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RESUMO 

Este estudo teve como objetivo a caracterização da semente do araticum, comparar os métodos 

convencionais de extração do óleo da semente com métodos assistidos por ultrassom e micro-

ondas e aplicação da torta da extração na produção de mini bolos.  As análises realizadas para 

determinação da influência dos diferentes métodos foram os parâmetros de qualidade oficiais 

de óleo vegetal comestível; perfil de ácidos graxos por cromatográfica gasosa e ressonância 

magnética nuclear; capacidade antioxidante pelos métodos DPPH e ABTS; análises térmicas 

por analise térmica diferencial e termogravimetria. A semente de araticum, farinha da torta 

obtida após a extração por prensagem foram caracterizadas quanto a taninos, presença de 

compostos cianogênicos, composição proximal, compostos fenólicos totais, capacidade 

antioxidante pelos métodos DPPH, FRAP e ABTS. Os minibolos foram produzidos com 

substituição parcial da farinha de trigo pela farinha da torta da semente de araticum na 

proporção de 0, 5, 10, 15 e 20%, sendo investigadas também quanto à cor, perfil de textura e 

resistência ao cisalhamento. O óleo da semente de araticum apresentou significativa capacidade 

antioxidante e teor ácidos graxos insaturados, os principais ácidos graxos determinados foram 

o ácido oleico, linoleico, palmítico e esteárico. O óleo de semente araticum extraído por prensa 

apresentou qualidade superior ao extraído por Soxhlet. O método prensa assistido por ultrassom 

não tiveram diferença significativa com exceção do aumento da capacidade antioxidante e 

quando combinado com Soxhlet, reduziu o efeito de oxidação, diferentemente das extrações 

assistidas por micro-ondas que com aumento do tempo e potência, também foi observado 

diminuição na qualidade do óleo. A semente de araticum e farinha da torta da semente de 

araticum são produtos com alto teor proteico, lipídico e capacidade antioxidante, que foi 

percebida na substituição para produção dos minibolos, que com aumento da farinha da torta 

da semente de araticum, houve aumento na proteína, lipídios, cinzas, compostos fenólicos 

totais, capacidade antioxidante, escurecimento no “miolo” e aumento da força necessária para 

realização da mastigação.  

Palavras-chave: Resíduo, Cerrado, antioxidante; valorização. 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

This work aims to characterize the araticum seed, comparing it with the conventional methods 

of extracting the seed oil with the assistants by ultrasound and microwave and with the 

application of the extraction in the production of minibolos. The analyzes used to determine the 

variables were the quality parameters of edible vegetable oil; profile of fatty acids by gas 

chromatography and nuclear magnetic resonance; antioxidant capacity by DPPH and ABTS 

methods; thermal analysis by differential chill analysis and thermogravimetry. The araticum 

seed, pie flour was obtained after extraction by droplet extraction, presence of cyanogenic 

compounds, proximal composition, total phenolic compounds, antioxidant capacity by DPPH, 

FRAP and ABTS methods. Minibowders were used for the conversion of wheat flour in the 

proportion of 0, 5, 10, 15 and 20%, being also investigated as to the texture profile and shear 

strength. The oil of the wire seed was submitted to the critical capacity of antioxidant and 

unsaturated fatty acids, being the main fatty acids used were oleic, linoleic, palmitic and stearic 

acids. The arable rice seed oil is extracted for a higher quality than that extracted by Soxhlet. 

The method of ultrasonic aid with the difference in intensity with the antioxidant capacity and 

when combined with the Soxhlet, reduced the oxidation effect, unlike microwave assays with 

increased time and potency, was also observed in its quality of oil. Arabic seed and arabica seed 

meal are products with high protein content, lipid content and antioxidant capacity, which were 

noticed in the substitution for the production of minibolos, with the increase of the araticum 

seed meal, are important in protein, lipids, ashes, total phenolic set, antioxidant capacity, 

browning in the crust and increase of the force necessary to perform mastication. 

Keywords: Antioxidant, Cerrado, reuse, valorization.

  



9 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

CAPÍTULO I 

Figura 1.  Fruto de araticum (Annona crossiflora Mart.). Fonte: Cardoso (2011). ....... 17 

Figura 2 – Fluxograma da extração de óleo de sementes oleaginosas pela combinação do 

método de extração por prensa e solvente orgânico. Fonte: Koubaa et al. (2016). ......... 20 

Figura 3. Espectro de 1H-RMN de, respectivamente, óleo de avelã e noz. Fonte: Guillén & 

Ruiz, (2003) ..................................................................................................................... 25 

CAPÍTULO II 

Figura  1 - Rendimento da extração do óleo semente de araticum extraída por diferentes 

métodos. .......................................................................................................................... 41 

Figura  2 - Analise dos componentes principais do óleo extraído por diferentes métodos dos 

parâmetros: PUFA – ácidos graxos polinsaturados, MUFA – ácidos graxos monoinsaturados; 

SFA – ácidos graxos saturados; UFA – ácidos graxos insaturados; II – índice de iodo; IA – 

índice de acidez; IP - Índice de peróxido; U% - umidade; IIE – impurezas insolúveis em éter; 

atividade antioxidante pelo método DPPH e ABTS. ...................................................... 48 

CAPÍTULO III 

Figura 1 - Cortes tranversais dos minibolos com substituição parcial da farinha de trigo por 

farinha da torta da semente de araticum. ......................................................................... 59 

CAPÍTULO IV 

Figura 1 - Região entre 0,5 e 5,5 ppm do espectro de 1H RMN do óleo de semente de 

araticum extraído por prensa (P). .................................................................................... 70 

  

file:///C:/Users/Lucas_2/Desktop/Dissertação%20.docx%23_Toc231283
file:///C:/Users/Lucas_2/Desktop/Dissertação%20.docx%23_Toc231283
file:///C:/Users/Lucas_2/Desktop/Dissertação%20.docx%23_Toc231283
file:///C:/Users/Lucas_2/Desktop/Dissertação%20.docx%23_Toc231283
file:///C:/Users/Lucas_2/Desktop/Dissertação%20.docx%23_Toc231283


10 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

CAPÍTULO I 

Tabela 1. Composição em ácidos graxos de óleos vegetais, determinada por cromatografia 

em fase gasosa (expressa em percentagem do total de ácidos graxos). .......................... 24 

CAPÍTULO II 

Tabela 1 – Identificação dos diferentes métodos de extração do ólo de semente de araticum. 

…………………………………………………………………………………………..37 

Tabela  2 - Caracterização físico-química e atividade antioxidante do óleo de semente de 

araticum extraído por diferentes métodos. ...................................................................... 41 

Tabela  3 - Perfil de ácidos graxos do óleo de araticum extraído por diferentes métodos.45 

 

CAPÍTULO III 

Tabela 1 - Formulação dos minibolos com diferentes níveis de substituição de farinha de 

trigo (FT) pela farinha da torta da extração do óleo semente de araticum (FTSA). ....... 55 

Tabela 2 - Composição proximal, acidez titulável e atividade de água da SA e FTSA . 58 

Tabela 3 - Atividade antioxidante (DPPH, ABTS e FRAP) e compostos fenólicos da semente 

de araticum e FTSA. ........................................................................................................ 59 

Tabela 4 - Parâmetros de cor da FTSA e do “miolo” dos minibolos com substituição parcial 

de farinha de trigo por FTSA. ......................................................................................... 60 

Tabela 5 - Valores dos parâmetros de textura e resistência ao cisalhamento dos minibolos.

 ......................................................................................................................................... 60 

Tabela 6 - Composição proximal, acidez titulável e atividade de água dos minibolos com 

substituição de FT por FTSA. ......................................................................................... 61 

Tabela 7 - Atividade antioxidante (EC50, ABTS e FRAP) e compostos fenólicos, dos 

minibolos. ........................................................................................................................ 62 

CAPÍTULO IV 

 

Tabela   1 - Atribuição dos sinais dos espectros de RMN-1H do óleo. .......................... 69 

Tabela   2 - Proporção dos diferentes ácidos graxos e índice de iodo dos óleos de semente de 

araticum extraídos por diferentes métodos. ..................................................................... 71 

Tabela 3 - Temperatura de estabilidade térmica determinado em graus Celsius por TG e picos 

desconvoluídos determinados pelo método DSC dos óleos de semente de araticum extraídos 

por diferentes métodos. ................................................................................................... 73 

  



11 

 

 

 

SUMÁRIO 

CAPÍTULO I ................................................................................................................... 14 

1. INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 14 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .................................................................................... 15 

2.1 Cerrado ............................................................................................................................... 15 

2.2 Araticum ............................................................................................................................. 16 

2.3 Aproveitamento de resíduos ............................................................................................... 17 

2.4 Sementes ............................................................................................................................. 18 

2.5 Extração de óleo ................................................................................................................. 19 

2.5.1 Extração convencional ........................................................................................... 19 

2.5.2 Extração com ultrassom ......................................................................................... 21 

2.5.3 Extração com micro-ondas .................................................................................... 22 

2.6 Óleo vegetal ........................................................................................................................ 22 

2.7 Ressonância magnética nuclear (RMN) ............................................................................. 24 

2.8 Análises térmicas ................................................................................................................ 25 

2.9 Compostos bioativos .......................................................................................................... 26 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS ............................................................................ 28 

CAPÍTULO II - EFEITO DE MÉTODOS ASSISTIDOS POR ULTRASSOM E MICRO-

ONDAS NA EXTRAÇÃO POR PRENSA E SOXHLET DO ÓLEO DE SEMENTE DO 

ARATICUM (Annona crassiflora Mart.). ...................................................................... 35 

Resumo ..................................................................................................................................... 35 

1. INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 35 

2. MATERIAL E MÉTODOS ...................................................................................... 36 

2.1 Materiais ............................................................................................................................. 36 

2.2 Extração do óleo ................................................................................................................. 37 

2.2.1 Extração a frio (Prensa) ........................................................................................ 37 



12 

 

 

 

2.2.2 Extração por Soxhlet .............................................................................................. 38 

2.2.3 Extração assistida por ultrassom ........................................................................... 38 

2.2.4 Extração assistida por micro-ondas ...................................................................... 38 

2.2.5 Prensa com Soxhlet ................................................................................................ 38 

2.3 Métodos analíticos ............................................................................................................ 38 

2.3.1 Análises químicas ................................................................................................... 38 

2.3.2 Perfil de ácidos graxos ........................................................................................... 39 

2.3.3 DPPH ..................................................................................................................... 39 

2.3.4 Captura do radical livre ABTS-+ ............................................................................ 39 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO ................................................................................ 40 

4. Conclusão .................................................................................................................... 49 

Referências ...................................................................................................................... 49 

CAPÍTULO III - SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE FARINHA DE TRIGO POR FARINHA 

DA TORTA DA EXTRAÇÃO DO ÓLEO DA SEMENTE DE ARATICUM (Annona 

Crassiflora Mart.) EM MINIBOLOS ............................................................................. 53 

RESUMO ........................................................................................................................ 53 

INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 53 

MATERIAL E MÉTODOS ............................................................................................ 54 

Material .................................................................................................................................... 54 

Obtenção da farinha da torta de araticum (FTSA) ............................................................................................... 54 

Métodos .................................................................................................................................... 54 

Preparo dos minibolos .......................................................................................................................................... 55 

Análises químicas .................................................................................................................................................. 55 

Análises físicas ...................................................................................................................................................... 56 

Análise estatística ................................................................................................................................................. 57 

RESULTADOS E DISCUSSÃO .................................................................................... 57 

CONCLUSÃO ................................................................................................................ 62 



13 

 

 

 

REFERÊNCIAS .............................................................................................................. 62 

CAPÍTULO IV - AVALIAÇÃO DA DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA POR ANÁLISE 

TERMOGRAVIMÉTRICA E RMN DO ÓLEO DE SEMENTE DE ARATICUM EXTRAÍDA 

POR DIFERENTES MÉTODOS. ................................................................................... 66 

Resumo ............................................................................................................................ 66 

1. Introdução .................................................................................................................... 66 

2. Material e Métodos ...................................................................................................... 67 

2.1 Materiais ............................................................................................................................. 67 

2.2 Obtenção do óleo de semente de araticum ......................................................................... 67 

2.1.1 Extração a frio (prensa) ......................................................................................... 67 

2.1.2 Extração por Soxhlet .............................................................................................. 67 

2.1.3 Extração assistida por ultrassom ........................................................................... 68 

2.1.4 Extração assistida por micro-ondas ...................................................................... 68 

2.2 Termogravimetria (TG) e Calorimetria diferencial por varredura (DSC) .......................... 68 

2.3 Ressonância magnética nuclear (RMN) ............................................................................. 68 

2.3.1 Composição dos ácidos graxos .............................................................................. 68 

2.3.2 Índice de iodo (VI) .................................................................................................. 69 

3 Resultados e discussões ................................................................................................ 69 

Conclusão ........................................................................................................................ 73 

Referências ...................................................................................................................... 74 



14 

 

 

 

CAPÍTULO I 

1. INTRODUÇÃO 

O araticum (Annona crossiflora Mart.) contém níveis significativos de lipídios, calorias 

e fibras, além de compostos fenólicos, elevados teores de ácido linolênico, presença de 

carotenoides e atividade antioxidante (DAMIANI et al., 2011; DRAGANO et al., 2010), 

apresentando maior atividade antioxidante na semente e menor atividade na polpa (ROESLER 

et al., 2007).  

Os óleos de semente, quando extraídos, podem perder, durante a extração, seu potencial 

nutricional, logo, deve-se avaliar a eficiência e estabilidade do óleo frente ao método de 

extração (FERREIRA; COSTA; PASIN, 2015). Os métodos convencionais de extração dos 

óleos de sementes são: por prensagem; por solvente ou combinação de ambos. A extração por 

prensa mecânica é realizado por meio do esmagamento das sementes removendo parcialmente 

o óleo, enquanto a extração por solvente, retira os óleos solúveis em solvente orgânico 

(GUPTA, 2017). Porém, a extração por solvente, possui o inconveniente de ocorrer à 

degradação térmica de muitos componentes benéficos, que são perdidos nesse processo, além 

da necessidade de eliminação dos resíduos de solvente orgânico do óleo (GUIMARÃES et al., 

2016). Logo, a solução seria utilizar diferentes métodos de extração, com objetivo de reduzir 

os efeitos desfavoráveis. 

Métodos alternativos podem ser as extrações assistidas por micro-ondas e ultrassom. As 

micro-ondas têm a capacidade de penetrar dentro da matriz sólida, gerando calor no interior das 

células, ocasionando destruição da estrutura celular dos tecidos vegetais, resultando na extração 

mais eficiente dos compostos intracelulares, que, consequentemente, diminuem o tempo de 

extração e aumento do rendimento (TAGHVAEI et al., 2014; TSUKUI et al., 2014; XIE et al., 

2014). A extração assistida por ultrassom, possibilita a extração do óleo, por colapsar as paredes 

celulares e facilitar a penetração do solvente, resultando em concentrações mais altas de 

polifenóis e melhor atividade antioxidante, quando comparada com o método convencional 

(PORTO; PORRETTO; DECORTI, 2013).  

O uso de ressonância magnética nuclear (RMN) é aplicada para avalição do estado 

oxidativo da fração lipídica, sendo útil no fornecimento de informação sobre a natureza dos 

principais grupos funcionais e concentração dos compostos encontrados (GUILLÉN; RUIZ, 
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2005; MARTÍNEZ-YUSTA; GUILLÉN, 2014). É considerada uma ferramenta capaz de 

quantificar a oxidação dos lipídios alimentares e apresenta boa correlação com os métodos 

oficiais (GUILLÉN; RUIZ, 2003). 

As indústrias que aplicam óleo vegetal em seus produtos, tem a necessidade de conhecer 

o seu comportamento térmico, como ponto de fusão e cristalização, bem como sua estabilidade 

oxidativa.  Estas propriedades podem ser analisadas pelo método de calorimetria de varredura 

diferencial (DSC) e termogravimetria (TG)(TAN; CHE MAN, 2000). 

As sementes, além do óleo, contêm variedade de compostos bioativos nem sempre são 

aproveitadas (CATANEO et al., 2008). Estudos têm demonstrado que as frutas são ricas em 

antioxidantes, e que esses constituintes concentram-se majoritariamente nas cascas e sementes 

(MELO et al., 2008), porém são descartados e desperdiçados, podendo ter como alternativa 

aplicação em minibolos com substituição parcial, com intuito de aumentar a qualidade 

nutricional do produto (BATISTA et al., 2018) 

Com base no exposto, o trabalho teve como finalidade estudar a influência dos 

diferentes métodos de extração na qualidade dos compostos bioativos do óleo de semente de 

araticum e aplicação do resíduo da extração por prensa (torta) em minibolos. 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Cerrado 

O termo Cerrado é comumente utilizado para designar o conjunto de ecossistemas 

(savanas, matas, campos e matas de galeria) que ocorrem no centro do Brasil, e ocupa cerca de 

24% do território total do Brasil, com 2.039.386 km² (IBGE, 2010). A biodiversidade do 

Cerrado é algo que deveria ser levado em consideração, pois possui mais de 7.000 espécies de 

plantas (herbáceas, arbustivas, arbóreas e cipós), sendo a savana tropical mais diversificada do 

mundo (FERRAZ, 2009; NASCIMENTO et al., 2015). 

O Cerrado possui grande período de seca, permanece de dois a seis meses sem chuvas, 

seguido de período com intensa pluviosidade, a qual favorece a abundância e diversidade de 

plantas (CLERICI; CARVALHO-SILVA, 2011). As frutas nativas do cerrado apresentam 

rentabilidade, principalmente para comunidades que vivem de sua exploração, e tem seu 

consumo difundido devido as suas características sensoriais peculiares e alto valor nutricional, 

sendo consumidas nas formas in natura ou processadas Esses frutos podem apresentar 
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significativo potencial nutricional e de compostos bioativos, que auxiliam na atividade 

antioxidante e são, amplamente, difundidos na medicina popular como anti-inflamatórios, 

antibióticos, hipocolesterolêmicos (BEZERRA et al., 2006; PEREIRA; SANTOS, 2015; 

PIMENTA et al., 2014).  

As amêndoas de baru, lobeira, murici, o epicarpo e mesocarpo do pequi são fontes de 

lipídeos e proteínas. Suas frações lipídicas são compostas, predominantemente, por ácidos 

mono (oleico) e poli-insaturados (linoleico), apresentando ótima relação entre ácidos graxos 

poli-insaturados ômega 6 e ômega 3, mostrando considerável potencial antioxidante 

(FREITAS; NAVES, 2010; MORAIS et al., 2013). 

Porém, corre o risco de extinção, devido ao desmatamento na região do cerrado e ao 

extrativismo sem controle (PEREIRA; SANTOS, 2015). Segundo Colusso, Parré & Almeida 

(2013), as valorizações das espécies nativas do cerrado podem contribuir, de maneira positiva, 

na manutenção das áreas nativas do cerrado, como, por exemplo, utilizando-se de frutíferas 

comestíveis, como o araticum. 

2.2 Araticum 

  O fruto Annona crossiflora Mart. conhecido, popularmente, como araticum, marolo, 

bruto, cabeça-de-negro, panã, araticum panã, araticum do cerrado, cabeça-de-pinha, araticum 

liso, araticum cortiça ou pinha-do-cerrado, sendo espécie nativa do cerrado, com ocorrência nos 

estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Tocantins e 

Bahia (BEZERRA et al., 2006). No bioma cerrado, o araticum é encontrado nas 

fisionomias: cerradão, cerrado denso, cerrado típico, cerrado ralo e campo rupestre, cuja 

floração ocorre, geralmente, entre os meses de novembro e janeiro (MELO et al., 2015).   

O fruto do araticum (Figura 1) constitui-se de infrutescência baciforme, magno, com 

muitas sementes obovoides, achatadas de cor esverdeada e quando maduro, sua casca fica 

marrom (CARDOSO, 2011). Seus frutos são comercializados na margem das estradas e em 

feiras livres, resultado de uma cadeia produtiva desarticulada, ausência de plantios comerciais 

e via de escoamento de produção desorganizada (PEREIRA; SANTOS, 2015; SANTOS; REIS, 

2014). Sendo, apreciado pela sua polpa doce e sabor característico, que pode ser consumida in 

natura ou sob forma de doces, geleias, sucos, licores, tortas, iogurtes ou sorvetes (PEREIRA; 

SANTOS, 2015). O araticum possui níveis significativos de lipídios e fibras, além de 
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compostos fenólicos, elevados teores de ácido linolênico e presença de carotenoides 

(CARDOSO, 2011; DAMIANI et al., 2011; DRAGANO et al., 2010).  

 
Figura 1.  Fruto de araticum (Annona crossiflora Mart.). Fonte: Cardoso (2011). 

O fruto pesa de 0,5 a 5 kg, contendo de 60 a 190 gomos, em forma de cone, que 

envolvem uma semente. Ocorre, apenas, em períodos específicos e cada planta produz, em 

média, de 5 a 20 frutos, com máximo de 40 frutos. O rendimento da polpa é em torno de 55% 

(PIMENTA et al., 2013). 

As sementes e folhas podem ser utilizadas como efeito antitumoral, anti-Leishmania e 

anti-Tryhpanosoma cruzi (TEMPONE et al., 2005). Além disso, o araticum apresenta 

compostos com capacidade de sequestrar radicais livres, ou seja, atividade antioxidante 

provenientes do extrato etanoico da polpa, casca e sementes dos frutos, no qual apresenta maior 

atividade na semente (ROESLER et al., 2007). 

2.3 Aproveitamento de resíduos 

O Brasil é grande produtor de frutas e hortaliças e o desenvolvimento de técnicas de 

preservação, com o máximo dos componentes nutricionais e propriedades sensoriais, é uma 

forma de viabilizar o aproveitamento racional desses produtos (GOMES; CEREDA; 

VILPOUX, 2007).  

 O Brasil, por ser um país de grande atividade agrícola, tem como efeito colateral a alta 

produção de resíduos agroindustriais e, por isso, a busca de alternativas para a utilização da 

matéria orgânica gerada vem ganhando destaque (CATANEO et al., 2008). Uma das grandes 

preocupações da indústria alimentícia é a gestão dos resíduos gerados em seus processos 
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produtivos. O maior aproveitamento dessas frações, principalmente cascas e sementes, 

agregaria valor à fruta e reduziria os impactos ambientais (KOBORI; JORGE, 2005), já que os 

resíduos sólidos orgânicos, quando não gerenciados por meio de sistemas eficazes, podem 

prejudicar a qualidade de vida das comunidades que os geram, por serem altamente poluentes 

(BACKES et al., 2007). 

De acordo com Laufenberg et al. (2003), os resíduos podem conter muitas substâncias 

de alto valor nutricional e econômico. Se for empregada tecnologia adequada, esse material 

pode ser convertido em produtos comerciais ou matérias-primas para processos secundários. A 

composição dos resíduos do processamento de alimentos é extremamente variada e depende 

tanto da natureza da matéria-prima como da técnica de produção empregada (NASCIMENTO 

FILHO; FRANCO, 2015). Os principais resíduos gerados no processamento de polpas e frutas 

são casca, caroço, sementes e bagaço. Esses resíduos possuem, em sua composição, vitaminas, 

minerais, fibras e compostos antioxidantes que tem seu potencial desperdiçado (MATIAS et 

al., 2005). 

Alguns estudos apontam as vantagens de utilizar resíduos agroindustriais na produção 

de óleos comestíveis. Kobori & Jorge (2005) realizaram estudo, cuja finalidade foi caracterizar 

os óleos extraídos das sementes de laranja, maracujá, tomate e goiaba. As análises indicaram 

que esses óleos possuíam características físico-químicas semelhantes a alguns óleos 

comestíveis, podendo ser nova fonte de óleos para consumo humano. Logo, a utilização de 

sementes, frequentemente descartadas pela agroindústria, para a extração de óleos pode ser uma 

alternativa viável. 

2.4 Sementes  

A semente pode ser definida como um óvulo maduro e fecundado, contendo em seu 

interior uma planta embrionária, substâncias de reserva, protegidas por um ou dois envoltórios 

(casca). Dentro da mesma espécie pode haver variações no tamanho e composição das sementes 

causadas por perturbações no ambiente, tais como, luminosidade, temperatura, umidade, tipo 

de solo e ataque de insetos e fungos (CHRISTIE; ARMESTO, 2003). 

Na composição química das sementes são encontrados os mesmos compostos de outras 

partes da planta, com exceção de proteínas e lipídeos que, na semente, apresenta maiores 

concentrações, além de apresentar como fonte de óleo, proteínas, fibras, minerais e compostos 

fenólicos (COELHO; SALAS-MELLADO, 2014). As sementes contêm variedade de 
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substâncias bioativos que são desperdiçadas, muitas delas ricas em compostos fenólicos 

(CATANEO et al., 2008). Também são reconhecidas por terem considerável quantidade de óleo 

com potencial nutricional (ADHIKARI et al., 2008). Apesar disso, são considerados, pelas 

indústrias de alimentos, resíduo (STORCK et al., 2013) 

Os óleos de sementes podem ser fontes de nutrientes e bioativos (HOLSER; BOST; 

VAN BOVEN, 2004) e, também, agregar valor aos alimentos processados (GARCIA; POLO; 

MURAKAMI IHA, 2003). Estudos utilizando óleos extraídos de sementes de chá verde, linhaça 

e purgueira encontraram valores significativos de compostos bioativos como α-tocoferol, 

fitoferóis e lupeol em seus óleos (ANWAR et al., 2013; BALDINI; BULFONI; FERFUIA, 

2014; SHAO et al., 2015), podendo ter aplicações medicinais (SZENTMIHÁLYI et al., 2002). 

A semente de araticum possui 28,84% de óleo com significativa quantidade de 

substâncias bioativos, como fito esteróis, tocoferóis e ácidos graxos insaturados (LUZIA; 

JORGE, 2013). Os óleos de semente podem perder, durante a extração, seu potencial 

nutricional, logo, deve-se avaliar a eficiência e estabilidade do óleo frente ao método de 

extração (FERREIRA; COSTA; PASIN, 2015). 

2.5 Extração de óleo  

 O processamento da matéria-prima inicia-se com o preparo das sementes. Inicialmente, 

são retiradas as cascas, que aumenta o rendimento, devido à redução do tamanho e da espessura. 

Em seguida, deve ser realizada a escolha do melhor método para extração, que deve levar em 

consideração o solvente e manutenção dos compostos presente no óleo (MORAIS, 2012). 

2.5.1 Extração convencional 

 Os processos convencionais para extração de óleo de oleaginosas são por prensa, 

solvente ou combinação de ambos. A extração por prensa é uma operação de transferência de 

massa que remove o óleo das sementes pela aplicação de energia mecânica. Este processo é 

utilizado quando o teor de óleo da semente é superior a 20% (m/m). O óleo obtido por 

prensagem é considerado óleo bruto e, dependendo da matriz utilizada, pode ser escuro e 

apresentar sedimentos (ZUBAIDY; ABOUELNASR, 2010). Os óleos prensados a frio tem 

propriedades organolépticas preservadas, quando comparada a extração que envolvem 

aquecimento, como por exemplo, extração por prensa a quente ou solvente (KOUBAA et al., 

2016). No entanto,  possui a desvantagem que um percentual de 5-6% de óleo não pode ser 

recuperado, ficando retido na torta das prensas., industrialmente o processo para extração do 
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óleo realiza a combinação da extração da prensa e a extração por solvente, conforme descrito 

na Figura 2, reduzindo o óleo residual para 1% (GUPTA, 2017).  
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Figura 2 – Fluxograma da extração de óleo de sementes oleaginosas pela combinação do 

método de extração por prensa e solvente orgânico. Fonte: Koubaa et al. (2016). 

Na extração por solvente, os grãos são triturados para facilitar a penetração, em seu 

interior, do solvente (hexano – derivado de petróleo, éter etílico, etanol, metanol, entre outros). 

Os óleos migram das sementes para o solvente por terem maior afinidade com este e, em 

seguida, é necessário realizar a recuperação do solvente, que pode ser reutilizado, novamente, 

no processo (ZHENG et al., 2012). 

A extração por solvente é o mais comumente utilizada para retirar o óleo de sementes, 

podendo ser utilizado para extração de matrizes que apresentem <20% (m/m) ou recuperação 

do óleo da extração por prensa, com inconveniente de ocorrer à degradação térmica de muitos 
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componentes benéficos, dependendo das condições utilizadas na extração por solvente, além 

da necessidade de eliminação dos resíduos de solvente orgânico do óleo, por isso, exige controle 

rigoroso de fatores como seleção do solvente utilizado, o tempo e a temperatura de extração 

(GUIMARÃES et al., 2016). Nesse sentido, busca-se métodos de extração com objetivo de 

minimizar perdas, como, por exemplo, extração assistida por micro-ondas e ultrassom. 

2.5.2 Extração com ultrassom  

 O ultrassom é uma onda mecânica que está definida em 5 e 500 MHz para líquidos e 

sólidos (MASON; LORIMER, 2004). O uso do ultrassom é dividido em duas grandes áreas, 

dentro de uma ampla faixa de frequência, no qual a primeira área envolve ondas de baixa 

amplitude e alta frequência, no intervalo de 1 a 10 MHz, utilizado muito na medicina e análises 

químicas. A segunda área envolve ondas de alta energia, e encontra-se entre 20 e 100 kHz que 

é usada para limpeza, solda plástica e, mais recentemente, para extração assistida de óleos 

(MASON; LORIMER, 2004).  

O rendimento da extração assistida por ultrassom de óleos vegetais pode variar de 

acordo com tempo, intensidade das ondas ultrassônicas e temperatura. A uma menor 

temperatura, por exemplo, o colapso das bolhas promoverá maior energia para o processo 

reacional. Com o aumento da temperatura, diminui-se a viscosidade, o que implica em 

facilidade de formação de bolhas de cavitação (GOULA, 2013). 

 A utilização de extração assistida por ultrassom de óleos vegetais, em altas potências, 

causa aquecimento e ruptura nos sólidos e instabilidade de alguns sistemas, e sua utilização tem 

o objetivo de reduzir a utilização de solventes orgânicos, aumentando a eficiência da extração 

(GOULA, 2013; PORTO; PORRETTO; DECORTI, 2013; VILKHU et al., 2008). No entanto, 

o efeito da cavitação pode acelerar ou provocar reações químicas durante a extração. Por 

exemplo, o tratamento de ultrassom tem sido relatado como causador de sabor estranho em 

óleos comestíveis, a degradação dos flavonoides, carotenoides e decomposição de 

polissacarídeos (CHEMAT et al., 2004a, 2004b; PATRICK; BLINDT; JANSSEN, 2004; 

SCHNEIDER et al., 2006).  

 Entretanto, estudos com sementes de uva demonstraram que extração assistida por 

ultrassom, facilita a extração do óleo, por colapsar as paredes celulares e facilitar a penetração 

do solvente, resultando em concentrações mais altas de polifenóis e melhor atividade 

antioxidante, quando comparada com o método convencional, que conta, apenas, com solvente 
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(PORTO; PORRETTO; DECORTI, 2013). Goula et al. (2013), ao avaliarem extração de 

semente de romã, constataram que as sementes por serem, muitas vezes, consideradas resíduos, 

o ultrassom é uma alternativa para ser utilizado em extrações com matérias-primas de baixo 

custo, por aumentar o rendimento da extração em até 60%, em condições com menos solvente 

e tempo, quando comparados com método convencional. 

2.5.3 Extração com micro-ondas 

 As micro-ondas são ondas eletromagnéticas que está na faixa de frequência entre 0,3 a 

300 GHz. Os trabalhos com micro-ondas resultaram na redução do tempo de extração do óleo, 

aumento de rendimento e aumento da pureza do produto pela redução de reações indesejáveis, 

comparado com o método de extração convencional (GUO et al., 2017; XIE et al., 2014). 

As micro-ondas penetram dentro da matriz sólida, gerando calor no interior das células, 

ocasionando destruição da estrutura celular dos tecidos vegetais, resultando na extração mais 

eficiente dos compostos intracelulares. Possui a vantagem de diminuição do tempo e 

temperatura de extração e maior rendimento (TAGHVAEI et al., 2014; TSUKUI; REZENDE, 

2014; XIE et al., 2014), 

 A utilização das micro-ondas propiciam maior precisão no controle das condições do 

procedimento experimental como tempo, temperatura, agitação magnética, permite operar em 

sistema fechado, via frascos vedados, evitando possíveis degradações térmicas e oxidação do 

material (TSUKUI; REZENDE, 2014). A extração assistida por micro-ondas tem ganhado 

destaque por observar-se aumentar a eficiência da extração por solvente e ser mais eficiente que 

outros métodos assistidos, como, por exemplo, o ultrassom (BARRERA VÁZQUEZ et al., 

2014; PAN; NIU; LIU, 2003; UPADHYAY; RAMALAKSHMI; JAGAN MOHAN RAO, 

2012).   

2.6 Óleo vegetal 

 Segundo Brasil (2005), óleos vegetais são “os produtos constituídos principalmente, de 

glicerídeos de ácidos graxos de espécies vegetais. Podem conter pequenas quantidades de 

outros lipídeos como fosfolipídios, constituintes insaponificáveis e ácidos graxos livres, 

naturalmente presentes no óleo, que deve ser líquido à temperatura de 25ºC”. Os óleos vegetais 

podem ser ingeridos crus ou cozidos, servindo como meio de transferência de calor em frituras, 

fonte de calorias e de vitaminas lipossolúveis (PHILIPPI, 2015). 
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Os óleos são constituídos por mistura de tri, di e monoacilgliceróis, ácidos graxos livres, 

glicolipídios, fosfolipídios, esteróis e outras substâncias, com componentes lipossolúveis tais 

como tocoferóis, tocotrienóis e carotenoides.  A maior parte destes constituintes é oxidável em 

diferentes graus, sendo que os ácidos graxos insaturados são as estruturas mais susceptíveis ao 

processo oxidativo (JORGE, 2009). As cadeias saturadas e insaturadas nos óleos determinam 

as diferenças entre o ponto de fusão, peso específico, viscosidade, solubilidade, reatividade 

química e estabilidade térmica e oxidativo. Os ácidos graxos poli-insaturados, como o ácido 

linolênico, são essenciais para o metabolismo humano, devido à falta de enzimas responsáveis 

pela síntese dos mesmos e, por este motivo, devem ser ingeridos diariamente na dieta 

(DAMODARAN; PARKIN; FENNEMA, 2008).  

 No Brasil, os principais óleos vegetais são extraídos da soja, amendoim, algodão, 

babaçu, dendê e oliva, sendo produzidos em quantidades suficientes para suprir as necessidades 

de consumo interno, com exceção do óleo de oliva (GUNSTONE, 2002). Para estabelecer 

padrões de qualidade para os óleos vegetais, a Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e a Agricultura (FAO), fixou as características mínimas, baseada nos ácidos 

graxos, determinada por cromatografia em fase gasosa (Tabela 1)(FAO/WHO, 2001). Estes são 

valores de referência importantes, uma vez que alguns óleos possuem propriedades diferentes, 

dependendo de sua aplicação. Assim, há necessidade de caracterização dos mesmos, pois cada 

óleo terá a sua característica própria quanto às suas propriedades físico-químicas (AKOH; MIN, 

2002). 

O azeite de oliva extra virgem, por exemplo, precisa ter sua acidez em ácido oleico e 

índice de peróxido, no máximo, 0,8 g/100g e 20 meq/100g, respectivamente. Outros parâmetros 

de qualidade para óleo refinado são umidade e material volátil abaixo de 0,8%; impurezas 

insolúveis em éter de petróleo abaixo de 0,7%, índice de acidez abaixo de 3,00 mg de KOH/g 

e índice de peróxidos abaixo de 15 meq/kg (FAO/WHO, 2001).  

Além dos métodos oficiais, há uma tendência para utilizar métodos alternativos, com 

resultados mais rápidos e com boa correlação com os métodos oficiais, como por exemplo, a 

utilização de RMN que torna possível a identificação de diversos produtos, bem como 

alterações na sua composição (GUILLÉN; RUIZ, 2003). 
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Tabela 1. Composição em ácidos graxos de óleos vegetais, determinada por cromatografia em 

fase gasosa (expressa em percentagem do total de ácidos graxos). 

Carbono Ácido 
Óleo (%) 

Amendoim Coco Algodão Uva Palma Soja Girassol 

C6:0 Capróico ND ND-0.7 ND ND ND ND ND 

C8:0 Caprílico ND 4.6-10.0 ND ND ND ND ND 

C10:0 Cáprico ND 5.0-8.0 ND ND ND ND ND 

C12:0 Láurico ND-0.1 45.1 53.2 ND-0.2 ND ND-0.5 ND-0.1 ND-0.1 

C14:0 Mirístico ND-0.1 16.8-21.0 0.6-1.0 ND-0.3 0.5-2.0 ND-0.2 ND-0.2 

C16:0 Palmítico 8.0-14.0 7.5-10.2 21.4-26.4 5.5-11.0 39.3-47.5 8.0-13.5 5.0-7.6 

C16:1 Palmitoléico ND-0.2 ND ND-1.2 ND-1.2 ND-0.6 ND-0.2 ND-0.3 

C17:0 Margárico ND-0.1 ND ND-0.1 ND-0.2 ND-0.2 ND-0.1 ND-0.2 

C17:1 Heptadecnóico ND-0.1 ND ND-0.1 ND-0.1 ND ND-0.1 ND-0.1 

C18:0 Esterárico 1.0-4.5 2.0-4.0 2.1-3.3 3.0-6.5 3.5-6.0 2.0-5.4 2.7-6.5 

C18:1 Oléico 35.0-69 5.0-10.0 14.7-21.7 12.0-28.0 36.0-44.0 17-30 14.0-39.4 

C18:2 Linolèico 12.0-43.0 1.0-2.5 46.7-58.2 58.0-78.0 9.0-12.0 48.0-59.0 48.3-74.0 

C18:3 Linolênico ND-0.3 ND-0.2 ND-0.4 ND-1.0 ND-0.5 4.5-11.0 ND-0.3 

C20:0 Araquídico 1.0-2.0 ND-0.2 0.2-0.5 ND-1.0 ND-1.0 0.1-0.6 0.1-0.5 

C20:1 Gadoléico 0.7-1.7 ND-0.2 ND-0.1 ND-0.3 ND-0.4 ND-0.5 ND-0.3 

C24:0 Lagnocérico 0.5-2.5 ND ND-0.1 ND-0.4 ND ND-0.5 ND-0.5 

Fonte: FAO/WHO (2001). 

2.7 Ressonância magnética nuclear (RMN) 

 O uso de RMN já é aplicada para avalição do estado oxidativo da fração lipídica, sendo 

útil no fornecimento de informação sobre a natureza dos principais grupos funcionais e 

concentração dos compostos encontrados (GUILLÉN; RUIZ, 2005; MARTÍNEZ-YUSTA; 

GUILLÉN, 2014). É considerada uma ferramenta capaz de quantificar a oxidação dos lipídios 

alimentares e apresenta boa correlação com os métodos oficiais (GUILLÉN; RUIZ, 2003).  

A RMN é utilizada para o estudo de vários núcleos principalmente hidrogênio e 

carbono, oferecendo informações sobre o número de átomos magneticamente distintos do 

isótopo. Por exemplo, no estudo de núcleos de hidrogênio (prótons), é possível determinar o 

número de cada um dos diferentes tipos de prótons não equivalentes (PAVIA, 2010). Para 

realizar a quantificação por RMN em óleo vegetal o método mais comum utilizado é a 
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integração do sinal referente a estrutura de interesse. Na integração é levado em conta a 

intensidade do sinal, que é proporcional a concentração molar (GUILLÉN; RUIZ, 2003; 

KNOTHE; KENAR, 2004).  

 Na Figura 3 estão apresentados os espectros de 1H-RMN de óleo de avelã e noz, os picos 

são característicos dos óleos vegetais, sendo possível então por meio de correlação, calcular o 

índice de iodo e os valores de ácidos graxos linolênicos, linoleicos, oleicos, saturados e 

insaturados (GUILLÉN; RUIZ, 2003, 2005; GUILLÉN; URIARTE, 2012; KNOTHE, 2003; 

KNOTHE; KENAR, 2004). 

Na literatura, há descrição da análise de diversos óleos de diferentes fontes pelo método 

de RMN, como estudo da composição de ácidos graxos do óleo de algodão, avelã, girassol, 

soja, amendoim, sésamo, milho, abóbora, linhaça, cardo e oliva (BRESCIA; SACCO, 2008; 

GUILLÉN; RUIZ, 2003; KNOTHE; KENAR, 2004). O método de RMN, também, mostrou-se 

eficaz quando combinado com métodos de análise térmica na determinação da estabilidade 

oxidativa do óleo de colza (GUILLÉN; RUIZ, 2005) e comportamento do óleo de oliva com 

aquecimento (MARTÍNEZ-YUSTA; GUILLÉN, 2014).  

 
Figura 3. Espectro de 1H-RMN de, respectivamente, óleo de avelã e noz. Fonte: Guillén & 

Ruiz, (2003) 

2.8 Análises térmicas 
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Análise térmica é um termo que abrange um grupo de técnicas nas quais uma 

propriedade física ou química, de uma substância, ou de seus produtos de reação, é monitorado 

em função do tempo ou temperatura, enquanto a temperatura da amostra, sob uma atmosfera 

específica, é submetia a uma programação controlada (CHIAVARO, 2014). 

As indústrias que aplicam óleo vegetal em seus produtos têm a necessidade de conhecer 

o seu comportamento térmico, como ponto de fusão e cristalização, bem como sua estabilidade 

oxidativa.  Estas propriedades podem ser analisadas pelo método de calorimetria de varredura 

diferencial (DSC) e termogravimetria (TG)(TAN; CHE MAN, 2000). 

A DSC é uma análise térmica que mede o fluxo de calor, calculado pela diferença de 

temperatura entre uma amostra e um material de referência durante o resfriamento ou 

aquecimento. Essa diferença de temperatura é utilizada para caracterizar as transições de fase e 

as curvas de fusão, cristalização e/ou oxidação, construídas a partir do aumento e da diminuição 

da temperatura sob taxas controladas (SCHNITZLER et al., 2004).  

A técnica de DSC fornece medidas qualitativas e quantitativas sobre as mudanças físicas 

e químicas que envolvem processos endotérmicos ou exotérmicos. Os eventos endotérmicos e 

exotérmicos são representados por um desvio da linha base na curva térmica diferencial. De 

maneira geral, transição de fase, fusão, desidratação, redução e algumas reações de 

decomposição produzem efeitos endotérmicos, enquanto cristalização, oxidação e algumas 

reações de decomposição produzem efeitos exotérmicos (CHIAVARO, 2014) 

A TG é uma técnica em que a massa de uma amostra é monitorada durante o programa 

de temperatura controlada. Os principais parâmetros avaliados são evaporação, sublimação, 

decomposição, oxidação, dentre outras. Pode ocorrer, durante análise de TG, sobreposição de 

reações, então realizar a primeira derivada da TG, obtendo o DTG, facilita a observação do 

início e fim das reações (CHIAVARO et al., 2011; NASSU, 1994) 

Observar essas reações é importante, uma vez que os óleos não são utilizados, apenas, 

em indústrias de alimentos, mas também em indústrias de cosméticos, farmacêutica, devido à 

presença de compostos bioativos em alguns óleos (TEMELLI, 2009), e a análise térmica se 

mostrou capaz de correlacionar a concentração de compostos bioativos como antioxidantes 

naturais ou sintéticos presentes no óleo com sua estabilidade oxidativa (HEUSSEN et al., 2011; 

VECCHIO et al., 2009).  

2.9 Compostos bioativos 
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Os compostos bioativos compreendem substâncias nutrientes e não-nutrientes, que 

possuem ação metabólica ou fisiológica específica, sendo obtida a partir de dieta equilibrada, 

garantindo reforço do sistema endógeno, redução do estresse oxidativo e do risco de doenças, 

especialmente do cancro e aterosclerose, uma vez que eles podem, neutralizar os radicais livres 

que resultam em processos oxidativos intracelulares (DEGÁSPARI; WASZCZYNSKYJ, 

2004). 

Estudos epidemiológicos, clínicos e experimentais têm demonstrado associação 

negativa entre o consumo de frutas e a incidência de doenças cardiovasculares, câncer, 

hipertensão arterial, síndrome metabólica, doenças degenerativas e outras. Os efeitos benéficos 

desses alimentos têm sido atribuídos aos seus compostos bioativos (DRAGSTED, 2008; 

ENGLBERGER et al., 2009). Esses compostos atuam como sequestradores de radicais livres, 

enquanto outros agem como quelantes de metais catalisadores de reações de geração de espécies 

reativas de oxigênio, ou seja, atuam como antioxidantes (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 

1986). 

Os compostos bioativos de maior relevância são os compostos fenólicos responsáveis 

pela cor, sabor, aroma dos alimentos e possuem propriedades antioxidantes, os flavonoides e as 

antocianinas (DEGÁSPARI; WASZCZYNSKYJ, 2004), além de apresentarem amplo espectro 

de atividades farmacológicas. Estes compostos atuam sobre a redução de arteriosclerose, de 

doenças coronarianas e de desordens dérmicas, possuem atividade anti-inflamatória, anti-

carcinogênica, anti-úlcera, anti-mutagênica, bactericida e anti-hepatotóxica (GUERRERO et 

al., 2009; POUDEL et al., 2008), além de estar relacionado com melhoria da obesidade, 

diabetes, dislipidemias, hepatopatias e cânceres (DEMBITSKY et al., 2011). 

Os efeitos de temperatura, luz e umidade nos compostos bioativos podem variar em 

função de fatores como espécies de plantas, variedade de sementes e diferentes cultivares 

(VASILJEVIĆ et al., 2011).  

Os compostos bioativos estão presentes nas plantas como sistema de defesa, que 

retardam, significativamente, ou inibem os danos provocados pela oxidação nas células 

vegetais. Os mecanismos de ação destas substâncias incluem a captura de radicais livres, com 

neutralização ou eliminação de espécies reativas do ar atmosférico (LUZIA; JORGE, 2013). 

Estudos têm demonstrado que as frutas são ricas em compostos bioativos, e que esses 

constituintes concentram-se, majoritariamente, nas cascas e sementes (MELO et al., 2008). 
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Uma forma de aproveitar os compostos bioativos da semente é pela extração de seu 

óleo, por sua ingestão, caso tenha alto teor de ácido graxo monoinsaturado, principalmente do 

ácido oleico, conferem propriedades promotoras de saúde. O consumo de óleos vegetais, ricos 

em antioxidantes fenólicos, como azeite de oliva, é apontado como protetor contra o câncer 

(cólon, mama, pele), doença cardíaca coronária e envelhecimento, inibindo a oxidação e 

estresse (OWEN et al., 2000).  
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CAPÍTULO II - EFEITO DE MÉTODOS ASSISTIDOS POR 

ULTRASSOM E MICRO-ONDAS NA EXTRAÇÃO POR PRENSA E 

SOXHLET DO ÓLEO DE SEMENTE DO ARATICUM (Annona crassiflora 

Mart.). 

Resumo 

A extração assistida por micro-ondas e a extração assistida por ultrassom são métodos que 

podem aumentar o rendimento da extração e sua qualidade. No entanto, não é conhecido o 

efeito desses métodos na extração do óleo da semente de araticum. Este trabalho teve como 

objetivo avaliar o efeito do micro-ondas e ultrassom quanto a rendimento, índice de acidez, 

índice de peróxido, índice de iodo, umidade, índice de saponificação, impurezas insolúveis em 

éter, atividade antioxidante pelos métodos DPPH e ABTS e perfil de ácidos graxos. O maior 

rendimento do óleo de 24,22% foi obtido na combinação do método por prensa com soxhlet 

(PS). Os valores de EC50 dos óleos de semente de araticum, ficaram entre 1,06±0,10 a 5,19±0,39 

mg/mL e pelo método ABTS, variou de 2,26±0,33 a 10,43±0,28 µM trolox/g, sendo os métodos 

assistidos pelo ultrassom os que apresentaram maior atividade antioxidante. Os ácidos graxos 

de maior relevância, foram o ácido oleico (41,66 – 48,34%), ácido linoleico (34,98 – 36,14%) 

ácido palmítico (8,54 – 15,09%) e ácido esteárico (4,80 – 5,16%). 

Palavras-chave: Resíduo, Cerrado, antioxidante. 

1. INTRODUÇÃO 

 Araticum (Annona crassiflora Mart.) é uma fruta exótica do Cerrado brasileiro, 

pertencente à família das Annonaceae. Possui cerca de 66 a 132 sementes por fruto, obovoides 

com tegumento glabro, castanho-claro, opaco, liso e ósseo, possuindo 17,7 mm de 

comprimento, 10,8 mm de largura e 8,3 mm de espessura (Pimenta et al., 2013). 

Estudo vem apresentando diversas propriedades biológicas da semente do araticum 

como, consideráveis concentrações de compostos fenólicos (Arruda, Pereira, de Morais, 

Eberlin, & Pastore, 2018), ação genotóxica (Ribeiro et al., 2013), atividade antioxidante 

(Roesler, Catharino, et al., 2007) e no óleo da semente de araticum (28,84% m/m), possui 

substâncias bioativos, com cerca de 683,59 mg/kg de fitosteróis, 138,90 mg/kg de tocoferóis e 

67,76% de ácidos graxos insaturados, com predominância do ácido oleico (49,75%) (Luzia & 

Jorge, 2013). Assim, as sementes podem são relevantes como fonte de óleo vegetal. 
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Os óleos vegetais, quando extraídos, podem perder, durante a extração, seu potencial 

nutricional, logo, deve-se avaliar a eficiência e estabilidade do óleo frente ao processo (Ferreira 

et al., 2015). Os processos convencionais para extração de óleo de oleaginosas são por prensa, 

solvente ou combinação de ambos. A extração por prensa é uma operação de transferência de 

massa que remove o óleo das sementes pela aplicação de energia mecânica. Os óleos prensados 

tem propriedades organolépticas preservadas (Koubaa et al., 2016). No entanto,  possui a 

desvantagem que um percentual de 5-6% de óleo não pode ser recuperado, ficando retido na 

torta das prensas, industrialmente o processo para extração do óleo realiza a combinação da 

extração da prensa e a extração por solvente, reduzindo o óleo residual para 1% (Gupta, 2017).  

Na extração por solvente, os óleos migram das sementes para o solvente (hexano, éter 

etílico, etanol, metanol, entre outros) por terem maior afinidade com este e, em seguida, é 

necessário realizar a recuperação do solvente (Zheng et al., 2012). A extração por solvente tem 

inconveniente de ocorrer à degradação térmica de componentes benéficos, por isso, o solvente, 

o tempo e a temperatura tem influência direta na qualidade do óleo (Guimarães et al., 2016). 

Nesse sentido, busca-se métodos de extração com objetivo de minimizar perdas, como, por 

exemplo, extração assistida por micro-ondas e ultrassom. 

Métodos de extração assistidas por micro-ondas e ultrassom têm a capacidade de 

aumentar o rendimento da extração e manutenção da qualidade do óleo (Barrera Vázquez et al., 

2014). As micro-ondas tem a capacidade de penetrar dentro da matriz sólida, gerando calor no 

interior das células, ocasionando destruição da estrutura celular dos tecidos vegetais, resultando 

na extração mais eficiente dos compostos intracelulares, que, consequentemente, diminuem o 

tempo de extração e aumento do rendimento (Taghvaei et al., 2014; A. Tsukui et al., 2014; Xie 

et al., 2014). Já a extração assistida por ultrassom, facilita a extração do óleo, por colapsar as 

paredes celulares e promove a penetração do solvente, resultando em concentrações mais altas 

de polifenóis e melhor atividade antioxidante, quando comparada com o método convencional 

(Porto et al., 2013).  

 Sendo assim, o objetivo deste estudo foi caracterizar quimicamente o óleo da semente 

de araticum comparando os métodos convencionais com extração assistida por ultrassom e 

micro-ondas. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Materiais 
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 Sementes de Annona crassiflora Mart. foram adquiridas de uma produtora de polpas de 

Minas Gerais na região Sudeste do Brasil, localizado na latitude 16°41'31.2"S e longitude 

43°53'27.7"W. O lote de semente foram adquiridos na safra de 2016 e foram previamente secas 

ao sol por 48 horas. Então, foram transportas em caixas plásticas para o setor de Engenharia de 

Alimentos, da Escola de Agronomia, onde, foi realizada a remoção da casca para obtenção da 

amêndoa em seguida, foram congeladas em freezers à -8ºC até o momento da extração do óleo 

por diferentes métodos. 

2.2 Extração do óleo 

 As extrações do óleo de semente de araticum avaliadas neste estudo estão resumidas e 

identificadas na Tabela 1. 

Tabela  1 - Identificação dos diferentes métodos de extração do óleo de semente de araticum. 

Tratamento Método assistido Potência (W) Tempo (min) Extração 

P - - - Prensa 

S - - - Soxhlet 

UP15 Ultrassom - 15 Prensa 

UP30 Ultrassom - 30 Prensa 

US15 Ultrassom - 15 Soxhlet 

US30 Ultrassom - 30 Soxhlet 

MP1 Micro-ondas 100 5 Prensa 

MP2 Micro-ondas 100 10 Prensa 

MP3 Micro-ondas 500 5 Prensa 

MP4 Micro-ondas 500 10 Prensa 

MS1 Micro-ondas 100 5 Soxhlet 

MS2 Micro-ondas 100 10 Soxhlet 

MS3 Micro-ondas 500 5 Soxhlet 

MS4 Micro-ondas 500 10 Soxhlet 

PS - - - Prensa c/ Soxhlet 

 

2.2.1 Extração a frio (Prensa) 

Para extração mecânica por prensagem hidráulica foi utilizada a prensa MARCON-

MPH-15 para 15 toneladas, foram pesados 200 g de amêndoa de araticum em um cilindro de 

aço inox e prensada até marcar a força peso de 12 toneladas no manômetro, por 
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aproximadamente quarenta minutos. O óleo bruto extraído foi pesado e armazenado em frascos 

âmbar, sob refrigeração (5ºC) em geladeira Consul, até ser utilizado para análises químicas. 

2.2.2 Extração por Soxhlet 

Cerca de 500 g das amêndoas de araticum foram quebradas em liquidificador de baixa 

rotação Vitalex® OP 30791 por 3 minutos. Foram pesados 150 g do material triturado e 

colocados diretamente no reboiler do extrator Soxhlet Tecnal TE-044-5/50, com 300 ml de n-

hexano sob temperatura 80ºC por 6 horas. Após a conclusão do ciclo de extração, o hexano foi 

removido por destilação, sob vácuo, utilizando um evaporador rotativo M.A. 120 a 25ºC. O 

óleo bruto foi pesado e armazenado em frascos âmbar, à 5ºC, até a realização das análises 

químicas. 

2.2.3 Extração assistida por ultrassom 

Foram pesadas 500 g das amêndoas, por tratamento, que foram submersas em água 

destilada (25ºC) em banho ultrassônico, com frequência de 40 kHz, nos tempos de 15 e 30 

minutos. As amêndoas, então, foram secas em estufa à 60ºC por 48 horas e prosseguiu a 

extração a frio e por Soxhlet conforme descrito nos itens 2.2.1 e 2.2.2. 

2.2.4 Extração assistida por micro-ondas 

Foram pesadas 200 g de amêndoa, por tratamento, que foram aquecidas em micro-ondas 

doméstico, variando a potência em 10 e 50% e tempo em 5 e 10 minutos. A seguir foi realizada 

a extração a frio e por Soxhlet, conforme descrito nos itens 2.2.1 e 2.2.2 

2.2.5 Prensa com Soxhlet 

 Após realizar a extração à frio (2.2.1), a torta foi submetida a extração por Soxhlet 

(2.2.1) e, os óleos obtidos de ambas extrações, foram misturados e pesados formando um só 

lote. 

2.3 Métodos analíticos  

2.3.1 Análises químicas 

 O teor de umidade, índice de acidez, índice de peróxido, índice de saponificação, índice 

de peróxido, índice de iodo e impurezas insolúveis em éter de petróleo do óleo, foram 

determinados de acordo com metodologia da AOCS (1997). As análises foram realizadas em 

triplicata. 
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2.3.2 Perfil de ácidos graxos  

 O perfil de ácidos graxos foi determinado seguindo metodologia descrita por IOC 

(2015). Os óleos de semente de araticum extraídos foram convertidos em ésteres metil de ácidos 

graxos (FAMEs) e, então, analisados por um Thermo Scientific cromatógrafo gasoso TRACE 

1310. Uma coluna capilar TR-FAME (30 m x 0,22 mm I.D. x 0,25 μm) foi usada para fins de 

separação. Um gás de fase móvel (nitrogênio) foi liberado, através da coluna a uma vazão de 

1,2 mL.min–1. A temperatura inicial da coluna foi ajustada a 150°C e aumentada pela taxa de 

10°C.min–1 até uma temperatura final de 250°C. A identificação de compostos de ácidos graxos 

foi baseada na combinação de seus tempos de retenção absolutos e relativos com aqueles de 

padrões FAMEs. A composição de ácidos graxos, em porcentagem, foi calculada relacionando 

às áreas totais dos picos. 

2.3.3 DPPH 

Para determinação da atividade antioxidante foram solubilizados 5 g de óleo em 25 mL 

de álcool isopropílico e então determinado pelo método do DPPH (2,2 difenil-1-picrilhidrazil), 

conforme descrito por Brand-Williams, Cuvelier, & Berset (1995), os resultados foram 

expressos em concentração (mg/mL) necessária para obter um efeito antioxidante de 50% 

(EC50), sendo realizada em quintuplicata. 

2.3.4 Captura do radical livre ABTS-+ 

 A capacidade de sequestro do radical 2,2’-azino-bis-3-etilbenzotiazolina-6-ácido 

sulfônico (ABTS-+) foi determinada segundo, o método descrito por Rufino et al. (2007). Os 

resultados foram expressos em atividade antioxidante em µM de equivalente Trolox por grama 

de amostra, sendo realizada em quintuplicata. 

 

 

 2.4 Análises estatísticas 

 O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com quinze tratamentos, 

sendo as médias comparadas por teste de Tukey à nível de significância de 5%, usando software 

SISVAR, versão 5.0. A análise de componentes principais (PCA) foi realizada utilizando o 

software Past. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os efeitos dos diferentes métodos no rendimento na extração do óleo de semente de 

araticum foram comparados na Figura 1. O resultado indicou maior rendimento (24,22%) na 

combinação dos métodos de extração prensa e Soxhlet (PS) e menor rendimento da extração 

(6,15%) por prensa (P), indicando que, aproximadamente 18,07% do óleo ficou retido na torta. 

Os óleos prensados tem propriedades preservadas, quando comparada a extração que envolvem 

aquecimento, como, extração por solvente (Koubaa et al., 2016). No entanto,  possui a 

desvantagem que um percentual de 5-6% de óleo fica retido na torta das prensas, podendo 

utilizar-se da extração por solvente de forma complementar (Gupta, 2017). Na extração por 

solvente o óleo migra da sementes para o solvente por terem maior afinidade com este (Zheng 

et al., 2012). A extração por solvente tem o inconveniente de ocorrer à degradação térmica de 

componentes benéficos (Guimarães et al., 2016). Como observado nos parâmetros de qualidade 

do óleo (Tabela 2). 
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Figura  1 - Rendimento da extração do óleo semente de araticum extraída por diferentes métodos. 

Diferentes letras indicam diferenças significativas (p<0,05). 

P – prensa; S – soxhlet; UP15 – ultrassom, prensa, 15 min.; UP30 – ultrassom, prensa, 30 min.; US15 – ultrassom, soxhlet, 15 min; US30 – 

ultrassom, soxhlet, 30 min.; MP1 – micro-ondas, prensa, 100 W, 5 min.; MP2 – micro-ondas, prensa, 100 W, 10 min.; MP3 – micro-ondas, prensa, 

500 W, 5 min.; MP4, micro-ondas, prensa, 500W, 10 min.; MS1 – micro-ondas, soxhlet, 100 W, 5 min.; MS2 – micro-ondas, soxhlet, 100 W, 10 

min.; MS3 – micro-ondas, soxhlet, 500 W, 5 min.; MS4 – micro-ondas, soxhlet, 500 W, 10 min.; PS – prensa combinado com soxhlet. 
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Os parâmetros de qualidade de óleos vegetais segundo o Codex Alimentarius  (2017), 

são para o índice de peróxido de no máximo 15 miliequivalente de oxigênio ativo/kg de óleo 

virgens e para o índice de acidez no máximo 2%AGL de ácido oleico para óleos não refinados,. 

O índice de peróxido é um indicio do início oxidação de óleos e gorduras, sendo os produtos 

primários da oxidação de lipídeos (Shahidi & Zhong, 2010). Os óleos de semente de araticum 

extraídos por diferentes métodos atenderam estão abaixo do limite estabelecido (2,67±0,38 a 

12±0,15 meq/kg), sendo um indicio de resistência a oxidação, já que mesmo os métodos que 

utilizam calor na extração não ultrapassaram o limite.  

Observando as extrações, as assistidas por micro-ondas, foram as que apresentaram os 

maiores valores de índice de acidez, resultado esperado, pelo fato da decomposição dos 

glicerídeos ser acelerada pelo aumento da temperatura, logo, com o aumento da potência e 

tempo de exposição as micro-ondas, tem-se maior aquecimento, que ocasionou um aumento 

significativo (p<0,05) no índice de acidez, sendo que na extração MS4, apresentou índice de 

acidez de 5,11±0,14 %AGL de ácido oleico. 

Segundo Gupta (2017) na presença de teor de umidade acima de 0,5% e temperaturas 

elevadas (>50ºC), durante o processamento do óleo bruto, o triglicerídeo pode ser hidrolisado, 

liberando ácidos graxos livres, proporcionando o aumento do teor de acidez, consequentemente, 

aumento na velocidade da reação de oxidação, como o teor de umidade observado nos 

tratamentos variou de 1,89±0,13 a 4,85±0,16%, todos os óleos de semente de araticum, nas 

extrações testadas, estão susceptíveis a aceleração do processo de auto oxidação, sendo 

necessário realizar alguma etapa de refino adicional, como filtragem. 

O índice de iodo mede estado primário de oxidação dos ácidos graxos insaturados no 

óleo. Os óleos com maiores valores de índice de iodo foram a extração por prensa e prensa 

assistida por ultrassom. Dos óleos extraídos assistidas por micro-ondas na extração por Soxhlet 

com maior potência e tempo (MS4) possui menor valor para o índice de iodo (66,75±1,31), ou 

seja, o micro-ondas favoreceu a degradação dos ácidos graxos insaturados. Os resultados 

observados para índice de iodo são corroborados pelo perfil de ácidos graxos dos óleos de 

semente de araticum (Tabela 3)  

O índice de saponificação é importante para se obter a quantidade mínima de KOH 

necessário para saponificar o óleo, a reação de saponificação é uma reação onde ocorre a quebra 

de ligações químicas de uma macromolécula, devido à adição de água, formando moléculas de 

menores dimensões.  Os valores encontrados para o índice de saponificação no óleo de semente 
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de araticum foram de 125,86±1,53 a 157,99±1,51 mg KOH/g. Todos valores foram inferiores 

aos encontrados para de mamona que é entre 176-184 mg KOH/g (Costa et al., 2004), óleo de 

semente de tomate, laranja, maracujá e goiaba que são, respectivamente, 172,86, 181,05, 174,97 

e 189,91 mg KOH/g (Kobori & Jorge, 2005). Esses valores baixos do índice de saponificação 

dos óleos de semente de araticum é um possível indicio de pequena quantidade de ácido graxo 

de alto peso molecular. 

 Antioxidantes alimentares podem ser definidos como quaisquer compostos que sirvam 

para inibir processos oxidativos que deteriorem a qualidade dos lipídeos alimentares (Baldioli, 

Servili, Perretti, & Montedoro, 1996; Benzie & Strain, 1996). Os valores de EC50 dos óleos de 

semente de araticum analisados pelo método DPPH, ficaram entre 1,06±0,10 a 5,19±0,39 

mg/mL e sua capacidade pelo método ABTS, variou de 2,26±0,33 a 10,43±0,28 µM trolox/g.  

Avaliando o método ABTS a extração por prensagem assistida por ultrassom no tempo 

de 30 min (UP30) foi a que apresentou maior capacidade antioxidante, seguida pela UP15 

sendo, respectivamente, 8,88±0,16 e 10,48±0,28 µM trolox/g. As extrações assistidas por 

ultrassom tem obtenção de óleo com maior capacidade antioxidante devido aos efeitos 

cavitacionais, como as ondas de ultrassom atravessam o meio da massa, elas causam 

compressão e cisalhamento de moléculas, rompendo parte da estrutura pelo abrupto aumento e 

diminuição da pressão, gerando pequenas bolhas, essas bolhas colapsam no ciclo de pressão e 

produzem condições de fluxo turbulento (Goula, 2013).  
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Tabela  2 - Caracterização físico-química e atividade antioxidante do óleo de semente de araticum extraído por diferentes métodos. 

Óleo 
Índice de Acidez 

(%Ácido oleico) 

Índice de 

peróxido 

(meq/kg) 

Índice de Iodo 
Umidade 

(% m/m) 

Índice de 

saponificação 

(mg.KOH/g) 

Impurezas 

Insolúveis em 

Éter de petróleo  

(% m/m) 

EC50 

(mg/mL) 

ABTS  

(µM trolox/g) 

P 1,64±0,10g 2,67±0,38i 99,49±1,15a 1,89±0,13c 157,99±1,51ª 0,79±0,06ª 1,06±0,10ª 6,21±0,14c 

S 3,48±0,11cd 6,40±0,26h 79,37±1,85b 4,58±0,38b 141,75±2,44b 0,22±0,02de 1,77±0,08b 3,10±0,98e 

UP15 1,77±0,11g 3,27±0,31i 99,70±1,45a 2,40±0,10c 150,38±1,07ab 0,77±0,15ª 1,03±0,07ª 8,88 ±0,16b 

UP30 2,26±0,08f 5,07±0,25h 99,63±0,83a 2,23±0,19c 150,20±1,49ab 0,71±0,01ª 0,99±0,05ª 10,48±0,28a 

US15 4,40±0,24b 8,10±0,20f 89,80±6,56de 4,35±0,13ab 136,73±1,45c 0,38±0,13c 1,70±0,15b 3,83±0,31d 

US30 4,58±0,11b 9,53±0,35e 81,86±0,27b 4,48±0,56b 133,72±0,67c 0,36±0,04cd 1,40±0,16ab 3,51±0,05d 

MP1 2,99±0,08e 6,33±0,12dh 78,86±1,15b 2,10±0,18c 150,13±1,49ab 0,48±0,04b 2,53±0,10c 2,26±0,33g 

MP2 3,16±0,14de 8,77±0,23f 94,24±6,35ad 2,21±0,31c 145,63±2,55b 0,46±0,06bc 2,56±0,09c 2,45±0,11fg 

MP3 3,39±0,18d 9,83±0,06e 92,30±0,72d 2,21±0,23c 156,55±2,90ª 0,45±0,05bc 2,81±0,31cd 3,03±0,20de 

MP4 3,64±0,11c 10,17±0,31de 88,30±0,42de 2,67±0,35c 155,62±1,69ª 0,66±0,01ª 5,19±0,36e 2,44±0,17f 

MS1 3,43±0,14c 10,87±0,25cd 71,64±0,59f 4,85±0,09a 139,50±0,96c 0,41±0,02bc 3,11±0,26d 3,36±0,85g 

MS2 4,90±0,07ba 11,30±0,17bc 72,03±1,95f 3,01±2,01ab 136,32±1,27c 0,12±0,01e 2,50±0,08c 2,64±0,62fg 

MS3 5,04±0,07a 11,63±0,06ab 70,18±5,46f 4,34±0,22ab 125,86±1,53d 0,11±0,02e 3,03±0,30d 1,80±0,41g 

MS4 5,11±0,14a 12,07±0,15a 66,75±1,31c 4,31±0,16ab 137,98±2,18c 0,12±0,03e 4,29±0,30e 2,45±0,17fg 

PS 3,13±0,04de 6,57±0,06h 86,75±1,31e 3,63±0,32b 147,38±1,13ab 0,37±0,02cd 1,33±0,07ab 3,14±0,57e 

Dados expresso com média ± desvio padrão.  

Diferentes letras na mesma coluna indicam diferenças significativas (p<0,05).  

P – prensa; S – soxhlet; UP15 – ultrassom, prensa, 15 min.; UP30 – ultrassom, prensa, 30 min.; US15 – ultrassom, soxhlet, 15 min; US30 – 

ultrassom, soxhlet, 30 min.; MP1 – micro-ondas, prensa, 100 W, 5 min.; MP2 – micro-ondas, prensa, 100 W, 10 min.; MP3 – micro-ondas, prensa, 

500 W, 5 min.; MP4, micro-ondas, prensa, 500W, 10 min.; MS1 – micro-ondas, soxhlet, 100 W, 5 min.; MS2 – micro-ondas, soxhlet, 100 W, 10 

min.; MS3 – micro-ondas, soxhlet, 500 W, 5 min.; MS4 – micro-ondas, soxhlet, 500 W, 10 min.; PS – prensa combinado com soxhlet.
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A Tabela 3 mostra o perfil de ácidos graxos do óleo de semente de araticum extraído 

por diferentes métodos, os ácidos graxos de maior relevância, foram: oleico > linoleico > 

palmítico > esteárico, que juntos representaram cerca de 97% do total dos ácidos graxos, no 

qual variaram de 41,66 – 48,34% de ácido oleico, 34,98 – 36,14% de ácido linoleico, 8,54 – 

15,09% de ácido palmítico, 4,80 – 5,16% de ácido esteárico. Esse padrão de ácidos graxos é 

semelhante ao descrito na literatura para o óleo de amendoim (Prunus dulcis), que possui como 

principais ácidos graxos o ácido graxo: oleico (35- 69%),  ácido linoleico (12-43%) e ácido 

palmítico (8-14%) (FAO/WHO, 2001; Lin et al., 2016; Yada, Lapsley, & Huang, 2011).  

Sabe-se que o aquecimento modifica o padrão do perfil de ácidos graxos pela 

diminuição da concentração de insaturações sem destruição de nenhum deles (Guillén & 

Uriarte, 2012). O processo de oxidação dos óleos vegetais é dependente de vários fatores, como 

temperatura, luz, presença de inibidores catalíticos e substratos naturais. Os ácidos graxos 

insaturados são mais susceptíveis à oxidação do que os ácidos graxos saturados, esta 

característica está associada, principalmente, devida à baixa energia de ativação no início da 

formação de radicais livres para oxidação do oxigênio tripleto e pela reação de auto oxidação 

que é a deterioração oxidativa dos ácidos graxos insaturados via processo auto catalítico 

constituído por um mecanismo de cadeia de radicais livres (Gao & Birch, 2016).  

A diferença no perfil de ácidos graxos nos diferentes métodos de extração está, 

principalmente, na proporção dos ácidos graxos oleicos (C18:2) e palmítico (C16:0), 

possivelmente, pelo aquecimento na extração do Soxhlet houve transformação do ácido graxo 

oleico em palmítico, pela reação de β-clivagem, que promove a transformação dos ácidos 

graxos insaturados, quebrando as moléculas em pares (Gupta, 2017). Triglicerídeos são os 

principais componentes do óleo e sofrem alterações como consequência de diferentes reações. 

Algumas reações afetam as cadeias dos seus grupos acilo com a estrutura de triglicerídeos 

permanecendo intacta. As reações podem ocorrer pela incorporação de novos grupos funcionais 

oxigenados ou de novos padrões de instaurações; pela quebra de cadeias de grupos acilo que 

conduzem à formação de moléculas pequenas que exibem diferentes grupos funcionais; reação 

de polimerização que modificam as cadeias do grupo acilo por desaparecimento das ligações 

duplas. A ocorrência de todas estas reações tem como consequência a modificação do padrão 

de composição dos grupos acilo (Martínez-Yusta & Guillén, 2014). 
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Tabela  3 - Perfil de ácidos graxos do óleo de araticum extraído por diferentes métodos. 

Dados expresso com média.  

Diferentes letras na mesma coluna indicam diferenças significativas (p<0,05).  

P – prensa; S – soxhlet; UP15 – ultrassom, prensa, 15 min.; UP30 – ultrassom, prensa, 30 min.; US15 – ultrassom, soxhlet, 15 min; US30 – 

ultrassom, soxhlet, 30 min.; MP1 – micro-ondas, prensa, 100 W, 5 min.; MP2 – micro-ondas, prensa, 100 W, 10 min.; MP3 – micro-ondas, prensa, 

500 W, 5 min.; MP4, micro-ondas, prensa, 500W, 10 min.; MS1 – micro-ondas, soxhlet, 100 W, 5 min.; MS2 – micro-ondas, soxhlet, 100 W, 10 

min.; MS3 – micro-ondas, soxhlet, 500 W, 5 min.; MS4 – micro-ondas, soxhlet, 500 W, 10 min.; PS – prensa combinado com soxhlet.

 Ácido graxo 

Óleos 

P S UP15 UP30 US15 US30 MP1 MP2 MP3 MP4 MS1 MS2 MS3 MS4 PS 

C<12 n.d. 0,02a n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,01a n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

12:0 (Láurico) 0,01a 0,01a 0,01a 0,01a 0,01a 0,01a 0,02a 0,02a 0,01a 0,01a 0,01a 0,01a 0,01a 0,01a 0,01a 

14:0 (Mirístico) 0,10a 0,09a 0,10a 0,09a 0,10a 0,10a 0,14a 0,14a 0,12a 0,11a 0,09a 0,09a 0,09a 0,08a 0,09a 

16:0 (Palmítico) 8,66e 15,06a 8,72e 8,72e 11,31b 9,86d 8,57e 8,54fg 8,56f 8,45g 15,04a 14,98a 14,97a 15,09a 11,20c 

16:1 (Palmitoléico) 0,22c 0,93a 0,22c 0,22c 0,50b 0,35bc 0,28c 0,27c 0,24c 0,24c 0,93a 0,92a 0,92a 0,94a 0,50b 

17:0 (Margárico) 0,06a 0,06a 0,07a 0,06a 0,06a 0,06a 0,06a 0,06a 0,06a 0,06a 0,06a 0,06a 0,06a 0,06a 0,06a 

17:1 (Heptadecanóico) 0,03 0,05a 0,03a 0,03a 0,04a 0,04a 0,04a 0,03a 0,04a 0,03a 0,05a 0,05a 0,05a 0,05a 0,04a 

18:0 (Esteárico) 5,16a 4,80c 5,18a 5,19a 5,05b 5,07ab 4,82c 4,82c 4,99b 5,02b 4,80c 4,82c 4,82c 4,82c 5,03b 

18:1 (Oléico) 47,81a 41,90c 47,81a 48,10a 45,01b 46,36b 48,31a 48,34a 47,74a 47,60a 41,66c 41,88c 41,72c 41,61c 45,21b 

18:2 (Linoléico) 35,64a 34,98b 35,54ab 35,25ab 35,63a 35,86a 35,48ab 35,49ab 35,94ab 36,14ab 35,23ab 35,03b 35,20ab 35,19ab 35,61a 

18:3 (Linolênico) 0,97bc 1,07a 0,97bc 0,94c 1,05a 0,99b 1,00b 1,00b 0,98b 0,99b 1,08a 1,07a 1,08a 1,08a 1,01b 

20:0 (Araquídico) 0,70a 0,58c 0,70ab 0,71a 0,66b 0,68ab 0,66b 0,67ab 0,68ab 0,69ab 0,58c 0,59c 0,59c 0,59c 0,65b 

20:1 (Gadoléico) 0,29a 0,20c 0,29a 0,30a 0,26b 0,28ab 0,27ab 0,27ab 0,28ab 0,29a 0,20c 0,20c 0,20c 0,20c 0,25ab 

22:0 (Behênico)  0,22a 0,16c 0,21a 0,16c 0,21a 0,16c 0,22a 0,16c 0,19bc 0,15c 0,21a 0,19b 0,22a 0,21a 0,21a 

22:1 (Cetoléico) 0,02a 0,01a 0,01a 0,02a 0,02a 0,01a 0,01a 0,01a 0,02a 0,02a 0,02a 0,02a 0,02a 0,02a 0,01a 

24:0 (Lagnocérico) 0,12a 0,11a 0,12a 0,11a 0,12a 0,11a 0,13a 0,11a 0,12a 0,10a 0,12a 0,12a 0,13a 0,12a 0,12a 

Σ ácidos graxos saturados 15,03c 20,87a 15,11c 15,05c 17,52b 16,05bc 14,62c 14,52c 14,73c 14,59c 20,91a 20,86a 20,89a 20,98a 17,37b 

Σ ácidos graxos insaturados 84,98ab 79,14d 84,87a 84,86ab 82,51c 83,89bc 85,39ab 85,41ab 85,24ab 85,31ab 79,17d 79,17d 79,19d 79,09d 82,63b 

Σ ácidos graxos monoinsaturados 48,35a 43,08c 48,35a 48,65a 45,81a 47,03ab 48,90a 48,91a 48,30a 48,16a 42,84c 43,05c 42,89c 42,80c 46,00b 

Σ ácidos graxos polinsaturados 36,16a 36,06a 36,52a 36,21a 36,70a 36,86a 36,49a 36,50a 36,94a 37,15a 36,33a 36,12a 36,30a 36,29a 36,63a 
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 Avaliando os efeitos dos diferentes métodos de extração nos parâmetros ácidos graxos 

polinsaturados, ácidos graxos monoinsaturados, ácidos graxos saturados, ácidos graxos 

insaturados, índice de iodo, índice de acidez, índice de peróxido, umidade, impurezas insolúveis 

em éter e atividade antioxidante pelo método DPPH e ABTS foi realizada analise de 

componentes principais (PCA).  

A Figura 2 apresentou a PCA de forma gráfica, no qual o componente principal 1 (PC1; 

59,38%) e componente principal 2 (PC2; 20,28%) explica 79,66% da variação entre os 

diferentes métodos sendo possível dividi-los em quatro quadrantes. Observando a disposição 

dos quadrantes as extrações por prensagem (quadrante I e II) tem maior atividade antioxidante, 

menores índice de peróxido e acidez, com baixo rendimento. No qual, as extrações por 

prensagem assistida por micro-ondas possuem maior proporção de ácidos graxos insaturados. 

Já as extrações por Soxhlet (quadrante III e IV) possuem maior eficiência, maior índice de 

peróxido e acidez, menor atividade antioxidante e maior proporção de ácidos graxos saturados. 

Observando o quadrante III, onde estão a combinação da extração por prensa e Soxhlet (PS) e 

Soxhlet assistida por ultrassom (US15 e US30), pode ser observada, quando comparada com 

quadrante IV, maior atividade antioxidante e menores índices de acidez, peróxido e maior de 

iodo.  
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4. Conclusão 

Ácido oleico (41,66 – 48,34%), ácido linoleico (34,98 – 36,16%), ácido palmítico (8,54 

– 15,09%) e ácido esteárico (4,80 – 5,16%) foram os ácidos graxos predominantes no óleo de 

semente de araticum. Os diferentes métodos de extração demonstraram ter uma grande 

influência na obtenção do óleo, sendo observado alteração no perfil de ácidos graxos, no qual 

os métodos que não tiveram aquecimento têm uma proporção maior de ácidos graxos 

insaturados, porém, com baixo rendimento de extração. O maior rendimento do óleo de 24,22% 

foi obtido na combinação do método por prensa com soxhlet (PS). As extrações por prensa 

assistidas por ultrassom nos tempos 15 e 30 minutos exibiram maior capacidade antioxidante 

pelos métodos DPPH e ABTS, além disso, apresentaram menores índices de peróxido e acidez. 

A importância dessa pesquisa se dá para entender o comportamento do óleo de semente de 

araticum, para conceber uma condição ótima de extração, que ofereça um óleo que proporcione 

benefícios para a saúde de quem o consome e eficiência na extração. 
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CAPÍTULO III - SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE FARINHA DE TRIGO 

POR FARINHA DA TORTA DA EXTRAÇÃO DO ÓLEO DA SEMENTE 

DE ARATICUM (Annona Crassiflora Mart.) EM MINIBOLOS 

RESUMO 

As sementes de araticum são consideradas resíduos e sua composição possui considerável 

concentração de compostos fenólicos, taninos e atividade antioxidante. Este trabalho teve como 

objetivo reutilizar o resíduo da extração do óleo da semente de araticum (torta) aplicados na 

formulação de minibolos substituindo parcialmente a farinha de trigo. A semente de araticum 

(SA) e as formulações com diferentes proporções de farinha da torta da extração do óleo da 

semente de araticum (FTSA) foram investigadas, as proporções foram o controle e 5%, 10%, 

15% e 20% da FTSA em substituição parcial a farinha de trigo. A SA, FTSA e minibolos foram 

avaliados quanto a composição centesimal, fenólicos totais e capacidade antioxidantes pelos 

métodos FRAP, DPPH e ABTS. Além disso, os efeitos da substituição parcial da farinha de 

trigo foram avaliados pelos parâmetros de textura, cisalhamento e cor. A incorporação da FTSA 

influenciou significativamente o minibolo (p<0,05), proporcionando maior firmeza, 

gomosidade, dureza, resistência ao cisalhamento, escurecimento do miolo e aumento na 

capacidade antioxidante. De acordo com os resultados, a SA e FTSA possuem alta capacidade 

antioxidante e concentração de fenólicos e o minibolo com 20% de FTSA foi considerada a 

melhor formulação devido ao aumento no teor de proteína, lipídeos e capacidade antioxidante. 

Palavras-chave: Resíduo, antioxidante, Cerrado. 

INTRODUÇÃO 

O fruto Annona crossiflora Mart. é conhecido, popularmente, como marolo, araticum 

ou pinha-do-cerrado, sendo espécie nativa do Cerrado brasileiro (Pereira & Santos, 2015; 

Santos & Reis, 2014), cuja floração ocorre, geralmente, entre os meses de novembro e janeiro 

(Melo et al., 2015).  O araticum possui alto valor nutricional, contendo níveis significativos de 

lipídios, calorias e fibras, além de compostos fenólicos, elevados teores de ácido linolênico e 

presença de carotenoides (Cardoso, 2011; Damiani et al., 2011; Dragano et al., 2010).  

Na composição química das sementes são encontrados os mesmos compostos de outras 

partes da planta, com exceção de proteínas e lipídeos que, na semente, apresenta maiores 

concentrações, além de apresentar como boa fonte de óleo, proteínas, fibras, minerais e 

compostos fenólicos (Coelho & Salas-Mellado, 2014). As sementes contêm uma variedade de 

substâncias bioativos que são desperdiçadas, muitas delas ricas em compostos fenólicos 
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(Cataneo et al., 2008; Storck et al., 2013). De acordo com Laufenberg et al. (2003), os resíduos 

podem conter muitas substâncias de alto valor nutricional. Se for empregada tecnologia 

adequada, esse material pode ser convertido em produtos comerciais ou matérias-primas para 

processos secundários.  

As sementes e folhas do araticum podem ser utilizadas como efeito antitumoral, anti-

Leishmania e anti-Tryhpanosoma cruzi (Tempone et al., 2005). Além disso, a semente 

apresenta compostos com alta capacidade de sequestrar radicais livres, ou seja, atividade 

antioxidante (Roesler, Catharino, et al., 2007). 

 Neste contexto, o objetivo deste estudo foi caracterizar a semente de araticum, a farinha 

da torta da semente de araticum (FTSA) e avaliar o efeito da adição de diferentes proporções 

da FTSA nas propriedades químicas e físicas de minibolos. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Material 

Obtenção da farinha da torta de araticum (FTSA) 

 As sementes do araticum (Annona Crassiflora Mart.), foram fornecidas por uma 

produtora de polpa de Minas Gerais, MG e transportados em caixas plásticas, até o setor de 

Engenharia de Alimentos, da Escola de Agronomia, da Universidade Federal de Goiás. As 

sementes foram limpas com água corrente e centrifugadas para remoção de sujidades, secas em 

estufa com circulação de ar a 60ºC por 24 horas, quebradas em liquidificador de baixa rotação 

Vitalex® OP 30791, prensadas com auxílio de uma prensa hidráulica de 15 toneladas por 20 

minutos, para extração do óleo da semente de araticum. Após a extração do óleo, o resíduo 

(torta) foi seco em estufa com circulação de ar à 60ºC por 24 horas, triturada em liquidificador 

de baixa rotação Vitalex® OP 30791, peneirado com peneira mesh 120, torrada a 120ºC por 12 

horas em estufa, sendo obtida a farinha da torta do araticum (FTSA) que logo após seu preparo 

foi utilizada na preparação dos minibolos e acondicionada em plástico opaco em 5ºC até 

realização das análises. 

Métodos 
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Preparo dos minibolos  

 A preparação dos minibolos foi iniciada com a pesagem dos ingredientes (Tabela 1), 

foram então misturados com batedeira Arno® o açúcar, margarina, leite, ovo e essência de 

baunilha. Após dois minutos, foi acrescido a farinha de trigo e FTSA, até obter uma massa 

homogênea para então adicionar o fermento químico. Após a massa pronta, foram pesados 50 

g em forma de papel nº 0 e assada, durante 20 minutos, em forno elétrico Layr® Luxo 

previamente aquecido a 180ºC. Foram feitas cinco replicatas de cada formulação. Os minibolos 

foram resfriados em temperatura ambiente e congeladas a -8ºC até realização das analises 

físico-químicas. 

Tabela 1 - Formulação dos minibolos com diferentes níveis de substituição de farinha de 

trigo (FT) pela farinha da torta da extração do óleo semente de araticum (FTSA). 

Ingrediente C C5 C10 C15 C20 

FT (g) 322 306 290 274 258 

FTSA (g) 0 16 32 48 64 

Açúcar (g) 222 222 222 222 222 

Margarina (g) 153 153 153 153 153 

Leite (mL) 110 110 110 110 110 

Ovo (un.) 3 3 3 3 3 

Baunilha (mL) 4 4 4 4 4 

Fermento (g) 5 5 5 5 5 

*C - minibolo controle; C5 - minibolo com substituição de 5% da FT por FTSA; C10 - minibolo com; substituição 

de 10% da FT por FTSA; C15 - minibolo com substituição de 15% da FT por FTSA; C20 - minibolo com 

substituição de 20% da FT por FTSA. 

Análises químicas  

Para análise de compostos cianogênicos foi realizada utilizando o teste de Guignard 

(Essers, Bosveld, Van Grift, & Voragen, 1993). O teor de taninos foi estimado pelo método 

Folin-Denis, de acordo com método da AOAC (2012), os resultados foram expressos em mg 

de ácido tânico/mL e cada amostra foi analisada em triplicata.  

Para determinação da umidade, proteína e cinzas, seguiu-se a metodologia oficial pelo 

método AOAC (2012). A determinação de lipídios totais realizada de acordo com método de 

Bligh & Dyer (1959). Todas as análises foram em triplicatas. A quantidade de carboidratos 
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totais seguiu a metodologia de NEPA (2005), pela diferença do carboidrato pela umidade, 

proteínas, lipídeos e cinzas. O valor energético foi calculado pela relação entre proporção de 

carboidratos, proteínas e lipídeos, como descrito por Anderson et al. (1998). A acidez titulável 

foi determinada conforme a AOAC (2012). A atividade de água foi determinada, utilizando-se 

aparelho Aqualab (Aqualab CX-2). As análises foram realizadas em triplicata. 

Para determinação da capacidade redutora e capacidade antioxidante pelos métodos 

FRAP, DPPH e ABTS foram preparados extratos, com solventes de diferentes polaridades. Em 

ausência de luz foram homogeneizados 2,5 g de amostra com 50 mL de éter etílico, a solução 

foi filtrada até cessar gotejamento, o volume de éter etílico retido na amostra foi completado, 

obtendo assim o extrato etéreo, o resíduo foi recuperado e seco em estufa 40ºC, pesado, 

homogeneizado em 20 vezes o peso do resíduo (mg) em mL de álcool etílico, o volume de 

álcool etílico retido na filtragem foi completado, obtendo o extrato alcoólico, o resíduo foi 

recuperado e seco em estufa 40ºC, pesado, homogeneizado em 20 vezes o peso do resíduo (mg) 

em mL de água destilada, o volume retido na filtragem foi completado, obtendo o extrato 

aquoso, o resíduo foi recuperado, seco em estufa 105ºC e pesado para determinação da 

concentração.  

O teor de compostos fenólicos totais foi determinado pelo método Folin-Ciocalteou 

(Zieliński & Kozłowska, 2000). A atividade antioxidante foi realizada utilizando a eliminação 

de radicais livres do DPPH (Rufino et al., 2007a), pela captura do radial livre ABTS+º (M. do 

S. M. Rufino et al., 2007) e pelo método de redução do ferro – FRAP (Rufino, Alves, Brito, 

Filho, & Moreira, 2006), todas análises foram realizadas em triplicata. 

Análises físicas 

Os parâmetros instrumentais de cor foram determinados, utilizando colorímetro (Colo 

Quest, XE, EUA), de acordo com sistema CIELab. Os resultados foram expressos em L*, a*, 

b*. Os parâmetros C* e Hº foram calculados utilizando, respectivamente, as equações 3 e 4. As 

análises instrumentais de cor foram realizadas em cinco replicatas com cinco repetições. 

C ∗ = √a ∗2+ b ∗2           (3) 

hº =  
1

tan
 (

b∗

a∗
)          (4) 
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 Os parâmetros do perfil de textura (TPA) e força de cisalhamento (FC) foram 

determinados em texturômetro (Stable Micro Systems, TA. XT. Plus, Godaming, England), 

utilizando para TPA probe P/36 com velocidade de 1,0 mm s-1 na velocidade de pré-teste, teste 

e pós-teste, e a taxa de deformação de 40% e para FC placa de corte com velocidade de pré-

teste e teste de 1 mm.s-1 e pós-teste 10 mm.s-1, com taxa de deformação de 150%. As análises 

foram em quintuplicata. 

Análise estatística 

 O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com cinco tratamentos, 

minibolo sem substituição e substituições de farinha de trigo por farinha de semente de araticum 

de 5, 10, 15 e 20%, sendo as médias comparadas por teste de Tukey à nível de significância de 

5% para os minibolos e teste T para FTSA e SA, usando software SISVAR, versão 5.0.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A semente de araticum e farinha da torta de semente de araticum (FTSA) foram 

avaliadas quanto a componentes antinutricionais, e não foi detectado a presença de compostos 

cianogênicos, e para taninos foram determinados para semente de araticum e FTSA o teor de 

8,26±0,18 e 6,33±0,15 mg ac. tânico/mL, respectivamente. Logo, o processamento da farinha 

diminuiu o teor de taninos, que são compostos fenólicos responsáveis pela adstringência de 

muitos produtos de origem vegetal, devido a precipitação de glicoproteínas salivares, o que 

ocasiona a perda do poder lubrificante (Bruneton, 2009).  

Os taninos podem ser considerados nutricionalmente indesejáveis por precipitar 

proteínas, inibir enzimas digestivas e afetar a utilização de vitaminas e minerais. Outros estudos, 

descrevem ações benéficas dos taninos, no qual podem atuar como captadores de radicais, os 

quais interceptam o oxigênio ativo formando radicais estáveis (Benevides, Souza, Souza, & 

Lopes, 2015; Monteiro, Albuquerque, Araújo, & Amorim, 2005). 

As FTSA possuem menor teor de cinzas que a semente de araticum (p<0,05), 

possivelmente pela remoção parcial da porção lipídica (Tabela 2). Para que um alimento seja 

considerado com alto conteúdo proteico deve possuir o mínimo de 12% de proteína (BRASIL, 

2012), o teor proteico da SA e FTSA foram, respectivamente, 13,93±0,29 e 15,36±0,55%. 
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Tabela 2 - Composição proximal, acidez titulável e atividade de água da SA e FTSA 

Composição (%) SA FTSA 

Umidade 6,05±0,12a 3,13±0,49b 

Cinzas 2,68±0,10a 2,02±0,06b 

Proteínas 13,93±0,29b 15,36±0,55a 

Lipídeos 38,23±1,74a 27,39±0,59b 

Carboidratos 39,11±2,40b  52,10±1,69b  

Valor energético (Kcal) 556,23±21,81b 516,35±16,03a 

Acidez Titulável  12,00±1,09a 3,38±0,17b 

Atividade de Água 0,45±0,01a 0,34±0,01b 

SA – semente de araticum; FTSA – Farinha da torta da extração do óleo da semente de araticum. Dados expresso 

com média ± desvio padrão. Diferentes letras na mesma linha indicam diferença significativa (p<0,05) medidas 

pelo teste de T.  

Compostos fenólicos são classificados como antioxidantes primários que agem, 

principalmente, como sequestrantes de radicais livres que retardam ou inibem a oxidação 

lipídica, diminuindo a formação de produtos de decomposição que causam o ranço. Na Tabela 

3, foi observado que os teores de compostos fenólicos totais da SA e na FTSA tiveram diferença 

significativa nos extratos etéreo, alcoólico e aquoso (p>0,05), no qual a FTSA apresentou valor 

superior no extrato etéreo e inferiores nos extratos alcoólicos e aquoso. A maior concentração 

de compostos fenólicos na SA se dá pelo fato de que, na camada externa das sementes e grão 

(casca e pericarpo) contêm as maiores concentrações de fenólicos totais (Shahidi & 

Ambigaipalan, 2015). 

Estudos que avaliaram as frutas e hortaliça mais consumidas no Brasil: abacaxi, banana, 

laranja, mamão, tangerina, brócolis, batata, tomate, cebola e cenoura determinaram os 

capacidade redutora totais variando de 15,3 a 215,7 mg GAE/100g em peso fresco (Faller & 

Fialho, 2009). Sendo assim a FTSA possui valores bem superiores a principal fonte de fenólicos 

dos brasileiros, podendo ser alternativa as pessoas que buscam práticas alimentares saudáveis, 

até mesmo pela sua incorporação nos minibolos, que mostrou resultados positivos quanto aos 

compostos fenólicos.  

 Os valores de EC50 encontrados para o extrato aquoso e extrato alcoólico da semente de 

araticum está acima do encontrado na literatura, respectivamente, 0,03 e 0,42 mg/mL (Roesler 

et al., 2007), a diferença pode ser atribuída a diferença na metodologia aplicada para extração 

do compostos ou diferença na espécies testadas. No ensaio FRAP, encontrou-se maior atividade 
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no extrato alcóolico da FTSA em relação a semente de araticum (p<0,05) e não houve diferença 

significativa (p<0,05) nos extratos etéreo e aquoso.  

Tabela 3 - Atividade antioxidante (DPPH, ABTS e FRAP) e compostos fenólicos da semente 

de araticum e FTSA. 

  Extrato SA FTSA 

Compostos fenólicos 

(mg GAE/100g) 

 

Etéreo 186,70±5,10b 238,24 ± 5,37a 

Alcoólico 4393,52±7,13a 4231,69±10,90b 

Aquoso 606,55±1,77a 521,85 ±1,22b 

EC50 (mg/mL) 

Etéreo 0,25±0,03a 0,32±0,01a 

Alcoólico 0,83±0,03b 1,34±0,22a 

Aquoso 0,58±0,01a 0,61±0,08a 

ABTS (µM trolox/g) 

Etéreo 15,79±2,72a 13,53±0,69a 

Alcoólico 165,45±1,05a 160,88±0,66a 

Aquoso 40,28±2,17b 25,70±0,39a 

FRAP  

(µM sulfato ferroso/g) 

Etéreo 96,38±8,04a 76,99±8,27a 

Alcoólico 139,42±7,85b 286,16±2,29a 

Aquoso 83,71±7,25a 80,63 ±8,10a 

SA – semente de araticum; FTSA – Farinha da torta da semente de araticum. Dados expresso com média ± desvio 

padrão. Diferentes letras na mesma linha indicam diferença significativa (p<0,05) medidas pelo teste de T.  

Na Figura 1 pode-se observar a imagem dos cortes transversais dos minibolos com 

substituição parcial da farinha de trigo pela farinha da torta da semente de araticum (FTSA). 

 

 
 

 

Figura 1 - Cortes tranversais dos minibolos com substituição parcial da farinha de trigo por 

farinha da torta da semente de araticum. 

Na Tabela 4 estão apresentados os dados da análise de cor. O valor L* é referente a 

luminosidade, e C* ao croma, com a diminuição destes parâmetros representa, respectivamente, 

o escurecimento e intensidade, logo, com a substituição da farinha de trigo por FTSA à um 

escurecimento e aumento na opacidade do “miolo” do minibolo, tendo como possível causa 

escurecimento não enzimático durante o assamento. Nos parâmetros a* e b* foi observado 

diferença significativa (p<0,05) com aumento do a* e diminuição do b*, ou seja, passando de 

C C5

  

C10 C20 C15 
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uma coloração amarelada na formulação sem FTSA tendendo amarronzada na formulação com 

maior teor de FTSA, essa alteração da coloração também pode ser observada no parâmetro hº, 

que se refere a tonalidade, que quando próximo mais próxima a 90º apresenta a cor amarela, e 

sua diminuição tende a cor vermelha, associando com parâmetro L*, tem-se a coloração 

tendendo ao marrom.  

Tabela 4 - Parâmetros de cor da FTSA e do “miolo” dos minibolos com substituição parcial 

de farinha de trigo por FTSA. 

Parâmetros FTSA C C5 C10 C15 C20 

L* 52,20±1,60 70,88±1,84a 64,01±3,17b 59,87±2,59c 58,23±2,49c 53,94±2,43d 

a* 6,81±0,12 6,32±0,34d 6,90±0,42c 7,62±0,25b 7,65±0,47b 7,94±0,23a 

b* 19,03±0,28 32,99±0,64a 27,95±0,43b 27,96±0,46b 27,43±0,71c 25,77±0,46d 

C* 20,21±0,24 33,59±0,68a 29,10±0,44b 28,69±0,49c 28,48±0,69c 26,96±0,49d 

hº 70,32±0,51 79,16±0,46a 76,16±0,79b 74,72±0,38c 74,41±0,99c 72,88±0,34d 

L* - Luminosidade; a* - verde a vermelho; b* - azul a amarelo; C* - Croma; hº - Tonalidade. FTSA – Farinha da 

torta da semente de araticum; C - Minibolo controle; C5 - minibolo com de 5% da FTSA; C10 - minibolo com 

10% da FTSA; C15 - minibolo com 15% de FTSA; C20 - minibolo 20% da FTSA. *Dados expresso com média 

± desvio padrão. Diferentes letras na mesma linha indicam diferenças significativas (p<0,05) medidas pelo teste 

de Tukey. 

Para dados relacionados à firmeza, dureza, mastigabilidade e cisalhamento (Tabela 5), 

a adição da FTSA provocou aumento progressivo (p<0,05) nesses parâmetros, no qual a 

formulação C20 apresentou os maiores valores, provavelmente influenciada pela diminuição 

da farinha de trigo, proporcionando um produto que necessita de maior força para a mastigação, 

a maciez de bolos é um dos critérios determinantes na sua aceitabilidade e consumo, portanto, 

valores superiores ao habitual podem criar estranhamento no consumidor (Golmakani, 

Moayyedi, Raissjalali, Pesaran, & Aghajani, 2015).  

Tabela 5 - Valores dos parâmetros de textura e resistência ao cisalhamento dos minibolos. 

Parâmetros C C5 C10 C15 C20 

Firmeza (N) 4,98 ± 0,61b  5,91 ± 92,08ab  6,63 ± 0,89b 6,92 ± 0,63b 9,25 ± 1,24a 

Dureza (N) 7,72 ± 0,62c 9,97 ± 0,76c 11,39 ± 0,57b 9,78 ± 0,43bc 11,90 ± 1,20ab 

Gomosidade (N.cm) 1,55 ± 0,18c 2,36 ± 0,52b 2,29 ± 0,33b  2,42 ± 0,23b 3,12 ± 0,36a 

Mastigabilidade  0,79 ± 0,12c  1,51 ± 0,48ab  1,16 ± 0,21bc 1,46 ± 0,29ab 1,82 ± 0,41a 

Cisalhamento (cN) 4,94 ± 0,60b 5,61 ± 0,80ab 6,29 ± 0,79a 5,43 ± 0,62ab 6,32 ± 0,46a 

C - Minibolo controle; C5 - minibolo com de 5% da FTSA; C10 - minibolo com 10% da FTSA; C15 - minibolo 

com 15% de FTSA; C20 - minibolo 20% da FTSA. Dados expresso com média ± desvio padrão. Diferentes letras 

na mesma linha indicam diferenças significativas (p<0,05) medidas pelo teste de Tukey. 
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  A composição proximal esta apresentada na Tabela 6. Com a substituição parcial da 

farinha de trigo pela FTSA, houve aumento do teor de cinzas (p<0,05). O teor de proteínas nas 

cinco formulações testadas, pode-se observar diferença significativa a partir da substituição de 

15% da farinha de trigo pela FTSA (p<0,05), com o maior valor na formulação C20. As 

formulações diferiram em relação ao conteúdo lipídico, que conforme houve substituição da 

farinha de trigo pela FTSA houve aumento (p<0,05), algo que deve ser levado em consideração, 

uma vez que os lipídeos presentes na semente de araticum possuem 67,76% ácidos graxos 

insaturados (Luzia & Jorge, 2013).  

Tabela 6 - Composição proximal, acidez titulável e atividade de água dos minibolos com 

substituição de FT por FTSA. 

Composição (%) C C5 C10 C15 C20 

Umidade 22,94 ± 0,15ab 23,7 ± 0,17ab 22,14 ± 0,20b 21,19 ± 0,18c 23,38 ± 0,93a 

Cinzas 0,89 ± 0,03e 0,98 ± 0,02d 1,11 ± 0,01c 1,34 ± 0,01b 1,66 ± 0,02a 

Proteínas 7,34 ± 0,16c 7,84 ± 0,12bc 7,56 ± 0,36bc 8,05 ± 0,13ab 8,49 ± 0,20a 

Lipídeos 12,02 ± 0,60e 13,17 ± 0,43de 13,54 ± 0,44cd 14,50 ± 0,39bc 14,76 ± 0,26ab 

Carboidratos 56,82 ± 1,88a 54,31 ± 1,50b 55,66 ± 2,01ab 54,91 ± 1,42b 51,71 ± 2,85c 

Valor energético (Kcal) 364,78 ± 13,54a 367,13 ± 10,38a 374,71 ± 13,41a 382,34 ± 9,74a 373,64 ± 14,58a 

Acidez Titulável  5,41 ± 0,21c 5,94 ± 0,09b 6,41 ± 0,09b 6,20 ± 0,02b 8,75 ± 0,33a 

Atividade de Agua 0,85  ±  0,01a 0,86 ± 0,03a 0,84 ± 0,02a 0,83 ± 0,01a 0,86 ± 0,02a 

FT – Farinha de trigo; FTSA – Farinha da torta da semente de araticum; C - Minibolo controle; C5 - minibolo 

com de 5% da FTSA; C10 - minibolo com 10% da FTSA; C15 - minibolo com 15% de FTSA; C20 - minibolo 

20% da FTSA. Dados expresso com média ± desvio padrão.  

Diferentes letras na mesma linha indicam diferenças significativas (p<0,05) medidas pelo teste de Tukey. 

 Observando os valores de compostos fenólicos totais e atividade antioxidante pelos 

métodos DPPH, ABTS e FRAP nos minibolos (Tabela 7) houve diferença significativa nas 

formulações testadas (p<0,05), em que conforme foi realizada a substituição da farinha de trigo 

pela FTSA houve aumento nestes parâmetros, com maior concentração de compostos fenólicos 

e atividade antioxidante na formulação com 20% de substituição (C20). Portanto, percebe-se 

que o processamento não afetou a atividade antioxidante da FTSA, podendo assim, com o 

consumo do minibolo C20, obter-se um benefício de redução da produção de radicais livres. 
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Tabela 7 - Atividade antioxidante (EC50, ABTS e FRAP) e compostos fenólicos, dos 

minibolos. 
  Extrato C C5 C10 C15 C20 

Compostos fenólicos 

(mg GAE/100g) 

 

Etéreo 38,18±2,22e 156,16±2,83d 169,34±3,97c 193,60±1,46b 215,14±1,12a 

Alcoólico 30,43±3,89e 170,96±5,92d 512,11±10,12c 857,92±12,35b 1041,61±3,05a 

Aquoso 190,88±7,97e 473,88±5,09d 961,19±22,04c 609,85±17,41b 1286,63±13,63a 

EC50 (mg/mL) 

Etéreo 1,28±0,16a 1,13±0,06ab 0,90±0,05bc 0,67±0,01cf 0,51±0,09de 

Alcoólico 1,13±0,24a 1,37±0,20a 1,51±0,32a 1,56±0,12a 1,42±0,10a 

Aquoso 1,25±0,08a 0,91±0,09ab 1,28±0,18ac 1,01±0,21abcd 0,83±0,05bd 

ABTS (µM trolox/g) 

Etéreo 2,14±1,84b 10,82±1,84a 9,74±1,74a 7,55±1,97a 13,79±0,69a 

Alcoólico N.d 9,24±6,32b 10,27±3,75b 28,90±1,75a 29,21±4,20a 

Aquoso N.d. 3,57±0,41c 4,87±0,79c 19,67±2,87b 95,16±11,27a 

FRAP  

(µM sulfato ferroso/g) 

Etéreo N.d. 9,72 ±1,56d 35,63±0,33c 44,92±0,75b 57,19±1,02a 

Alcoólico 17,30±0,54e 65,14±0,37d 72,39±0,26cd 88,42±0,57b 169,50±0,18a 

Aquoso N.d. 10,13±0,53c 17,11±0,81ab 13,16±0,29abc 17,95±1,01ab 

N.d. – Não detectada; SA – semente de araticum; FTSA – Farinha da torta da semente de araticum; C - Minibolo 

controle; C5 - minibolo com de 5% da FTSA; C10 - minibolo com 10% da FTSA; C15 - minibolo com 15% de 

FTSA; C20 - minibolo 20% da FTSA.  

Diferentes letras minúsculas na mesma linha indicam diferenças significativas (p<0,05) medidas pelo teste de 

Tukey. 

CONCLUSÃO 

 A SA e FTSA demonstraram alta concentração de compostos fenólicos e capacidade 

antioxidante, alterou significativamente os minibolos, conforme adicionou-se a FTSA, houve 

aumento da dureza, firmeza e escurecimento do miolo, concomitantemente aumentou 

significativamente o teor de proteínas, lipídeos, compostos fenólicos e capacidade antioxidante, 

logo, o uso da FTSA na substituição de 20% mostrou-se uma alternativa viável para o uso desse 

subproduto. 
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CAPÍTULO IV - AVALIAÇÃO DA DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA POR 

ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA E RMN DO ÓLEO DE SEMENTE 

DE ARATICUM EXTRAÍDA POR DIFERENTES MÉTODOS. 

Resumo 

Os ácidos graxos oleico, linoleico, linolênico e índice de iodo do óleo de semente de araticum 

extraído por prensa, Soxhlet, assistidas por ultrassom e micro-ondas foi determinado por 

ressonância magnética nuclear (RMN). As características de decomposição foram avaliadas por 

análise termogravimétrica (TGA). As curvas TG-DTG-DSC demostraram que os diferentes 

métodos de extração influenciam diretamente na estabilidade oxidativa do óleo, que pode ser 

observada em três estágios distintos. 

1. Introdução 

A semente do araticum (Annona Crassiflora Mart.) potencial para extração do óleo com 

significativa atividade antioxidante e estabilidade oxidativa podendo ter aplicações nas 

indústrias alimentícia, farmacêutica e cosmética (Arruda et al., 2018; Luzia & Jorge, 2013). 

Os óleos vegetais têm um papel importante na dieta humana devido suas propriedades 

nutricionais e sensoriais. No entanto, são suscetíveis a reações de oxidação durante o 

processamento e armazenamento. A oxidação de óleos leva ao desenvolvimento de compostos 

que deixam a percepção sensorial desagradável, alterações químicas que, diminuem seu valor 

nutricional e causam potenciais riscos à segurança do alimento.  

A qualidade físico-química dos óleos pode ser afetada durante o processamento 

iniciando a auto oxidação, que pode ser evitada por utilização de métodos assistidas por 

ultrassom e micro-ondas além disso podem aumentar o rendimento da extração, atividade 

antioxidante e, por consequência, melhora a estabilidade oxidativa (Azadmard-Damirchi, 

Habibi-Nodeh, Hesari, Nemati, & Achachlouei, 2010; Porto et al., 2013; A. Tsukui et al., 2014).  

Existem métodos alternativos a cromatografia gasosa para determinação do perfil de 

ácidos graxos de óleos e gorduras, a utilização de RMN vem ganhando destaque por ser um 

método rápido, não destrutivo e torna possível a identificação de diversos produtos, bem como 

alterações na sua composição, para realizar a quantificação por RMN em óleo vegetal o método 

mais comum utilizado é a integração do sinal referente a estrutura de interesse. Na integração 

é levado em conta a intensidade do sinal, que é proporcional a concentração molar (María D. 

Guillén & Ruiz, 2003; Knothe & Kenar, 2004).  
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Além disso, com intuito de utilizar os óleos vegetais de forma eficiente, é importante 

entender as complexas estrutura e propriedade das gorduras e óleos, fenômenos relacionados 

ao calor em óleos vegetais são fundamentais para elucidar suas propriedades físicas e químicas 

(Bopitiya & Madhujith, 2013). As analises termogravimétricas (TG) amplamente aplicada na 

análise de óleos e gorduras. Uma das aplicações do TG é na avaliação da oxidação térmica de 

óleo, por meio do registro do fluxo de calor para dentro e para fora do óleo. O fluxo de calor é 

plotado em relação a temperatura nos termogramas, em que cada pico está associado a um 

processo físico ou químico específico (Heussen et al., 2011). 

 Sendo assim, o objetivo deste estudo é caracterizar o óleo de semente de araticum 

extraída por prensa, Soxhlet e assistida por ultrassom e micro-ondas por RMN e avaliar a 

decomposição térmica por analise termogravimétrica.  

2. Material e Métodos 

2.1 Materiais 

 Sementes de araticum (Annona Crassiflora Mart.) foram adquiridas de uma produtora 

de polpas de Minas Gerais, secadas por 48 horas no sol. Então, foram transportas para o 

departamento de Engenharia de Alimentos, da Escola de Agronomia. Onde, foi realizada a 

remoção da casca para obtenção da amêndoa e congeladas em freezers à -8ºC até a extração do 

óleo por diferentes métodos. 

2.2 Obtenção do óleo de semente de araticum 

2.1.1 Extração a frio (prensa) 

 Foram pesados 200 g de amêndoa de araticum e prensada em prensa hidráulica de 12 

toneladas por vinte minutos com auxílio de um aparato de aço inox. O óleo extraído foi 

armazenado em frascos âmbar a 5ºC até ser utilizado para análises. 

2.1.2 Extração por Soxhlet 

 As amêndoas de araticum foram quebradas com liquidificador de baixa rotação 

Vitalex® OP 30791. Foram pesados 150 g do material triturado e foi coloco em extrator 

Soxhlet, com 300 ml de n-hexano, na temperatura 80ºC por 6 horas. Após a conclusão do ciclo 

de extração, o hexano foi removido por destilação sob vácuo utilizando um evaporador rotativo 
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a 25ºC. O óleo recuperado foi armazenado em frascos âmbar a 5ºC até ser utilizado para 

análises. 

2.1.3 Extração assistida por ultrassom 

Foram pesadas 500 g das amêndoas, por tratamento, que foram submersas em água 

destilada (25ºC) em banho ultrassônico, com frequência de 40 kHz, nos tempos de 15 e 30 

minutos, as amêndoas então foram secas em estufa à 60ºC por 48 horas e prosseguiu a extração 

a frio e por Soxhlet. 

2.1.4 Extração assistida por micro-ondas 

 Foram pesadas 200 g de amêndoa, por tratamento, que foram aquecidas em micro-ondas 

doméstico variando a potência em 10 e 50% e tempo em 5 e 10 minutos, então foi realizada a 

extração a frio e por Soxhlet. 

2.2 Termogravimetria (TG) e Calorimetria diferencial por varredura (DSC) 

As curvas termo analíticas foram obtidas em módulo simultâneo TG/DSC/DTG em 

equipamento – Instruments, modelo 2960, em uma faixa de 0 a 1000°C com razão de 

aquecimento de 20°C.min-1 em atmosfera de ar e vazão de 50 mL.min-1 em cadinho de alumina 

e massa da amostra de aproximadamente 10 mg.  

2.3 Ressonância magnética nuclear (RMN) 

A ressonância magnética nuclear H1 (300 MHz) foram realizadas em um espectrômetro 

Bruker Avance III 500, utilizando clorofórmio deuterado (30 mg/mL) como solvente. 

2.3.1 Composição dos ácidos graxos 

A determinação da porcentagem de ácido linolênico, linoleico, oleico, ácidos graxos 

insaturados e saturados foram calculados com base nas áreas do espectro de RMN 1H utilizando 

as equações determinadas por Guillén & Uriarte (2012). Conforme identificação de cada grupo 

na Figura 1 e Tabela 2, seguindo as equações   

Ácido Linolênico %=100 (J 3C⁄ ) (1) 

Ácido linoleico %=100 (2D 3C⁄ ) (2) 

Ácido oleico %=100 (G-J-2D 2C⁄ ) (3) 

Ácidos graxos insaturados = Ln% + L% + O% (4) 
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Ácidos graxos saturados = 100 - AGI (5) 

Tabela   1 - Atribuição dos sinais dos espectros de RMN-1H do óleo. 

Sinal* 

Desvio 

químico 

(ppm) 

Grupo funcional Prótons 

A 5,25 – 5,40  –CH=CH– Olefínicos 

B 5,19 – 5,25 CHO2CR Metino com grupos glicerol 

C 4,07 – 4,30 –CH2O2CR Metileno com grupos glicerol 

D 2,69 – 2,77 –CH=CH–CH2–CH=CH– Divinilmetileno 

F 2,23 – 2,32 CH3O2C–CH2–CH= α-metileno adjacente ao carbono da carbonila 

G 1,92 – 2,10 –CH2–CH2–CH=CH– Alil metileno 

H 1,52 – 1,65 –CH3O2C–CH2–CH2– β-metileno de carbonilo de carbono 

I 1,14 – 1,38 –(CH2)n– Metileno em átomos de carbono saturados 

J 0,91 – 0,98  –CH3 Terminal metil de AGPI n-3 

K 0,82 – 0,88 –(CH2)n–CH3 Terminal metil de AGS, AGMI e AGPI n-6  

*Os sinais (A-K) referem-se a Figura 1. 

2.3.2 Índice de iodo (VI) 

 A determinação do índice de iodo (IV) foi feita a partir dos dados de RMN 1H, utilizando 

de uma equação validada por Guillén & Ruiz (2005), que relacionou os prótons olefínicos pela 

equação 

Índice de iodo = 10,54 + 13,39 A (6) 

 A porcentagem dos prótons olefínicos no óleo pode ser diretamente determinada pela 

área do sinal A na Figura 1. 

3 Resultados e discussões 

Os sinais típicos nos espectros de 1H-RMN dos óleos vegetais não oxidados estão na 

região entre 0,5 e 5,5 ppm, como pode ser observado no espectro do óleo de semente de 

araticum (Figura 1). A atribuição desses sinais é bem conhecida e estão apresentadas na Tabela 

2 (María D. Guillén & Ruiz, 2003; Maria D. Guillén & Uriarte, 2012; Knothe & Kenar, 2004). 
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  Figura 1 - Região entre 0,5 e 5,5 ppm do espectro de 1H RMN do óleo de semente de 

araticum extraído por prensa (P). 

As proporções de ácidos linolênicos, linoleicos e oleicos foram determinadas a partir 

dos espectros de 1H-RMN e estão na Tabela 3. Os valores de ácido linolênico variaram de 0,74–

1,29%, ácido linoleico 34,36–37,67%, ácido oleico 43,09 – 54,03%, ácido graxo insaturado 

79,67–92,79% e ácido graxo saturado 7,21–20,33%. A diferença no perfil de ácidos graxos nos 

diferentes métodos de extração pode ser explicada pelo fato dos triglicerídeos, os principais 

componentes do óleo, sofrem alterações como consequência de diferentes reações (temperatura, 

luz, umidade, etc.), algumas reações afetam as cadeias dos seus grupos acilo com a estrutura de 

triglicerídeos permanecendo intacta. As reações podem ocorrer pela incorporação de novos 

grupos funcionais oxigenados ou de novos padrões de instaurações; reação de polimerização 

que modificam as cadeias do grupo acilo por desaparecimento das ligações duplas. A ocorrência 

de todas estas reações tem como consequência a modificação do padrão de composição do perfil 

de ácidos graxos (Martínez-Yusta & Guillén, 2014). 

Comparando com  Luzia & Jorge (2013) que ao caracterizar o óleo da semente de 

araticum extraído por Bligh&Dyer e caracterizado por cromatografia gasosa, encontrou valores 
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próximos para a extração por prensagem, no qual o ácido linolênico e ácido oléico são, 

respectivamente, 0,72 e 49,75%, inferiores do valor do ácido linoleico que foi 16,29%, para os 

ácidos graxos saturados e insaturados a uma significativa discrepância, respectivamente, 32,23 

e 67,76%, essa diferença pode ser decorrente dos diferentes tipos de cultivares, método de 

extração ou a técnica de determinação do perfil de ácidos graxos. 

Tabela   2 - Proporção dos diferentes ácidos graxos e índice de iodo dos óleos de semente de 

araticum extraídos por diferentes métodos. 

Óleos  

Ácidos graxos (%)  

Ln L O AGI AGS II 

P 0,83 36,67 50,00 87,50 12,50 125,69 

S 0,81 35,77 43,09 79,67 20,33 120,34 

UP15 1,00 35,33 50,00 86,33 13,67 123,42 

UP30 0,74 34,57 49,63 84,95 15,05 123,15 

US15 1,14 36,02 46,54 83,70 16,30 124,22 

US30 0,83 36,67 47,50 85,00 15,00 123,02 

MP1 1,09 37,67 54,03 92,79 7,21 140,56 

MP2 1,01 36,67 51,59 89,28 10,72 134,80 

MP3 0,88 36,79 48,51 86,18 13,82 129,31 

MP4 0,97 37,15 49,39 87,51 12,49 129,71 

MS1 1,29 34,63 43,85 79,77 20,23 119,80 

MS2 1,23 35,29 43,79 80,31 19,69 119,80 

MS3 1,24 34,32 45,38 80,94 19,06 120,87 

MS4 0,98 35,29 43,55 79,82 20,18 120,74 

PS 1,16 35,24 46,40 82,80 17,20 121,81 

P – prensa; S – soxhlet; UP15 – ultrassom, prensa, 15 min.; UP30 – ultrassom, prensa, 30 min.; 

US15 – ultrassom, soxhlet, 15 min; US30 – ultrassom, soxhlet, 30 min.; MP1 – micro-ondas, 

prensa, 100 W, 5 min.; MP2 – micro-ondas, prensa, 100 W, 10 min.; MP3 – micro-ondas, 

prensa, 500 W, 5 min.; MP4, micro-ondas, prensa, 500W, 10 min.; MS1 – micro-ondas, soxhlet, 

100 W, 5 min.; MS2 – micro-ondas, soxhlet, 100 W, 10 min.; MS3 – micro-ondas, soxhlet, 500 

W, 10 min.; PS – prensa combinado com soxhlet. Ln – ácido linolênico; L – ácido linoleico; O 

– ácido oleico; AGI – ácidos graxos insaturados; AGS – ácidos graxos saturados; II – índice de 

iodo. 

   

Os eventos térmicos da decomposição avaliados por TG e DTG podem ser divididos em 

três estágios (Figura 2): 1) perda do peso inicial de cerca de 5%, devido à desidratação e 

liberação de compostos voláteis na temperatura abaixo de 258-310ºC (dependendo do método 

de extração), no qual a temperatura pode ser definido como temperatura de estabilidade ou 
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temperatura inicial da decomposição dos ácidos graxos polinsaturados; 2) redução significativa 

da massa de 45 – 65% em peso nas temperaturas de 360-390ºC  (dependendo do método de 

extração), redução da massa correspondente à liberação e combustão de compostos voláteis 

contendo carbono, no qual a oxidação dos ácidos graxos monoinsaturados, redução contínua no 

peso com degradação em taxa máxima na temperatura de 336-390ºC e uma inflexão na curva 

DTGA na faixa de 400 - 450ºC (dependendo do método de extração); 3) o último estágio é onde 

tem a decomposição dos ácidos graxos saturados na temperatura de 575 – 615ºC (dependendo 

do método de extração). 

O comportamento térmico dos ácidos graxos é específico para cada ácido, logo, o óleo 

é diretamente influenciado pela sua composição. Diversos fatores influenciam a estabilidade 

térmica dos compostos orgânicos, incluindo: peso molecular, a quantidade e configuração das 

insaturações, cadeias lineares ou ramificadas, tamanho da cadeia, presença de um ou mais 

grupos polares, como os produtos primários da reação de oxidação, entre outros. 

 A estabilidade óleo da semente de araticum é relativamente alta quando comparado a 

outros óleos vegetais, pode ser atribuída a quantidade de ácidos graxos saturados em sua 

composição (7,21 – 20,33%) e provável presença de fatores antioxidantes (Kostik, Memeti, & 

Bauer, 2013; Sanahuja, Teruel, Carratalá, & Selva, 2011). Ao comparar os resultados de TGA 

obtidos da extração do óleo de semente de araticum por diferentes métodos (Tabela 4) as 

amostras extraídas pelo método por prensa apresentaram valores que variaram de 289 a 310ºC. 

As extrações pelo método Soxhlet apresentaram os valores mais baixos quando comparado a 

extração por prensa, pelo fato de que o aquecimento modifica o padrão do perfil de ácidos 

graxos pela diminuição da concentração de insaturações sem destruição de nenhum deles 

(Guillén & Uriarte, 2012).  

Os ácidos graxos de maior relevância para o óleo de semente de araticum são os ácidos 

oleicos (C18:1) e linoleico (C18:2). A temperatura onset de decomposição para o ácido oleico 

com taxa de aquecimento de 20ºC.min-1 é de 182,62ºC, temperatura de pico de decomposição 

242,25ºC e entalpia de decomposição 0,42 kJ/g. A temperatura onset de decomposição para o 

ácido linoléico com taxa de aquecimento de 20ºC.min-1 é 152,78ºC, temperatura de pico de 

decomposição 26,51ºC, entalpia média de decomposição 0,40 kJ/g (Matos, 2012). Esses valores 

de entalpia estão próximos ao encontrado na extração por prensagem, Soxhlet e combinação, 

mas quando assistidas por ultrassom e micro-ondas apresentaram sensitivo aumento na entalpia 

durante o processo de degradação, isso pode estar relacionado com o fato do ultrassom e micro-
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ondas facilitar a extração de outros compostos presentes na semente, que aumentam a liberação 

de energia na decomposição (Chen, Wang, Lang, Ren, & Fan, 2017).  

Tabela 3 - Temperatura de estabilidade térmica determinado em graus Celsius por TG e picos 

desconvoluídos determinados pelo método DSC dos óleos de semente de araticum extraídos 

por diferentes métodos. 

Óleos TG DSC 

Ti  T ii  T iii  T iv   T onset  T peak  T offset  Entalpia 

(kJ/g) 

P 310,40 389,77 444,18 597,61        326,58 393,30 402,57 0,50 

S 285,09 364,43 461,70 615,13  307,65 392,24 403,26 1,25 

UP15 304,27 384,78 439,19 592,62  322,11 390,01 398,50 2,89 

UP30 309,60 380,66 434,66 588,09  322,40 386,52 401,81 3,68 

US15 288,23 363,96 460,96 614,39  302,24 389,25 407,49 3,55 

US30 292,68 372,59 469,59 623,02  322,72 393,32 401,09 3,51 

MP1 307,04 391,53 445,53 598,96  312,36 394,04 402,91 1,12 

MP2 296,84 385,15 438,15 591,58  303,01 384,48 398,52 1,42 

MP3 290,46 379,94 431,94 585,37  317,42 390,80 344,48 4,36 

MP4 289,16 376,08 473,08 626,51  306,94 375,04 393,25 4,29 

MS1 277,78 364,34 460,34 613,77  300,58 377,35 394,25 1,61 

MS2 270,20 360,41 455,41 608,84  333,14 382,28 391,90 1,59 

MS3 275,58 365,97 459,97 613,4  299,49 384,08 390,77 5,28 

MS4 258,34 337,36 430,36 583,79  300,99 392,08 384,08 5,42 

PS 293,40 376,40 421,40 574,83  315,82 373,78 391,06 0,60 

Ti – Temperatura inicial da decomposição; Tii – Temperatura de decomposição dos ácidos graxos polinsaturados; 

Tiii – Temperatura de decomposição dos ácidos graxos monoinsaturados; Tiv – Temperatura de decomposição 

dos ácidos graxos saturados.  

P – prensa; S – soxhlet; UP15 – ultrassom, prensa, 15 min.; UP30 – ultrassom, prensa, 30 min.; US15 – ultrassom, 

soxhlet, 15 min; US30 – ultrassom, soxhlet, 30 min.; MP1 – micro-ondas, prensa, 100 W, 5 min.; MP2 – micro-

ondas, prensa, 100 W, 10 min.; MP3 – micro-ondas, prensa, 500 W, 5 min.; MP4, micro-ondas, prensa, 500W, 10 

min.; MS1 – micro-ondas, soxhlet, 100 W, 5 min.; MS2 – micro-ondas, soxhlet, 100 W, 10 min.; MS3 – micro-

ondas, soxhlet, 500 W, 10 min.; PS – prensa combinado com soxhlet. 

 

Conclusão 

O perfil de ácidos graxos da semente de araticum pode ser descrito por RMN por ser 

rico em ácidos graxos insaturados, principalmente, os ácidos graxos oleico e linoleico. Os 

experimentos TG-DTG-DSC revelaram que a degradação do óleo de semente de araticum pode 
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ser dividida em três estágios, decomposição dos ácidos graxos polinsaturados, seguida pelo 

ácido graxo monoinsaturado e subsequente decomposição dos ácidos graxos saturados.  
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