros de interação binária entre seus 

componentes para o modelo de NRTL tratando a mistura de éster como um único 
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éster etílico. Os parâmetros de interação binária UNIFAC também foram testados, 

porém precisaram ser reajustados para se adequarem à predição de ELL destes 

sistemas. Os autores observaram que a miscibilidade entre os ésteres etílicos de 

ácidos graxos e glicerol é extremamente baixa e é pouco dependente da 

temperatura. Altas concentrações de etanol nos sistemas dificultam o passo de 

purificação durante a produção de ésteres etílicos de ácidos graxos. 

Voll et al. (2013) estudaram o equilíbrio líquido-líquido (ELL) do sistema óleo 

de palma hidrolisado com etanol e água. A composição de TAG, DAG, MAG e 

ácidos graxos livres foram obtidos através da reação de hidrólise parcial enzimática. 

Os dados experimentais do ELL do sistema foram utilizados para estimar os 

parâmetros UNIQUAC e NRTL, que foram utilizados para cálculos (líquidos + 

líquidos) que utilizam a abordagem de minimização de energia livre de Gibbs. Os 

modelos UNIQUAC e NRTL se ajustaram bem aos resultados do equilíbrio do 

sistema. A partir dos resultados obtidos neste estudo, foi possível demonstrar a 

viabilidade do enriquecimento de diacilglicerol de óleo de palma através de 

separação de fase líquido-líquido após o procedimento de esterificação. Na extração 

líquido-líquido, os autores observaram que a hidrofobicidade do DAG é maior que a 

das moléculas MAG e AGL, mas inferior à do TAG. A diferença entre a 

hidrofobicidade DAG e os outros componentes do óleo tende a aumentar com o 

aumento da concentração global de água no sistema. 

 

2.5 EQUILÍBRIO DE FASES 

 

Equilíbrio é uma condição estática na qual não ocorrem variações das 

propriedades macroscópicas de um sistema em um intervalo de tempo. O equilíbrio 

de fases é baseado na teoria de Gibbs, a qual determina que o equilíbrio entre as 

fases possua igualdade de todos os potenciais, tanto físicos (pressão e temperatura) 

quanto químicos de cada componente de cada fase (FERNANDES et al., 2006).  

O potencial químico indica a tendência de instabilidade do componente. Uma 

vez que a fugacidade é proporcional à energia livre de Gibbs, o equilíbrio também 

poderá ser caracterizado pela igualdade das fugacidades dos componentes da 

mistura nas várias fases do sistema (FOUST et al., 2008). De acordo com 

Fernandes et al. (2006), quando a equação de estado representa bem o 
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comportamento de misturas líquidas, a fugacidade de um componente i em uma 

mistura líquida pode ser calculada com base nas regras de mistura. 

A regra das fases de Gibbs tem por objetivo de prever o número de variáveis 

intensivas que podem ser variadas independentemente em um sistema de diversos 

componentes com equilíbrio entre várias fases (ALDERS, 1959). Esta regra 

relaciona o número de variáveis com o número de equações entre elas, 

representado por: 

=+2− (1) 

 

Onde, 

F= número de variáveis intensivas que podem ser alteradas 

independentemente. 

C = número de componentes do sistema 

P = número de fases no sistema 

 

A definição de fase é um conceito físico, sendo ele sólido, líquido ou gasoso. 

Esta regra se aplica apenas para sistemas em equilíbrio termodinâmico. 

O potencial químico não é uma quantidade mensurável, por este motivo 

pode ser expresso em termos de uma função auxiliar que pode ser facilmente 

identificada com a realidade física. A fim de simplificar a equação abstrata, Lewis 

considerou primeiro o potencial químico para um gás ideal puro e depois generalizou 

os resultados para todos os sistemas (PRAUSNITZ et al., 1999) 

A equação foi definida inicialmente apenas para gases ideais, onde a 

variação do potencial químico (µi) é uma função logarítmica da pressão (variável 

mensurável e real) em um processo isotérmico. No entanto, para generalizar este 

resultado, Lewis definiu a função f (fugacidade), para um processo isotérmico de 

qualquer componente em qualquer sistema. A variação do potencial químico é dada 

pela Equação 2: 

 

−
=




 (2) 

 

O cálculo de fugacidades em misturas líquidas é determinado primeiramente 

por uma solução ideal e depois se calcula os desvios em termos das funções de 
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excesso. Estas funções possibilitam expressões para o cálculo de fugacidades 

através dos coeficientes de atividade. Deste modo, a fugacidade de um componente 

i em uma solução líquida é dada pela Equação 3: 

 


=

 (3) 

 

Onde  é o coeficiente de atividade e 
 é a fugacidade do componente i 

em algum estado arbitrário conhecido usado como referência. É conveniente 

escolher o estado de referência de forma que o coeficiente de atividade esteja 

sempre perto da unidade, e quando, para uma condição dada,  é igual a 1, 

dizemos que a solução é ideal.  

As funções de excesso são as propriedades termodinâmicas das soluções 

que excedem aquelas da solução ideal sob mesmas condições de pressão, 

temperatura e composição. Em uma solução ideal, as propriedades de excesso são 

zero. Por exemplo, a energia livre de Gibbs em excesso (GE) é definida pela 

Equação 4: 

  

≡çã   ,,−çã   ,, (4) 

 

A Equação 5 indica a relação entre o coeficiente de atividade e energia livre 

de GIbbs de excesso para uma solução binária.  

 

=+  (5) 

 

As expressões relacionadas à energia livre de Gibbs contem parâmetros 

ajustáveis os quais, pelo menos a princípio, dependem da temperatura. Na prática, o 

numero de variáveis ajustáveis por binário são normalmente 2 ou 3, quanto maior o 

numero de constantes melhor é a representação dos dados, mas ao mesmo tempo, 

maior o numero de pontos de dados confiáveis necessários para determinar as 

constantes (POLING et al., 2001). 

 A representação da energia livre de Gibbs em excesso não é trivial e por 

isto, existem vários modelos para a tentativa de representação desta grandeza. 

Algumas equações foram propostas para relacionar o coeficiente de atividade e a 



40 
 

 
 

fração molar, algumas delas derivadas do método geral de expansão em séries de 

Wohl. Contudo, Wilson, NRTL e UNIQUAC são modelos largamente utilizados que 

não utilizam este conceito (PRAUSNITZ et al., 1999). 

Abrams e Prausnitz (1975) buscaram um modelo que descrevesse melhor a 

energia livre de Gibbs considerando a diferença entre as composições locais na 

mistura e a composição global. Essa extensão foi denominada Universal Quase-

Química Theory (UNIQUAC). A equação de GE de UNIQUAC consiste em duas 

partes: a combinatorial que descreve a contribuição entrópica dominante, onde 

considera as diferenças no tamanho e formato da molécula e a residual, onde 

considera diferença de energia entre as moléculas. Os parâmetros do modelo são 

calculados pela teoria de contribuição de grupos, ou seja, a partir da soma das 

contribuições individuais de cada grupo estrutural da molécula (PRAUSNITZ et al., 

1999). A equação UNIQUAC é dada pela Equação 6: 

 




=






+






 (6) 

 

Para mistura binária, 

 








= 

∗
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 (7) 
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 (8) 

 

Onde o número de coordenação z é igual a 10. A fração de segmento, Ф*, e 

a fração de área, θ e θ’, são dadas pelas Equações 8 a 13: 

 

Ф
∗= 

xr
xr+xr

 (8) 

Ф
∗= 

xr
xr+xr

 (9) 

θ= 
xq

xq+xq
 (10) 

θ= 
xq

xq+xq
 (11) 
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θ
= 

xq


xq
+xq

 (12) 

θ
= 

xq


xq
+xq

 (13) 

 

Parâmetros r (volume) e q (área) normalmente não são estimados, eles são 

obtidos por dados experimentais ou por métodos de contribuição de grupos.  

Para equações binárias, existem dois parâmetros ajustáveis, e . Estes, 

por sua vez, são dados em termos de energias características ∆ e ∆, pelas 

Equações 14 e 15: 

 

12=−
∆12


≡−

12


 (14) 

21=−
∆21


≡−

21


 (15) 

 

Para muitos casos, as Equações 14 e 15 dão o efeito primário de 

temperatura em e . Energias características, ∆ e ∆, são normalmente 

pouco dependentes da temperatura. 

 

2.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A revisão bibliográfica destaca o óleo de oliva como um óleo rico em 

nutrientes e antioxidantes, além disto, sua extração ocorre por prensagem a frio 

mantendo a qualidade natural do fruto. A produção de um óleo rico em diacilglicerol 

é uma alternativa mais saudável aos óleos convencionais, uma vez que seu 

consumo evita o desenvolvimento de obesidade e doenças cardiovasculares. Tendo 

em vista a existência de poucos trabalhos sobre o enriquecimento de diacilglicerol, 

este estudo visou o enriquecimento de diacilglicerol utilizando o método de extração 

líquido-líquido em condições brandas de temperatura e pressão a fim de evitar a 

formação de subprodutos contaminantes. Além disso, o etanol e o glicerol que foram 

utilizados como solventes podem ser facilmente separados.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1  MATERIAIS 

 

O óleo de oliva extra virgem comercial da marca Andorinha foi utilizado 

como fonte de triglicerídeos neste trabalho por ser extraído a frio, puro e apresentar 

baixa acidez. O produto foi comprado em um supermercado local na cidade de 

Curitiba, Paraná - Brasil. 

O óleo comercial foi submetido a uma reação de glicerólise enzimática para 

obtenção do óleo de oliva glicerolisado. O glicerol (Biotec®; pureza > 99.0%; CAS: 

56-81-5) foi usado na reação de glicerólise e no equilíbrio líquido-líquido. Etanol 

(Neon®; pureza: 99,8%; CAS: 64-17-5) foi usado no ELL e determinação do glicerol 

livre. A lipase comercial Lipozyme RM IM (immobilized Rhizo mucormiehei) foi usada 

como catalizador na reação de glicerólise de óleo de oliva. O n-hexano (Neon®; 

pureza: 95%; CAS: 110-54-3) foi usado na remoção e lavagem das enzimas após a 

reação. 

O glicerol livre foi determinado por espectofotometria onde o ácido acético 

(pureza: 99,8%; CAS: 64-19-7) e o acetato de amônio (pureza: 98%; CAS:631-61-8) 

foram usados na preparação de acetilcetona (pureza: 99,5%; CAS:123-54-6) e na 

solução reveladora de períodato de sódio (pureza: 99,8%; CAS: 7790-28-5), todos 

da marca Neon®. 

Monooleína (pureza> 99%; CAS: 111-03-5), dioleína (pureza> 99%; CAS: 

2537-84-7), trioleína (pureza> 99%; CAS: 122-32-7), etil linoleato (pureza> 99%; 

CAS : 544-35-4) e ácido oleíco (pureza> 99%; CAS: 112-80-1) foram usados na 

determinação de acilgliceróis e AGL nas análises cromatográficas, todos da marca 

Sigma-Aldrich®. Como padrões internos, foram usados butanetriol (pureza > 95%; 

CAS: 3068-00-6) para a determinação de glicerol, ácido láurico (pureza > 99%; 

CAS 143-07-7) para AGL, metil palmitato (pureza> 99%; CAS: 112-39-0) para os 

etilésteres, tricapina (pureza> 99%; CAS: 621-71-6) para os acilgliceróis (mono, di e 

triacilgliceróis), todos da marca Sigma-Aldrich®. Hélio, hidrogênio, nitrogênio e gás 

sintético foram os gases utilizados na cromatografia. As amostras foram preparadas 

com piridina (pureza > 99,8%; CAS: 110-86-1; Sigma-Aldrich®) e o derivatizante N-
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metil-N-trimetilsilil trifluoroacetamida – MSTFA (pureza > 98,5 %; CAS: 24589-78-4; 

Sigma-Aldrich®). Os padrões utilizados foram escolhidos por serem os majoritários 

em cada uma das classes presentes no óleo de oliva. 

Os equipamentos utilizados durante a etapa de reação de glicerólise foram: 

um béquer de 500 mL, um agitador mecânico e um banho termostático. Para a etapa 

de equilíbrio líquido-líquido, foi utilizado um banho termostático, célula de equilíbrio 

encamisadas (70 mL) e um agitador magnético.  

 

3.2 MÉTODOS ANALÍTICOS 

 

3.2.1 Titulação ácido-base 

 

O índice de acidez implica na quantidade de ácidos graxos livres presentes 

no óleo. A determinação da quantidade de AGL foi baseada no trabalho de Voll 

(2010), realizada por titulação ácido-base com solução de hidróxido de sódio para o 

acompanhamento das reações de glicerólise e esterificação do óleo de oliva 

utilizado nas etapas de validação do modelo bem como na confirmação de 

desativação da enzima. Aproximadamente 1 g de óleo e duas gotas de solução de 

fenolftaleína foram diluídas em 50 ml de etanol absoluto. Esta solução foi titulada 

com uma solução de hidróxido de sódio 0,1 M sob agitação vigorosa até a 

ocorrência de uma mudança súbita de coloração, passando da cor branca para rosa. 

A acidez do óleo foi calculada de acordo com a seguinte relação: 

 

%=100.
V.M.MM

p
 

(16) 

 

Onde: 

V: Volume (L) da solução de NaOH gasto na titulação 

MNaOH : Molaridade da solução de NaOH (mol/L) 

MMAGL : Massa molar media dos ácidos graxos presentes no óleo de oliva 

(g/mol). 

pa: peso da amostra de óleo (g) 
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A massa molecular dos AGL foi calculada pela média ponderada das frações 

molares das massas moleculares dos ácidos graxos constituintes do óleo de oliva. 

Segundo Lima (2014), o óleo de oliva extra virgem é constiuído por 15,8% de ácidos 

graxos livre saturados, 77,55% de ácidos graxos livres insaturados e 6,7% de ácidos 

graxos livres poliinsaturados, resultando em 277,875 g.mol-1. A TABELA 3 mostra os 

valores do peso molar dos principais ácidos graxos no óleo de oliva. 

 

TABELA 3 - PESO MOLAR DOS ÁCIDOS GRAXOS EM MAIOR COMPOSIÇÃO NO ÓLEO DE 
OLIVA. 

 
Ácido Graxo MM (g/mol) 

Oleíco (insaturado) 282,47 

Palmitico (saturado) 256,43 

Linoleíco (poliinsaturado) 280,45 

FONTE: GONÇALVES E MEIRELLES(2004) 

 

3.2.2 Quantificação de acilgliceróis por Cromatografia Gasosa 

 

As amostras de óleo foram removidas da geladeira e aquecidas em banho-

maria para completa dissolução e homogeneização antes do início a preparação da 

amostra para análise. Na preparação, a amostra foi homogeneizada em heptano e 

logo uma alíquota foi transferida para um vial (2mL). Em seguida, adicionou-se à 

alíquota uma solução de piridina para diluição e N-metil-N-trimetilsilil 

trifluoracetamida (derivatizante). Após 25 minutos, a amostra foi agitada 

periodicamente para reação completa dos reagentes e em seguida adicionou-se 

heptanonovamente. 

A quantificação dos acilgliceróis (TAG, DAG e MAG) e ácido graxos livres 

(AGL) foram analisados no Laboratório de Cinética e Termodinâmica Aplicada no 

Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal do Paraná seguindo 

o Modelo 14105 do Comitê Europeu de Normas, pelo método de Cromatografia 

Gasosa em um cromatógrafo Shimadzu® 2010 Plus com injetor automático 

split/splitless (1 mL) e detector de ionização de chama (FID) a 380 ºC e 400 ºC, 

respectivamente. A coluna capilar (15 m x 0,32 mm x 0,10 µm) utilizada foi a Select 

Biodiesel (Agilent). O gás de arraste utilizado foi o gás Hélio. A temperatura de 

partida da coluna era de 50 °C seguida por uma taxa de aquecimento de 15 °C.min-1 
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até atingir 180 °C após a taxa de aquecimento ter passado para 7 °C/min até atingir 

230 °C e então a taxa de aquecimento tem 10 °C/min até atingir 380 °C 

permanecendo nesta temperatura por 6 minutos. Este procedimento tem o tempo de 

duração de 36,81 minutos. As amostras, padrões e a quantificação do TAG, DAG, 

MAG e AGL foram baseadas na EN 14105 do European Committee for 

Standardization. 

 

3.2.3 Quantificação de Etanol 

 

A concentração mássica do etanol foi determinada por balanço de massa. 

Inicialmente, as amostras foram pesadas e deixadas em uma estufa à temperatura 

constante de 120 ºC até peso constante. Após o processo de secagem, as amostras 

foram deixadas em um dessecador até atingir a temperatura ambiente e finalmente 

foram pesadas. 

 

3.2.4 Quantificação de glicerol livre 

 

A concentração mássica de glicerol foi determinada pelo método 

espectrofotométrico de acordo com o procedimento de Bondioli e Bella (2005). 

Inicialmente, a amostra foi pesada em um tubo Falcon e dissolvida em hexano 

seguida da adição de uma solução extratora composta por etanol e água deionizada 

para extração do glicerol. O produto foi centrifugado a 2000 rpm por 10 minutos e 

então formou-se duas fases, a fase superior formada foi removida e descartada. A 

fase inferior deixada no tubo foi adicionada à solução extrativa, acetato de sódio e 

acetilcetona (solução reveladora) e colocadas em um banho a 70 ºC para reação 

dos componentes durante 2 minutos e então foram imediatamente retiradas e 

resfriadas em um banho de gelo. Após 10 minutos seguintes, a amostra estava 

disponível para leitura no espectrofotômetro. 

 

3.3 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

 

3.3.1 Glicerólise 
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A reação de glicerólise enzimática do óleo de oliva foi conduzida em um 

reator de vidro (500 ml) em um banho termostático de temperatura controlada sob 

agitação mecânica de 340 rpm para evitar a danificação das enzimas, conforme 

FIGURA 10. As condições reacionais foram baseadas no trabalho de Awadallak 

(2017). As quantidades de reagentes utilizados foram de 250,06 g de óleo de oliva, 

26,45g de glicerol (razão molar 1:1) e 2,76 g de lipase Lipozyme RM IM (1%m em 

relação à soma da massa do óleo e glicerol). A reação foi mantida sob agitação a 45 

°C durante 48 horas. O produto final da reação foi filtrado com hexano para remoção 

das enzimas e então, o solvente volátil foi removido em um rotaevaporador a 95 ºC e 

100 rpm. 

 

FIGURA 10 – ESQUEMA DA REAÇÃO DE GLICERÓLISE. 1 – BANHO TERMOSTÁTICO; 
2 – AGITADOR MECÂNICO; 3 – REATOR. 

 

FONTE: A AUTORA (2018). 
 

3.3.2 Desativação da enzima 

 

Após remoção das enzimas do óleo de oliva glicerolisado, o produto foi 

deixado na estufa a 120 °C durante 30 minutos para desativação da Lipozyme RM 

IM. A fim de certificar a inatividade da enzima após o processo de desativação, uma 

pequena quantidade de água foi adicionada a uma amostra do óleo de oliva 

glicerolisado. Esta amostra foi acompanhada por titulação ácido-base para controle 



47 
 

 
 

de possíveis variações do percentual de AGL presente na amostra indicando 

ocorrência de hidrólise e a presença da lípase no óleo. Entretanto, a amostra não 

apresentou nenhuma alteração confirmando a desativação completa da enzima, o 

que permitiu que o óleo de oliva glicerolisado fosse utilizado nos experimentos de 

equilíbrio líquido-líquido. 

 

3.3.3 Equilíbrio líquido-líquido 

 

Neste trabalho, o óleo de oliva glicerolisado, glicerol e etanol foram utilizados 

para os experimentos de equilíbrio líquido-líquido. As curvas de equilíbrio são 

definidas pela composição do sistema cuja densidade e solubilidade de cada 

composto permite a separação das fases. Os dados obtidos em cada linha de 

amarração foram utilizados para a modelagem termodinâmica de equilíbrio de fases. 

Os experimentos de equilíbrio líquido-líquido foram realizados em uma célula 

de vidro encamisada conectada a um banho termostático de circulação eterna que 

mantém a temperatura constante a 35 ºC. A temperatura utilizada foi suficiente para 

impedir a solidificação dos ácidos graxos livres presentes na mistura, e relativamente 

baixa para evitar formação de subprodutos contaminantes. A água do banho circula 

a célula externamente sem que haja contato com os reagentes que a contem, 

conforme FIGURA 11. A mistura de concentração global conhecida era pesada 

diretamente na célula para evitar erros nas composições pré-determinadas. O 

sistema era agitado vigorosamente durante 1 hora por um agitador magnético 

gerando contato entre as fases. Em seguida, o sistema era deixado em repouso até 

que o equilíbrio fosse atingido sob temperatura de 35°C. Após 8 horas, o repouso 

era interrompido e três amostras eram coletadas para determinação de acilgliceróis 

e ácidos graxos livres por análises cromatográficas, glicerol por espectrofotometria, e 

etanol por balanço de massa (evaporação). As amostras eram mantidas em 

refrigeração antes de cada análise. 
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] 
FIGURA 11 - ESQUEMA PARA EQUÍLIBRIO LÍQUIDO-LÍQUIDO. 1- BANHO TERMOSTÁTICO; 2 - 
VISOR DE TEMPERATURA; 3- AGITADOR MAGNÉTICO; 4- CÉLULA ENCAMISADA 

 

 

FONTE: A AUTORA (2018). 

 

3.4 MODELAGEM DO EQUILÍBRIO LÍQUIDO-LÍQUIDO 

 

Cálculo do equilíbrio de fases: 

 

O cálculo do equilíbrio líquido-líquido foi realizado pela minimização da 

energia livre de Gibbs de um sistema com composição global conhecida. A energia 

livre de Gibbs global de um sistema pode ser descrita, de forma geral, como a soma 

dos potenciais químicos de cada componente presente em cada fase do sistema: 

 

=  









 
(17) 

 

A Equação (17) pode ser adaptada aos termos das fugacidades dos 

componentes puros e dos componentes na mistura: 
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=  .
+ ..














 
(18) 

 

O estado de referência dos compostos utilizado na equação está 

representado e restrito à fase liquida indicado pelo 0 sobrescrito, conforme Equação 

(19): 

=  .
+ ..





,









 
(19) 

 

Por definição, temos: 

 


=..

 

(20) 

 

A Equação (20) pode ser substituída pela Equação (19), resultando na 

Equação (21): 

 

=  .
+ ...,









 
(21) 

 

Uma vez que os componentes não sofrem reação química no equilíbrio 

liquido-liquido, o número de moles totais de cada componente no sistema 

permanece constante. Assim, durante o processo de minimização, o termo 

∑ ∑ .




  permanece constante de forma que os valores dos potenciais 

químicos de referência não são relevantes para o cálculo do equilíbrio liquido-liquido. 

Por conveniência, minimiza-se apenas a parte variável da equação de Gibbs: 

 

=  ...,









 
(22) 

 

O termo  é considerado a variável de decisão durante o processo de 

minimização, por este motivo, a fração molar dos componentes é escrita em função 
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do número de moles do componente i na fase j e do número de moles totais da fase 

j: 

 

=



 

(23) 

 

Substituindo a Equação (23) na (24), temos: 

 

=..  .−









+..  .,









 
(24) 

 

A massa molar do ácido graxo livre foi considerada igual a 277,875 g mol-1, 

uma vez que foi usado o mesmo óleo do trabalho de Lima et al. (2016). As massas 

molares dos acilgliceróis foram determinadas assumindo que a moléculas de 

triacilglicerol, diacilglicerol e monoacilglicerol são resultados de uma reação de 

esterificação de três, dois e uma molécula de ácido graxo. (277.875 g mol-1) com 

uma molécula de glycerol, respectivamente (VOLL et al., 2013). Esta consideração 

resultou naos seguintes valores de massa molar dos acilgliceróis: MTAG = 871, 675 

g mol-1; MDAG = 611,815 g mol-1; MMAG = 351,955 g mol-1. 

Consideram-se as restrições de balanço de massa e não negatividade do 

número de moles na minimização da energia livre de Gibbs, de acordo com as 

seguintes equações: 

= 





,=1,…, 
(25) 

>0,=1,…,,=1,…,. 

(26) 

 
Os coeficientes de fugacidade de cada componente, em cada fase líquida, 

foram calculados pela energia livre de Gibbs em excesso no modelo UNIQUAC. A 

minimização de  foi realizada em software MATLAB, e era sempre iniciada com 

um método estocástico (particle swarm) e depois refinada com um método 
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determinístico (método Simplex, contido na rotina fminsearch do MATLAB). O 

método de otimização estocástico ou aleatório simula vários processos de iteração e 

trabalham com múltiplos pontos iniciais. O método determinístico prevê todos os 

passos conhecendo seu ponto de partida resultando em um único código de saída. 

 

Estimação de parâmetros 

 

Os parâmetros do modelo UNIQUAC foram ajustados através dos dados 

amostrais obtidos durante os experimentos de ELL os quais foram baseados no 

trabalho de Voll et al. (2010). Os parâmetros ri e qi foram calculados de acordo com 

as equações (27) e (28). Os parâmetros do ácido graxo livre do azeite de oliva, 

considerado umpseudo-componente, foram calculados pelas equações (29) e (30). 

 

= 





 
(27) 

= 





 
(28) 

=  









 
(29) 

=  









 
(30) 

 

Os parâmetro determinados para o AGL (pseudo-componente) foram 

calculados pela média ponderada dos ácidos graxos livres presentes no óleo de 

oliva. Os valores de ri e qi para TAG, DAG e MAG (pseudo-componentes) podem ser 

obtidos pelas equações (31) a (36): 

 

=− −++− 

 (31) 

=2.− −++−2. 

 (32) 

=3.− −++−3. 

 (33) 
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=− −++− 

 (34) 

=2.− −++−2. 

 (35) 

=3.− −++−3. 

 (36) 

 

Os parâmetros de interação Aij e Aji do modelo UNIQUAC foram estimados 

através da minimização da função objetivo representada pela equação (37): 

 

=   
,

−
,














 
(37) 

 

A função objetivo associa cada ponto no espaço de soluções a um número 

real, permitindo a medição da qualidade da resposta. Na minimização, quanto menor 

este valor, melhor a resposta.  

Para a minimização da função objetivo, utilizou-se o método “particle swarm” 

seguido do “simplex” (função fminsearch do MATLAB). Os valores de 
,

 são 

calculados a cada iteração pela minimização da equação (37), simplesmente 

convertendo o número de moles de cada componente em cada fase em fração 

mássica de cada componente em cada fase. A variável de decisão utilizada na 

minimização é o número de moles dos componentes em cada fase (). Todas as 

restrições necessárias já são contempladas pela minimização de G*, e por isso não 

é necessário adicionar restrições na etapa de estimação de parâmetros.    

 

3.5 COEFICIENTE DE PARTIÇÃO 

 

O coeficiente de partição está relacionado às concentrações de cada 

componente das fases oleosas e alcoólicas de acordo com a Equação (38). Este é 

um parâmetro comparativo que melhor representa a diferença de afinidade entre os 

componentes em cada linha de amarração. 

 



53 
 

 
 

Kd=
w
 

w
 ó

 
(38) 

Onde: 

Kd= coeficiente de partição do coeficiente i (-). 

w
  = fração mássica do componente i na fase oleosa (-). 

w
 ó = fração mássica do componente i na fase alcoólica (-). 

 

3.6 EXPERIMENTOS ADICIONAIS 

 

Com o objetivo de se comparar as predições do modelo matemático com 

resultados experimentais distintos daquelas usados na estimação de parâmetros, 

DAG foi produzido a partir da hidrólise total do óleo de oliva seguida de esterificação 

com glicerol. Este produto se diferencia em composição do produto obtido 

anteriormente pela glicerólise do óleo de oliva, sendo mais rico em graxos livres e 

mais pobre em triacilgliceróis. 

 

Hidrólise enzimática do óleo de oliva 

 

A reação de hidrólise enzimática do azeite de oliva para obtenção de ácidos 

graxos livres foi realizada em um reator de vidro (500 mL) sob agitação magnética 

(IKA) de 300 rpm a 50 ºC conforme FIGURA 12. Foram adicionados 184,37 g de 

óleo de oliva e água (80% em relação à massa de óleo), pesadas em uma balança 

analítica Shimadzu. Após uma hora de agitação, adicionou-se a enzima Lipozyme 

RM IM (1% em relação à massa total do óleo somado à água). A acidez do meio 

reacional foi acompanhada por titulação ácido-base até estabilidade. Ao final da 

reação, obteve-se 97% de ácido graxo livre no produto. 

 
 

Esterificação enzimática dos ácidos graxos do óleo de oliva 

 

O óleo hidrolisado com 97% de AGL foi seguido pelo processo de 

esterificação enzimática dos ácidos graxos. A esterificação foi feita em um reator 

onde foram adicionados 50,02 g óleo hidrolisado, 33,12 g de glicerol e 0,83 g de 

enzima Lipozyme RM IM (1% em relação à massa total do óleo somado à água). A 
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reação durou 15 horas de reação sob agitação mecânica de 300 rpm à 45 ºC 

conforme esquema da FIGURA 13. 

 
FIGURA 12 - ESQUEMA PARA REAÇÃO DE HIDRÓLISE ENZIMÁTICA. 1 – BANHO 

TERMOSTÁTICO; 2 – AGITADOR MECÂNICO; 3 – REATOR. 

 
FONTE: A AUTORA (2018). 

 

FIGURA 13 – ESQUEMA PARA REAÇÃO DE ESTERIFICAÇÃO ENZIMÁTICA. 1 – BANHO 
TERMOSTÁTICO; 2 – VISOR DE TEMPERATURA ; 3 – AGITADOR MECÂNICO; 4 – REATOR.  

 

FONTE: A AUTORA (2018). 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 GLICERÓLISE 

 

De acordo com Zhong et al. (2010), as molécula de TAG e de glicerol 

apresentam pouca miscibilidade entre si em baixas temperaturas. Por este motivo a 

transferência de massa pode ser dificultada durante a reação de glicerólise e 

consequentemente, a eficiência reduzida. A adição de solvente poderia aumentar a 

eficiência da reação, porém, o uso de solvente pode induzir a conversão do DAG em 

MAG, o que reduziria a produção de DAG, que é o componente de interesse.  

A composição global do produto da glicerólise obtida neste trabalho pelo 

equilíbrio líquido-líquido se encontra na TABELA 4. Todas as concentrações são 

expressas em porcentagem mássica. Observa-se que a concentração final de TAG 

não reagido foi de 52,93% e a formação de DAG pela reação de glicerólise é maior 

comparado à MAG. 

 
TABELA 4 - CONCENTRAÇÃO DOS COMPOSTOS OLEOSOS NO PRODUTO DA GLICERÓLISE 
(BASE LIVRE DE GLICEROL). 

 

Componente 
Concentração 

(m%) 

TAG 52,93 

DAG 33,00 

MAG 9,83 

AGL 4,24 

 

4.2 EQUILÍBRIO LÍQUIDO-LÍQUIDO 

 

4.2.1 Determinação dos parâmetros UNIQUAC 

 

Os valores calculados dos parâmetros ri e qi para os componentes e pseudo-

componentes do modelo UNIQUAC para o estudo do sistema estão apresentados 

na TABELA 5. Os valores dos parâmetros de interação binária Aij e Aji são mostrados 

na TABELA 6. Quatro linhas de amarração, as quais compreendem em 48 dados 

experimentais em fração mássica dos acilgliceróis, ácidos graxos, glicerol e etanol, 
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foram usadas para estimação de 18 parâmetros do modelo UNIQUAC. O modelo 

termodinâmico foi ajustado aos pontos experimentais dos experimentos de ELL. 

 

TABELA 5 - PARÂMETROS ri E qi  PARA TAG, DAG, MAG, AGL, GLICEROL E ETANOL. 

 
Composto ri qi 

TAG 38,5601 31,2856 

DAG 27,3056 22,4928 

MAG 16,0505 13,7004 

AGL 12,5541 10,3364 

Glicerol 4,7957 4,9080 

Etanol 2,5755 2,5880 

 

TABELA 6 - PARÂMETROS AIJ E AJI PARA O SISTEMA {TAG (1) + DAG (2) + MAG (3) + AGL (4) + 
GLICEROL (5) + ETANOL (6)}. 

 
Parij Aij Aji 

15 87,205 230,45 

16 304,07 -116,39 

25 -45,778 313,27 

26 319,09 -113,55 

35 414,70 82,582 

36 -53,186 -23,257 

45 437,65 -101,73 

46 484,50 -70,419 

56 411,85 -137,29 

 

Os 18 (dezoito) parâmetros de interação ajustados referem-se à interação de 

cada composto oleoso (TAG, DAG, MAG e AGL) com etanol e glicerol. As interações 

entre os compostos oleosos não foram consideradas a fim de evitar problemas de 

correlação dos parâmetros para um bom ajuste. Sabe-se que as interações entre os 

componentes oleosos com etanol e glicerol são muito mais significativas do que 

entre os componentes oleosos entre si, pois é a diferença de afinidade entre o TAG, 

DAG, MAG e AGL com o glicerol (composto polar) que influencia na partição dos 

mesmos entre as fases.  

O desvio e valores calculados foram obtidos por minimização da energia 

livre de Gibbs de acordo com a Equação 39:  
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. .
 (39) 

 

A partir do baixo valor obtido pelo desvio meio quadrático (em inglês, root 

mean square deviation: RMSD = 1,43%), afirma-se que o modelo UNIQUAC é 

adequado na predição do sistema TAG + DAG + MAG + AGL + Glicerol + Etanol. 

 

4.2.2 Dados experimentais e preditos de ELL 

 

A fim de se representar um diagrama pseudo-ternário para um sistema de 

seis componentes, considerou-se os compostos do óleo de oliva glicerolisado, TAG, 

DAG, MAG e AGL como apenas um componente. Definiu-se, então, que o diagrama 

seria composto por óleo de oliva glicerolisado (TAG + DAG + MAG + AGL), glicerol e 

etanol. Sendo assim, na TABELA 7 estão representadas as composições globais 

dos sistemas de cada linha de amarração. 

 

TABELA 7 - COMPOSIÇÃO GLOBAL DO SISTEMA {ÓLEO DE OLIVA GLICEROLISADO (1+2+3+4) 
+ GLICEROL (5) + ETANOL (6)} (%m). 

 

Linhas de amarração 
Composição global 

1001+2+3+4 1005 1006 

1 49,24 6,76 44,00 

2 48,90 8,82 42,29 

3 45,53 15,07 39,40 

4 16,62 38,51 44,87 

 

Os dados obtidos através dos experimentos de equilíbrio líquido-líquido do 

sistema de óleo de oliva glicerolisado + etanol + glicerol estão descritos na TABELA 

8. A FIGURA 14 apresenta os dados de valores experimentais e calculadas pela 

minimização da energia livre de Gibbs de cada sistema. 
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TABELA 8 -  DADOS EXPERIMENTAIS DE EQUILÍBRIO LÍQUIDO-LÍQUIDO PARA O SISTEMA 
ÓLEO DE OLIVA GLICEROLISADO (1+2+3+4) + GLICEROL (5) + ETANOL (6) A 
45ºC. 

 
Linha de 

amarração 

Fase oleosa Fase alcoólica 

1001+2+3+4 1005 1006 1001+2+3+4 1005 1006 

1 58,40 5,10   36,40 23,40 13,20   63,40 

2 67,20 3,80   29,00 19,70 16,90   63,50 

3 72,90 3,90   23,30 6,70 29,60   63,60 

4 82,10 1,90   15,90 2,40 46,20   51,40 

 
FIGURA 14 -  EQUILÍBRIO LÍQUIDO-LÍQUIDO DO SISTEMA ÓLEO DE OLIVA GLICEROLISADO 

(1+2+3+4) + GLICEROL (5) + ETANOL (6) A 45 ºC. (●)COMPOSIÇÃO GLOBAL, (- - -) 
LINHA DE SOLUBILIDADE CALCULADA, (—□—) LINHAS DE AMARRAÇÃO 
EXPERIMENTAL, (∆) LINHAS DE AMARRAÇÃO PREDITAS POR MINIMIZAÇÃO DA 
ENERGIA LIVRE DE GIBBS DO SISTEMA UTILIZANDO MODELO UNIQUAC. 

 

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00
Etanol (6)
0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

Óleo de oliva 
glicerolisado (1+2+3+4)

0,00  0,25  0,50  0,75  1,00

Glicerol (5)

 

 

É possível observar pelo diagrama ternário que os dados experimentais são 

consistentes, uma vez que não há cruzamento de linhas de amarração e todas 

passam pelo valor da composição global do sistema. Nota-se pela inclinação das 

linhas de amarração que a adição de glicerol no sistema possui grande influência na 

composição das fases separadas. Visto que a FIGURA 14 trata-se de uma 

representação ternária de um sistema com seis componentes, é importante salientar 



59 
 

 
 

que as composições do óleo em termos de TAG, DAG, MAG e AGL presentes em 

cada fase de cada linha de amarração são diferentes. Isto por que as interações 

desses quatro componentes com o etanol e o glicerol são diferentes entre si.  

As TABELAS 9 e 10 apresentam, respectivamente, as composições globais 

e as linhas de amarração do sistema TAG + DAG + MAG + AGL+ Glicerol + Etanol e 

os desvios absolutos entre os dados experimentais e os calculados pelo modelo 

UNIQUAC dos experimentos de líquido-líquido para cada fase. As composições 

relativas de cada componente se diferem em cada fase e cada experimento. 

 

TABELA 9– COMPOSIÇÃO GLOBAL INICIAL DO SISTEMA {TAG (1) + DAG (2) + MAG (3) + AGL 
(4) + GLICEROL (5) + ETANOL (6)} (%m). 

 
Linha de 
amarração 

100w1   100w2   100w3   100w4   1005   100w6 

1 26,06   16,15   4,84   2,09   6,76   44,00 

2 25,88   16,13   4,81   2,08   8,82   42,29 

3 24,10   15,02   4,48   1,93   15,07   39,40 

4 8,80   5,48   1,63   0,71   38,51   44,87 

 

Comparado com a composição inicial do produto da glicerólise, observa-se 

que o óleo obtido na fase alcoólica tende a enriquecer em MAG+AGL devido sua 

afinidade com a mistura glicerol + etanol da fase alcoólica. Nota-se também que à 

medida que se aumenta a composição de glicerol no sistema, as moléculas de TAG 

migram para a fase oleosa, devido sua apolaridade. 

Observa-se que o modelo ajustou-se bem aos dados de equilíbrio 

experimentais, apresentando um desvio máximo de 3,5 m%. 
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TABELA 10 -  DADOS EXPERIMENTAIS E VALORES CALCULADOS (UNIQUAC) E DESVIO 
ABSOLUTO DO EQUILÍBRIO LÍQUIDO-LÍQUIDO DO SISTEMA {TAG (1) + DAG (2) + MAG (3) + 
AGL (4) + GLICEROL (5) + ETANOL (6)} A 35 ºC (%m). 

 

LA 
Fase Oleosa Fase Alcóolica 

100w1 100w2 100w3 100w4 100w5 100w6 100w1 100w2 100w3 100w4 100w5 100w6 

 

Dados experimentais 

 

1   32,3   19,0   4,7   2,4   5,1   36,4   6,9   10,0   4,9   1,6   13,2   63,4 

2   36,1   22,7   5,2   3,2   3,8   29,0   4,3   8,4   5,5   1,5   16,9   63,5 

3   39,6   26,9   3,7   2,7   3,9   23,3   0,4   2,4   3,2   0,7   29,6   63,6 

4   48,0   30,0   2,4   1,7   1,9   15,9   0,0   0,6   1,3   0,5   46,2   51,4 

 

Modelo UNIQUAC 

 

1   30,5   17,9   4,8   2,3   4,8   39,8   6,5   9,2   5,2   1,3   15,4   62,4 

2   36,4   20,4   4,6   2,5   3,6   32,5   3,1   7,0   5,3   1,1   20,0   63,5 

3   42,7   24,3   4,6   2,8   2,7   23,0   0,5   3,3   4,4   0,8   30,8   60,2 

4   49,9   27,6   2,9   2,2   2,0   15,4   0,02   0,76   1,37   0,39  46,31  51,15 

 

Desvio absoluto 

 

1   1,8   1,1   0,1   0,1   0,3   3,4   0,4   0,8   0,3   0,3   2,2   1,0 

2   0,3   2,3   0,6   0,7   0,2   3,5   1,2   1,4   0,2   0,4   3,1   0 

3   3,1   2,6   0,9   0,1   1,2   0,3   0,1   0,9   1,2   0,1   1,2   3,4 

4   1,9   2,4   0,5   0,5   0.1   0,5   0,02   0,2   0,1   0,1   0,1   0,3 

LA* = LINHA DE AMARRAÇÃO. 

 

Comparado com a composição inicial do produto da glicerólise, observa-se 

que o óleo obtido na fase alcoólica tende a enriquecer em MAG+AGL devido sua 

afinidade com a mistura glicerol + etanol da fase alcoólica. Nota-se também que à 

medida que se aumenta a composição de glicerol no sistema, as moléculas de TAG 

migram para a fase oleosa, devido sua apolaridade. 

Observa-se que o modelo ajustou-se bem aos dados de equilíbrio 

experimentais, apresentando um desvio máximo de 3,5 m%. 

Os dados experimentais e calculados das composições das linhas de 

amarração em uma base livre de solventes estão apresentados na TABELA 11. 
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TABELA 11 - COMPOSIÇÃO DOS COMPOSTOS OLEOSOS (BASE LIVRE DE GLICEROL E 
ETANOL). 

 
Linha de  

amarração 

Fase Oleosa Fase Alcóolica 

TAG   DAG   MAG   AGL   TAG   DAG   MAG   AGL 

 

Dados experimentais 

 

1   55,29  32,45   8,10   4,15  29,28  42,86  20,86   6,99 

2   53,80  33,75   7,68   4,78  21,82  42,66  28,08   7,43 

3   54,25  36,96   5,12   3,67   6,10   35,45  47,56  10,89 

4   58,39  36,53   2,97   2,11   0,41   25,19  53,82  20,61 

 

Modelo UNIQUAC  

 

1   55,10  32,23   8,57   4,09  29,22  41,35  23,50   5,93 

2   56,99  31,85   7,21   3,96  18,99  42,46  31,81   6,74 

3   57,41  32,65   6,14   3,79   5,45   36,54  49,07   8,95 

4   60,44  33,46   3,46   2,66   0,94   29,80  53,83  15,44 

 

De maneira geral, a molécula de TAG é extremamente apolar e apresenta 

menor afinidade com o glicerol em relação às moléculas de DAG, MAG e AGL, por 

este motivo, a concentração da TAG na fase alcoólica é pequena. Quando 

comparada às demais moléculas, o DAG possui afinidade intermediária com o 

glicerol e mesmo com o aumento da quantidade de glicerol no sistema, a variação 

da composição de DAG é baixa. 

O comportamento descrito anteriormente também é observado pelos dados 

de coeficiente de partição apresentados na TABELA 12.  

 

TABELA 12 -  COEFICIENTE DE PARTIÇÃO (Kd) PARA TAG, DAG, MAG E AGL PARA LINHAS DE 
AMARRAÇÃO EXPERIMENTAL E CALCULADAS PELO MODELO UNIQUAC. 

 
Fração mássica 

global do glicerol 

(m%) 

Experimental Calculado 

TAG   DAG   MAG  AGL  TAG   DAG   MAG   AGL 

6,76   1,89   0,76   0,39   0,59   1,89   0,78   0,36   0,69 

8,82 2,47   0,79   0,27   0,64   3,00   0,75   0,23   0,59 

15,07 8,96   1,04   0,11   0,34  10,53  0,89   0,13   0,42 

38,51 141,31  1,45   0,06   0,10  64,60  1,12   0,06   0,17 
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Pela definição do coeficiente de partição (Equação 38), valores maiores 

estão associados a moléculas com maior afinidade pela fase oleosa, enquanto que 

valores menores estão associados a moléculas com maior afinidade pela fase 

alcoólica. Pode-se notar que, independente da quantidade de glicerol no meio, os 

coeficientes  de  partição  seguem  a  seguinte  ordem  decrescente: 

TAG>DAG>AGL>MAG. Observa-se também que, a diferença entre os coeficientes 

de partição aumenta significativamente com o aumento de glicerol no meio e DAG 

apresenta valores do coeficiente em torno de 1 devido sua distribuição igualitária 

entre as fases (comportamento intermediário). 

Para facilitar a visualização desses resultados, os valores dos parâmetros 

Kd estão apresentados graficamente na FIGURA 15 que ilustra a curva do 

coeficiente de partição (kd) em relação à composição de glicerol no sistema em 

escala logaritma, devido a grande diferença de ordem de grandeza entre os valores 

de kd. Observa-se que quanto maior a composição de glicerol no sistema, maiores 

são os valores de coeficientes de partição para molécula TAG, pois a quantidade da 

molécula na fase oleosa é muito maior que na alcoólica. Isto fica mais claro ao se 

observar o comportamento do kd quando o percentual de composição de glicerol é 

dobrado e o coeficiente aumenta significativamente, e conseqüentemente, a 

seletividade é aumentada. Em relação ao DAG, este aumento de kd ocorre de forma 

menos acentuada pois a afinidade deste composto com o glicerol é intermediária 

comparada aos demais componentes oleosos. Já para o MAG e o AGL, os valores 

de kd reduzem devido a afinidade com a mistura de glicerol e etanol que é muito 

maior. 

Observa-se maior desvio entre o valor calculado e experimental para o 

coeficiente da molécula TAG na linha de amarração 4. Devido ao baixo valor de 

concentração de TAG na fase alcoólica qualquer desvio em seu valor representa 

desvio elevado no valor de Kd, pois este representa a razão da composição na fase 

oleosa pela fase alcoólica. Sendo assim, mesmo que os valores da composição de 

TAG na fase alcoólica experimental e calculado sejam próximos, o valor de Kd se 

difere consideravelmente.  
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FIGURA 15 - COEFICIENTE DE PARTIÇÃO PARA TAG, DAG, MAG E AGL. 

 

 

FONTE: A AUTORA (2018). 

 

De forma geral, observam-se valores intermediários do coeficiente de 

partição do DAG quando comparado às demais moléculas, isso pelo fato de que a 

molécula se distribui de forma similar entre as fases. Devido à seleção do glicerol, as 

moléculas de TAG se concentram na fase oleosa e MAG+AGL na fase alcoólica, 

espera-se que o enriquecimento de DAG é possível em mais estágios de extração 

do óleo contido na fase. 

 

4.2.3 Validação do modelo 

 

Os dados calculados pelo modelo UNIQUAC apresentaram bons resultados 

quando comparado aos dados experimentais usados na estimação de parâmetros, 

quarto novos dados foram obtidos e comparados com o modelo predito. Dois destes 

quatro novos dados foram obtidos pelo óleo produzido conforme descrito na seção 

3.6, chamado de óleo esterificado, o qual sua composição está descrita na TABELA 

13. 
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TABELA 13 - COMPOSIÇÃO DO PRODUTO DE ESTERIFICAÇÃO. 

 
Componente Fração mássica (m%) 

TAG 5,61 

DAG 47,64 

MAG 28,82 

AGL 17,94 

 

A TABELA 14 apresenta a composição global dos sistemas usados para a 

validação do modelo enquanto a TABELA 15 mostra as composições experimentais 

e calculadas correspondentes obtida em cada fase líquida. 

 

TABELA 14 - COMPOSIÇÃO INICIAL PARA AS DIFERENTES LINHAS DE AMARRAÇÃO DO 
SISTEMA {TAG (1) + DAG (2) + MAG (3) + AGL (4) + GLICEROL (5) + ETANOL (6)}. 

 
Linha de 
amarração 

100w1   100w2  100w3  100w4   1005   100w6 

5 25,26   15,75   4,69   2,03   11,01   41,27 
6 23,05   14,37   4,28   1,85   19,04   37,41 

7 0,89   7,54   4,56   2,84   36,88   47,30 
8 1,79   7,60   1,50   1,31   44,59   43,21 

 

As linhas de amarração 5 e 6 foram obtidas pela mistura do óleo de oliva 

glicerolisado (TABELA 4) com glicerol e etanol em proporções distintas daquela 

usada anteriormente na TABELA 9. A linha de amarração 7 foi obtida pela mistura 

de óleo de oliva esterificado (TABELA 13) com etanol e glicerol. A linha de 

amarração 8 foi obtida pela mistura do óleo obtido na fase oleosa da linha de 

amarração 7.  

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 
 

TABELA 15 - COMPOSIÇÃO DOS COMPOSTOS OLEOSOS (LIVRE DE ETANOL E GLICEROL). 

Linha de  

amarração 

Fase Oleosa Fase Alcóolica 

TAG  DAG  MAG AGL TAG DAG MAG AGL 

 

Dados experimentais 

 

5   53.93 33.67  7.25  5.14 12.44 43.78 34.92 8.86 

6   54.17 35.41  6.56  3.85  0.40 31.11 55.67 12.82 

7   14.65 62.29 12.33 10.73 0.12 31.46 46.65 21.77 

8   16.97 67.83 5.66  9.54  0.82 29.51 39.34 30.33 

 

Modelo UNIQUAC 

 

5   57.62 32.01  6.49  3.88 12.54 41.51 38.53 7.43 

6   56.57 33.22  6.46  3.75  2.24 29.91 56.65 11.20 

7   9.12  62.25 17.26 11.37 0.13 24.71 46.91 28.25 

8   18.29 70.19  5.25  6.27  0.10 30.45 40.71 28.75 

 

Pode-se observar na TABELA 15 que foi possível uma boa predição das 

composições em i fases líquidas diferentes utilizando o modelo. Uma vez que estes 

dados não foram utilizados na estimação dos parâmetros, isto indica que o modelo é 

adequado para a predição do ELL envolvendo sistemas contido por TAG + DAG + 

MAG + AGL + glicerol + etanol. Alem disto, é interessante destacar que em apenas 

duas extrações líquido-líquido sequenciais foram necessárias para obter uma 

amostra de óleo com 67,83 m% de DAG através de um produto de reação inicial 

contido por 47,64% de DAG. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho, foi realizado um estudo experimental do equilíbrio líquido-

líquido de um sistema de óleo de oliva glicerolisado, glicerol e etanol a 35 ºC e 

pressão atmosférica. O óleo de oliva glicerolisado foi obtido a partir da reação de 

glicerólise do óleo de oliva extra virgem. Os dados experimentais obtidos foram 

usados para modelagem termodinâmica do ELL. 

A adição de glicerol aumentou significativamente a seletividade dos 

compostos. O TAG é o composto que sofreu maior influência na seletividade com o 

glicerol e apresentou menor afinidade com fase alcoólica. O DAG, por sua vez, 

apresentou afinidade intermediária com a fase alcoólica em relação aos demais 

compostos. O AGL e MAG são mais solúveis na mistura de etanol e glicerol do que 

as moléculas de TAG e DAG. 

O modelo UNIQUAC apresentou um ajuste satisfatório aos dados 

experimentais do sistema estudado, mostrando-se também capaz de predições 

satisfatórias de estágios de equilíbrio líquido-líquido de um sistema contendo 

acilgliceróis (e ácidos graxos livres) do óleo de oliva, glicerol e etanol. 

Usando as condições experimentais obtidas a partir de simulações realizadas 

com o modelo termodinâmico, foi possível, em dois estágios de extração, obter um 

óleo com 67,83 m% de DAG a partir de um óleo com 47,64% de DAG (produto da 

hidrólise seguida de esterificação do óleo de oliva). Além disso, a quantidade neste 

óleo de AGL+MAG, componentes que devem ser minimizados no produto final, foi 

reduzido de 46,76 m% para 15,2 m%. 

A estratégia de enriquecimento de DAG em um óleo de oliva, o qual passou 

previamente por uma reação de produção de DAG, mostrou-se uma alternativa de 

grande potencial para a obtenção do óleo funcional, visto que foi possível gerar um 

óleo de 67,83 m% em DAG experimentalmente. 

 

  



67 
 

 
 

REFERÊNCIAS 

 
ABESO - Associação Brasileira para Estudo da Obesidade e da Síndrome 

Metabólica. .Disponível em: <http://www.abeso.org.br/atitude-saudavel/mapa-

obesidade>. Acesso em: 15/10/2017. 

ABRAMS, D. S.; PRAUSNITZ, J. M. Statistical thermodynamics of liquid mixtures: A 

new expression for the excess Gibbs energy of partly or completely miscible 

systems. AlChe, v. 21, p. 116–128, 1975. 

ALDERS, L. Liquid-liquid extraction. Amsterdam: Elsevier, 1959. 

ALMEIDA, L. Estudo cinético da hidrólise em água subcritíca do óleo de soja 

usado em fritura, 2016. Universidade Federal do Paraná. Disponível em: 

<http://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/44091/R  -  D  -  LUANA 

ALMEIDA.pdf?sequence=3&isAllowed=y>. Acesso em: 11/5/2017. 

ANTONIO, G. C. Análises de materiais biológicos. , 2006. 

ARISSETO, A. P.; FRANCISCA, P.; MARCOLINO, C. Ésteres de cloropropanóis e 

de glicidol em alimentos. , v. 36, n. 9, p. 1406–1415, 2013. 

ARMENTEROS, J. P. Determinación de los niveles de contaminantes emergentes en 

aceites vegetales. , 2016. 

AWADALLAK, J. A. Produção de diacilglicerol pela reação combinada de 

glicerólise e esterificação, 2017. Universidade Estadual de Maringá (UEM). 

BABICZ, I. Produção de diacilglicerois via hidrólise enzimática do óleo de palma. , 

2009. 

BASSO, R. C.; JOSÉ, A.; MEIRELLES, D. A.; AUGUSTO, E.; BATISTA, C. Fluid 

Phase Equilibria Liquid – liquid equilibrium of pseudoternary systems containing 

glycerol + ethanol + ethylic biodiesel from crambe oil ( Crambe abyssinica ) at. Fluid 

Phase Equilibria, v. 333, p. 55–62, 2012. Elsevier B.V. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1016/j.fluid.2012.07.018>. . 

BEIR, L. H.; BLOCK, J. M.; SACCOL, A.; PARDO-CARRASCO, S. Importância de 



68 
 

 
 

ácidos graxos poliinsaturados presentes em peixes de cultivo e de ambiente natural 

para a nutrição humana. , v. 28, n. 1, p. 101–110, 2002. 

BENAZZI, T. L. Estudo do comportamento de fases contendo glicerol e óleo de 

oliva em propano na presença de surfactantes, 2005. URI - Campus de Erechim. 

Disponível em: 

<http://www.uricer.edu.br/eal_hp/DissertPDF/Turma2003/DissertToniBenazzi.pdf>. 

Acesso em: 22/9/2017. 

BENTO, N. I. Desacidificação de sebo bovino para produção de biodiesel, 2015. 

Universidade  Federal  de  Alfenas.  Disponível  em:  <www.unifal-

mg.edu.br/engenhariaquimica/system/files/imce/TCC_2015_1/TCC_Natálya.pdf>. . 

BONDIOLI, P.; DELLA BELLA, L. An alternative spectrophotometric method for the 

determination of free glycerol in biodiesel. European Journal of Lipod Science and 

technology, v. 107, n. 3, p. 153–157, 2005. WILEY‐VCH Verlag. Disponível em: 

<http://doi.wiley.com/10.1002/ejlt.200401054>. Acesso em: 27/9/2017. 

CABRAL, P. S.; FILHO, A. Z.; AUGUSTO, F.; VOLL, P.; CORAZZA, M. L. Kinetics of 

Enzymatic Hydrolysis of Olive Oil in Batch and Fed-batch Systems. , p. 1336–1348, 

2014. 

CHENG, W.; LIU, G.; LIU, X. Formation of Glycidyl Fatty Acid Esters Both in Real 

Edible Oils. , 2016. 

CHENG, W.; LIU, G.; WANG, L.; LIU, Z. Glycidyl Fatty Acid Esters in Refined Edible 

Oils : A Review on Formation , Occurrence , Analysis , and Elimination Methods. , v. 

16, 2017. 

CHEONG, L.-Z.; TAN, C.-P.; LONG, K.; et al. Production of a diacylglycerol-enriched 

palm olein using lipase-catalyzed partial hydrolysis: Optimization using response 

surface methodology. Food Chemistry, v. 105, n. 4, p. 1614–1622, 2007. 

CHUA, L. S.; ALITABARIMANSOR, M.; LEE, C. T.; MAT, R. Hydrolysis of Virgin 

Coconut Oil Using Immobilized Lipase in a Batch Reactor. , v. 2012, 2012. 

FABBRI, F. DE C. Z. Os benefícios do ácido graxo e do ômega 3 e 6 na saúde 



69 
 

 
 

baseados na dieta do mediterrâneo. , 2013. 

FERNANDES, F. A. N.; PIZZO, S. M.; MORAES JR, D. Termodinâmica Química. 

1o ed. 2006. 

FERNANDES, M. L. M. HIDRÓLISE DE TRIGLICERÍDEOS E SÍNTESE DE ÉSTER 

DE ÁCIDO GRAXO EM SISTEMA DE MICELAS REVERSAS. , 2002. Disponível em: 

<http://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/28479/D    MARIA  LUIZA 

MACHADO FERNANDES.pdf?sequence=1>. Acesso em: 2/12/2016. 

FOUST; WENZEL; CLUMP; MAUS; ANDERSEN. Princípios de Operações 

Unitárias. 4o ed. Rio de Janeiro, 2008. 

FREGOLENTE, P. B. L.; PINTO, G. M. F.; WOLF-MACIEL, M. R.; FILHO, R. M.; 

BATISTELLA, C. B. Produção de monoacilgliceróis e diacilgliceróis via glicerólise 

enzimática e destilação molecular. Quimica Nova, v. 32, n. 6, p. 1539–1543, 2009. 

FREITAS, L.; BUENO, T.; PEREZ, H.; DE CASTRO, H. F. Monoglicerídeos: 

Produção por via enzimática e algumas aplicações. Quim. Nova, v. 31, n. 6, p. 

1514–1521, 2008. Disponível em: 

<http://quimicanova.sbq.org.br/imagebank/pdf/Vol31No6_1514_41-RV07151.pdf>. 

Acesso em: 13/5/2017. 

GONÇALVES, C. B.; MEIRELLES, A. J. A. Liquid-liquid equilibrium data for the 

system palm oil + fatty acids + ethanol + water at 318.2 K. Fluid Phase Equilibria, v. 

221, n. 1–2, p. 139–150, 2004. 

HONDA, H.; FUJII, K.; YAMAGUCHI, T.; et al. Glycidol exposure evaluation of 

humans who have ingested diacylglycerol oil containing glycidol fatty acid esters 

using hemoglobin adducts. Food and Chemical Toxicology, v. 50, n. 11, p. 4163–

4168, 2012. Disponível em: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22889899>. 

Acesso em: 5/11/2017. 

JULIO, L. R. C. Tratamento, caracterização química e estudo in vivo do bagaço de 

azeitona resultante da extração do azeite de oliva. , 2015. Disponível em: 

<http://repositorio.ufla.br/bitstream/1/4941/1/TESE_Tratamento%2C 

caracteriza%C3%A7%C3%A3o  qu%C3%ADmica  e  estudo  In  vivo  do 



70 
 

 
 

baga%C3%A7o de azeitona resultante da extra%C3%A7%C3%A3o do azeite de 

oliv.pdf>. Acesso em: 14/5/2017. 

KRISTENSEN, J. B.; XU, X.; MU, H. Diacylglycerol synthesis by enzymatic 

glycerolysis: Screening of commercially available lipases. Journal of the American 

Oil Chemists’ Society, v. 82, n. 5, p. 329–334, 2005. Springer-Verlag. Disponível 

em: <http://doi.wiley.com/10.1007/s11746-005-1074-5>. Acesso em: 22/10/2017. 

KRUGER, R. L. Estudo da Glicerólise Enzimática na Produção de Mono e 

Diacilgliceróis Utilizando Óleo de Oliva Study of the Enzymatic Glycerolysis in the 

Production of Mono and Diacylglycerols Using Olive Oil. , p. 331–351, 2011. 

LIMA, D. F. B. Equilíbrio líquido-líquido em sistemas contendo óleo de oliva, ácidos 

graxos  livres,  etanol  e  água.  ,  2014.   Disponível  em: 

<http://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/37335>. Acesso em: 12/9/2017. 

MADURO, R. M.; AZNAR, M. Equilíbrio Líquido-Líquido em Sistemas Nicotina + 

Água   +   Extratante,   2005.   Disponível   em: 

<http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/267422/1/Maduro_RaquelMoreira

_M.pdf>. Acesso em: 10/10/2017. 

MAILER, R. Chemistry and quality of olive oil. , v. 227, n. August, 2006. 

MARTINS, C. R.; LOPES, W. A.; ANDRADE, J. B. Solubilidade das substâncias 

orgânicas. Química Nova, v. 36, n. 8, p. 1248–1255, 2013. 

MOQUIN, P. H. L.; TEMELLI, F. Kinetic modeling of hydrolysis of canola oil in 

supercritical media. The Journal of Supercritical Fluids, v. 45, n. 1, p. 94–101, 

2008. Elsevier. Disponível em: 

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896844607004500>.  Acesso 

em: 15/2/2018. 

MURASE, T.; AOKI, M.; WAKISAKA, T.; HASE, T.; TOKIMITSU, I. Anti-obesity effect 

of dietary diacylglycerol in C57BL/6J mice: dietary diacylglycerol stimulates intestinal 

lipid metabolism. Journal of lipid research, v. 43, n. 8, p. 1312–1319, 2002. 

NATIONAL TOXICOLOGY PROGRAM. Glycidol - CAS No. 556-52-5. 2009. 



71 
 

 
 

PINTO, L. F. R. Estudo do processo de destilação molecular para a obtenção de ß-

caroteno (pró-vitamina A) a partir do óleo de palma. , 2010. Disponível em: 

<http://repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/266947>. Acesso em: 18/7/2017. 

POLING, B. E.; PRAUSNITZ, J. M.; O’CONNELL, J. P. The Properties of gases 

and liquids. 5th Editio ed. 2001. 

PRAUSNITZ, J. M.; LICHTENTHALER, R. N.; AZEVEDO, E. G. Molecular 

thermodynamics of fluid-phase equilibria. Third Edit ed. 1999. 

RAIZER, E. Uso de ultrassom na síntese de diacilglicerol via hidrólise 

enzimática de óleo de girassol, 2015. Universidade Estadual do Oeste do Paraná - 

Toledo - PR. Disponível em: 

<http://portalpos.unioeste.br/media/File/cleusa.neneve/EDUARDO RAIZER.pdf>. . 

RAMALHO, H. F.; SUAREZ, P. A. Z. Artigo A Química dos Óleos e Gorduras e seus 

Processos de Extração e Refino A Química dos Óleos e Gorduras e seus Processos 

de Extração e Refino. , v. 5, n. 1, p. 2–15, 2013. 

REMONATTO, D.; LERIN, L. A.; ONISHI, K. A.; et al. GLICERÓLISE ENZIMÁTICA 

DE ÓLEOS DE SOJA ASSISTIDA POR ULTRASSOM EM MEIO LIVRE DE 

SOLVENTE ORGÂNICO. XX Congresso Brasileiro de Engenharia Química, p. 1–

8, 2014. 

REZENDE, J. R. Desacidificação de óleo de macaúba por extração líquido-

líquido para produção de biodiesel, 2009. Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia – UESB. 

SCIENTIFIC COMMITTEE ON FOOD. Guidelines of the Scientific Committee on 

Food for the presentation of an application for safety assessment of a substance to 

be used in food contact materials prior to its authorisation. , 2001. Disponível em: 

<https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/sci-com_scf_out82_en.pdf>. 

Acesso em: 10/12/2017. 

SHIMIZU, M.; KUDO, N.; SHIRO, H.; et al. Comparison of indirect and direct 

quantification of glycidol fatty acid ester in edible oils. Journal of oleo science, v. 

59,   n.   10,   p.   535–9,   2010.   Disponível   em: 



72 
 

 
 

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20877146>. Acesso em: 13/1/2018. 

SOLAESA, Á. G.; BUCIO, S. L.; SANZ, M. T.; BELTRÁN, S.; REBOLLEDA, S. Fluid 

Phase Equilibria Liquid – liquid equilibria for systems glycerol + sardine oil + tert-

alcohols. Fluid Phase Equilibria, v. 356, p. 284–290, 2013. Elsevier B.V. Disponível 

em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.fluid.2013.07.026>. . 

THOMÉ, J.; MULLER, R. L.; SCHNEIDER, R. DE C. S. Estudo preliminar da 

glicerólise enzimática dos óleos de canola, girassol e tabaco energético. Revista 

Jovens Pesquisadores, v. 3, p. 34–50, 2013. 

TINOCO, S. M. B.; SICHIERI, R.; MOURA, A. S.; SANTOS, F. DA S.; CARMO, M. 

DAS G. T. DO. Importância dos ácidos graxos essenciais e os efeitos dos ácidos 

graxos trans do leite materno para o desenvolvimento fetal e neonatal. Cadernos de 

Saúde Pública, v. 23, n. 3, p. 525–534, 2007. Escola Nacional de Saúde Pública, 

Fundação   Oswaldo   Cruz.   Disponível   em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

311X2007000300011&lng=pt&tlng=pt>. Acesso em: 11/6/2017. 

VOLL, F. A. P. Produção e separação de diacilglicerol a partir dotriacilglicerol 

do óleo de palma, 2010. Universidade Estadual de Maringá. Disponível em: 

<http://nou-rau.uem.br/nou-rau/document/?code=vtls000192204>.  Acesso  em: 

19/11/2016. 

VOLL, F. A. P. Produção e separação de diacilglicerol a partir do triacilglicerol do 

óleo de palma. Departamento de Engenharia Química, v. Doutorado, p. 117, 2011. 

VOLL, F. A. P.; KANDA, L. R. S.; FILHO, L. C.; CORAZZA, M. L. (Liquid + liquid) 

equilibrium for the system (hydrolyzed palm oil + ethanol + water) for diacylglycerol 

enrichment. Journal of Chemical Thermodynamics, v. 58, p. 1–7, 2013. Elsevier 

Ltd. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jct.2012.10.009>. . 

WANG, L.; WANG, Y.; HU, C. Preparation of Diacylglycerol-Enriched Oil from Free 

Fatty Acids Using Lecitase Ultra-Catalyzed Esterification. , p. 1557–1565, 2011. 

WILLITS, J. Los 3-mcpd y su importancia en la industria del aceite de palma. 

Revista Palmas, v. 34, n. 0, p. 165–173, 2013. FEDEPALMA. Disponível em: 



73 
 

 
 

<https://publicaciones.fedepalma.org/index.php/palmas/article/view/10713/10699>. 

Acesso em: 16/1/2018. 

ZHAO, Y.; LIU, J.; DENG, L.; WANG, F.; TAN, T. Optimization of Candida sp. 99-125 

lipase catalyzed esterification for synthesis of monoglyceride and diglyceride in 

solvent-free system. Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, v. 72, n. 3–4, p. 

157–162,   2011.   Elsevier.   Disponível   em: 

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1381117711001512>.  Acesso 

em: 17/5/2017. 

ZHONG, N.; LI, L.; XU, X.; et al. Production of diacylglycerols through low-

temperature chemical glycerolysis. Food Chemistry, v. 122, n. 1, p. 228–232, 2010. 

Elsevier Ltd. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2010.02.067>. . 

 


