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RESUMO  

 

 A Amazônia possui uma grande variedade de espécies oleaginosas, uma delas é o 

tucumã (Astrocaryum) fruto de uma palmeira pertencente à família da Arecaceae, conhecida 

popularmente como tucumanzeiro. Os frutos de tucumã apresentam importantes aspectos 

socioeconômicos: a polpa é muito consumida in natura, no entanto o caroço é descartado como 

lixo. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o potencial do óleo da amêndoa do tucumã 

do Amazonas (Astrocaryum aculeatum) para produção de óleo combustível através de análises 

físico químicas do óleo. Para tanto este trabalho foi dividido nas seguintes etapas: estudos 

morfométricos dos pirênios (caroços) e das amêndoas, realizados no laboratório de Física na 

Universidade Federal do Amazonas, onde os caroços foram divididos em dois lotes, sendo que 

o primeiro lote (Lote 1) foi subdividido em dois grupos (Grupo A e Grupo B). Diâmetros e 

volumes dos caroços e das amêndoas foram medidos em triplicata, em ambos os lotes. Já a 

massa de cada caroço e da sua respectiva amêndoa foi medida uma única vez. Nos pirênios, os 

resultados obtidos para os valores médios do diâmetro longitudinal (DL) variaram entre 

37,05mm e 48,24mm, enquanto que os valores médios do diâmetro transversal (DT) variaram 

de 34,63mm a 48,59mm. As massas tiveram variação de 22,49g a 52,70g. Nos endospermas, 

os valores médios do diâmetro longitudinal (DL) variaram de 27,55mm a 39,23mm, enquanto 

os valores médios dos diâmetros transversais (DT) foram de 25,42mm a 33,41mm. A massa 

dos endospermas variaram entre 9,60g e 20,51g. Da análise morfométrica concluiu-se que a 

razão DL/DT resultou em frutos com formatos próximos do esférico (≈1) e que a massa da 

amêndoa, parte relevante para a produtividade do óleo, variou entre 57 e 61% da massa do 

caroço. Os endospermas, após mensurações, passaram por um processo de ralação usando um 

ralador de aço inox. Primeiramente extraiu-se o tecido tegumentoso, a parte marrom que 

encobre todo o endosperma. Depois de ralados foram colocados em saquinhos plásticos, 

enumerados e armazenados em ambiente fechado a 10°C. As extrações foram feitas através de 

extrator Soxhlet, utilizando  solventes orgânicos (metanol, éter de petróleo e etanol comercial 

92), seguindo as Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz. O rendimento percentual do óleo 

variou para cada tipo de solvente. O rendimento médio para o metanol variou entre 47,67% e 

53,81%, para o etanol foi de 31,599% e para o éter de petróleo ocorreu variação entre 53,691% 

e 60,878%. Observou-se um melhor rendimento de extração para o éter de petróleo, enquanto 

que o menor rendimento ocorreu com o etanol. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Amazônia possui uma grande variedade de espécies oleaginosas, uma delas é o 

tucumã (Astrocaryum aculeatum) fruto de uma palmeira pertencente à família da Arecaceae, 

conhecida popularmente como tucumanzeiro. O Astrocaryum aculeatum é uma palmeira com 

ocorrência em vários estados do Brasil dentre eles o Amazonas. Os frutos e sementes são 

utilizados na alimentação humana e de animais, as folhas como fibras e o caroço é utilizado em 

artesanatos, além de ser oleaginosas e produzir óleo, tanto da polpa quanto da amêndoa.  

Segundo, FERREIRA et al., (2008), essa espécie vem despertando interesse e sendo 

objeto de estudos científicos em diversas áreas, como alimentícia, farmacêutica, cosmética, 

aromatizantes e essências. Recentemente vem sendo indicada como matéria prima para a 

produção de biocombustíveis. Porém, para que sua utilização seja eficiente em todas as áreas 

são necessários diversos estudos cada vez mais aprofundados que comprovem ou expliquem 

sua eficiência. 

Historicamente, o uso de óleos vegetais como combustível teve início com o 

desenvolvimento dos motores diesel no final do século XIX por Rudolph Diesel (PINTO et 

al.,2005), sua utilização passou a ser aceita pelo fato de apresentar baixo custo. Devido à crise 

de petróleo o combustível de óleos vegetais foi uma alternativa para suprir essa escassez, porém 

inicialmente tal ideia não obteve êxito, pois não foi possível atender à crescente demanda 

energética mundial. Porém, a partir desta iniciação, vários estudos foram feitos visando 

aprofundar os conhecimentos sobre essa técnica de transformação de óleos vegetais em 

biocombustíveis e quais suas propriedades químicas, físicas e físico-química que permitem que 

os frutos de tucumã apresentam importantes aspectos socioeconômicos.  

O comércio é intenso e representa emprego e renda para milhares de famílias. O caroço 

é descartado como lixo. Porém, atualmente o caroço possui várias utilizações como a fabricação 

de artesanatos a partir da casca do caroço (endocarpo) e a extração do óleo da amêndoa (VIANA 

et al, 2010) 

O fruto de tucumã é utilizado comercialmente em cafés regionais, lanchonetes ou 

vendidos para consumo pessoal, porém, apenas a polpa é aproveitada, o caroço é simplesmente 

descartado por não se ter opções de uso. A alternativa de se extrair óleo da amêndoa permitiu 

maior aproveitamento do fruto. Como as informações da extração de óleo da amêndoa é 

reduzida em relação as da polpa, se permitiu fazer mais alguns estudos sobre o óleo obtido da 

amêndoa do tucumã. 
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A caracterização morfométrica e avaliação das propriedades físico químicas do óleo da 

amêndoa são parâmetros fundamentais que fornecem subsídios para o melhoramento do 

trabalho, pois facilitam a identificação de amostras e suas características de interesse para a 

exploração comercial. Também quantificam variações entre as amostras e indicam quais 

espécies são mais produtivas para a obtenção de óleo. 

Os métodos de extração mais utilizados para a obtenção do óleo da amêndoa de tucumã 

são: prensagem a frio, extração por solventes orgânicos. 

Neste trabalho optou-se pelo método de extração por solvente orgânico devido sua 

rigorosidade em determinar a quantidade exata de óleo na amostra (OTERO, LINDA EDEL 

SILVA 2012). Foram utilizadas as normas de extração, via Soxhlet, do Instituto Adolfo Lutz 

(I.A.LUTZ 1985)  

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o potencial do óleo da amêndoa do 

tucumã (Astrocaryum aculeatum) para produção de combustível através de análises físico 

químicas do óleo. 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A flora brasileira está formada por cerca de 20 mil espécies de plantas, e a Amazônia, 

em especial, apresenta espécies com características peculiares, de grande potencial para os mais 

diversos usos. (LEITÃO, ANTÔNIO MACHADO 2008). Algumas de suas espécies tem 

potencial para exploração sustentável o que contribui de forma significativa para a melhoria das 

condições sócio econômicas da região. Dentre estas espécies potenciais se encontra o tucumã, 

que é uma palmeira da família arecaceae. É uma palmeira grande podendo atingir até 25 metros 

de altura, possui um único tronco grosso e é temido por seus espinhos compridos. (VIANA, A. 

L. et al). Encontrado em áreas abertas capoeiras e pastagens abandonadas quase sempre em 

solos pobres e degradados os frutos de tucumã apresentam importantes aspectos 

socioeconômicos, a polpa, oleosa, fibrosa, de cor alaranjada e de sabor agradável é muito 

consumida in natura sendo usada como recheio de sanduíches ou no preparo de sorvetes. O 

comércio é intenso e representa emprego e renda para milhares de famílias. O caroço é 

descartado como lixo. Porém, atualmente o caroço possui várias utilizações como a fabricação 

de artesanatos a partir da casca do caroço (endocarpo) e a extração do óleo da amêndoa.  
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O fruto tem superfície lisa e colorida do amarelo até um laranja forte ou próximo de 

uma coloração avermelhada. O seu formato é ovalado ou esférico. A espessura de seu 

mesocarpo se dá entre 2,8 a 10 mm, do endocarpo e da amêndoa, tendo uma consistência 

mucilaginosa, sendo oleaginosa, com sabor adocicado e aroma característico (LIMA et al. 

1986) 

Segundo Wilma Araújo Gonzalez et al. 2008, o fruto é composto de um caroço lenhoso 

quase preto, que contém uma amêndoa de massa branca oleaginosa, bastante dura, recoberta de 

uma película de cor parda, aderente. 

A Amazônia tem participação significativa na riqueza de produtos naturais. O comércio 

é intenso e representa emprego e renda para milhares de famílias. O caroço é descartado como 

lixo. Porém, atualmente o caroço possui várias utilizações como a fabricação de artesanatos a 

partir da casca do caroço (endocarpo) e a extração do óleo da amêndoa. O Amazonas é um dos 

estados que possui tradição em explorar da floresta produtos não madeireiros para subsistência 

em muitas comunidades ribeirinhas, dentre esses produtos, o tucumã (Astrocaryum aculeatum 

G. Mey.) é bastante explorado. (VIANA, A. L. et al) 

Os frutos de tucumã apresentam importantes aspectos socioeconômicos, a polpa, oleosa, 

fibrosa, de cor alaranjada e de sabor agradável é muito consumida in natura sendo usada como 

recheio de sanduíches ou no preparo de sorvetes. O comércio é intenso e representa emprego e 

renda para milhares de famílias. O caroço é descartado covmo lixo. Porém, atualmente o caroço 

possui várias utilizações como a fabricação de artesanatos a partir da casca do caroço 

(endocarpo) e a extração do óleo da amêndoa. Essas características indicam o uso do tucumã 

como fonte de matéria-prima na produção de óleos. A sua viabilização técnica e econômica 

exigiu o levantamento da relação medidas morfológicas e morfométricas dos frutos, além de 

técnicas de processamento para a extração de óleos e equipamentos. 

Em relação a caracterização morfométrica do fruto, FERREIRA et al., (2008) compara 

os seus resultados obtidos com valores encontrados por RIBEIRO & SOARES e MORAIS & 

DIAS. Dos parâmetros analisados estão o peso do fruto, diâmetro do fruto, peso do endocarpo 

e a porcentagem do endocarpo. FERREIRA et al, (2008) apresenta valores de 22,01 ± 2,19g, 

31,23 ± 1,12mm, 10,03 ± 1,19g e 45,60 ± 1,19% respectivamente.  RIBEIRO & SOARES 

obteve 20,59g, 28,90mm, 8,01g e 38,90% respectivamente.  MORAIS & DIAS apresentou 

valores de 28,55g do peso do fruto, 34,40mm do diâmetro do fruto e 46,21% da porcentagem 

do endocarpo. 
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Do endosperma se extrai um óleo cujos ácidos graxos que compõem os triacilglicerídios 

são 90 % saturados e de cadeias carbônicas médias e curtas. É reportado na literatura um 

conteúdo de óleo variando de 34 a 47,5 na polpa e de 20 a 43% na amêndoa (Otero, Linda Edel 

Silva 2012). 

Para a obtenção de óleos vegetais existem várias formas de extração. O processo de 

extração de óleos vegetais sofreu mudanças e revisões contínuas com objetivos de aumentar a 

eficiência e reduzir o consumo de energia e causar menor impacto ambiental. Com este enfoque 

várias mudanças têm sido WILMA ARAÚJO GONZALEZ feitas desde o processo de 

preparação de sementes até a extração do óleo e o seu armazenamento (Wilma Araújo Gonzalez 

et al. 2008). 

Um dos métodos e processos de extração para a obtenção de óleos, é o de prensagem, é 

um dos processos mais antigos de extração de óleos. Apesar de todo o avanço tecnológico atual, 

ainda é possível observar processos rudimentares de extração. Esta técnica consiste na 

separação de líquidos de sólidos pela aplicação de forças de compressão, é utilizada nas 

indústrias de alimentos e bebidas. Geralmente, para que seu rendimento seja acrescido são 

necessários pré tratamentos de despolpamento, redução de tamanho dependendo do fruto em 

questão. 

Um dos processos de determinação de óleos em alimentos consiste na extração por 

sucessivas lavagens das amostras com um solvente orgânico. Quase sempre se torna mais 

simples fazer uma extração contínua em aparelho do tipo Soxhlet, seguida da remoção por 

evaporação ou destilação do solvente empregado (I.A.Lutz 1985).  

Para fazer uma extração mais rigorosa e determinar a quantidade exata de óleo na 

amostra, basta fazer a extração à escala de laboratório usando o aparelho chamado de Soxhlet. 

Este equipamento utiliza refluxo de solvente em um processo intermitente (Otero, Linda Edel 

Silva 2012). 

O extrator de Soxhlet é comumente usado para extrações de amostras sólidas por um 

solvente. A amostra é colocada em um cilindro poroso, confeccionado de papel de filtro, que 

por sua vez é colocado no interior do aparelho de Soxhlet. Em seguida é conectado um balão 

contendo o solvente de extração e um condensador de refluxo. Após a montagem do aparelho 

o solvente é aquecido até ao seu ponto de ebulição, gerando vapores que sobem até ao 

condensador, onde o vapor sofre condensação, caindo gota a gota sobre o cartuxo que contém 

a amostra, criando uma acumulação gradual do solvente envolvendo completamente a amostra.  
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A solubilização do óleo no solvente ocorre por dois mecanismos, a dissolução pelo 

contato entre as células vegetais destruídas durante a redução de dimensões ou, por difusão, 

onde o óleo atravessa lentamente as paredes semipermeáveis das células intactas para o meio 

líquido (V.R. de Sousa 2012). Quando o nível de líquido que contém o material extraído atinge 

o mesmo nível do topo do sifão, é escoado até o balão que contém o solvente. 

A escolha do solvente é feita a partir da facilidade de dissolução da substância 

(polaridade) e da facilidade com que se pode isolar o soluto extraído, isto é, do baixo ponto de 

ebulição do solvente para sua posterior evaporação. Alguns deles são, hexano, éter de petróleo, 

álcool etílico e metílico. 

Segundo TANDY (1991), o teor de óleo na torta obtida na extração por prensagem pode 

ser reduzido até 6% em grandes prensas mais modernas, porém, o valor médio é da ordem de 

10 a 12%. Já na extração por solvente, os equipamentos modernos chegam a extrair quase todo 

o  óleo, deixando um teor residual na torta menor que 1%. 

Diversos estudos relatam o teor de lipídio, assim como outras características físico 

química do fruto de tucumã. Um deles é o artigo de OLIVEIRA et al. (2008) que observou que 

a amêndoa de tucumã apresenta bom rendimento em lipídios, de 18,89%. As médias dos 

resultados de lipídios foram menores que os obtidos por MOREIRA (2000) e BORA et al. 

(2001), de 37,6% e 37,62%, respectivamente. E foram superiores que os encontrados por 

PANTOJA E REGIANI (2006), de 10,87%. 

O valor médio de lipídeos totais na amêndoa foi de 22,1%, valor esse diferente do obtido 

por CASTRO et al. (2006), que estudando o potencial dos óleos de algumas espécies de 

palmeiras da Amazônia, para produção de biodiesel, obtiveram 36% de óleo na amêndoa de 

tucumã (ZANINETTI, 2009). 

De acordo com WILMA ARAÚJO GONZALEZ et al. (2008), o índice de acidez é o 

número de miligramas de hidróxido de potássio necessário para neutralizar os ácidos graxos 

livres presentes em 1 grama de óleo. Este índice revela o estado de conservação dos óleos e 

gorduras, pois com o tempo pode ocorrer o fenômeno de hidrólise com o aparecimento de 

ácidos graxos livres, 

3. MATERIAL E MÉTODO 



 13 

A descrição a seguir segue a ordem descrita na metodologia proposta no projeto original 

a qual está subdivida nas seguintes partes: quantificação do potencial produtivo do tucumã; 

coleta e armazenagem; determinação morfométrica e físico química dos frutos.  

Os estudos morfométricos dos caroços e das amêndoas foram realizados no laboratório 

de Física na Universidade federal do Amazonas os quais foram individualmente analisados. 

Os Caroços foram divididos em lotes (1 e 2), sendo que o primeiro lote (1) foi 

subdividido em dois grupos (A e B) (figura 1). Diâmetros e volume foram medidos em triplicata 

em ambos os lotes, para a massa fez-se apenas uma medida. Para cada parâmetro com mais de 

uma medida foi calculada uma média.  

 Antes das mensurações, os pirênios foram lavados e passados pelo processo de 

raspagem afim de retirar indícios de mesocarpo (polpa) dos pirênios, para raspagem utilizou-se 

uma faca de aço inox (figura 2). 

 Para as morfometria e morfologia das sementes os pirênios foram quebrados 

cuidadosamente para não esmagar o endosperma, com o auxílio de um martelo e uma tira de 

borracha que permitia que pedaços do endocarpo não se dispersassem durante a quebra, (figura 

3). 
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3.1. Coleta e Armazenagem 

Os pirênios (caroços) foram coletados do descarte de um café regional e de consumo pessoal e 

armazenados no laboratório de Física na Universidade federal do Amazonas. Estes 

encontravam-se maduros, despolpados e sem a presença de fungos. Antes e durante a sua 

utilização os caroços permaneceram em ambientes com temperatura entre 20 e 25°C. 

 

3.2. Morfometria dos frutos 

 3.2.1 Massa dos pirênios: 

Foi determinada a massa em grama (g) por caroços (figura 4). Para esta determinação foi 

utilizado uma balança analítica marca SHIMADZU modelo AX200.  

 

 3.2.2 Dimensões dos pirênios: 

A análise morfométrica em milímetro (mm), por pirênio, foi realizada através de paquímetro 

analógico marca HOREX com precisão 0,05m. Medindo-se os diâmetros longitudinais (DL) e 

transversais (DT) por pirênios, (figura 5 e 6).  

 

 3.2.3 Índice de formato dos pirênios: 

O índice de formato dos pirênios foi calculado pela fórmula abaixo de ANDRADE et al., (1993) 

citada por LEITÃO (2008), utilizando os valores dos diâmetros transversais e longitudinais, 

previamente determinados. 
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    IF= índice de formato  

IF = DT/DL   DT = diâmetro transversal  

    DL = diâmetro longitudinais  

 

 

 3.2.4 Volume dos pirênios:  técnica de Arquimedes 

O volume aparente dos pirênios, em mililitros (ml), foi determinado utilizando um recipiente 

graduado, neste caso uma proveta de 1L, completada de água até o seu limite. Amarrou uma 

linha de costura na proveta, pôs o pirênio na proveta com água, com a linha marcou o 

deslocamento da água, que a adição do pirênio acarretou, passando assim da marca de 1L. 

Retirou-se a água ultrapassada, com o auxílio de uma seringa, deixando a água novamente na 

marca de 1L. Com a bureta adicionou água até a marca da linha anteriormente posicionada, por 

fim, o volume de água adicionado com a bureta indicava o volume do pirênio. 

 

3.3 Morfometria das sementes 

 3.3.1 Espessura do endocarpo: 

A espessura do endocarpo por pirênio foi medida em milímetros (mm), através de um 

paquímetro analógico marca HOREX com precisão 0,05mm. Tomando-se pontos dos 

diâmetros longitudinais e transversais, ou seja, mediu-se a distância entre os dois pontos, A e 

B, do eixo e entre os dois pontos, C e D, do eixo transversal (figura 7). Foram calculadas as 

médias por pirênio 

. 

 3.3.2 Massa dos endocarpos e endospermas: 

Foi utilizado uma balança analítica marca SHIMADZU modelo AX200 para determinar a 

massa em gramas (g) para cada endocarpo e endospermas (figura 8 e 9). 
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 3.3.3 Dimensões dos endospermas: 

A medida morfométrica, em milímetro (mm), por endosperma, foi realizada através de 

paquímetro analógico marca HOREX com precisão 0,05mm. Mediu-se os diâmetros 

longitudinais (DL) e transversais (DT), (figura 10). 

 

 3.3.4 Índice de formato dos endospermas: 

O índice de formato dos pirênios foi calculado pela fórmula abaixo de ANDRADE et al., (1993) 

citada po LEITÃO (2008), utilizando os valores dos diâmetros transversais e longitudinais, 

previamente determinados. 

    IF= índice de formato  

IF = DT/DL   DT = diâmetro transversal  

    DL = diâmetro longitudinais   

 

 

 3.3.5 Volume dos endospermas: 

O volume aparente dos endospermas, em mililitros (ml), foi determinado utilizando um 

recipiente graduado, neste caso uma proveta de 250mL, completada de água até o seu limite. 

Amarrou uma linha de costura na proveta, pôs o endosperma na proveta com água, com a linha 

marcou o deslocamento da água, que a adição do endosperma acarretou, passando assim da 

marca de 250mL. Retirou-se a água ultrapassada, com o auxílio de uma seringa, deixando a 

água novamente na marca de 250mL. Com a bureta adicionou água até a marca da linha 

anteriormente posicionada, por fim, o volume de água adicionado com a bureta indicava o 

volume do pirênio (figura 11,12 e 13). 
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3.4 Extrações por solvente orgânico: 

As extrações foram feitas utilizando os solventes metanol, éter de petróleo e etanol comercial 

92. O extrator Soxhlet foi o método utilizado nas extrações.  

 

 3.4.1 Preparação das amostras para extração: 

Os endospermas, após mensurações, passaram por um processo de ralação através de um 

ralador de aço inox. Primeiramente extraiu-se o tecido tegumentoso, a parte marrom que 

encobre todo o endosperma. Depois de ralados foram armazenados em saquinhos plásticos e 

enumerados de acordo com a numeração dos pirênios (figura 14), ficando apenas os 

endospermas com a coloração branca (figura 15). Em seguida ralou-se os endospermas, também 

foram armazenados em saquinhos plásticos enumerados (figura 16). Não foi possível ralar todo 

o endosperma deixando assim uma pequena parte sem ralar, que também foi armazenada em 

saquinhos plásticos e enumerada. O armazenamento em saquinhos plásticos foi realizado 

apenas para o lote 1, para o lote dois após serem ralados os endospermas foram armazenados 

em placas de petri e enumeradas e (figura 17). Antes da sua utilização as amostras do lote 1 

foram condicionadas à geladeira e as do lote 2 em estufa a 40°C (figura 18) 

 

 

 



 19 

               

 

  

 

               

 

 

                       

 

 



 20 

                                         

 

 

 3.4.2 Massa das amostras: 

Cada saquinho plástico, contendo amostra, corresponde a um endosperma no lote 1, assim como 

cada placa de petri no lote 2. Com o auxílio de uma balança analítica marca SHIMADZU 

modelo AX200 determinou a massa em grama (g) para cada amostra ralada de tecido 

tegumentoso (figura 19), para cada endosperma (figura 20) e a parte que não foi possível ralar 

(figura 21).  

 

 3.4.3 Preparação dos cartuchos para extração: 

Utilizando uma proveta de 100mL como molde evolveu-a com papel filtro e um segundo papel 

posicionado em baixo da proveta fazendo o fundo do cartucho, com uma linha enrolou-a bem 

forte em toda a extensão do papel filtro (figura 22), por fim retirou a proveta ficando o cartucho 

pronto (figura 23). 

 

 3.4.4 Massa dos cartuchos: 

Após a confecção dos cartuchos, foi enumerado dois béqueres (1 e 2), cada cartucho foi posto 

em um béquer afim de evitar a contaminação com resíduos do prato da balança e pesados 

posteriormente, a massa dos cartuchos foram determinadas em grama (g) (figura 24). 

Retirou-se as amostras raladas da geladeira, despejou-se algumas em uma folha de papel sulfite 

A4 (figura 25), fez-se um cone da folha e derramou as amostras no cartucho até enchê-los, 

depois de cheios pesou-se novamente os cartuchos. 
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 3.4.5 Montagem do Circuito da extração por extrator Soxhlet: 

Foi posicionado dois suportes lado a lado, duas mantas foram colocadas à frente de cada 

suporte, em cada manta foi colocado um balão de 500 mL de fundo redondo, encheu-se cada 

balão com reagente e uns pedacinhos de cerâmica, enumerou os balões, em cada balão foi 

posicionado um extrator e dentro do extrator foi colocado um cartucho, anteriormente pesados 

e enumerados. Em cada extrator anexou-se um condensador. Com o auxílio de garras uniu os 

extratores aos suportes. 
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 Com uma mangueira de silicone conectou-se o condensador 1 a uma torneira e com uma 

liga de borracha ligou um condensador ao outro, entre a torneira e o condensador foi 

posicionado uma geleira pequena de isopor afim de que a água chegue aos condensadores em 

uma menor temperatura. Outra mangueira de silicone foi colocada no outro condensador para 

que a corrente de água, que vem da torneira e passa pelos dois condensadores, pudesse escoar 

para o ralo (figura 26) 

 3.4.6 Recuperação dos solventes 

Para as recuperações do solvente houve diferenciação entre os processos, além da separação 

utilizando o Soxhlet, utilizou-se também o método de filtração. Nas recuperações pelo Soxhlet 

primeiro é feita a retirada dos cartuchos de dentro dos extratores e levados a estufa para 

secagem. O reagente é recuperado pelo mesmo processo da extração, por ebulição, porém, sem 

os cartuchos (figura 27). Antes que o líquido atinja o topo do sifão retira-se o extrator e derrama 

o líquido em um recipiente onde se irá guardar o reagente (figura 28). Com a retirada do 

reagente do balão permanece apenas o óleo extraído dentro deste (figura 29). 

 Para a recuperação for filtração, a mistura é refriada em banho de gelo e em seguida 

filtrada com o auxílio de um funil de Buchen, papéis filtro e um kitassato. Os papéis filtros são 

primeiramente umedecido com álcool e em seguida derrama-se cuidadosamente a mistura para 

separção e recuperação do solvente. 
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3.4.7 Armazenamento do óleo 

Para o armazenamento do óleo, pesou-se 2 béqueres e enumerou-os. Desmontou-se o 

circuito, recolheu o óleo que estava no balão e colocou-o em seus respectivos béqueres (figura 

30). Como havia presença de solvente junto ao óleo fez-se a separação do óleo e do restante de 

solvente a partir da volatização do solvente. As misturas de óleo com etanol e metanol foram 

condicionadas em estufa a 50°C, e as misturas do óleo com éter de petróleo foram aquecidas 

em banho maria a 35°C. Após a volatização do solvente, o óleo que estav em estado sólido 

dentro do béquer foi aquecido e colocados em recipiente de vidro (figura 31) etiquetados e 

fechados. 
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  Resultados e discussão 

 Através da tabela 1, verifica-se que o diâmetro longitudinal (DL) médio dos pirênio 

apresentou valor de 45,82mm no grupo A, 37,05mm no grupo B e 48,24mm no lote 2. 

Comparando os mesmos valores do grupo A e B do lote 1 em relação ao lote 2, o lote 2 apresenta 

valores maiores do que os do grupo A e B do lote 1. Fazendo ainda uma outra comparação dos 

valores obtidos dos lotes 1, A e B, e do lote 2 em relação a Leitão 2008, observa-se que o valor 

médio do DL de Leitão 2008 são menores que os demais valores dos outros grupos analisados 

sendo este 34,31mm. 

 Os valores máximos e mínimos do DL do lote 2 também apresentaram valores maiores 

em relação aos grupos A e B do lote 1, onde o lote 2 apresentou 51,60mm e 45,57mm 

respectivamente e os valores máximos e mínimos do grupo A foram 48,63mm e 42,27mm 

respectivamente e do grupo B foram 38,48mm e 35,33mm. Observa-se que os valores máximos 

e mínimos do DL de Leitão 2008 são 40,14mm e 25,36mm, ou seja, apresenta valor máximo 

maior em relação o grupo B do lote 1 e comparado ao grupo A e o lote 2 o valor máximo é 

menor, para o valore mínimo Leitão 2008 apresenta valores menores que os do grupo A e B e 

os do lote 2. 

 Os valores de diâmetro transversal (DT) médio foram de 43,88mm no grupo A, 

34,63mm no grupo B, 48,59mm no lote 2 comparando os valores do grupo A e B em relação 

ao lote 2, observa-se que o valor médio do DT nos grupos A e B foram inferiores ao valor médio 

do lote 2. O valor médio do DT apresentado por Leitão 2008 foi de 35,46mm, inferior aos 

valores do grupo A e do lote 2 e superior ao do grupo B. 

 Os valores máximo e mínimos do DT apresentados por Leitão 2008 foram de 43,86mm 

e 25,08mm respectivamente, nota-se que o valor máximo do DT é superior ao do grupo B que 

obteve o valor máximo de 35,92mm, porém, o mesmo é inferior aos valores do grupo A e lote 

2 que apresentaram valor máximo de 45,77mm e 52,63mm respectivamente. Para os valores 

mínimos do DT Leitão 2008 apresenta valor menor que os obtidos pelos grupos A e B e lote 2, 

que apresentaram valores mínimos do DT de 40,18mm, 30,78mm e 43,60mm respectivamente. 

 Através da tabela 1, observa-se ainda os valores de volume do pirênio. O grupos A e B 

apresentaram volume médio igual a 44,90mL e B 22,81mL respectivamente, tais valores são 

inferiores comparados ao valor do lote 2 que apresentou volume médio de 60,11mL. Leitão 

2008 apresentou volume médio dos pirênios de 23,37mL, observa-se que tal valor é superior ao 

valor do grupo B e superior aos valores do grupo A e lote 2. 
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 Para os valores de volume máximos Leitão 2008 apresenta resultados inferiores, 

38,25mL, aos do grupo A, 49,33mL, e lote 2, 60,11, e superior ao valor de volume máximo do 

grupo B, 25,07. O valor de volume mínimo de Leitão 2008 foi de 8,15mL, observa-se que são 

inferiores aos grupos A e B e o lote 2 que apresentaram 36,33mL, 18,3mL e 47,23 

respectivamente. 

 

  

  

 A tabela 2 a seguir, apresenta valores dos diâmetros longitudinais e transversais 

pertencentes aos endospermas dos grupos A e B e do lote 2. Observa-se que os valores médios 

dos DL do grupo A é de 34,53mm, do grupo B e de 27,55 e do lote 2 é de 39,23mm, comparando 

os valores dos grupos A e B com o valor do lote 2, estes são inferiores aos valor do lote 2. O 

valor máximo do DL no lote 2 foi de 41,38mm e os do grupos A e B foram de 37,50mm e 

29,95mm, ou seja, o valor do lote 2 também apresentou-se superior em relação aos valorers dos 

grupos A e B. O valor mínimo desta mesma variável no lote 2 foi de 35,55mm, novamente 

superior aos valores apresentados pelos grupos A e B que foram de 31,63mm e 25,45mm 

respectivamente. 

 Os valores médio, máximo e mínimo do diâmetro transversal   no grupo A foram de 

32,51mm, 34,90mm e 30,20mm respectivamente, no grupo B apresentaram valores de 

25,42mm, 28,75mm e 23,45mm respectivamente, e no lote 2 os valores foram de 33,41mm, 

35,88mm e 30,53mm respectivamente. Comparando os valores dos grupos A e B em relação 

ao lote 2, observa-se que os valores médios, máximos e mínimos dos grupos A e B são inferiores 

aos valores do lote 2. 
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 Em relação aos volumes dos endospermas, analisando ainda a tabela 2, observa-se que 

os valores médio, máximo e mínimo dos volumes do lote 2 de 25,88mL, 30,43mL e 19,60mL 

respectivamente são superiores aos do grupo A que apresentaram valores médios máximos e 

mínimos de 18,58mL, 21,13mL e 15,70mL respectivamente e aos valores do grupo B que são 

9,33mL, 11,13mL e 6,83mL respectivamente. 

 

  

 Os valores de massa dos pirênios, endospermas e endocarpo estão inseridos na tabela 3, 

tais valores são comparados entre si e entre os valores obtidos por Leitão 2008. Os valores 

médio, máximo e mínimo de massa do pirênio no grupo A são de 43,57g, 47,90g e 36,00g 

respectivamente, os do grupo B são de 22,49g, 24,60g e 21,00 g respectivamente. Tais valores 

são inferiores aos do lote 2 que apresentaram valor médio de 52,70g, valor máximo de 60,17g 

e valor mínimo de 45,69g. Leitão 2008 apresentou valores médios e máximos de massa de 

26,15g e 41,62g superiores aos valores do grupo B e inferiores aos valores médios e máximos 

do grupo A e lote 2. o valor mínimo de massa obtido por Leitão 2008 foi de 9,75g, inferior aos 

valores mínimos de massa do grupo A e B e lote 2. Otero 2012 obteve peso médio do pirênio 

de 21,75, valor este inferior em relação aos grupos A e B e lote 2. 

 Os valores médios, máximos e mínimos das massas dos endospermas obtidos pelo lote 

2 foram 20,51g, 22,33g e 16,82g respectivamente, valores estes superiores ao valores do grupo 

A, 16,72g, 19,00g e 14,90 e do grupo B, 9,60g, 11,50g e 7,40g respectivamente. O valor médio   

apresentado por Leitão 2008 foi de 12,43g, este é superior ao valor médio do grupo B e inferior 

aos valores do grupo A e lote 2.  O valor máximo obtido por Leitão 2008 foi de               21,83g, 
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ou seja, superior aos valores do grupo A e B e inferior ao valor do lote 2.  O valor mínimos 

relatado por LEITÃO (2008) foi de 4,86g, valor este inferior aos valores do grupo a e B e do 

lopte 2. Os valores médios do grupo A e B                                                                                                          e 

do lote 2 são superiores ao valor obtido por Otero 2012 que apresentou valor médio de massa 

do endospermas de 9,75g. 

 Os valores de massa dos endocarpos no lote 2 são de 32,43g, 46,45g e 27,49g referentes 

aos valores médios, máximos e mínimos respectivamente, tais valores são superiores aos 

obtidos no grupo A que apresentaram valores mádios, máximo e mínimos de 26,36g, 29,90g e 

19,90g respectivamente e aos obtidos pelo grupo B 12,62g,  14,50g e 10,10g. Leitão 2008 

obteve valores médios e máximos de 13,22g e 20,46g respectivamente, valores estes maiores 

que o valor apresentado pelo grupo B e menores que os valores apresentados pelo grupo A e 

lote 2. O valor mínimo obtido por Leitão foi 4,76g, inferior aos valores do grupo A e B e lote 

2. OTERO (2012) relata o valor médio da massa dos endocarpos de 12,00g, valor este próximo 

ao apresentado pelo grupo B e inferior aos valores do grupo A e lote 2. 

 

  

 Na tabela 4, pode-se observar os valores dos diâmetros do endocarpo dos grupos A e B 

e lote 2. Os valores médios, máximos e mínimos do grupo A são 4,96mm, 5,47mm e 4,40mm 

respectivamente, do grupo B 3,91mm, 4,40mm e 3,52 respectivamente, e os do lote 2 são 

4,71mm, 5,77mm e 4,14mm respectivamente. Analisa-se então que o valor médio e mínimo do 

grupo A é superior aos valores do grupo B e lote 2. O valor máximo do lote 2 é superior que os 

valores dos grupo A e B. Os valores médios, máximos e mínimos de BRUNO et al (2010) são 

3,02mm, 5,58mm e 1,83mm. Os valores méios e mínimos de BRUNO et al (2010) são inferiores 
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aos valores dos grupos A e B e lote 2, o valor máximo é superior ao valor do grupo B e inferior 

ao grupo A e lote 2. 

 

  

O rendimento do óleo é apresentado pela tabela 5, onde nesta são apresentados os valores das 

amostras, a massa do óleo e a porcentagem do óleo. 

 Os cartuchos 1,2 e 3 foram extraídos utilizando metanol, para cada cartucho foi 

calculado um rendimento percentual do óleo, cartuchos 1, 2, 3, 7,8, 9 10 e 12 obtiveram 

rendimento de 47,67%, 53,818%, 50,214%, 31,599%, 60,878%, 56,604%, 53,691% e 59,866% 

respectivamente. De almeida (2007) citado por WILMA ARAÚJO GONZALEZ  et al. (2008) 

apresenta rendimento de óleo por extração soxhlet de 27,36  

 

5. Conclusão 

 De acordo com as análises dos valores morfométricos e resultados dos rendimentos dos 

óleos obtidos dos endospermas do fruto de Astrocaryum aculeatum conclui-se que a razão 
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DL/DT resultou em frutos com formatos próximos do esférico (≈1) e que a massa da amêndoa, 

parte relevante para a produtividade do óleo, variou entre 57 e 61% da massa do caroço. 

Observou-se ainda um melhor rendimento de extração para o éter de petróleo, enquanto que o 

menor rendimento ocorreu com o etanol. 
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