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RESUMO – O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência das variáveis
operacionais tempo (15, 30 e 45 minutos), temperatura (30, 45 e 60 ºC), e razão
amostra:solvente (1:4, 1:8 e 1:12 g mL-1) no rendimento do óleo da amêndoa de
macaúba (Acrocomia aculeata) na extração assistida por ultrassom e comparar com o
rendimento obtido por Soxhlet e Agitador orbital. Observou-se que todas as variáveis
avaliadas apresentaram efeito positivo na extração de óleo, sendo o tempo de 45
minutos, temperatura de 60 ºC, e razão amostra:solvente 1:12 g mL-1 foram
identificados como condições ideais de extração do óleo da amêndoa de macaúba, que
resultou num rendimento de 40,61%, superior ao obtido na extração sem ultrassom
(35,97±0,03%).

1. INTRODUÇÃO
A amêndoa de macaúba (Acrocomia aculeata) apresenta rendimento de óleo de 46,96 à
68,9% (Lescano et al., 2015), sendo o perfil de ácidos graxos composto predominantemente
por ácido láurico, oléico e palmítico (Amaral et al., 2011). Um método que pode ser aplicado
e ainda não foi explorado para obtenção do óleo da amêndoa de macaúba, é a extração
assistida por ultrassom (EAU) na qual apresenta vantagens como aumento da transferência de
massa, melhor penetração do solvente no soluto, maior rendimento, seletividade e melhoria da
qualidade dos componentes presentes no óleo (Chemat et al., 2011).
Diversos tipos de solvente são utilizados para extração de óleo, no entanto, admitindo
que o óleo da amêndoa de macaúba possa ser destinado para alimentação humana, o uso de
solvente de grau alimentício é interesante, e de acordo com Tiwari (2015) o acetato de etila é
considerado um solvente GRAS (geralmente reconhecido como seguro) e possui propriedades
semelhantes aos de n-hexano, como pesos moleculares, pontos de ebulição, entalpia de
vaporização e tensão superficial para substituí-lo (Lohani et al., 2015).
Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o rendimento de óleo da
amêndoa de macaúba por Soxhlet, ultrassom e agitador orbital, verificando o efeito das
variáveis tempo, temperatura e razão amostra:solvente, bem como verificar a melhor condição
de extração.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
Foram utilizados frutos de Acrocomia aculeata, coletados na região de Mirador. Acetato
de etila e n-hexano foram utilizados como solventes. A amêndoa foi seca a 60 ºC por 6 horas,
obtendo 2,91±0,12% de umidade. Após a secagem, as amêndoas foram trituradas e separadas
granulometricamente, obtendo amostras com 20 mesh (0,72 mm).
A extração do óleo da amêndoa de macaúba por Soxhlet foi realizada de acordo com
Instituto Adolfo Lutz (2008), utilizando n-hexano. A extração por ultrassom foi realizada em
banho ultrassônico, com frequência de 40 kHz e potência 176 W, onde 3 g de amostra foram
colocadas em Erlenmeyer (250 ml), juntamente com o solvente. Após o período de extração,
as amostras foram filtradas e o solvente remanescente removido.
Para determinar a influência das variáveis operacionais no rendimento de óleo utilizouse o planejamento experimental de Box Behnken analisado no Software Statistica. Foram
avaliados três níveis das variáveis, tempo (15, 30 e 45 min), temperatura (30, 45 e 60 °C) e
razão amostra:solvente (4, 8 e 12 g mL-1).
Na extração do óleo realizada por agitação orbital, 3 g de amostra foi adicionada
juntamente com o solvente em Erlenmeyer com tampas de vidro (250 mL) a 40 rpm. Esta
extração foi realizada para comparação com as condições ideais do EAU.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A extração realizada por Soxhlet apresentou rendimento de 51,17±1,21%, já na EAU
um planejamento experimental de Box Behnken foi aplicado para determinar as condições
ideais bem como o rendimento em óleo, no qual o maior foi de 39,24%. Os efeitos das
variáveis operacionais (tempo, temperatura e razão amostra:solvente) analisados são
mostrados na Tabela 1.
Tabela 1 - Coeficientes e p-valor do modelo para a extração de óleo da amêndoa de macaúba
por EAU.
a
Variáveis
Efeito
p-valor b
Coeficiente c
Erro padrão d
Média/interação
33,15
0,000000
33,14
0,10
X1 (L)
4,43
0,000056
2,21
0,24
X1 (Q)
-1,40
0,001165
-0,70
0,17
X2 (L)
4,64
0,000047
2,32
0,24
X2 (Q)
0,38
0,085813
0,19
0,17
X3 (L)
3,49
0,000145
1,74
0,24
X3 (Q)
-0,22
0,251082
-0,11
0,17
X1 x X2
0,48
0,240770
0,24
0,34
X1 x X3
1,36
0,017510
0,68
0,34
X2 x X3
-0,70
0,114514
-0,35
0,34

a

efeito da variável independente sobre a variável dependente ; b significância estatística p <0,05 ' ; c coeficientes
de modelo polinomial de segunda ordem (Equação 2 ); d erro associado com o coeficiente estimado; X1
temperatura; X2 Razão amostra:solvente; X3 tempo.

A razão amostra:solvente apresentou efeito significativo (p<0,05) no rendimento de
óleo, apresentando melhora no redimento, seguida da temperatura e tempo. Xu et al. (2016)
relataram que quanto maior o tempo de contato entre o soluto e o solvente, maior é a extração
de óleo, pois ocorre o ocorrendo o rompimento da parede celular da matéria-prima facilitando
o acesso ao conteúdo da matriz vegetativa.
A utilização de temperaturas de 30 a 60 ºC acarretou em maior rendimento em óleo, fato
que deve ser considerado devido à elevada solubilidade e difusividade que acarreta na
melhora da transferência de massa entre o soluto e o solvente (Bhutada et al., 2016). Samaram
et al. (2015) relataram que a aplicação de altas temperaturas promovem o amolecimento dos
tecidos da matriz sólida promovento a eluição do solvente no interior da matriz,
consequentemente facilitando a extração de óleo.
Em relação à interação entre razão amostra:solvente e tempo (p > 0,05), isto se deve ao
fato que utilizando maior volume de solvente, ocorre aumento da força de condução na
solução mais diluída, juntamente com o tempo de contato máximo no qual auxilia na
perturbação das ondas ultrassônicas na parede celular. Analisando a interação entre a
temperatura e o tempo (p<0,05), constata-se que a utilização de elevadas temperaturas
apresentou alteração nas propriedades do solvente aumentando a solubilidade em óleo e
auxiliando na extração com maior tempo de penetração do solvente na matriz intracelular.
Os valores dos parâmetros da Tabela 1 foram reestimados (considerando apenas
parametros significativos) e verificou-se que o rendimento em óleo e as variáveis
experimentais estão correlacionadas de acordo com a Equação 1 ( p<0,05 ):

Rendimento(%)  33,2  2,2X1  2,3X 2  1,8X 3  0,7X1  0,7X1X 3
2

(1)

A validade da equação preditiva foi verificada através de F- teste baseado na análise de
dados de variância (ANOVA). O teste de F para a regressão mostrou que a equação era capaz
de representar os dados experimentais, para a gama de fatores investigados, porque FCALC
(33,85) > FTAB (3,74).
A partir da equação preditiva é possível determinar o rendimento máximo que pode ser
obtido na faixa experimental testada para as variáveis, o qual foi de 39,24% obtido em de 45
min, 45 °C e razão amostra:solvente de 1:12 (g mL-1). Para confirmar a capacidade preditiva
da Equação 1, experimentos foram realizados nas condições otimizadas com obtenção de
40,61% em óleo. O rendimento obtido no experimento utilizando o método de agitação orbital
foi de 35,97±0,03%, ou seja, valor inferior comparado ao realizado empregando o ultrassom.
No qual o ultrassom foi eficaz para extração do óleo da amêndoa de macaúba obtendo
aumento de ~16,5% em rendimento comparado ao realizado sem o uso de ultrassom.

4. CONCLUSÃO

A extração do óleo da amêndoa de macaúba estudada diante dos efeitos como tempo,
temperatura, e razão amostra:solvente foi realizada em Ultrassom para otimizar o rendimento
em óleo. A equação preditiva foi validada para as condições ótimas de 45 minutos,
temperatura de 60 ºC e razão amostra:solvente 12 g mL-1 obtendo o rendimento de 40,61%.
Para comparação, a metodologia de Soxhlet e em agitador orbital foram de 51,17% e 35,97%,
respectivamente.
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