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RESUMO 

A produção in situ de ésteres metílicos a partir de sementes de crambe (Crambe abyssinica Hochst) utilizando 
dimetil carbonato (DMC) e a lipase Novozyme® 435 como catalisador da reação foi investigada. As variáveis 
operacionais analisadas neste trabalho foram, razão solvente/amostra (4 a 10 mL g-1), tempo de reação (60 
a 540 minutos) e carregamento enzimático (5 a 30%). A melhor conversão de ésteres foi obtida com 
carregamento enzimático de 20%, 480 minutos, razão 6 mL g-1, sendo de 76,71% de ésteres. Mediante os 
resultados obtidos, permite concluir que a transesterificação com dimetil carbonato é uma rota de produção 
eficiente para a produção de biodiesel, pois apresentou resultados satisfatórios. 

PALAVRAS-CHAVE: Biodiesel; Transesterificação; Reação Enzimática. 

1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, muitos interesses éticos, políticos e ecológicos, estão relacionados aos 
fatores que ocasionam a degradação do meio ambiente. A liberação de materiais 
particulados como dióxido de carbono (CO2), óxidos de nitrogênio (NOx), monóxido de 
carbono (CO) e hidrocarbonetos aromáticos resultantes da queima de combustível de 
origem petrolífera (diesel), é um dos principais problemas relacionados ao efeito estufa e a 
chuva ácida (LEITE et. al, 2019; TAN et. al, 2019). 

O biodiesel surge como substituto relevante, economicamente viável e sustentável 
em relação ao diesel (MONTEIRO et. al, 2018; CÉSAR et. al, 2019). O biodiesel 
compreende a ésteres monoalquílicos de ácidos graxos de cadeia longa derivados de 
fontes renováveis como óleos vegetais que podem ser comestíveis ou não, e também de 
gorduras animais (KATE et. al, 2017; JUNG et. al, 2019; TAN et. al, 2019). Pode ser 
classificado de acordo com as três gerações, primeira, segunda e terceira, sendo produzido 
a partir de matéria-prima comestível, de óleos não comestíveis e de algas, respectivamente 
(AMBAT; SRIVASTAVA; SILLANPAA, 2018). 

O método mais utilizado para a geração de biodiesel é a reação de transesterificação 
de um triglicerídeo com um álcool de cadeia curta, metanol ou etanol. O processo de 
fabricação gera dois produtos, ésteres e a glicerina (BASKAR & AISWARYA, 2016; 
CELANTE et. al, 2018). O subproduto gerado (glicerina), corresponde a ~10% da produção 
total de biodiesel (LEE et. al, 2019). Apesar do glicerol possuir ampla aplicação nos 
mercados farmacêuticos, alimentício, cosmético, polimérico e oleoquímico (MORSY et. al, 
2017; HERATH et. al, 2017; MONTEIRO et. al, 2018), o volume alto de produção supera a 
demanda do produto, acarretando em dificuldades para a indústria com relação a 
destinação do glicerol. Outro fator que não favorece a formação de glicerina, é que quando 
queimada pode resultar na emissão da substância acroleina que é um composto químico 
tóxico e cancerígeno (PRESCIUTTI et. al, 2018).  

Uma das maneiras encontradas para a otimização do processo, é a formação de 
carbonato glicerol ao invés de glicerol, por meio da substituição do metanol pelo dimetil 
carbonato (DMC) como acil aceptor na reação de transesterificação (CELANTE et. al, 2018; 
QING et. al, 2018). A produção de carbonato glicerol pode ajudar a solucionar a deflação 
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do glicerol no mercado, visto que possui várias aplicações como plastificante, surfactante e 
de ser considerado um solvente verde na indústria (HOLMIERE et. al, 2017; COSTANZO 
et. al, 2018), além de ter propriedades atrativas: não inflamável, atóxico e taxa de 
evaporação baixa (ALGOUFI et. al, 2017; CELANTE et. al, 2018).  

E também, o DMC em relação ao metanol, pode fornecer um meio estratégico para 
aceleração da cinética de reação para a transesterificação, uma vez que é miscível com os 
triglicerídeos (JUNG et. al, 2019). Além disso, oferece maior economia para o processo, 
pois de acordo com a estequiometria da reação, dois mols de DMC reagem com um mol de 
triglicerídeo, resultando em três mols de ésteres e um mol de glicerol carbonato. Enquanto, 
que na reação convencional, três mols de metanol reagem com um mol de triglicerídeo, 
resultando em três mols de ésteres e um mol de glicerol. 

Outras maneiras de potencializar o processo é a substituição dos catalisadores 
homogêneos, por enzimáticos. Apesar de apresentarem custos superiores aos 
homogêneos, os enzimáticos oferecem maior facilidade de separação do produto final, 
reutilização e o emprego de temperaturas mais baixas reduzindo em gasto energético 
(BASKAR & AISWARYA, 2016; NIKSERESHT et. al, 2017). E também, ao realizar a reação 
in situ, em que ocorre a extração de lipídeos e a transesterificação simultaneamente, 
eliminam-se as etapas de extração de óleo e reduz os custos operacionais (KOUTSOUKI 
et. al, 2016). 

No Brasil de acordo com a Lei nº 13.263, de 23 de março de 2016, é obrigatório a 
adição de 10% de biodiesel ao diesel comercializado em todo território nacional (BRASIL, 
2016). Além disso, o Brasil por possuir extenso território e diversas condições climáticas, é 
considerado uma forte potência para elaboração de biodiesel, pois permite a produção de 
diversas oleaginosas para fins energéticos (CAJAMARCA et. al, 2018). Em 2018, de acordo 
com a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a produção nacional 
atingiu valor de 33.650.712 barris de biodiesel (ANP, 2019).  

Atualmente, mais de 65% da matéria-prima para produção de biodiesel no Brasil 
corresponde ao óleo de soja (ANP, 2019).  A fim de reduzir a competição entre o setor 
alimentício e energético, o óleo das sementes de crambe (Crambe abyssinica Hochst) 
torna-se uma alternativa viável para produção de biodiesel, visto que apresenta curto ciclo 
de cultivo (~90 dias) (MARINS et. al, 2018), contém alta quantidade de óleo nas sementes 
(26 a 42%) (TAVARES et. al, 2017; COSTA et. al, 2019; MELLO et. al, 2019) e além disso 
contém alto teor de ácido erúcico (~56%) (SILVEIRA et. al, 2017; MELLO et. al, 2019) que 
o torna inviável para o consumo humano e oferece estabilidade a oxidação por ser um ácido 
graxo de cadeia longa (C22:1). A utilização do óleo de crambe tem se destacado em 
diversos estudos destinados a produção de biodiesel (LEITE et. al, 2019; MELLO et. al, 
2019; POSTAUE et. al, 2019). No entanto, a produção de ésteres a partir da reação de 
transesterificação do óleo das sementes de crambe aplicando DMC como solvente, ainda 
não foi relatada. 

Considerando o contexto apresentado, o presente trabalho teve como objetivo 
averiguar a produção in situ de ésteres metílicos a partir de sementes de crambe (Crambe 
abyssinica Hochst) utilizando dimetil carbonato (DMC) e a lipase Novozyme® 435 como 
catalisador da reação. Para tanto, investigou-se a atividade do DMC como solvente de 
extração, a razão solvente/amostra, o tempo de reação, e o percentual do carregamento 
enzimático durante o processo. 
 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1 MATERIAIS 
 

Para a realização dos experimentos foram utilizadas sementes de crambe (Crambe 
abyssinica Hochst) fornecidas pela Fundação-MS. Como solvente de extração e reação foi 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

utilizado dimetil carbonato (DMC) (Sigma-Aldrich, 99%) e a lipase Novozyme® 435 como 
catalisador de reação. Para a realização das análises cromatográficas foi empregado como 
padrão interno heptadecanoato de metila (Sigma-Aldrich, 99,9%) e como solvente heptano 
(Anidrol). 

 
2.2 PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA 

 
As sementes de crambe foram submetidas a uma leve trituração em liquidificador 

elétrico (Walita, LiqFaz) para a quebra das cascas e foram removidas através de um 
secador doméstico (Onida). Após a retirada das cascas, as sementes foram novamente 
trituradas e submetidas a classificação granulométrica de acordo com a série padrão de 
peneiras Tyler (Bertel, série 1.0), sendo selecionadas as obtidas com diâmetro de 0,6 mm 
para condução dos experimentos. Após a classificação, as sementes foram armazenadas 
em sacos plásticos envolvidas por papel alumínio a temperatura ambiente. 
 
2.3 EXTRAÇÃO EM AGITADOR ORBITAL 
 

As extrações foram realizadas em agitador orbital (Marconi, MA 830/A) variando a 
razão mássica solvente/amostra de 4 a 10 (mL g-1), manteve-se fixa a agitação de 180 rpm, 
temperatura de 60 ºC e tempo de 60 minutos para todos os ensaios realizados.  

Inicialmente, pesou-se ~3 gramas de sementes em erlenmeyer com tampa de vidro 
(250 mL) em balança semi-analítica (Gehaka, BG 440), posteriormente adicionou-se a 
quantidade de solvente estabelecida pelo planejamento experimental e posicionou-se o 
erlenmeyer no equipamento. Ao fim das extrações, as amostras foram filtradas em papel 
filtro qualitativo (Unifil) e o excesso de solvente remanescente no béquer evaporou-se em 
estufa com circulação de ar (Marconi, MA 035) à 85 ºC até atingir peso constante. O 
rendimento em óleo (Y(%)) foi calculado a partir da Equação 01. 

 

     100
(g) amostra de Massa

(g) extraída óleo de Massa
(%)Y =                                  (01) 

 
2.4 REAÇÃO DE TRANSESTERIFICAÇÃO EM AGITADOR ORBITAL 
 

Realizou-se mesmo procedimento citado a cima em relação a extração. O reator da 
reação (erlenmeyer 250 mL) foi alimentado com a lipase Novozyme® 435, sementes de 
crambe e o solvente de acordo com a razão solvente/amostra determinada pelo 
planejamento experimental. As enzimas antes de serem inseridas no reator, foram ativadas 
à 40 ºC em estufa com circulação de ar (Marconi, MA 035) durante 1 hora. Após o tempo 
de reação, as amostras foram filtradas e acondicionadas em estufa com circulação de ar à 
80 ºC a fim de eliminar o solvente remanescente. Posteriormente, as amostras foram 
armazenadas em frascos a temperatura ambiente e isentos de iluminação para evitar 
degradação. 
 
2.5 DETERMINAÇÃO DE ÉSTERES METÍLICOS DE ÁCIDOS GRAXOS 
 

A determinação de ésteres foi realizada conforme a metodologia descrita no trabalho 
de Silva et. al. (2010), que consiste na análise por cromatografia em fase gasosa. Antes 
das amostras serem analisadas, as mesmas foram previamente tratadas. Primeiro, pesou-
se 150 mg de amostra em um balão de 5 mL e completou-se com heptano, em seguida, 
transferiu-se 80 µL de padrão interno para um balão de 1 mL, juntamente com 70 µL de 
amostra e completou-se com heptano. 
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Após o tratamento das amostras, injetou-se 1 µL da amostra em um cromatógrafo a 
gás (Shimadzu, GC – 2010 Plus), equipado com detector de ionização em chamas (FID) e 
uma coluna capilar (Shimadzu Rtx – Wax (30 m x 0,32 mm x 0,25 μm)). Como gás de 
arraste utilizou-se o nitrogênio, e as análises duraram 14 minutos de cada amostra. O 
aquecimento sucedeu da seguinte maneira: como temperatura inicial utilizou-se 120 ºC, 
atingiu-se 180 ºC a uma taxa de aquecimento de 15 °C min-1, e posteriormente elevando 
até 240 ºC a uma taxa de 6 °C min-1. A temperatura do injetor e detector foi de 250 °C e a 
taxa de split de 1:20. 

O rendimento em ésteres foi determinado conforme a Equação 2.   

( ) 100×=(%) Ésteres
CA
CP

AP

AP-A∑
                                               (2) 

Em que, ∑A é o somatório das áreas correspondentes aos picos dos ésteres e do 
padrão interno; AP é a área do padrão interno; CP é a concentração do padrão interno e 
CA é a concentração da amostra injetada. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
3.1 EXTRAÇÃO EM AGITADOR ORBITAL 
 
3.1.1 Efeito da razão solvente/amostra 
 

As extrações foram realizadas, variando a razão solvente/amostra de 4 a 10              
(mL g-1), mantendo a temperatura de 60 ºC, tempo de 60 minutos e agitação a 180 rpm, 
cujos resultados estão dispostos na Figura 1. Observa-se que o aumento da razão 
acarretou em um acréscimo na quantidade de óleo extraída, e que maiores rendimentos 
foram obtidos na razão de 10. 
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Figura 1: Influência da razão solvente/semente nas extrações realizadas com solvente DMC à 60 

ºC, 180 rpm e 60 min de extração. 
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A partir da Figura 1, é possível verificar que o aumento da razão solvente/amostra 
de 4 a 6 influência positivamente no rendimento em óleo alcançando valores de 10,83% e 
12,27%, respectivamente. Esse fato deve-se que o acréscimo da quantidade de solvente 
presente na solução, estimula a permeação do solvente nas paredes celulares do soluto, 
promovendo maior solubilidade e consequentemente aumento do coeficiente de difusão, 
resultando em maiores rendimentos de óleo (SAHIN & SAMLI, 2013; CHEN et. al, 2017). 
Resultados semelhantes foram reportados por Massa et. al. (2019), em extrações 
realizadas de óleo de cascas/sementes de abóbora com etanol por meio do ultrassom, 
alcançaram maiores rendimentos em óleo com aumento da razão solvente/amostra de 2 
para 6, de 16,75% para 20,39% de óleo, respectivamente. 
 
3.2 EFEITO DO CARREGAMENTO ENZIMÁTICO NA PRODUÇÃO DE ÉSTERES 

 
O teor de ésteres alcançado de acordo com o percentual de catalisador utilizado foi 

investigado no tempo de reação de 360 minutos (6 horas), a temperatura de 60 ºC e a razão 
solvente/amostra de 6 mL g-1 variando o carregamento enzimático de 5 a 30%. Os 
resultados obtidos foram expressos graficamente na Figura 2. Nota-se que ao variar a 
quantidade de enzimas presente na reação de 5% para 20%, aumentou-se o rendimento 
em ésteres de 27,22% para 74,32%. No entanto, percebe-se que com o acréscimo de 20% 
para 30% não interviu na produção de ésteres (p>0,05), pois a reação pode ter entrado em 
equilíbrio. 
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Figura 2: Efeito do carregamento enzimático no teor de ésteres em reações conduzidas a 60 ºC, 
180 rpm e razão solvente/amostra de 6 mL g-1. Médias seguidas por letras idênticas não 

diferenciam estaticamente (p >0,05). 
 

A quantidade do carregamento enzimático é um dos fatores mais importantes na 
produção de biodiesel, pois atua como um dos principais obstáculos econômicos da reação 
(BASKAR & AISWARYA, 2016). Um excesso de enzima no meio reacional, pode acarretar 
em agregados que consequentemente irão bloquear os sítios ativos enzimáticos 
disponíveis aos substratos o que não ocasionaria em um aumento da conversão de ésteres 
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e iria conduzir à diminuição da área de superfície total disponível para os reagentes 
(TRENTIN et. al, 2015; KIM et. al, 2016), efeito este provavelmente pode ter acontecido ao 
aumentar a quantidade de enzima no meio reacional. 

Nos trabalhos relatados com relação a reação de transesterificação de microalgas 
com dimetil carbonato aplicando a lipase Nozyme 435, obtiveram maiores rendimentos em 
ésteres metílicos de ácidos graxos com o aumento do percentual de enzima de 5% para 
50% em 3 horas de reação (KIM et. al, 2016). E identificaram que o carregamento 
enzimático superior a 20%, não apresentou efeito significativo no rendimento em ésteres 
metílicos (JO et. al, 2014). 
 
3.3 EFEITO DO TEMPO DE REAÇÃO 

 
A influência do tempo com relação ao rendimento em ésteres foi investigada nas 

condições de 60 ºC, razão solvente/amostra de 6 mL g-1, carregamento enzimático de 20% 
e com variação do tempo de 60 a 540 minutos, cujos resultados são apresentados na Figura 
3. É possível observar que ao aumentar o tempo de reação favorece em elevados 
rendimentos em ésteres. Entretanto, a partir de 360 minutos não é viável ampliar o tempo 
de reação, visto que a partir deste ponto, a quantidade de ésteres não aumentou ao longo 
da reação. 
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Figura 3: Efeito do tempo de reação na obtenção de ésteres, nas condições de 60 ºC, 180 rpm, 
razão solvente/amostra de 6 mL g-1 e carregamento enzimático de 20%. 

 
A partir da Figura 3, é possível verificar que ao aumentar o tempo de 60 a 360 

minutos, houve acréscimo no rendimento em ésteres de 25,30% para 74,32%. No entanto, 
com o passar do tempo, o crescimento do rendimento tornou-se mais constante, como 
pode-se observar na variação do rendimento nos tempos de 360 minutos e 540 minutos, 
com rendimentos de 74,32 % para 76,15% respectivamente. As reações catalisadas pela 
lipase acontecem na interface, dessa maneira quanto maior a concentração de substrato 
(óleo), tende a ser maior sua atividade (CHARPE &RATHOD, 2011). Em um processo de 
extração de óleo sucede por meio de dois estágios, o primeiro corresponde a uma taxa de 
extração mais rápida, pois acontece a extração do soluto a partir dos locais superficiais da 
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sementes. Enquanto que a segunda fase, consiste em uma velocidade mais lenta, em razão 
de corresponder a extração dos constituintes mais internos da matriz vegetal e possuir 
coeficiente de difusão menor (HERODEZ et. al, 2003; PAN et. al, 2011). Por isso, que nos 
estágios iniciais da reação, observa-se um crescimento mais intenso no rendimento em 
ésteres. 

No trabalho realizado por Kim et. al. (2016), adotaram a Novozyme® 435 a 60 ºC, 
DMC como solvente e notaram que a partir de 9 horas de reação, a mesma começa a atingir 
equilíbrio. A utilização da Novozyme® 435, em processos de transesterificação de 
microalgas, os melhores rendimentos foram obtidos em 6 horas de reação a 60 ºC (JO et. 
al, 2014). 

A aplicação da lipase Novozyme® 435, tem como principal obtivo de reduzir o tempo 
de reação, facilitar as etapas de processamento e originar um produto de maior qualidade. 
Em estudos realizados sem o uso da lipase, o processo de transesterificação alcalina e 
ácida, os custos de produção são altos devido as etapas de purificação que são necessárias 
para eliminação do catalisador homegêneo utilizado (BASKAR & AISWARYA, 2016; 
MARTÍNEZ et. al, 2019). 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Tendo em vista os aspectos observados na produção de ésteres metílicos por meio 
da reação in situ das sementes de crambe, concluiu-se que a transesterificação com dimetil 
carbonato é eficiente, uma vez que não favoreceu a inibição da Novozyme® 435, utilizou-
se matéria-prima que não é destinada para fins alimentícios, evitou-se o processo de 
extração prévia de óleo para realização da reação e além do mais, não ocorreu a produção 
de glicerol.  As condições de razão DMC/semente de 6 mL g-1, carregamento enzimático 
de 20%, à 60 ºC e 8 horas de reação favoreceram a máxima conversão de 76,71% de 
ésteres. 
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