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1 - INTRODUÇÁO 

As primeiras observações da ocorrência de uma fase supercrítica 

foram relatadas pelo barão Cagniard de la Tour., em 1822 (170, 237). Ele 

notou visualmente que a ligação gás-líquido desaparecia quando a 

temperatura de certos materiais era aumentada por aquecimento individual 

em um recipiente de vidro fechado. Daquelas primeiras experiências, foram 

descobertos, pela primeira vez, os pontos críticos de uma substância. 

Os fluidos supercríticos são conhecidos há mais de um século, sendo 

chamados inicialmente de gases comprimidos. A primeira observação de 

que fluidos supercríticos dissolvem uma grande quantidade de material 

relativamente não volátil foi feita em 1879, por Hannay e Hogarth (97, 170, 

223,237,245). Eles notaram que haletos de metais eram solúveis em etanol 

(Tc=243°C, Pc=63 bar) e em tetracloreto de carbono (Tc=178°C, Pc=51 bar) 

supercríticos. Verificaram que as concentrações de haletos metálicos em 

etanol supercrítico eram muito mais altas do que corresponderia a suas 

pressões de vapor individuais, que o aumento da pressão causava a 

dissolução dos materiais e que a sua diminuição precipitava os materiais 

dissolvidos no etanol e no tetracloreto supercríticos. 

Na década de 30 houve um esforço para melhorar a tecnologia do 

refino do petróleo, que resultou na obtenção de muitos dados sobre o 

equilíbrio líquido-vapor de misturas de hidrocarbonetos a altas pressões 
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(237,245). Em 1947, Messmore obteve uma patente para o desasfaltamento 

do petróleo usando fluidos supercríticos (66, 91,97, 171). 

A extração com fluidos supercríticos começou a ser usada na década 

de 1970 em escala industrial. Muitas patentes foram requeridas, 

principalmente sobre a descafeinação do café, a extração de lúpulo e de 

condimentos (1, 63, 76, 97, 123, 177,214,234). 

Um desenvolvimento significativo na extração por fluidos supercríticos, 

veio com a patente de Zosel (170, 237), que incentivou estudos posteriores 

intensivos. Em 1970, ele reportou a descafeinação de sementes de café 

verdes com CO2 (1, 170, 188). Esse processo era acompanhado da imersão 

dás sementes, primeiro em água e depois em CO2 supercrítico. A presença 

da água foi essencial para a extração eficiente da cafeína do interior das 

sementes, porque aumentava a polaridade da mistura solvente, ao se 

misturar ao dióxido de carbono supercrítico, funcionando com um 

modificador ou cossolvente (207). 

Atualmente, mais de doze patentes foram emitidas, relativas a 

descafeinação do café o que representa um mercado anual de $ 2-3 

bilhões, só nos Estados Unidos da América (3, 14, 188). 

A técnica de extração por fluidos supercríticos só emergiu como 

ferramenta analítica e tecnológica, de fato, no começo da década de 80 (14, 

37, 245). Da mesma forma, o número de trabalhos publicados também 

cresceu rapidamente, como podemos ver na Figura 1. 

As técnicas para a extração de componentes ativos de insumos 

naturais evoluíram significantemente nos últimos anos (170, 245, 237). 
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Os primeiros processos de extração foram de digestão de flores e 

condimentos em óleos e gorduras e de ervas e partes de plantas em água e 

vinho. Os óleos essenciais e fixos foram obtidos por expressão a frio. Isto foi 

seguido pela técnica de extração chamada de "enfleurage", que consiste na' 

absorção de substâncias voláteis de flores e plantas em gorduras (170, 237, 

245). Mais tarde, no caso de produtos voláteis, predominou a destilação 

direta e a destilação por arraste de vapor d'água. 

II3SFE I 

85 86 87 86 89 90 91 92 93 94 95 96 97 

Figura 1: Evolução dos trabalhos publicados sobre extração por fluidos 

supercríticos. Foram publicados cerca de 600 artigos até junho de 1997. O 

ano de 1997 está incompleto, e porisso não aparece no gráfico. 

Nos últimos anos, o processo de extração de matérias primas vegetais 

por diversos solventes, como por exemplo, o n-hexano, o benzeno, os 

álcoois etílico, metílico e propílico, a acetona, o pentano e diversos 

compostos clorados, como o clorofórmio, o tetracloreto de carbono, o cloreto 

de metileno e o dicloreto de etila, passaram a ser muito usados. Após a 

extração, o solvente é removido por evaporação ou destilação, à pressão 

reduzida, até a obtenção de um resíduo'. A extração alcoólica deste resíduo 
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produz um absoluto, que é a forma típica dos extratos fluidos do mercado 

(14,44,88,90,170). 

Cada um desses processos pode fornecer ingredientes de aromas e 

odores de muito alta qualidade a partir de vegetais, entretanto, a 

temperatura elevada (da destilação) e o uso de solventes, podem levá-los a 

divergir da qualidade original (102, 110, 158). 

Há dois problemas associados com a extração a elevadas 

temperaturas. Primeiro, os danos de degradação térmica causados aos 

componentes, altamente sensíveis, de insumos farmacêuticos. Segundo, a 

perda potencial de componentes altamente voláteis, de baixo peso 

molecular, que nao podem mais ser recuperados e incorporados aos 

extratos (179, 180, 182). 

o problema da extração por solventes, é a impossibilidade de remover 

todo o solvente residual, sem um grande dispêndio de energia e custos. Na 

maioria das situações, o solvente residual pode ser indesejável num insumo 

farmacêutico, pela sua toxicidade ou mesmo pela interferência no sabor e 

no aroma, por reagir quimicamente com alguns componentes e induzir 

reações secundárias de oxidação, hidrólise e esterificação (179, 180, 118, 

182). 

Os processos de extração supercrítica sobressaem no ciclo evolutivo, 

destacando-se as seguintes características atuais como muito importantes: 

a utilização de uma tecnologia limpa que não deixa resíduos; o trabalho com 

solventes não tóxicos e não poluentes; a não alteração dos componentes 

químicos e a extração de produtos de alta qualidade, a custos e 

temperaturas relativamente baixos (10,141,202,237). 

A extração de matérias primas naturais com dióxido de carbono 

supercrítico, efetivamente, resolve questões associadas com as altas 

temperaturas e com o uso de solventes. As temperaturas empregadas são 
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bastante baixas neste processo, e o único solvente usado, o gás carbônico, 

dissipa-se completamente após a extração, sendo um componente do ar 

atmosférico (84, 86, 204, 237). 
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2 - OBJETIVOS 

o presente trabalho tem por finalidade principal avaliar o potencial da 

extração por fluidos supercríticos, desenvolvendo um método de extração 

de insumos farmacêuticos, alimentícios ou fitoterápicos por fluido 

supercrítico, utilizando o dióxido de carbono. 

Este método será comparado a extração por métodos tradicionais 

como a extração por aparelho Soxhlet e ou a hidrodestilação, através do 

aparelho de Clevenger. 

Faz parte do trabalho, uma revisão bibliográfica sobre a extração por 

fluidos supercríticos. 



3 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 - DATAS IMPORTANTES NA EXTRAÇÃO POR FLUIDOS 

SUPERCRíTICOS (63,84, 145, 170, 188,237) 

7 

1822 - Cagniard de la Tour descobriu o estado supercrítico do dióxido de 

carbono. 

1861 - G. Gore tornou o naftaleno solúvel em gás carbônico. 

1863 -.T. H. Andrews determinou o estado supercrítico do dióxido de 

carbono. 

1869 - T. H. Andrews determinou o ponto supercrítico do dióxido de 

carbono. 

1873 - Van der Waals elaborou a equação estado e a lei dos estados 

correspondentes. 

1939 - Horwath registrou a primeira patente desta tecnologia para 

concentrar sucos de frutas. 

1954 - A. W. Francis descreveu a solubilidade de 261 compostos orgânicos 

em gás carbônico. 

1963 - K. Zosel patenteou a extração de 68 diferentes matérias primas por 

gás carbônico. 

1963-1972 - no Instituto de Pesquisas de Krasnodar (URSS), foram 

extraídas 80 diferentes plantas por esse processo. 

1977 - Stahl e Schilz acoplaram a extração por fluido supercrítico com 

cromatografia em camada delgada (TLC). 
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1983 - Smith e Udseth acoplaram a SFE com espectrometria de massa (MS) 

e Unger e Roumeliotis com cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). 

1985 - Sugiyama, Saito, Hondo e Senda, uniram SFE, SFC e espectrometria 

no ultravioleta (UV). 

1986 - Schantz e Senda desenvolveram a SFE do solo. 

1986 - Hawthorne e Miller desenvolveram a SFE dos materiais sorventes 

(91 ). 

Em datas mais recentes, atividades de desenvolvimento comercial, de 

pesquisas e mesmo acadêmicas, envolvendo extração por fluido 

supercrítico, tem continuado a crescer. 

Exemplos comerciais, agora incluem a extração de princípios amargos 

e aromáticos do lúpulo (9, 63, 97, 123,257) para a indústria da cervejaria, a 

descafeinação do café e do mate (1, 3, 37, 135, 187, 188,251), a remoção 

da nicotina do tabaco (97, 170) para a produção dos cigarros "Iight", a 

obtenção comercial dos carotenos da cenoura (25, 33, 144, 173,210, 255, 

271), a produção de bases para cosméticos a partir de resíduos e das 

cervejarias (5, 155, 178, 179, 181), a extração de óleos essenciais de 

plantas (9,34,37,47,64,77,81,111,113,156,170,179,180,212,213, 

214,215,226,246,251), a retificação, a desacidificação e a desodorização 

de óleos em geral (24, 74, 80, 126, 140, 216, 218, 223, 240), a extração de 

princípios ativos e insumos farmacêuticos de plantas medicinais (3, 14, 16, 

34,40,64,77,81,110,111, 201,214,219,224,244,246, 247,248,250),0 

processamento de óleos e gorduras comestíveis e a separação de ácidos 

graxos, triglicéridos e colesterol (15, 20, 31, 38, 39, 87, 132, 134, 148, 185, 

259,268). 

Operações comerciais incluem firmas como a SKF, a Flavex, a HAG, a 

Messer Griesheim, a Marbet, a Hermsen e a HVG, na Alemanha; a Carlton 

United e a Pfizer Hops, na Austrália; a General Foods, a Pfizer, a Phillip 
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Morris, a Liquid Carbonic, a White Martins, a Hops Extraction Corp., a J. I. 

Haas Inc. e a Kerr-McGee, nos Estados Unidos da América; a Cal-Pfizer, a 

Cea-RP, a Cammilli Albert & Louie, na França; a Pauis & White e a 

Agrofarm, na Inglaterra e no Japão as firmas: Mori Oils Mills, Fuji Flavor, . 

Sumitomo Seiko, Yasuma, Hasegawa Koryo, Takasago Foods e a Takeda 

Pharmaceuticals (170, 183, 188,209). 

As diferenças entre os óleos essenciais extraídos por dióxido de 

carbono supercrítico e os tradicionalmente destilados ou extraídos por 

solventes portanto podem ser resumidas, como segue: 

a) não tem resíduos de solventes, 

b) não apresentam notas de produtos de decomposição gerados durante a 

destilação, 

c) mais parecidos com o original devido à extração à baixa temperatura, 

d) mais notas características, porque o CO2 extrai as características de um 

absoluto, 

e) melhor solubilidade porque não são gerados terpenos adicionais durante 

a extração, 

f) maior concentração de componentes aromáticos, 

g) menor possibilidade de degradação térmica dos componentes, pois a 

extração é levada a efeito em temperatura de até 50°C (para o gás 

carbônico a minima é de 31 ,04°C), 

h) ajustando a polaridade, a pressão e a temperatura, podemos extrair 

seletivamente e fracionar amostras complexas com fluidos supercríticos. 

Entretanto, não é um processo de alta resolução. Para ser possível fracionar 

através da extração por fluido supercrítico, deve existir uma diferença 

significativa na polaridade ou no peso molecular dos componentes a 

separar das matérias primas, 

i) os resultados práticos mostraram que a técnica de extração por fluido 

supercrítico, usando CO2 é fácil, rápida e segura de ser executada, 
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requerendo apenas alguns cuidados básicos quanto às normas de 

segurança, 

j) para cada produto a ser extraído deve ser levado em conta a 

característica química, o estado físico e a composição teórica, 

independentemente do fato do soluto ser o mesmo. A extração pode 

produzir um bom resultado para um determinado produto, mas diferentes 

produtos necessitam de diferentes condições de extração, 

k) a otimização das condições de extração por fluido supercrítico é 

relativamente simples para um determinado produto, mas na prática, 

devemos lembrar que os produtos são geralmente de composição complexa, 

I) o uso de modificadores (vide. página 24) ampliou a faixa de aplicações da 

SFE, necessitando ainda de maiores estudos na instrumentação necessária 

e adequada para o uso destes. Em função disso, devem-se estudar as 

propriedades dos modificadores e sua aplicação na SFE de compostos mais 

polares, como por exemplo, alguns insumos farmacêuticos (48). 

Pela SFE podem ser feitos desenvolvimentos de processos para a 

indústria farmacêutica, de alimentos, cosmética, de perfumaria e indústrias 

de processamento químico, com os seguintes resultados: 

• extração de fármacos de fontes botânicas (35, 53, 55, 68, 69, 94, 100, 106, 

110,153,156,226,217,219,229,243,273,241); 

• processamento de produtos comestíveis e suplementos alimentícios (6, 8, 

20,29,30,31,32,33,39,55,59,112,116,130,157, 162, 193,235,252); 

• purificação de polímeros (135,136,137); 

• extração e refino de óleos comestíveis (2, 24, 54, 96, 117, 134, 140, 141, 

143,191,239,268); 

• concentração de óleos cítricos (74, 146, 152, 162, 182,234); 

• extração e fracionamento de óleos de sementes e ácidos graxos (47, 70, 

139,149,160,161,185,208,221,222,227,228,239,268); 

• extração de aromas e insumos para cosméticos (23, 132, 155, 183, 197); 
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• extração de inseticidas naturais, pesticidas e contaminantes (69, 71, 137, 

138,168,184, 195,200,240,242,256,262,267); 

• extração de corantes naturais (50, 75, 132, 187, 197); 

• extração de gorduras de amidos (93, 187); 

• extração da lecitina pura da lecitina bruta (143, 218, 225, 227); 

• separação do colesterol do ovo, leite e carnes (20,31,32, 133,96, 164, 

233,259,268); 

• extração rápida de produtos naturais (49, 83, 85, 94, 95, 187, 194, 192, 

197, 198,206,219,226); 

• separação de compostos aromáticos de produtos do petróleo (78, 166, 

208, 238, 249); 

• extração de hidrocarbonetos líquidos do carvão de pedra, da hulha e do 

solo (79,136,166,171,172,195); 

• obtenção de extratos de condimentos em geral (60, 63, 169,217); 

• extração e fracionamento de óleos essenciais (77, 81, 99, 100, 126, 156, 

169,197,199,201,206,209,213,243); 

• extração de produtos farmacêuticos (56,89,108,109,119,151); 

• extração de produtos de fermentação microbiana (41,42, 191,270); 

• análises cromatográficas (SFC) (7,11,13,18,36,43,52,65,76,98,101, 

103,105,107,114,118,122,125,127,128,129,154,159, 163, 167, 172, 

189, 190, 196,203,205,230,231,232,261,263,264,265,266,269); 

• análises ambientais (21, 66,186,200,238,260). 
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4 - OS FLUIDOS SUPERCRíTICOS 

Quando uma certa substância estiver acima de sua temperatura e 

pressão criticas, teremos então, um fluido supercrítico. 

A temperatura crítica é definida como a temperatura acima da qual um 

gás não pode mais ser liquefeito, não importando a quanto se eleve a 

pressão. Acima de sua temperatura crítica ele não pode condensar ou 

evaporar para formar um líquido ou um gás, mas é um fluido, com 

propriedades variando continuamente das gasosas às líquidas a medida 

que a pressão aumenta. 

A pressão crítica é definida como aquela pressão correspondendo ao 

ponto crítico de pressão acima da qual somente pode existir um fluido 

supercrítico. Na região crítica existe apenas uma fase e esta possui 

algumas das propriedades de ambos, do gás e do líquido. O estado 

supercrítico é encontrado quando ambos, a temperatura e a pressão, estão 

acima de seus pontos críticos, portanto, é o fluido acima dos valores críticos 

de temperatura e pressão (145, 170,236). 

O diagrama de fases para o dióxido de carbono (Figura 2), mostra que 

acima de 31,04°C e 73,8 bar, atingimos o ponto em que o CO2 se encontra 

na condição de fluido supercrítico (11, 84, 88, 135, 188, 237). 
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As curvas pressão-volume para o dióxido de carbono (Figura 2) 

mostram que os fluidos supercríticos não podem ser liquefeitos (131, 134, 

236,241). Na curva ABCO, obtida a 13,1°C, temos no trecho A-B um gás 

sendo comprimido. Na pressão B, começa a ocorrer a liquefação à pressão 

constante e o volume decresce rapidamente. O gás é convertido em um 

líquido com uma densidade muito maior. Portanto, na etapa B-C, o líquido e 

o gás coexistem, ocorrendo uma descontinuidade de estado. No ponto C, o 

dióxido de carbono está completamente liquefeito. O trecho C-O representa 

a compressão do líquido com pouca alteração do seu volume (135, 236). 

A curva a 21,5°C é parecida com a curva ABCO, diminuindo BC com o 

aumento da temperatura e isso ocorre até a temperatura de 31,1°C. Acima 

dessa temperatura não ocorre mais a liquefação, mesmo a pressões muito 

altas. Estas curvas, chamadas de curvas de Andrews (Figura 3), mostram 

portanto, que acima da temperatura crítica o sistema é monofásico (135, 

236). 

Os fluidos supercríticos são frequentemente comparados com base em 

seus parâmetros reduzidos, que incluem temperatura reduzida (Tr =TfTc) , 

pressão reduzida (Pr =P/Pc), volume reduzido 01r =VNc) e densidade 

reduzida (pr =p/pc). Nessas expressões, Tc, Pc, Vc e pc, são 

respectivamente, temperatura, pressão, volume e densidade críticas. Van 

der Waals relacionou os dados nas equações fundamentais dos estados 

correspondentes e na equação de estado. 

Equação estado correspondente: (Pr+3Nr2).(Vr-1/3) = 8Tr/3 (1 ) 

2 
Equação estado: (p + aN ).01- b) = RT (2) 

Com isso, podemos generalizar um diagrama de fases para qualquer 

substância (Figura 4). As áreas realçadas na figura indicam as condições de 
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4.1 - PROPRIEDADES DOS FLUIDOS SUPERCRíTICOS 

As características de alguns fluidos que são ou não usados em 

extração por fluido supercrítico, estão descritas na Tabela I. Embora existam 

fluidos com diversas polaridades e propriedades adequadas à solubilização 

e eluição de sOlutos, a escolha de um fluido para uso em extrações depende 

frequentemente de considerações práticas. 

Tabela I: Propriedades físicas de alguns solventes comuns ordenados pela 

temperatura crítica (84,88,135,209,237,245,261). 

Gás Tc (0 C) Pc (bar) 

nitrogênio -147,00 33,934 

metano -82,49 46,407 

etileno 9,21 50,313 

dióxido de carbono 31,04 73,800 

etano 32,25 48,839 

óxido nitroso 36,45 72,549 

hexafluoreto de enxofre 45,56 37,602 

metanol 

propileno 

propano 

frigen 12 

amônia 

pentano 

hexano 

água 

79,90 240,200 

91,60 46,103 

96,85 42,557 

111,70 39,400 

132,40 112,998 

196,60 33,300 

234,20 29,600 

374,40 226,800 

BIBLIOTECA 
faculdade de Ciências F armacêuliC3S 

Universidade da Sáo Paulo 

DC (gIm L) 

0,220 

0,466 

0,203 

0,457 

0,740 

0,272 

0,220 

0,240 

0,232 

0,234 

0,344 
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As propriedades físicas de um fluido supercrítico são intermediárias 

entre um gás e um líquido típicos. Por exemplo, a densidade de um fluido 

supercrítico pode ser mudada pela variação da pressão aplicada sobre o 

fluido. Assim, um fluido supercrítico pode ter a densidade que oscila entre 

aquelas exibidas pelos gases até valores típicos dos líquidos,quando o 

fluido é comprimido a altas temperaturas (12, 209, 245, 261). 

Um fluido supercrítico mantido a relativamente alta densidade tem a 

capacidade de dissolver uma variedade de materiais, exatamente como 

fazem os líquidos convencionais (14, 89, 135, 170,209,245,261). 

Fluidos supercríticos carregam as propriedades dos gases e dos 

líquidos: 

• compressibilidade semelhante a um gás, enchendo completa e 

uniformemente um recipiente, 

• dissolução de solutos, como um líquido (quando suficientemente 

comprimidos), 

• a viscosidade é baixa como a de um gás (produzindo baixas quedas de 

pressão em colunas de mercúrio), 

• a difusão é intermediária entre gases e líquidos, variando com a 

densidade. 

4.1.1 - DENSIDADE 

As propriedades físicas e químicas de um fluido supercrítico, tais como 

a força de solvatação e a viscosidade, são dependentes da densidade. 

Assim, pela modificação da densidade do fluido, é possível variar um fluido 
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com características de gás para as características de um liquido, sem cruzar 

a linha de equilíbrio gás/líquido (135, 209, 245, 261). 

A densidade típica de um fluido supercrítico é de 100 a 1000 vezes 

maior do que a de um gás e é comparável a de um líquido. Como podem ser 

comprimidos facilmente, pequenas mudanças na pressão, produzem 

grandes variações na sua densidade e na sua capacidade de solubilizar 

compostos químicos (12, 65, 67, 237, 261). 

Com o aumento da densidade, as interações moleculares são mais 

fortes, devido a uma diminuição das distâncias intermoleculares. Isso 

significa que um fluido supercrítico solvata quase da mesma maneira que 

um líquido (209, 261). 

4.1.2 - VISCOSIDADE 

Os fluidos supercríticos tem viscosidade semelhante a de um gás, de 

10 a 100 vezes menores que a de um líquido. A viscosidade muito baixa 

daqueles fluidos permite características de fluxo muito favoráveis á 

extração. Portanto, a transferência de massa de solutos em extrações é 

muito mais rápida com fluidos supercríticos do que com líquidos (76, 209, 

237,261). 
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4.1.3 - DIFUSÃO 

o coeficiente de difusão de um soluto é cerca de 10 a 100 vezes maior 

nos fluidos supercríticos do que numa fase líquida. A alta difusibilidade na 

extração com fluidos supercríticos é observada na sua melhor penetração 

em materiais sólidos de baixa porosidade e na transferência de massa muito 

mais rápida (197, 209, 261). 

4.1.4 - PODER DE SOLVATAÇÃO 

A capacidade de predizer a solubilidade de solutos em fluidos 

supercríticos é muito importante para entender a sua extração. Na extração 

por fluido supercrítico o soluto deve ser compatível como solvente a ser 

usado, em alguns casos, torna-se necessário acrescentar cossolventes para 

modificar a polaridade do fluido antes da extração (150, 261). 

Métodos termodinâmicos tem sido usados para prever a solubilidade 

dos insumos farmacêuticos em fluidos supercríticos, envolvendo cálculos 

matemáticos e que quase sempre necessitam de dados experimentais para 

calcular os parâmetros de solubilidade (150, 237). 

Excelentes informações sobre os mecanismos de solubilidade podem 

ser encontrados nos livros de McHugh e Krukonis (145) e Charpentier e 

Sevenants (245) e também em artigos de separatas (17, 22,88,113,223, 

217,220,269). 

Como o poder de solvatação de um fluido está diretamente 

relacionado com a densidade, a capacidade de solvatar pode ser 
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modificada facilmente pela alteração da pressão, e em menor extensão, 

pela da temperatura (12). Assim, uma das propriedades mais importantes é 

a sua compressibilidade, que permite variar o parãmetro da solubilidade do 

fluido supercrítico, pela simples variação de densidade, .propiciado em 

função da pressão e da temperatura. Esse fenômeno permite separações 

tais que não podem ser feitas com técnicas convencionais corno destilação, 

filtração ou precipitação (237). Entretanto, a capacidade extrativa de um 

solvente supercrítico não pode ser explicada unicamente pelo aumento de 

sua densidade (135). 

Giddings e colaboradores (78), sugeriram que a força de solvatação 

de um gás comprimido depende do "efeito de estado" e do "efeito químico". 

O efeito de estado é a influência do estado físico da substância,relativo a 

sua compressão e temperatura, ou seja, a densidade (Figura 5). Separado 

desse efeito, há o efeito químico,únicopara cada espéciequimica e 

dependente da polaridade, propriedades ácido-base e tendências de 

formação de pontes de hidrogênio. 

As diferenças clássicas de solubilidade de substãncias líquidas se 

devem basicamente ao efeito químico. Isto porque é obtida pouca alteração 

em sua característica de solvente pelo efeito de estado. Por outro lado, a 

resposta do efeito de estado na compressão fornece graus de liberdade 

adicionais muito vantajosos para os gases comprimidos, quando 

empregados como solventes. 

Os autores (78) desenvolveram uma maneira de calcular a força do 

solvente, usando o parâmetro de solubilidade de Hildebrand, Õ (delta). 
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õ = 1,25 Pc 1/2 [pr/pr(liq.)] 

onde: 

õ é dado em calorias por centímetro cúbico, 

Pc é a pressão crítica, em bar, 

pr é a densidade reduzida do fluido supercrítico e 

pr (Iiq) é a densidade reduzida do líquido. 
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(3) 

o parâmetro de solubilidade de Hildebrand para o CO2 pode ser 

variado de 0,13 até 0,87, à 100°C, pelo aumento da pressão de seu valor 

crítico de 73,8 bar à 600 bar (237). 
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Figura 5: Variação da densidade do dióxido de carbono com a pressão, a 

diversas temperaturas (173, 209, 237, 261) 
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o dióxido de carbono supercríticonãotem a força de solvatação 

necessária na pressão de trabalho prática (80 a 600 bar) para solubilizar 

solutos muito polares. Em termos gerais, o dióxido de carbono éum 

excelente solvente para espécies não polares como aI canos eterpenos(d = 
6-8 (callcm3)]; é razoável para espécies moderadamente polares,incluindo 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, difenil policlorados, aldeídos, 

ésteres, álcoois, pesticidas organoclorados e gorduras [d = 8-11 (callcm
3
)] e 

não é indicado para compostos mais polares (Tabela 11). 

Tabela 11: Parâmetros de solubilidade de Hildebrand de algumas 

substâncias (173, 237). 

Fluido 

etano 

etileno 

n-pentano 

n-hexano 

clorotrifluormetano 

óxido nitroso 

dióxido de carbono 

etanol 

amoníaco 

metanol 

parâmetro de 

solubilidade (o) 

6,6 

6,6 

7,1 

7,3 

7,8 

10,6 

10,7 

12,7 

13,2 

14,4 
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4.2 - MODIFICADORES 

Diversos pesquisadores concluíram que as propriedades de 

seletividade e a força de solvatação do CO2 puro, supercrítico,são 

semelhantes às do hexano líquido, que é um solvente não polar (86, 88, 

135). 

Quando necessitamos extrair compostos polares, a primeira opção 

seria usar um solvente mais polar, como o amoníaco ou o metano!. 

Por causa das dificuldades práticas no uso dos fluidos puros polares, 

a extração tem sido feita usando o dióxido de carbono contendo uma 

pequena quantidade de um modificador orgânico, também chamado de 

cossolvente. 

Os modificadores ou cossolventes podem ser introduzidos por mistura 

prévia ao sistema ou pelo uso de uma segunda bomba, a bomba de 

cossolventes. A polaridade de um fluido pode ser aumentada pela simples 

adição de, por exemplo, 1 moi % de modificador, que pode levar a uma 

mudança substancial na sua densidade e o mais importante, é que essa 

adição produz um aumento grande nas propriedades de seletividade e 

solubilidade (88, 261). 

Apesar do metanol ter sido o modificador de escolha, uma grande 

variedade de substâncias orgânicas tem sido usadas, como álcoois, ácidos 

orgânicos, clorofórmio, acetonitrila, água, acetona, dissulfeto de carbono, 

DMSO, tetrahidrofurano e cloreto de metileno. 

:H 
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A adição de modificadores aos fluidos supercríticosalteraas 

propriedades críticas dos fluidos, que podem ser calculadas pelas equações 

abaixo: 

Tc = Xa . Ta + Xb. Tb (4) 

Pc = Xa . Pa + Xb. Pb (5) 

Onde: 

Tc e Pc são os parâmetros críticos da temperatura e pressão da mistura 

dos fluidos. 

Xa e Xb são as frações molares dos fluidos A e B, respectivamente e 

Pa e Pb são as pressões críticas correspondentes. 

A escolha dos modificadores e suas concentrações é feita de modo 

empírico, porque não existem muitos dados de solubilidade dos solutos em 

fluidos supercríticos com modificadores, cujo mecanismo de ação ainda não 

foi bem entendido, embora um número crescente de estudos sobre 

modificadores em extração por fluido supercrítico tente elucidar o assunto 

(89,151,154,171,176). 

4.3 - EXTRAÇÃO POR FLUIDO SUPERCRITICO 

A extração por fluido supercrítico segue o seguinte fluxograma 

(Figuras 6 e 7): o material a ser extraído é colocado num recipiente 

cilíndrico com terminações porosas, que por sua vez é colocado na câmara 

de extração. Seleciona-se a temperatura e a pressão ideais para o material 

específico a ser extraído e para o produto final desejado (vide item 5.2.2.2). 
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Figura 6: Fluxograma de um sistema de extração por fluido supercrltico 
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Figura 7: Diagrama de processo de extração por fluido supercrítico 
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Circula-se o gás supercrítico através do material,no extrato r, até 

dissolver completamente as frações desejadas. Após completar o ciclo de 

extração, transfere-se a solução para um separador, onde a pressão é 

mantida abaixo do ponto crítico. Lentamente, o gás carbônico torna-se 

gasoso, perdendo suas propriedades desolvatação, a medida que a 

pressão diminui. Em dado momento, o soluto precipita na forma de uma fina 

camada que lembra uma neve e é coletado. Determina-se a eficiência da 

extração pelo método 30.020 e 3.138 da AOAC (4, 61). O dióxido de 

carbono expandido, em estado gasoso, circula através de um trocador de 

calor, é refrigerado e novamente liquefeito. O gás pode ser recomprimidoao 

estado fluido, completado em seu volume e ser usado em novas extrações, 

após restabelecidas as condições de temperatura e pressão que o 

recolocam de volta à região supercritica (51, 105, 151). 

Tabela 111: ComparaçOes entre a extração por solventes no aparelho Soxhlet 

e a extração por fluidos supercriticos (77, 208, 245,261). 

caracteristicas Soxhlet SFE 

velocidade de extração lenta rápida 

recuperação média boa 

seletividade não sim 

fracionamento não sim 

temperatura alta" baixa 

polaridade fixa alterável 

pós-concentração sim não 

acoplamento não GC, HPLC, 

SFC eTLC 

" - ponto de ebulição do solvente 



l 

28 

Uma advertência deve ser feita sobre os perigos na operação com 

fluidos supercríticos. A extração envolve0 uso de altas pressões e muitas 

operações exigem uma atenção muito maior quanto a segurança. Muitos 

dos perigos são invisíveis e todo o cuidado é pouco. A alta .pressão 

conjugada com a temperatura pode causar explosões violentas. 

Todas as precauções foram tomadas na fabricação do equipamento, 

como a instalação de inúmeras válvulas desegurança,praticamenteem 

cada uma das etapas operacionais. Oextrator, o separador, as bombas, os 

registros e a tubulação são todos construídos em aço inox316, à prova de 

explosão, mas mesmo assim, todas as normas de segurança e instruções 

do fabricante foram rigorosamente seguidas. 

Os processos tradicionais de preparação de amostras requerem, 

geralmente, um grande tempo do analista e o consumo de grandes 

quantidades de diversos solventes orgânicos. Como resultado do programa 

da EPA (Environmental Protection Agency) visando a redução de 50% do 

uso dos solventes orgânicos benzeno, tolueno, xileno, clorofórmio, cloreto 

de metileno, metiletilcetona, metilisobutilcetona, tetracloroetileno, 

tricloroetileno e tricloroetano e a eliminação de 1 00% de clorofluorcarbono 

(CFC), tetracloreto de carbono (CCI4) e tricloreto de etila (C2H3CI3) a partir 

de 01/01/96, nos Estados Unidos, o interesse em métodos alternativos que 

utilizem solventes menos tóxicos e de maior poder de solvatação está 

aumentando em todo o mundo (194, 237). 

O custo da extração por fluido supercrítico é muito menor que uma 

extração com solventes líquidos (Tabela 111, p. 27). Ela não expõe o 

operador aos perigos causados por solventes tóxicos e também evita a 

preocupação do que fazer com os solventes líquidos após a extração, o 

que no caso dos solventes clorados, é de extrema complexidade (237, 245, 

261). 
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4.3.1 - O DIÓXIDO DE CARBONO SUPERCRíTICO 

As regras gerais da extração com dióxido de carbono supercrítico, 

podem ser assim resumidas (89.,90, 135,236): 

* substãncias apoiares são extraídas com facilidade; 

* compostos lipofílicos, como hidrocarbonetos, ésteres, éteres, cetonas e 

aldeídos, são facilmente extraídos; 

* substâncias polares, como açúcares, . polissacarídeos, aminoácidos, 

proteínas, fosfatfdeos, glicosídeos e sais orgânicos, não são solúveis; 

* o fracionamento é possível quando a substãncia apresenta diferenças na 

vOlatilidade, peso molecular ou pressão de vapor. 

Abaixo listamos diversas razões porque o dióxido da carbono 

supercrítico deveria ser usado: 

* temperatura crítica baixa: 31,04°C. As extrações podem ser conduzidas a 

uma temperatura suficientemente baixa para· não ofender as propriedades 

organolépticas e físicas dos extratos; 

* pressão crítica baixa: 73,8 bar. É fácil de obter e trabalharem uma 

operação de produção industrial; 

* inerte. Não oferece riscos de reações secundárias, como oxidações, 

reduções, hidrólises e explosões, é pouco reativo; 

* alta pureza a um custo baixo, quando comparado a outros solventes p.a.; 

* é um gás a pressão ambiente; 

* seguro. O gás carbônico é um material inofensivo, não poluente,não 

tóxico, de uso significativo na gaseificação de bebidas; 

* a polaridade do gás carbônico está próxima àquela do pentano e do n

hexano, solventes apoiares, comumente usados em extrações tradicionais 

por solventes (236); 

* os parâmetros de extração do dióxido de carbono supercríticopodem ser 

modificados, facilmente, pela adição de pequenas quantidades de outros 
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produtos, polares ou apoiares, como a água e o etanol, conhecidos como 

modificadores e também pela seleção das condições de temperatura e 

pressão especificas (12, 209). 

Essas opções adicionam flexibilidade e permitem a adequação de 

condições de extração para as necessidades específicas dos produtos a 

serem extraídos e o produto final desejado (47, 53, 78, 89, 135, 161, 186, 

255). 

Há outros gases que também tem propriedades solventes 

interessantes no seu estado supercrítico.Entretanto, por razões de custo, 

perigo de explosão, toxicidade, inflamabilidade e as razões acima descritas, 

não são usados comercialmente, com frequência (37, 191, 135, 170, 236). 

A água é o solvente universal e o melhor para uma série de 

dissoluções, porém é uma péssima escolha para a extração por fluido 

supercrítico, por sua altíssima temperatura e pressão críticas (171,236). 

o óxido nitroso possui baixa temperatura e pressão críticas, 

entretanto, é muito inflamável e explosivo. 

o metanol é um excelente solvente, porém sua temperatura crítica é 

alta e é um líquido, em condições ambientes. 

o amoníaco é um solvente polar e com ótimas propriedades 

sOlvatantes, mas é altamente reativo e corrosivo, podendo dissolver os 

selos das bombas, sendo considerado um solvente muito perigoso (88, 89, 

135,237). 

Como vimos, os fluidos supercríticos são na verdade gases altamente 

comprimidos, cujas propriedades físicas são intermediárias entre os gases e 
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os líquidos, como podemos ver na Tabela IV. Estes fluidos possuem 

caracterlsticas de transferência de massa semelhantes as de um gás ede 

solvatação, às de um Hquido. 

Tabela IV: Comparação da ordem de magnitude das propriedades físicas de 

gases, líquidos e fluidos supercríticos (135,173,237). 

fase 

gás a 1 bar 

fluido supercrítico 

líquido 

densidade coeficiente de difusão viscosidade 

(g/mL) 

10-3 

0,2 a 0,9 

1,00 

(cm2/s) 

0,01 a 1,00 

10-4 

<10-5 

(g/cm:s) 

10-4 

10-3 

10-2 

4.3.2 - VANTAGENS E DESVANTAGENS DA EXTRAÇÃO POR FLUIDOS 

SUPERCRíTICOS 

4.3.2.1 - VANTAGENS 

Como os fluidos supercríticos tem menor viscosidade e maior 

difusibilidade, a transferência de massa é muito mais rápida, se comparada 

com a de solventes líquidos. Isto causa uma redução do tempo de extração 

de umas 48 horas para alguns minutos (88,135,237). 
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o uso de fluidos que tem baixa temperatura crítica (do CO2 é de 

31,04°C), permite que a temperatura de extração seja baixa, protegendo os 

solutos instáveis termicamente, como no caso de aromas e fragrâncias (12, 

17,110,170), condimentos (58, 63, 237) e perfumes (12, 22, 67, 234). 

Várias comparações entre a SFE e métodos convencionais de 

extração com solventes líquidos mostram que a recuperação é sempre 

maior para a extração por fluido supercrítico (36, 37, 50, 237). 

A polaridade de um fluido pode ser alterada com um modificador. Esta 

mistura pode ser feita previamente ou durante a extração. A alteração da 

polaridade leva a um aumento da força de solvatação e . com isso,a 

recuperação aumenta (45, 67, 82, 104, 150, 176). 

A força de solvatação do fluido supercrítico aumenta com o aumento 

da sua densidade. Portanto, ela é seletiva e isto permite que as condições 

de extração sejam otimizadas para uma classe específica de compostos, 

simplesmente alterando a pressão de extração ou a temperatura (2, 186). 

Uma das grandes vantagens da extração com fluidos supercríticosé a 

possibilidade de acoplamento ON-LlNE entre oextrator e uma técnica 

cromatográfica, que pode ser a GC, HPLC, SFC ou a TLC(16, 23, 82, 90, 

91, 100, 159, 165, 172, 265). Com isso, todo o material extraído é 

transferido diretamente para o cromat6grafo, evitando perdas e manipulação 

da amostra, aumentado a sensibilidade e possibilitando a automação da 

análise. 

Das muitas vantagens particulares da extração à alta pressão, as 

principais são: 

* os solventes usados são gasosos à pressão normal e temperatura 

ambiente. Isso significa, que ap6s a extração, eles podem ser facilmente 

eliminados de ambos, dos resíduos da extração e dos produtos extraídos e 

recuperados, pela simples descompressão; 
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• a maioria dos gases usados são fisiologicamente seguros e inertes; 

• com muitos gases a extração de materiais é feita a baixas temperaturas, o 

que é extremamente importante quando se trabalha com produtos naturais; 

• os extratos não sofrem hidrólise, oxidação, esterificação, caramelização ou 

outras alterações térmicas e porisso representamo material original, quase 

fielmente; 

• o uso de dióxido de carbono supercrítico permite a extração diferencial de 

solutos não polares até solutos de polaridade média; 

• outra vantagem é que o CO2 é um material inerte, não inflamável e como 

solvente, depois da água, é o de menor custo. 

4.3.2.2 - DESVANTAGENS 

° processo torna-se caro devido ao custo dos equipamentos. Nossa 

unidade de teste (Figura 8), pertencente a Liquid Carbonic, tem um custo 

estimado de R$ 260.000,00 e processa somente 5,0 litros por vez. 

Uma unidade industrial, com a qual trabalhamos na indústria Messer 

Griessheim, em Düsseldorf, na Alemanha, em 1990, custava mais de 

4.000.000,00 DM (Figura 9) e processa 450 litros de cada vez. 

Assim, produtos de baixo valor agregado e baixo rendimento, não 

podem ser economicamente extraídos por esse processo. 
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Figura 8: Aparelho de extração ()or fluido supercrítico, PPI FC modelo ES-

204, da Liquid Carbonic. 
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Figura 9: Unidade de extração por fluido supercrítico com capacidade para 

450 L, pertencente à Messer-Griessheim, Rehlingen, Alemanha (visto por 

trás). 
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4.3.3 - APARELHAGEM 

Um aparelho para extração por fluido supercrítico (Figura 8) pode ser 

dividido em cinco partes, entre elas a fonte do fluido supercrítico, a bomba 

de alta pressão (um compressor), o extrator, o separador e os acessórios 

(trocadores de calor, válvulas de expansão, válvulas de segurança, linhas 

de distribuição, bomba de cossolvente, tanque de mistura, etc.). A seguir, 

serão discutidas cada uma dessas partes e suas funções no sistema de 

extração. 

4.3.3.1 - A FONTE DO FLUIDO SUPERCRíTICO 

Conforme visto anteriormente, o CO2 de alta pureza serve como fluido 

de escolha para todas as extrações. Escolhas alternativas ao dióxido de 

carbono puro, em mais de 90% dos casos, recairão sobre CO2 com um 

modificador orgânico adicionado, o cossolvente (151, 154, 245) para 

aumentar a polaridade do fluido, em vez de fluidos alternativos, como 

amônio, propano ou hexafluoreto de enxofre. 

A qualidade e a pureza do fluido usado para a SFE é muito importante. 

O CO2 de qualidade inferior tem impurezas que não permitem o seu uso 

para certas aplicações específicas. Como o soluto, é na maioria das vezes, 

coletado durante um certo período de tempo, as impurezas do fluido 

também podem ser coletadas e concentradas. 

, 
:11' 
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A purificação do dióxido de carbono pode ser feita com materiais 

adsorventes, como a alumina ou o carvão ativo, mas de preferência, deve 

ser adquirido de um fornecedor confiável e de renome no mercado. 

4.3.3.2 - A BOMBA DE ALTA PRESSÃO 

A alimentação do solvente é processada através de um cilindro de alta 

pressão, conectado a unidade de extração. IniGialmente, o fluido percorre 

um resfriador (em detalhe no lado esquerdo da Figura 11), localizado antes 

do compressor, para garantir, na entrada da bomba, que este esteja no 

estado líquido. 

A bomba tem a função de comprimir e circular o fluido através do 

sistema. 

O uso do dióxido de carbono como fluido supercrítico não permite o 

uso de bombas convencionais. Para resolver o problema, o equipamento 

utiliza uma bomba do tipo amplificadora de pressão (Figura 10), onde um 

fluido hidráulico a baixa pressão é fornecido para um cilindro motriz, com um 

pistão de grande área, contrabalançado por um outro cilindro menor, com 

um pistão de área bem menor. A pressão do fluido de processamento na 

cãmara de pistão menor será aumentado na exata proporção da razão das 

duas áreas. As bombas Hydro-pac são construídas usando um cilindro 

hidráulico de dupla ação com uma câmara de alta pressão em cada 

extremidade. Quando o cilindro hidráulico é movimentado, os pistões de alta 

pressão, alternativamente, comprimem e ejetam o gás de uma cãmara, 

enquanto simultaneamente enchem a câmara oposta. 

A direção de fluxo do fluido de processamento é controlado por 

válvulas controladoras de entrada e saída. O fluido hidráulico é isolado do 

fluido a ser comprimido e o espaço entre os dois é ventilado à atmosfera. O 

1 .. 
'1 
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cilindro hidráulico é comandado, internamente, por uma válvula de quatro 

vias. Não é requerido nenhum comando elétrico externo. O acionamento 

hidráulico é cuidadosamente acoplado à seção do intensificador para tornar 

a operação eficiente. 

DlsaRGÁ DO FWIDO DE ALTA PIIESSAo .. 

PIlI:SSUMIZADO 
II ,~ .. 

1I'iTEI'I5lFlCADOJt DI: 5UCÇÁO 

Figura 10: Típica operação intensificadora de estágio simples. 

Trata-se de uma bomba amplificadora de pressão do fluido 

supercrítico (PPI, 24/05/91). 
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Figura 11 : Bomba de alta pressão (compressor), vista da parte de trás do 

equipamento, mostrando também na parte lateral esquerda o vaso de 

mistura do cossolvente 
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4.3.3.3 - O EXTRATOR 

o extrato r ou vaso extrator (Figuras 12 e 13) é o principal' 

equipamento do processo de extração por fluido supercrítico, sendo que sua 

capacidade varia em função da quantidade de substâncias que se deseja 

extrair de cada vez, 

o processo normalmente funciona em batelada e quando se deseja 

uma operação semi-contínua, são colocados extratores em paralelo, Neste 

caso, terminada a extração em um deles, o mesmo é substituído para 

limpeza e realimentação de matéria prima. 

Há necessidade de se manter a temperatura do solvente, na entrada 

do extrator, sob as mesmas condições da matéria prima em seu interior. 

Para tanto, utiliza-se um pré-aquecedor, localizado antes do extrato r, que 

regula a temperatura do fluido na entrada do mesmo. 

Quanto á matéria prima adicionada ao extrato r, ela pode ser sólida ou 

líquida. Neste último caso, exige-se um agitador mecânico, a fim de 

promover uma permanente troca de massa e calor, mantendo-se a mistura 

homogênea durante todo o processo de extração. Caso a granulometria seja 

baixa, é aconselhável conectar um filtro na saída do extrator, para evitar o 

arraste de matéria prima pelo fluido junto com a solução. 

I' 
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Figura 12: Extrator ou vaso extrator, mostrando o agitador e camisa de 

aquecimento (em posição fechada). 
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Figura 13: Extrator, mostrando a alimentação com produto e detalhe do 

sistema de fechamento e se.lo de segurança (em posição aberta). 
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4.3.3.4 - O SEPARADOR 

o separador tem por função a separação do extrato (Figura 14). A 

presença de um resfriador e de uma válvula de expansão na entrada do 

separador. reduz a pressão e a temperatura. Com estas mudanças nas 

condições do processo. o extrato precipita no fundo do recipiente. 

Necessitando-se fazer uma separação fracionada. utilizam-se 

separadores em série. Em cada separador. diminui-se a pressão 

(principalmente) e a temperatura. permitindo que a separação dos produtos 

seja processada pela ordem decrescente em relação ao peso molecular. 

4.3.3.5 - OS ACESSÓRIOS 

No caso de um processo com recirculação de solventes (gás). 

tornando-o mais econômico. são necessários filtros para garantir a 

purificação do fluido utilizado e evitar que partículas da matéria prima sejam 

arrastadas para o separador. 

Quando se trabalha com cossolvente. este é alimentado a partir de um 

reservatório. por uma bomba de cossolvente (Figura 15) que é ligada a um 

vaso de mistura. localizado antes do pré-aquecedor [pode ser visto na figura 

da bomba de alta pressão (Figura 11). na parte superior]. promovendo a 

homogeneização entre solvente e cossolvente. 

I, 
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Convém lembrar sempre que a parte de segurança é importante e 

prioritária, devido ao alto risco de se trabalhar em condições de elevadas 

pressões. 

Alarmes sonoros e luminosos fazem parte do sistema, acusando 

valores excedentes de temperatura e pressao, durante o processamento. 

Também são utilizados discos de ruptura, tanto no extrator como no 

separador, pré-aquecedor, reservatório de cossolvente e nas linhas de alta 

pressão, que suportam condições um pouco mais drásticas que os limites 

estabelecidos para os alarmes sonoros e visuais. 
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Figura 15: Bomba de cossolvente, mostrando em detalhes, o motor, o 

reservatório e o monitor. Ao lado esquerdo o "Coolflow" (resfriador do 

sistema). 
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4.3.4 - OTIMIZAÇÃO DA EXTRAÇÃO POR FLUIDO SUPERCRíTICO 

Por ser uma técnica relativamente recente, a escolha das condições 

de extração por fluidos supercríticos é feita, frequentemente, por tentativa e 

erro (217). 

Muitas variáveis afetam diretamente a eficiêncía e a reprodutibilidade 

da extração por fluidos supercríticos, dentre elas, a temperatura, a 

pressão/densidade, a composição do fluido, a velocidade de fluxo, o tempo 

de extração, o tamanho das partículas e a composição do produto a ser 

extraído (26, 27, 28, 61,113,115,145,159,174,182,186,197,211,272). 

A capacidade de controlar a densidade, a temperatura e a composição 

do fluido, torna a técnica capaz de fracionar o extrato (153, 204, 208, 272). 

O fracionamento de classes de compostos através de trocas discretas 

na força de sOlvatação, obtido pelo aumento de pressâo, é mostrado na 

Figura 16 (208, 209). 

O aumento da densidade resulta em um aumento da capacidade de 

dissolver outras substâncias. Em muitos casos, uma substância que é 

relativamente insolúvel em solventes orgânicos líquidos, mostra uma grande 

solubilidade em fluidos supercríticos com alta densidade. 
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Assim, podemos fracionar o extrato, retirando seletivamente os solutos 

em uma ou mais frações, deixando as impurezas no resíduo, dentro do 

extrato r (152, 153,237) . 
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Figura 16: Cromatograma GC obtido da extração com CO2 supercrítico de 

pimenta preta (212). 

A força de solvatação é uma função da densidade do fluido 

supercrítico, que depende da pressão e da temperatura. Muitos dos fluidos 

supercrlticos usados para extração são relativamente fracos na solvatação. 

Isso aumenta sua seletividade, porém limita as suas aplicações. 
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Quando é necessário extrair solutos mais polares, ou de alto peso 

molecular, o dióxido de carbono não tem polaridade suficiente para produzir 

boas extrações. Em tais casos, um aumento de polaridade do fluido pode 

aumentar a eficiência de extração e diminuir o tempo gasto na extração (86, 

237). 

Para isso, a adição de pequenas quantidades de um modificador 

orgânico ao dióxido de carbono, tem sido a maneira mais usada para alterar 

a polaridade do fluido supercrítico. 

A Figura 17 mostra uma comparação da eficiência de extração usando 

diferentes fluidos e modificadores. 
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Figura 17: Comparação da eficiência de extração de um composto orgânico, 

usando diferentes fluidos supercriticos e a extração com Soxhlet. Os traços 

nos topos correspondem a desvios experimentais (74). 
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Os modificadores podem ser introduzidos como mistura de fluidos no 

sistema de bombeamento, com a ajuda da bomba de cossolvente ou 

adicionando o modificador diretamente ao produto a ser extraído, antes de 

se começar a extração (74, 209, 237, 261). 

Os modificadores de escolha devem manter a seletividade e aumentar 

a solubilidade (17, 237). 

A patente da extração da cafeína do café, apresentou um exemplo 

clássico do uso de modificadores. Embora a cafeína seja muito solúvel em 

gás carbônico puro, ao extraí-Ia do grão de café torrado a eficiência é muito 

baixa. Porisso, recomenda a adição de água, o uso de grãos verdes ou de 

CO2 com um pouco de umidade, o que facilita a extração, chegando a 

quase 100% de recuperação (1,3,176). 

As extrações por fluidos supercríticos podem ser feitas de modo 

estático, dinâmico ou recirculante. No primeiro caso, o extrato r é 

pressurizado com o fluido e a extração ocorre sem nenhum fluxo de fluido. 

Após um certo tempo, abre-se a válvula que permite a saída do soluto para 

o separador, onde é coletado. No modo dinâmico, o fluido é passado 

através do extrato r e o soluto coletado continuamente. No último caso, o 

mesmo fluido é bombeado através da amostra várias vezes, até que é, 

finalmente bombeado para o separador e o extrato coletado. Não 

encontramos trabalho que comparasse os três modos de extração, porisso 

optamos pelo modo dinâmico, porque o fluido é constantemente renovado 

durante a extração (152). 
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4.3.5 - EXTRAÇÃO DE SÓLIDOS 

As matérias primas sólidas podem ser reduzidas a pedaços, moídas 

ou maceradas para facilitar a extração. Esse material é então, colocado 

dentro do cilindro extrator, que tem em cada extremidade, uma capa de 

metal poroso que retém partículas menores que 1 J.lm, cuja finalidade é 

permitir a livre circulação do fluido supercrítico e as substâncias dissolvidas, 

mantendo o resíduo sólido no seu devido lugar. Para extrair materiais muito 

finos (menores que 60 mesh), recomenda-se colocar um filtro na saída do 

extrato r para evítar a passagem de partículas, junto com a solução fluida. 

Uma vez fechado o aparelho, circula-se o dióxido de carbono em estado 

fluido e supercrítico através do cilindro, dentro do extrator. A quantidade de 

gás, o fluxo, a temperatura, a pressão, e o número de vezes a recircular, 

são selecionados e calculados para otimizar a extração e dependem do 

produto e dos componentes que se quer extrair, variando caso a caso. 

Essa diversidade de variações possíveis nas constantes, permite que 

um grande número de matérias primas sólidas, possa ser efetivamente 

extraído por esse processo de extração. 

4.3.6 - EXTRAÇÃO DE LíQUIDOS 

O processo em si é o mesmo que para a extração de sólidos. O 

extrator, nesse caso, é uma coluna de extração líquido-líquido clássica, 

especialmente projetada para uso sob altas pressões. A matéria prima 

líquida é injetada para dentro da coluna, mantendo-se um fluxo em contra

corrente, de dióxido de carbono supercrítico. Do mesmo modo que com a 
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extração de sólidos, selecionam-se os parâmetros temperatura, pressão, 

recirculação, fluxo de gás, etc, para otimização do processo extrativo. 

A extração líquido-líquido é um processo contínuo, ao contrário da 

extração de sólidos e apresenta certas vantagens operacionais inerentes 

sobre os processos por lote, da extração de sólidos. Uma grande variedade 

de matérias primas "bombeáveis", pode ser efetivamente extraída por esse 

processo. Como exemplos, podemos citar, a extração e fracionamento dos 

óleos essenciais (14, 63, 74, 86, 100, 158, 197, 213, 243), os sucos de 

frutas concentrados (22, 33, 233), os sucos vegetais (29, 74, 237), as 

extrações de meios de cultura fermentativos (41, 42, 191, 270), além de ser 

o processo de escolha para a desodorização de óleos comestíveis na 

indústria de alimentos (14,126,140,146,158,191,207). 

o processo pode ser estendido para extração fracionada e separação, 

em que o material a ser extraído é sucessivamente compactado sob 

pressões variadas e o extrato separado em frações, correspondendo a cada 

pressão de compactação (135). 
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5 - PARTE EXPERIMENTAL 

5.1 - MATERIAL 

5.1.1 - EQUIPAMENTO DE EXTRAÇÃO POR FLUIDO SUPERCRíTlCO 

Os extratos foram obtidos usando o "Supercritical Fluid Extraction 

System", modelo ES-204, fabricado pela Pressure Products Industries, 

Incorporated, USA (PPI FC Series Operator) (Figura 8, página 34) de 

propriedade da firma White Martins S.A., seguindo o fluxograma de extração 

por fluido supercritico (Figura 6, página 26). 

A unidade possuia as seguintes especificações de sistema: a) extração 

- de 815 a 10000 psi; da temperatura ambiente a 100°C; b) separação - de 

750 a 5000 psi; temperatura de 20 a 100°C; c) fluxo de gás - de 10 a 551b/h; 

d) materiais - todas as partes úmidas em aço inox 316 SS; e) instalações -

energia de 240V, 60Hz, 60A, fase simples, suprimento de dióxido de carbono 

de cilindros fechados, válvulas de processo e de segurança; f) tamanho -

1,75 m de largura x 1,10 m de profundidade x 1,80 m de altura, peso -

aproximadamente 500 kg. 

As especificações dos componentes eram: a) extrator - recipiente com 

capacidade para 4.000 mL e fechamento hermético, 13,5 cm de diâmetro 
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interno e 32,5 cm de comprimento interno, com mecanismo elevatório e 

giratório para facilitar o acesso e camisa de aquecimento elétrico, o agitador 

tinha uma hélice SS de acionamento magnético por motor elétrico de 0,5 

HP, corrente contínua com controle de velocidade variável; b) separador -

recipiente de capacidade para 1.000 mL e tampa de abertura rápida, 

equipado com camisa de aquecimento; c) bomba - de acionamento 

hidráulico, bomba de pistão de dupla ação, motor elétrico de 0,5 HP com 

controle de velocidade variável, selos não contaminantes; d) instrumentos -

medidor de fluxo de massa térmico com indicador digital e totalizador, 

indicadores de temperatura digitais, indicadores,de pressão digitais, banho 

circulante refrigerado tipo "closed-Ioop"; e) controles - controles eletrônicos 

proporcionais para aquecedores do extrator e do separador, controlador 

auto-ajustável para o pré-aquecedor, válvulas automáticas de controle de 

pressão para as pressões do extrator e dos recicladores de solvente, 

controles do fluxo e da agitação por controles eletrônicos de velocidade do 

motor; f) segurança - bombas hidráulicas com saídas de pressão limite, 

reguláveis aos valores desejados, dispositivos de saída de pressão no 

extrator, no separador e na presilha do reciclador de solventes, alarmes 

sonoros e visuais de sobrepressão e alarmes de sobre-temperatura no pré

aquecedor, no aquecedor do extrato r e do separador com controladores de 

desarme automáticos; g) opções - bomba de adição de cossolvente, estágio 

de separação adicional, controle de pressão eletrônico e sistema de 

controle de aquisição de dados. O equipamento era de tecnologia 

Americana, mas semelhante a uma unidade com que trabalhamos na 

Alemanha em 1990, nas firmas Messer Griessheim e Flavex (Figuras 9 e 

18), onde realizamos um estágio de 5 meses, a pedido da firma Indústrias 

Reunidas Jaraguá S.A., de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. 

As temperaturas e pressões puderam ser medidas e controladas em 

todos os estágios, por eficientes sistemas indicadores digitais de pares 

termoelétricos e transdutores de pressão. 



Figura 18: Unidade de extração por fluido supercrítico, com extratores em 

série, pertencente à firma FLA VEX Naturextrakte durch CO2 Extraction 

Technology, Alemanha. 



5.1.2 - OUTROS MATERIAIS E APARELHOS 

-Aparelhos pertencentes ao Laboratório de Farmacognosia: 

1 - extrator de Clevenger, modificado por Wasicky (38,184); 

2 - estufa secadora de bandejas, marca Fabbe, modo 171; 

3 - moinho de facas e martelos, Metalúrgica Roma, tipo MR-320; 
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4 - destilador por arraste de vapor com gerador de vapor, modelo-P47A-

9013; 

5 - secador Fabbe de bandejas, modelo 119; 

6 - moinho de martelos Renard, modelo MLF; 

7 - extrator Soxhlet, capacidade 20 litros; 

8 - extrator Soxhlet, capacidade 1,0 litro, de vidro, com manta aquecedora 

elétrica e condensador; 

9 - capela química com exaustão; 

10 - aparelho Granutest (peneiras); 

11 - vidrarias diversas; 

12 - destilador de água; 

13 - evaporador rotativo Büchi, à vácuo; 

14 - banho maria Aquatemper, Quimis; 

15 - balanças eletrônicas Gehaka 2.000 e 4.000; 

16 - balança analítica Sartorius, com 4 casas decimais; 

17 - polarímetro Jena, pat. 3208; 

18 - determinador de ponto de fusão Kofler-Reichert; 

-cromatógrafo à gás Hewlett-Packard 5840A, com splitter no injetor, coluna 

capilar com 50 m de comprimento e diâmetro interno de 0,25 mm, fase 

estacionária OV 10125M, com programa de temperatura regulável e gás de 

arraste nitrogênio (N2), pertencente à Bayer do Brasil SA 

! I ~ t: 
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-Painel de avaliação sensorial com 12 membros devidamente treinados e 

com larga experiência em degustação e avaliação de amostras, da 

Indústrias Reunidas Jaraguá. 

5.1.3 - MATÉRIAS PRIMAS E REAGENTES 

5.1.3.1 - AMOSTRAS 

Utilizamos amostras de sementes de cardamomo (Elletaria 

cardamomum Maton, Zingiberaceae) , a mangerona (Glenchon spathulata 

Benham, Labiatae) , o orégano (Origanum marjorana Linné, Labiatae) , a 

pimenta preta (Brassica nigra Koch, Cruciferae) , e os frutos de zimbro 

(Juniperus communis Linné, Pinaceae) que foram fornecidos pela firma 

Damm Produtos Alimentícios Ltda. 

O guaraná (Paulinia cupana Kunth, Sapindaceae) foi adquirido da 

firma Caiabí, sendo uma das amostras proveniente da cidade de Alta 

Floresta, Mato Grosso e a outra da cidade da cidade de Maués, no Pará. 

As sementes de anonas (Annona muricata Linné, Annonaceae) foram 

fornecidas pela Ora. Madalena Baron, do Setor de Ciências Biológicas 

(SCB), Departamento de Bioquímica-Laboratório Químico de Biomassa e 

Biotecnologia (LQBB) da Universidade Federal do Paraná (UFPr) e são 

originárias de indústrias de sucos de frutas e sorvetes da Bahia (46, 68,69). 

As demais matérias primas testadas como o alecrim (Rosmarinus 

officinalis Linné, Labiatae), a pimenta vermelha ( Capsicum frutescens Linné, 

Solanaceae) , o coentro (Coriandrum sativum Linné, Umbelliferae), a sálvia 

i 
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(Salvia splendens Ker., Labiatae), O gengibre (Zingiber officinale Roscoe, 

Zingiberaceae) e a cúrcuma (Curcuma domestica Valeton, Zingiberaceae) 

foram adquiridas no mercado em São Paulo e identificadas por comparação 

com os padrões do Laboratório de Farmacognosia. 

o material vegetal empregado, acondicionado em embalagens 

plásticas, estava em bom estado de conservação, e escolhido de acordo 

com o critério de disponibilidade momentânea e interesse dos fornecedores, 

exceto o guaraná que foi adquirido para fins de estudo de obtenção de 

extratos e comparação das sementes de diferentes procedências. 

5.1.3.2 - SOLVENTES 

Os solventes orgânicos utilizados no preparo, extração e coleta das 

amostras foram de grau p.a., procedentes da Merck: metanol, etanol, 

isopropanol, diclorometano, acetona, hexano, e propilenoglicol. 

Os componentes foram identificados usando-se os padrões de 

referência de óleos essenciais e componentes da firma Quest Internacional, 

da Fluka e da Basf. 

5.1.3.3 - REAGENTES 

Todos os reagentes foram de reconhecidos fornecedores (Carlo Erba, 

Merck, Queel, e Fluka). Foram utilizados: ácido clorídrico, metanol, etanol, 

sulfato de sódio anidro e hidróxido de sódio, grau p. a. 
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5.1.3.4 - GASES 

Os gases utilizados neste trabalho foram: dióxido de carbono (C02), 

com pureza de 99,9% e nitrogênio (N2), com 99,9% de pureza, obtidos da 

White Martins SA Os gases foram fornecidos pela firma White Martins, que 

também emprestou a unidade de extração, em forma de comodato. Em 

troca, foram treinados por nós, seus técnicos das filiais de São Paulo, 

Osasco, Campinas, Curitiba e do eng. Pablo Avendano, do Chile. 

Começamos trabalhando com um cilindro de dióxido de carbono, tal 

como fora fornecido pela White Martins. Devido a problemas de cavitação 

na bomba, levava-se um certo tempo até a pressurização do gás, passamos 

a usar um cilindro com pescador a pressurização foi rápida, porque assim, 

utiliza-se diretamente a fase líquida do dióxido de carbono. 

A pressão interna do cilindro de gás era insuficiente para atingir a 

pressurização e foi necessário aumentar a pressão para mais de 75 bar, 

que já é acima da pressão crítica. A partir de~ta pressão a bomba não 

apresentou mais problemas de cavitação e a pressão foi regulada para a 

pressão de trabalho. 

O dióxido de carbono (grau super seco), fornecido pela filial Osasco, 

da White Martins SA, tinha a pureza de 99,9%, necessária para a extração 

num fluxo de 10-55 Lb/h, mesmo assim, foi filtrado na linha por um filtro de 5 

mm, para reter partículas sólidas que pudessem estar nas linhas de ligação 

ou tivessem se desprendido durante a instalação do cilindro de gás ao 

aparelho. 

I,rl 

:11 
I' 

I"I! 

~ I' 
11 

:'11 
'11 

I;~ 

~I 

, 

"11 

)1 

:,1:1 
I 

11"' 
. " 
I1111 



60 

5.2 - MÉTODOS 

5.2.1 - PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS 

As sementes de cardamomo, as folhas e sumidades floridas de 

mangerona foram secas em estufa à 40°C por 24 horas. As demais matérias 

primas foram usadas nas condições em que se encontravam. 

As drogas foram moídas em moinho de martelos e depois foram 

tamisadas em 60 mesh, homogeneizadas e divididas em três porções iguais. 

Os materiais foram estocados em sacos plásticos duplos, revestidos 

externamente com papel Kraft, à temperatura ambiente e ao abrigo da luz, 

até a análise e extração. 

5.2.2 - PROCESSOS DE EXTRAÇÃO 

Cada uma das partes preparadas de acordo com o item 5.2.1, foi 

extraída (sempre que possível) por cada um dos processos de extração 

convencionais (hidrodestilação e extração por solventes) e extração por 

fluido supercrítico. 
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5.2.2.1 - PROCESSOS CONVENCIONAIS 

5.2.2.1.1 - HIDRODESTILAÇÃO 

Os óleos essenciais foram isolados por destilação por arraste de vapor 

d'água utilizando um aparelho Clevenger, modificado por Wasicky (258). A 

droga adequadamente moída foi colocada sobre a peneira do destilador e 

adicionado água quente até encher o fundo do extrator, abaixo da peneira. 

Em seguida foi acoplado o aparelho de Clevenger e a parte do tubo 

graduado e o tubo de retorno foram preenchidos com água fria. O destilador 

foi aquecido até a fervura da água; a ebulição controlada e a destilação 

mantida. Foram extraídos entre 400g e 500g de produto em 2000mL de 

água destilada deionizada, por 4-6 horas, de acordo com o procedimento 

descrito na Farmacopéia Brasileira, 2° edição (62). Os óleos essenciais 

foram separados e secos sobre sulfato de sódio anidro (19), pesados e a 

quantidade obtida guardada, em frascos de vidro herméticos com tampa de 

tetlon, em geladeira a 8°C. 

As destilações foram realizadas em triplicata. 

5.2.2.1.2 - EXTRAÇÃO POR SOLVENTES (90, 136) 

Os extratos ou oleorresinas foram obtidos pela extração com hexano 

em aparelho Soxhlet. 

Foram pesados entre 100 e 300 gramas das amostras, 

adequadamente moídas e colocadas no extrato r Soxhlet, dentro de um 
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cartucho de papel de filtro. Foi acoplado o balão de boca esmerilhada e 

adicionado hexano, de modo a encher o extrato r e ocupar um pouco mais da 

metade do volume do balão. O conjunto foi acoplado a um condensador e a 

uma manta aquecedora elétrica. A extração foi efetuada durante 12 a 24 

horas, até se obter a exaustão das drogas (4). 

Os extratos hexânicos obtidos foram evaporados em rotavapor 

Büchi, à pressão reduzida e temperatura não superior à 50°C. 

As oleorresinas foram guardadas da mesma maneira que os 

destilados obtidos pelo hidrodestilação. 

As extrações foram realizadas em triplicata 

5.2.2.2 - EXTRAÇÃO POR FLUIDO SUPERCRíTICO 

Foram pesados entre 500 e 2000 gramas das drogas moi das e de 

tamanho adequado (aproximadamente 60 mesh). Em seguida, as amostras 

foram submetidas a extração em um sistema de extração por fluido 

supercrítico, PPI FC, ES-204 (Figura 8, página 34), seguindo o seguinte 

procedimento: 

as amostras foram colocadas no extrato r e a tampa hermeticamente lacrada. 

O dióxido de carbono, do cilindro e do reciclado no condensador, foi 

transferido para a bomba de alta pressão e a pressão na bomba foi elevada 

à pressão de extração (80 a 500 bar). O líquido à alta pressão foi aquecido 

no pré-aquecedor até atingir a temperatura de extração (aproximadamente 

40 a 70°C) e o solvente, agora um fluido supercrítico, foi bombeado para 

dentro do extrator, até atingir um valor um pouco acima da pressão 

requerida para a extração. A temperatura foi mantida constante, através da 

camisa de aquecimento elétrica do extrator. Após atingir a pressão e a 

temperatura desejadas no extrator, foram iniciadas, a contagem do tempo 
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de contato e o número de passagens de fluido através das amostras. A 

pressão do solvente deixando o extrato r, seguindo para o separador, foi 

diminuida, a medida que passou através da válvula de controle de pressão. 

Os solutos, isto é, o dióxido de carbono supercritico contendo os materiais' 

dissolvidos, foram constantemente transferidos para o separador. Os 

extratos, foram coletados, separando-se o gás para reaproveitamento em 

novas passagens através das amostras, conforme descrito anteriormente. 

No final, os extratos concentrados desejados foram separados através da 

válvula de saída do separador. O dióxido de carbono que deixou o 

separador foi passado através do filtro de duplo estágio, para a remoção de 

partículas e através de um medidor de fluxo de massa para quantificação, 

antes de ser reciclado. 

Dióxido de carbono adicional foi circulado do cilindro de gás, através 

da válvula reguladora para refazer o fluxo e a pressão, sempre que 

necessário. 

Os extratos obtidos foram colocados em frascos de vidro herméticos, 

com tampa de teflon e guardados em geladeira a SoCo 

Além do que já foi descrito anteriormente, desenvolvemos um "modus 

operandi" próprio para o aparelho, que detalha e especifica cada uma das 

etapas da operação de extração por fluido supercrítico. 
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5.2.3 - EXTRAÇÃO DE AMOSTRAS E ANÁLISES EFETUADAS 

5.2.3.1 - EXTRATO DE CARDAMOMO 

Foram destilados 400 gramas da droga moída adequadamente, 

durante 4 horas, no hidrodestilador de Clevenger (vide 5.2.2.1.1). 

Foram extraídos 100 gramas da droga moída adequadamente, com 

hexano, durante 18 horas, no extrato r Soxhlet (vide 5.2.2.1.2). 

Foram extraídos 2000 gramas da droga moída adequadamente, 

durante 30 min., à temperatura de 50°C e 350 bar de pressão, no extrato r 

PPI FC ES-204 (vide 5.2.2.2). 

Todos os testes foram realizados em triplicata e calculados os valores 

médios dos resultados obtidos. 

5.2.3.2 - EXTRATO DE MANGERONA 

Foram destilados 400 gramas da droga moída adequadamente, 

durante 4 horas, no hidrodestilador de Clevenger (vide 5.2.2.1.1) 

Foram extraídos 100 gramas da droga moída adequadamente, com 

hexano, durante 18 horas, no extrator Soxhlet (vide 5.2.2.1.2). 

!I' 
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Foram extraídos 1500 gramas da droga moída adequadamente, 

durante 30 min., a temperatura de 50°C e 350 bar de pressão, no extrato r 

PPI FC ES-204 (vide 5.2.2.2). 

Todos os testes foram realizados em triplicata e calculados os valores 

médios dos resultados obtidos. 

5.2.3.3 - EXTRATO DE GUARANÁ 

Foram extraídos 100 gramas de cada uma das drogas moídas 

adequadamente, com 5% de PG e álcool 70 oGL, durante 24 horas, no 

extrator Soxhlet (vide 5.2.2.1.2). 

A concentração do extrato foi padronizada com álcool 70oGL, para 

reconstituir a concentração 1: 1, isto é, que 1 grama de extrato contenha 1 

grama de sementes. 

Foram extraídos 1500 gramas da droga moída adequadamente, 

durante 30 min., à temperatura de 50°C e 350 bar de pressão, usando 5% 

de metanol como cossolvente, no extrato r PPI FC ES-204 (vide 5.2.2.2). 

A massa semi-sólida assim obtida, foi diluída em 5% de PG e álcool 

70oGL, para reconstituir a concentração 1:1, isto é, que 1 grama do extrato 

corresponda a 1 grama de sementes, do mesmo modo que o efetuado com 

o extrato obtido pela extração no aparelho Soxhlet. Todos os testes foram 

realizados em triplicata e calculados os valores médios dos resultados 

obtidos. 
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5.2.3.4 - EXTRATO DE ACETOGENINAS DE ANONÁCEAS. 

Foram extraídos 1500 gramas da droga moída adequadamente, 

durante 30 min., à temperatura de 80°C e 500 bar de pressão, no extrator 

PPI FC ES-204 (vide 5.2.2.2). As quantidades de acetogeninas obtidas por 

SFE foram comparados com as quantidades obtidas pelos métodos 

convencionais de extração por solventes. 

Foram extraídos 500 gramas da droga moída adequadamente. Foram 

usadas as seguintes misturas de solventes para a extração por métodos 

convencionais de extração de lipídios: cloreto de metileno: metanol (1:1). A 

droga e o solvente foram colocados em um balão de 2 litros e mantidos em 

contato durante 8 horas, agitando ocasionalmente. A mistura foi levada 

quase à fervura em banho maria e filtrada por papel de filtro duplo. O 

resíduo foi lavado por duas vezes com etanol e os extratos reunidos. Os 

solventes foram removidos em evaporador Büchi. os extratos assim obtidos 

foram pesados em balança analítica Sartorius. Todos os testes foram 

realizados em triplicata e calculados os valores médios dos resultados 

obtidos. 

5.2.3.5 - EXTRATO DE PIMENTA PRETA. 

Foram destilados 400 gramas da droga moída adequadamente, 

durante 4 horas, no hidrodestilador de Clevenger (vide 5.2.2.1.1) 

Foram extraídos 100 gramas da droga moída adequadamente, com 

hexano, durante 18 horas, no extrator Soxhlet (vide 5.2.2.1.2). 
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Foram extraídos 1000 gramas da droga moída adequadamente, 

durante 30 min., à temperatura de 50°C e 350 bar de pressão, no extrato r 

PPI FC ES-204 (vide 5.2.2.2). 

Todos os testes foram realizados em triplicata e calculados os valores 

médios dos resultados obtidos. 

5.2.3.6 - EXTRATO DE PIMENTA VERMELHA. 

Foram extraídos 100 gramas da droga moída adequadamente, com 

hexano, durante 18 horas, no extrator Soxhlet (vide 5.2.2.1.2). 

Foram extraídos 1500 gramas da droga moída adequadamente, 

durante 30 min., à temperatura de 50°C e 350 bar de pressão, no extrato r 

PPI FC ES-204 (vide 5.2.2.2). 

Todos os testes foram realizados em triplicata e calculados os valores 

médios dos resultados obtidos. 

5.2.3.7 - EXTRATO DE ORÉGANO. 

Foram destilados 300 gramas da droga moída adequadamente, 

durante 4 horas, no hidrodestilador de Clevenger (vide 5.2.2.1.1) 

Foram extraídos 100 gramas da droga moída adequadamente, com 

hexano, durante 18 horas, no extrato r Soxhlet (vide 5.2.2.1.2) 
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Foram extraídos 1000 gramas da droga moída adequadamente, 

durante 30 min., à temperatura de 50°C e 350 bar de pressão, no extrato r 

PPI FC ES-204 (vide 5.2.2.2). 

Todos os testes foram realizados em triplicata e calculados os valores 

médios dos resultados obtidos. 

5.2.3.8 - EXTRATO DE ZIMBRO 

Foram extraídos 200 gramas da droga moída adequadamente, com 

hexano, durante 18 horas, no extrator Soxhlet (vide 5.2.2.1.2) 

Foram extraídos 1000 gramas da droga moída adequadamente, 

durante 30 min., à temperatura de 50°C e 350 bar de pressão, no extrato r 

PPI FC ES-204 (vide 5.2.2.2). 

Todos os testes foram realizados em triplicata e calculados os valores 

médios dos resultados obtidos. 

5.2.3.9 - EXTRATO DE COENTRO. 

Foram destilados 400 gramas da droga moída adequadamente, 

durante 4 horas, no hidrodestilador de Clevenger (vide 5.2.2.1.1) 

Foram extraídos 200 gramas da droga moída adequadamente, com 

hexano, durante 18 horas, no extrato r Soxhlet (vide 5.2.2.1.2) 
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Foram extraídos 500 gramas da droga moída adequadamente, durante 

30 mín., à temperatura de 50·C e 350 bar de pressão, no extrato r PPI FC 

ES-204 (vide 5.2.2.2). 

Todos os testes foram realizados em triplicata e calculados os valores 

médios dos resultados obtidos. 

5.2.3.10 - EXTRATO DE ALECRIM 

Foram destilados 300 gramas da droga molda adequadamente, 

durante 4 horas, no hidrodestilador de Clevenger (vide 5.2.2.1.1) 

Foram extraídos 100 gramas da droga moída adequadamente, com 

hexano, durante 18 horas, no extrato r Soxhlet (vide 5.2.2.1.2) 

Foram extraídos 500 gramas da droga moída adequadamente, durante 

30 min., à temperatura de 50·C e 350 bar de pressão, no extrato r PPI FC 

ES-204 (vide 5.2.2.2). 

Todos os testes foram realizados em triplicata e calculados os valores 

médios dos resultados obtidos. 

5.2.3.11 - EXTRATO DE SÁLVIA 

Foram destilados 300 gramas da droga molda adequadamente, 

durante 4 horas, no hidrodestilador de Clevenger (vide 5.2.2.1.1) 
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Foram extraídos 100 gramas da droga moída adequadamente, com 

hexano, durante 18 horas, no extrator Soxhlet (vide 5.2.2.1.2) 

Foram extraídos 1000 gramas da droga moída adequadamente, 

durante 30 min., à temperatura de 50°C e 350 bar de pressão, no extrator 

PPI FC ES-204 (vide 5.2.2.2). 

Todos os testes foram realizados em triplicata e calculados os valores 

médios dos resultados obtidos. 

5.2.3.12 - EXTRATO DE GENGIBRE 

Foram extraídos 400 gramas da droga moída adequadamente, com 

hexano, durante 18 horas, no extrator Soxhlet (vide 5.2.2.1.2) 

Foram extraídos 2000 gramas da droga moída adequadamente, 

durante 30 min., à temperatura de 50°C e 350 bar de pressão, no extrator 

PPI FC ES-204 (vide 5.2.2.2). 

Todos os testes foram realizados em triplicata e calculados os valores 

médios dos resultados obtidos. 

5.2.3.13 - EXTRATO DE CÚRCUMA 

Foram extraídos 400 gramas da droga moída adequadamente, com 

hexano, durante 18 horas, no extrator Soxhlet (vide 5.2.2.1.2) 



71 

Foram extraídos 2000 gramas da droga moída adequadamente, 

durante 30 min., à temperatura de 50°C e 350 bar de pressão no extrato r 

PPI FC ES-204 (vide 5.2.2.2). 

Todos os testes foram realizados em triplicata e calculados os valores 

médios dos resultados obtidos. 

5.2.4 - ANÁLISE 

A composição volátil dos extratos e destilados foi determinada 

utilizando-se um cromatógrafo a gás Hewlett-Packard 5840A, com coluna 

capilar, fase estacionária OV 10125M com 50 m de comprimento x 0,25 mm 

d.i. x 0,65 Jlm de espessura do filme, equipado com programação de 

temperatura da coluna: 5 min a 80°C, 4°C/min até 140°C e 10°C/min até 

280°C e injetor com splitter. As temperaturas do injetor e detetor foram 

mantidas a 300°C. Como gás de arraste foi usado o nitrogênio (N2), na 

razão de 20 mUmin. Foi injetado 1 JlL de solução, em metanol (vide 4.3.3.4). 

A identificação das amostras foi feita através de comparação com 

dados da literatura (179, 180, 182). 

Aa substâncias não voláteis foram avaliadas pela extração de 

quantidades conhecidas dos extratos com cloreto de metileno, seguida da 

evaporação do resíduo até a secura, em banho maria e pesagem em 

balança analítica Sartorius. A parte solúvel em cloreto de metileno foi 

evaporada a temperatura de 30°C, em evaporador Büchi, até que todo o 

cloreto de metileno se separasse. Foram calculados, o teor de substâncias 

não voláteis e a quantidade de óleo essencial presente nos extratos (4, 19, 

120, 121). 
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o teor de piperina foi determinado pelo método colorimétrico, usando o 

ácido cromotrópico para obter um complexo colorido e medindo a coloração 

em espectrofotômetro a 580 mil (120,121,253). 

o conteúdo de corante da pimenta vermelha e da cúrcuma foram 

determinados em "ASTA color value", pelo método colorimétrico, medindo a 

absorbãncia dos extratos acetônicos em espectrofotômetro à 460 mil (120, 

121,254). 

o teor de pungência dos extratos de pimenta vermelha e do gengibre 

foram determinados pelo método sensorial ASTA n° 21.0, e calculado em 

unidades Scoville (120, 121). O método da pungência de Scoville é um 

método organoléptico para a determinação da pungência de pimentas e 

produtos picantes pelo julgamento sensorial de diluições variáveis da 

amostra, contra um padrão do princípio pungente. 

Para a realização destas análises foi pedida a colaboração de um 

painel de degustadores treinados da Indústrias Reunidas Jaraguá, 

composto de 12 analistas sensoriais (120, 253). 

O óleo residual nas amostras após as extrações e a clorofila nos 

extratos obtidos, foram estimados conforme os métodos n° 3.138 e 30.020, 

da AOAC-Official Methods of Analysis e calculados como peso (4). 

A cafeína das sementes, do resíduo e dos extratos de guaraná foi 

determinada por métodos gravimétrico e espectrofotométrico no ultravioleta 

(62,254). 

As análises de densidade, rotação ótica, índice de refração, 

solubilidade e resíduo seco, foram realizadas no Laboratório de 

Farmacognosia da FCF/USP (19, 62, 73, 253, 254). 



6 - RESULTADOS 

6.1 - EXTRATO DE CARDAMOMO 

o rendimento do extrato de cardamomo com dióxido de carbono 

supercrítico foi de 7,50%, este continha 9,50% de substâncias não voláteis. 

Na oleorresina extraída com hexano, foram obtidos 8,25% de rendimento, 

que continham 35% de substâncias não voláteis. Pela hidrodestilação foram 

obtidos 5,05% de óleo essencial. O extrato obtido por SFE era de cor 

levemente esverdeada. Foi obtido um resultado idêntico com a extração 

com o solvente orgânico, após efetiva extração, porém de cor verde bem 

mais intensa e aspecto mais denso. O resíduo após as extrações com 

dióxido de carbono e por solventes continha apenas 0,5% de óleo essencial. 

Na hidrodestilação este resíduo praticamente não apareceu e obtivemos 

5,05% de um óleo essencial de cardamomo amarelo claro, límpido e 

transparente. 

As seguintes constantes foram obtidas com o óleo essencial destilado: 

densidade à 25°C = 0,922, rotação ótica à 25°C = +28° e índice de refração 

à 25°C = 1,4635; com o óleo essencial extraído com CO2 supercrítico: 

0,938, +380 e 1,4651, respectivamente. 

A análise por cromatografía gasosa forneceu o seguinte cromatograma 

comparativo entre os óleos essenciais de cardamomo obtidos pela extração 
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por fluido supercrítico e pela hidrodestilação (Figura 19), identificados como 

extrato e destilado, respectivamente. 
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Figura 19: Cromatograma a gás, comparativo entre os óleos essenciais de 

cardamomo obtidos na extração por CO2 e os obtidos pela hidrodestilação. 

6.2 - EXTRATO DE MANGERONA 

° rendimento de extrato de mangerona com CO2 supercrítico foi de 

3,1%, em 30 mino de contato/extração, com teor de substâncias não voláteis 

de 8%. A extração com solvente (hexano), rendeu 3,4% de oleorresina de 
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mangerona, com os mesmos problemas de alto teor de não voláteis do 

extrato de cardamomo: 30% sobre o total de extrato. Na hidrodestilação 

obtivemos 2,5% de 61eo essencial de mangerona, límpido e de cor 

levemente amarelada. 

A análise cromatográfica gasosa forneceu o seguinte cromatograma 

comparativo entre os 61eos essenciais de mangerona obtidos pela extração 

por fluido supercrítico e pela hidrodestilação (Figura 20), identificados como 

extrato e destilado, respectivamente. 

Na análise organoléptica o extrato obtido por CO2 supercrítico foi 

julgado o que mais se aproximou em sabor àquele da planta moída da qual 

foi isolado, seguido do hidrodestilado e depois o extraído com hexano. 
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Figura 19: Cromatograma a gás, comparativo entre os óleos essenciais de 

mangerona obtidos na extração por CO2 e os obtidos pela hidrodestilação. 
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6.3 • EXTRATO DE GUARANÁ 

Foram obtidos extratos de guaraná por SFE, com as seguintes 

características: 

a) Alta Floresta (MT) • 4,8% de teor de cafeína, 14,0% de resíduo seco, 

densidade (25°C) = 0,9920, cor marron esverdeado, insolúvel em água; 

b) Maués (PA) • 5,1% de teor de cafeína, 9,2% de resíduo seco, densidade 

(25°C) = 0,8980, cor marron escuro, boa solubilidade em água. 

Os extratos de guaraná obtidos por extração pelo Soxhlet com água, 

álcool e propilenoglicol, apresentaram os seguintes resultados: 

a) Alta Floresta· 3,8% de teor de cafeína, 22% de resíduo seco, densidade 

(25°C) = 0,9965, cor marron esverdeado e insolúvel em água; 

b) Maués • 4,3% de teor de cafeína, 15,2% de resíduo seco, densidade 

(25°C) = 0,9945, levemente solúvel em água. 

6.4. EXTRATO DE ACETOGENINAS DE ANONÁCEAS. 

Foram obtidos 17% de extrato de acetogeninas por SFE e 11% de 

extrato pelo método convencional. Ambos os extratos deram identificação 

positiva pelo reativo de Kedde, aplicado sobre o cromatograma em camada 

delgada (68, 69, 267). O cromatograma dos dois extratos apresentou 

manchas idênticas nos seguintes pontos Rf 0,39; 0,13; 0,11 e 0,07. Numa 

comparação cromatográfica com óleo de milho, obtivemos uma mancha 

idêntica no Rf 0,39, correspondente aos triglicerídeos, principal componente 

lipídico das sementes de anonáceas. 
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6.5 - EXTRATOS DE PIMENTA PRETA E PIMENTA VERMELHA. 

A SFE da pimenta preta forneceu uma pasta amarela; a extração com 

hexano, uma pasta de cor verde oliva; a extração da pimenta vermelha 

forneceu um líquido vermelho denso, viscoso para ambos os processos de 

extração, com os resultados constantes da tabela V. 

Tabela V - Análise de condimentos extraídos por SFE e extraídos por 

hexano no aparelho Soxhlet 

material 

extraído com 

CO2 

antes depois 

Pimenta preta 

píperina [%] 10,1 0,3 

óleo essencial [%] 3,5 <0,1 

água [%] 9,3 6,2 

cor preta ambar 

Pimenta vermelha 

capsaicína [%] 0,86 0,03 

água [%] 3,2 1,8 

cor extraída 

pungência (unid. Scoville) 

extraído 

com 

CO2 

44,0 

12,7 

7,0 

amarelo 

4,9 

1,3 

vermelha 

1.200.000 

grau 

de 

extração 

97,7 

81,1 

97,0 

extraído 

com 

hexano 

41,2 

15,0 

0,2 

verde oliva 

4,7 

0,1 

vermelha 

950.000 
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6.6 - EXTRATO DE ORÉGANO 

O rendimento do extrato de orégano com dióxido de carbono 

supercrítico foi de 8,50%, este continha 8,25% de substâncias não voláteis 

e era um liquido de cor amarela clara. Na oleorresina extraída com hexano 

foram obtidos 9,05% de rendimento, esta continha 19,50% de substâncias 

não voláteis, liquido denso de cor marron-amarelado. Pela hidrodestilação 

foram obtidos 7,95% de óleo essencial de cor amarelo claro. As seguintes 

constantes foram obtidas com o óleo essencial destilado: densidade à 25°C 

= 0,8705, rotação ótica à 25°C = _34° e índice de refração à 25°C = 1,4635; 

com o óleo essencial extraído com CO2 supercrítico: 0,9100, _32° e 1,4651, 

respectivamente. A análise sensorial deu a seguinte classificação: em 

primeiro o SFE, em segundo lugar o hidrodestilado e por último a 

oleorresina extraída om hexano. 

6.7 - EXTRATO DE ZIMBRO 

O rendimento do extrato de zimbro com dióxido de carbono 

supercrítico foi de 16,50%, este continha 20,50% de substâncias cerosas, 

representadas como uma massa esbranquiçada. Na oleorresina extraída 

com hexano, foram obtidos 18,25% de rendimento, esta continha 43,50% de 

substâncias cerosas de cor cinza-claro. Pela hidrodestilação obteve-se 

0,55% de óleo essencial, de cor levemente marrom clara e com as 

seguintes características: densidade (25°C) = 0,8600, nO = 1,4620 (25°C) e 

aO = + 13° (25°C). O óleo essencial extraído por CO2 supercrítico, incolor, 

apresentou os resultados: 0,8614,1,4679 e + 11°, respectivamente. Para a 

oleorresina, obtida com hexano, nas mesmas condições, os índices, deram 
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os seguintes resultados: 0,8540, 1,4607 e +9°. A análise sensorial deu 

ligeira vantagem ao extrato obtido por CO2 supercrítico, seguido pela 

oleorresina extraída com hexano. 

6.8 - EXTRATO DE COENTRO 

O rendimento do extrato de coentro com dióxido de carbono 

supercrítico foi de 1,92%, este continha 3,50% de substâncias não voláteis. 

Na oleorresina extraída com hexano, foram obtidos 1,98% de rendimento, 

esta continha 13% de substâncias não voláteis. Pela hidrodestilação 

obteve-se 0,90% de óleo essencial, de cor levemente amarelada e com as 

seguintes características: densidade (25°C) = 0,8700, nD = 1,4650 (25°C) e 

aD = + 13° (25°C). O óleo essencial extraído por CO2 supercrítico, incolor, 

apresentou os resultados: 0,8714,1,4709 e + 11°, respectivamente. Para a 

oleorresina, obtida com hexano, nas mesmas condições, os índices, deram 

os seguintes resultados: 0,8640, 1,4637 e +9° e a cor era esverdeada. A 

análise sensorial deu ligeira vantagem ao extrato obtido por CO2 

supercrítico. 

6.9 - EXTRATO DE ALECRIM 

O rendimento do extrato de alecrim com dióxido de carbono 

supercrítico foi de 2,50%, este continha 3,00% de substâncias não voláteis. 

Na oleorresina extraída com hexano, foram obtidos 3,05% de rendimento, 

esta continha 13% de substâncias não voláteis. Pela hidrodestilação 

obteve-se 1,93% de óleo essencial, de cor levemente amarelada e com as 
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seguintes características: densidade (25°C) = 0,8730, nO = 1,4680 (25°C) e 

aO = + 18° (25°C). O óleo essencial extraído por CO2 supercrítico, incolor, 

apresentou os resultados: 0,8744,1,4739 e + 14°, respectivamente. Para a 

oleorresina, obtida com hexano, nas mesmas condições, os índices, deram 

os seguintes resultados: 0,8670, 1,4667 e +14° e a cor era esverdeada. 

Obteve-se a seguinte classificação decrescente, pelo painel de análise 

organoléptica, considerando-se somente o odor em relação ao alecrim 

padrão: 1°) hidrodestilado, 2°) SFE e 3°) oleorresina. 

6.10 - EXTRATO DE SÁLVIA 

O rendimento do extrato de sálvia com dióxido de carbono supercrítico 

foi de 2,67% de líquido oleoso de cor levemente esverdeada. Na oleorresina 

extraída com hexano, foram obtidos 2,82% de extrato denso, de cor marron

esverdeada. Pela hidrodestilação obteve-se 1,05% de óleo essencial, de cor 

verde clara e com as seguintes características: densidade (25°C) = 0,8750, 

nO = 1,4590 (25°C) e aO = - 3° (25°C). O óleo essencial extraído por CO2 

supercrítico, incolor, apresentou os resultados: 0,8764, 1,4609 e-6°, 

respectivamente. Para a oleorresina, obtida com hexano, nas mesmas 

condições, os índices, deram os seguintes resultados: 0,8840, 1,4657 e-9° 

e a cor era amarelada. A análise sensorial de sabor e odor mostrou nítida 

vantagem para o extrato por SFE, seguido do óleo hidrodestilado e da 

oleorresina. 
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6.11 - EXTRATO DE GENGIBRE 

o rendimento do extrato de gengibre com dióxido de carbono 

supercrítico foi de 3,00%, este continha 4,50% de substâncias não voláteis, 

com densidade = 0,9630, rotação ótica = _20° e índice de refração = 1,5050, 

tudo determinado a 25°C. Na oleorresina extraída com hexano foram 

obtidos 2,50% de rendimento, esta continha 25% de substâncias não 

voláteis e pela hidrodestilação 1,45% de óleo essencial, com densidade = 

0,8760, rotação ótica = _36° e índice de refração = 1,4920, determinados a 

25°C. 

Foram obtidas características degustativas pela determinação do 

índice de pungência em unidades Scoville: 

óleo essencial = zero unidades 

oleorresina = 480.000 unidades 

extrato por SFE = 1.080.000 unidades 

Pela análise organoléptica, considerando sete diferentes variáveis 

olfativas como cítrico, fresco, aldeídico, terpênico, madeira, balsâmico e 

cozido, obteve-se a seguinte classificação: 1°) extrato por SFE, 2°) 

oleorresina e por último, o hidrodestilado. 

6.12 - EXTRATO DE CÚRCUMA 

o rendimento do extrato de cúrcuma com dióxido de carbono 

supercrítico foi de 3,00%. Na oleorresina extraída com hexano foram obtidos 

2,25% de rendimento. Pela hidrodestilação obteve-se 0,15% de óleo 

essencial de cÚrcuma. Pelo método ASTA color "value", obtivemos o valor 

de 15 para o SFE e 14 para a oleorresina extraída com hexano. Na 
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determinação do teor de curcumina, obtivemos os seguintes valores: SFE 

=6,6%; oleorresina com hexano=5,4% e no hidrodestilado não constatamos 

a presença de curcumina. Em presença de álcalis os dois extratos 

apresentaram uma cor marrom avermelhada intensa, mudando para 

amarelo claro em pH ácido. 
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7· DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

7.1· CARDAMOMO E MANGERONA 

Comparando-se o extrato de cardamomo obtido pela extração por 

fluido supercrítico com a oleorresina obtida pela extração com solventes 

(hexano) no Soxhlet, verifica-se que existe uma diferença muito grande no 

conteúdo de substâncias não voláteis. Achou-se 9,50% no extrato por SFE 

e 35% no extrato obtido pela extração com hexano. Acredita-se que o 

hexano solubiliza componentes não voláteis presentes nas amostras, que 

aumentam o rendimento da oleorresina, mas que em nada contribuem para 

o aroma e o sabor (81). Na extração por CO2 supercrítico, esses 

componentes inertes estão em quantidades menores. 

° rendimento do extrato de cardamomo com SFE foi de 7,5%, com um 

conteúdo de substâncias não voláteis de 9,50%. Na extração por hexano, 

embora o rendimento em peso fosse maior (8,25% de oleorresina), o 

conteúdo de substâncias não voláteis também foi mais alto (35%). 

Descontando-se o material inerte, representado pelas substâncias não 

voláteis nos dois extratos, podemos concluir que o rendimento na extração 

por fluido supercrítico foi de fato maior, em termos reais (6,78% contra 

5,36% da oleorresina). Pela hidrodestilação obteve-se 5,05% de óleo 

essencial de cardamomo. Novamente, se calcularmos o rendimento final em 

óleo essencial, podemos verificar que o rendimento na extração por fluido 
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supercrítico foi maior (6,78% contra 5,05% do obtido pela hidrodestilação). 

Essa diferença parece ser devido ao fato de que parte dos componentes de 

baixo peso molecular se perdem durante a hidrodestilação, talvez devido a 

ação da água, talvez pela alta temperatura empregada na destilação, como 

mostrado na figura 19. 

o menor tempo de duração para a extração por fluido supercrftico 

deve-se a maior penetração do solvente nas partículas das sementes. Em 

30 minutos de extração o conteúdo de clorofila foi consideravelmente mais 

baixo no extrato por fluido supercrítico, o mesmo 'acontecendo com a cor do 

extrato, o que diminui também o teor de não voláteis. Isso mostra que a 

solubilidade do óleo de cardamomo em dióxido de carbono supercrítico é 

bastante alta, assim uma quantidade máxima de extrato é obtido das 

sementes de cardamomo, mesmo com uma extração de no máximo 30 

minutos. 

Os extratos de cardamomo e mangerona obtidos por SFE mostraram 

que os produtos, em bom rendimento e na qualidade desejada podem ser 

obtidos ã pressão de 350 bar e 50°C, com apenas 30 mino de contato com 

sementes de cardamomo moídas e de folhas e sumidades floridas de 

mangerona. Esses extratos são verde claros e tem composição química e 

um aroma natural ligeiramente diferente daqueles obtidos por 

hidrodestilação (Figuras 19 e 20) e também daqueles obtidos por extração 

por solventes orgânicos. 

Numa comparação analítica entre os extratos e os destilados, notou-se 

que no extrato, normalmente, o teor de ésteres é mais elevado, enquanto 

que nas condições hidrolíticas da destilação a vapor, uma parte dessas 

substâncias se deteriora. Isso pode ser observado no cromatograma a gás 

do óleo de cardamomo (Figura 19), em relação ao linalool, mais alto no 

hidrodestilado e o acetato de linalila, mais alto no SFE.. No cromatograma a 
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gás do óleo de mangerona (Figura 20), verifica-se claramente que no 

hidrodestilado mal aparecem os sesquiterpenos oxigenados aromáticos, 

relativamente pouco voláteis e termolábeis, presentes no SFE, aparecendo 

em seu lugar hidrocarbonetos monoterpênicos indesejáveis, em grande 

quantidade. 

Detectou-se a presença de outras substâncias, as quais não foram 

estudadas mais detalhadamente, frente ao interesse focalizado nos 

princípios aromáticos (Figura 21). 
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Figura 21: Alguns componentes comuns de óleos essenciais e sua curva de 

pressão em função da temperatura (237, 245, 261) 
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7.2 - GUARANÁ 

As amostras de guaraná estudadas, procedentes de Maués (PA) e de 

Alta Floresta (MT),se mostraram bastante diferentes, no que diz respeito à 

composição química e ao teor de cafeína. Parece-nos que existe uma 

diferença no processamento das sementes e que as sementes procedentes 

do estado do Mato Grosso, não foram adequadamente torradas e porisso 

continham uma quantidade maior de clorofila e outros componentes, o que 

conferiu aos seus extratos a cor esverdeada mais forte e piorou em muito 

sua solubilidade em água, concluindo-se então que a preparação das 

sementes é fator essencial antes da extração por qualquer um dos métodos 

escolhidos. 

As sementes de guaraná continham um teor médio de 5,2% de 

cafeína, os extratos obtidos por SFE apresentaram um teor de cafeína de 

4,8% (Alta Floresta) e 5,1% (Maués), o que dá uma eficiência de extração 

de 92,3% e 98,0%, respectivamente. Estes resultados são bem melhores do 

que os alcançados pela extração por solventes: 3,8% e 4,3% de rendimento 

e 73,0% e 82,7% de eficiência de extração. Em ambos os casos, os extratos 

foram insolúveis em água. No resultado do resíduo seco, podemos observar 

que os extratos de sementes de guaraná da região de Alta Floresta foram 

sempre maiores do que os das sementes originárias de Maués, o que pode 

ser devido a extração de outros componentes presentes nas sementes, 

como óleos fixos e clorofila, o que pode também explicar a baixa 

solubilidade dos extratos em água. Comparando apenas os extratos obtidos 

pelos dois processos de extração entre si, podemos concluir que os por SFE 

são mais específicos, extraindo apenas os componentes responsáveis pela 

sabor e os ativos como a cafeína, o que se confirmou pela melhor avaliação 

destes pelo painel de degustação e pela determinação do teor de cafeína. 

Mas acreditamos ser a diferença entre as sementes entre si, unicamente 
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devido ao preparo das sementes na região de Alta Floresta (MT) e de 

Maués, como comentado anteriormente. 

Como a intenção era de extrair o extrato total do guaraná, foi usado· 

uma pressão de 350 bar, caso se desejasse extrair apenas a cafeína e obter 

o guaraná descafeinado seriam necessários apenas 80 bar de pressilo, na 

temperatura de 50°C. 

7.3 - ACETOGENINAS 

° rendimento de acetogeninas da extração por solventes (11%) e por 

SFE (17%), leva a crer que o maior rendimento obtido pelo CO2 supercrítico 

reflete a contribuição da faixa de temperatura no procedimento por SFE. Na 

análise cromatográfica observa-se uma mancha mais intensa no Rf=0,39, 

correspondente ao componente lipídico do extrato de acetogeninas que 

aparece em ambos os extratos e que na comparação com o óleo de milho, 

leva a crer que se trata de triglicerídios presentes nas sementes de 

anonáceas. As manchas idênticas e mais intensas, nas duplicatas obtidas 

com o extrato por fluido supercrítico, sugerem um maior teor de pureza dos 

extratos assim obtidos. ° dióxido de carbono, com temperatura e pressilo 

críticas relativamente baixas (31,04°C e 73 bar) e devidamente aprovado 

para a extração de gorduras (17, 20, 35, 68, 173, 154, 190), seria uma 

alternativa ideal, não poluente, para as acetogeninas das sementes de 

anonáceas. Qualquer que seja a fonte botânica (267), por causa de seu 

conteúdo extremamente baixo de acetogeninas é gerado um vasto material 

residual, consistindo de lignocelulose, polissacarídios de reserva e 

proteínas, situação que é ainda agravada pelo grande volume de solventes 
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usados e a serem removidos dos extratos. Esta pode ser a melhor 

contribuição de uma SFE baseada no CO2. 

7.4" PIMENTAS PRETA E VERMELHA 

Os constituintes importantes dos condimentos são seu aroma e 

paladar. Para uso industrial, os condimentos oferecem muitas desvantagens 

quando usados em estado natural, principalmente devido a contaminação 

bacteriana, dificuldades de estocagem e processamento e porisso levaram 

as indústrias a usar seus extratos e oleorresinas. As vantagens destes, já 

mencionamos na introdução. O melhor extrato ou oleorresina é a 

preparação que tem aroma, sabor, pungência, isto é, todos os fatores 

organolépticos do condimento e que após diluição, reconstituir 

completamente as características do material de partida. As aplicações se 

extendem principalmente ás indústrias de alimentos e como existem muitos 

condimentos e a lista de constituintes dos condimentos aumenta dia a dia 

em função da sofisticação dos métodos analíticos, apenas consideram-se os 

constituintes mais responsáveis pelo aroma. Nós consideraremos apenas a 

pimenta preta e a vermelha, o coentro, o orégano, o gengibre e a cúrcuma, 

que também podem ser extraídas com dióxido de carbono supercrítico. O 

constituinte principal responsável pela pungência da pimenta preta é a 

piperina (cerca de 98% dos princípios pungentes e quentes). Outros 

componentes são a piperetina, a piperolina A e B e a piperanina, que tem 

estruturas semelhantes (147). 

O extrato obtido da pimenta preta moída pela SFE, apresentou-se 

como uma pasta amarela com um odor muito forte e característico de 

pimenta preta. O grau de extração da piperina foi de cerca de 98%, isto é, 

acima do rendimento mínimo de 95%, descrito pela literatura (147). O teor 
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de piperina no SFE (44%), foi ligeiramente maior do que o extrato obtido 

pela extração por solventes (41,2%) (vide tabela V, página 78). Numa 

análise mais profunda, ambos os extratos atendem às especificações da 

literarura consultada (147). 

o constituinte mais importante dos condimentos de capsicum é uma 

mistura de diversas amidas, os derivados da capsaicina, cujos componentes 

principais são a capsaicina e a diidrocapsaicina. 

A extração por fluido supercrítico da pimenta vermelha moída forneceu 

um óleo vermelho denso e viscoso, com alto grau de pungência (1.200.000 

unidades Scoville) e calculando-se seu grau de extração, como capsaicina, 

obteve-se 97% de eficiência. O rendimento total, comparado ao extrato 

obtido com hexano, foi ligeiramente superior (+ 5,6%), mas a pungência 

desta última foi 26% menor (950.000 unidades Scoville) 

Foi detectada a presença de outras substâncias nos extratos, as quais 

não foram estudadas mais detalhadamente, frente ao interesse focalizado 

nos princípios pungentes das pimentas. 

A extração por fluido supercrítico pode ser uma altemativa ideal para a 

extração da oleorresina de pimenta vermelha, considerando-se o melhor 

rendimento de extração, em menor tempo e principalmente por não existirem 

resíduos de solventes no produto final. 

7.5 - ORÉGANO 

Avaliação sensorial dos aromas de condimentos: Foram encontradas 

diferenças distintas na composição dos extratos, mas a importância destas 
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diferenças no aroma total do condimento não pode ser estimada 

simplesmente com base nos resultados das análises químicas, físicas e 

cromatográfica. O impacto do sabor de um condimento ou uma erva 

consiste, na maioria dos casos, de numerosos compostos que interagem de 

muitos modos entre si, adicionando, potencializando, ou suprimindo um ao 

outro e mesmo causando mudanças na qualidade e aceitação do sabor. 

Análises sensoriais são trabalhosas e demoradas, mas são o único caminho 

para quantificar e caracterizar o impacto total de sabor de misturas 

complexas. 

O aroma é o fator mais importante do extrato quando se trata de 

produtos de sabor e fragrâncias e nos estudos de composição dos extratos 

de condimentos e ervas, utiliza-se a análise sensorial como parâmetro. 

A análise sensorial dos extratos e destilados obtidos colocou o SFE 

em primeiro lugar, seguido do hidrodestilado, que foi 2% superior no 

rendimento total de destilação. Todos os atributos do odor foram percebidos 

de ser menos intensos no hidrodestilado e oleorresinas do que na 

referência. O odor do extrato por SFE foi avaliado de lembrar mais 

proximamente o aroma do condimento referência, recém-moido do que o 

hidrodestilado e a oleorresina. Por tudo isso e considerando as constantes 

físícas obtidas, podemos sugerir a extração por SFE como método 

alternativo para a obtenção de extratos de orégano. 

7.6 -ZIMBRO 

As frutos de zimbro produziram uma massa cerosa com sabor e odor 

característicos, quando extraídos por SFE e por Soxhlet; pela 

hidrodestilação foram obtidos apenas 0,55% de óleo essencial. Ordenados 
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em ordem decrescente de aceitação pelo painel de degustação, a 

preferência foi pelo SFE, seguida pela oleorresina e por último pelo 

hidrodestilado. O rendimento em extrato de zimbro, descontando-se as 

substâncias cerosas é nitidamente superior no SFE (13%), contra os 

10,32% da oleorresina extraida com hexano. As constantes físicas indicam 

que os extratos após desceragem se equivalem. 

7.7 - COENTRO 

Os extratos de coentro forneceram resultados analíticos que os 

colocam dentro das especificações da literatura consultada. A análise 

sensorial deu ligeira vantagem ao extrato obtido por CO2 supercrítico. O 

valor da densidade e do índice de refração ligeiramente superiores do SFE, 

podem indicar uma maior presença de componentes de alto peso molecular 

e uma menor quantidade de monoterpenos que no óleo hidrodestilado. 

Todos os atributos de odor foram percebidos por ser menos intensos nos 

hidrodestilados e oleorresinas do que na referência usada. O odor do 

extrato por SFE foi avaliado de lembrar mais proximamente o aroma do 

condimento recém-moido do que o hidrodestilado e o extrato hexânico. 

7.8 - ALECRIM 

O sabor do extrato por SFE foi avaliado de lembrar mais proximamente 

o aroma do condimento recém-moido do que o hidrodestilado e a 

oleorresina, mas na classificação geral da análise sensorial, o 

hidrodestilado levou uma pequena vantagem sobre o SFE e também a 

oleorresina se aproximou bastante ao sabor do padrão utilizado, o que 
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poderia ser interpretado como sendo consequência da quase ausência de 

substâncias não voláteis nos extratos, tornando-os bastante semelhante 

entre si, apesar da coloração verde do extrato hexânico. 

7.9 - SÁLVIA 

o rendimento teórico (147) é de 0,4 - 11 % de óleo essencial de sálvia. 

O extrato por SFE rendeu 2,67% de óleo essencial, calculado em relação à 

planta seca. Na hidrodestilação obteve-se 1,05% de óleo essencial. Na 

oleorresina com solvente o rendimento foi de 2,82% de extrato. O extrato 

por SFE foi avaliado como sendo mais terpênico e menos doce que a 

referência, isto é, que a planta fresca. Nas discussões entre os analistas, 

descreveu-se os extratos por SFE como os mais terpênicos e picantes, com 

alguma pungência. O carater terpênico estava fortemente associado com o 

extrato do CO2 supercrítico nas avaliações e o distinguiram dos outros 

extratos. Todos os atributos do odor foram percebidos de ser menos 

intensos nos hidrodestilados e oleorresinas do que na referência usada. O 

odor do extrato por SFE foi avaliado por lembrar mais proximamente o 

aroma da planta recém-moida do que o hidrodestilado e do extrato com 

hexano. 

7.10 - GENGIBRE 

O rendimento teórico (literatura) é de 1,5 - 3,0%. Os constituintes 

principais identificados nos extratos são os gingeróis, os shogaóis e a 

gingerona (147, 169). Pelos resultados das características olfativas, o 

extrato por SFE mostrou ser mais completo que os outros dois e também 
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mais próximo em pungência ao do próprio rizoma. Os degustadores 

comentaram e se manifestaram favoravelmente às provas preparadas com o 

extrato por CO2 supercrítico. A densidade (peso especifico), 

significantemente mais alta do extrato por SFE, parece referir-se às frações' 

de mais alto peso molecular extraídas pelo CO2 supercrítico. A rotação ótica 

de menor valor parece referir-se a menor porcentagem de hidrocarbonetos 

monoterpênicos oticamente ativos, presentes no extrato por SFE. Como a 

pungência do gengibre é fator da mais alta importância comercial, pelos 

estudos realizados, podemos recomendar que na extração do gengibre se 

utilize o SFE ou se substitua o hexano por um solvente orgânico diferente 

para se otimizar o processo de extração. 

7.11 - CÚRCUMA 

O maior interesse nesse extrato é a obtenção de corantes alimentícios e o 

rendimento mais alto é o decisivo na avaliação, fator que conferiu nítida 

vantagem ao SFE. O teor de curcumina (6,6%) no SFE é significantemente 

maior do que o obtido por extração com o hexano e por isso a SFE pode 

representar um ótimo processo alternativo para a extração de extratos e 

corante dos rizomas de cúrcuma. 
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8 - CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos neste trabalho sugerem que a SFE pode ser um 

método alternativo para a extração de insumos farmacêuticos, alimentícios 

ou fitoterápicos, sendo um método mais rápido, econômico e que 

proporciona extratos de melhor rendimento total e aroma e sabor mais 

próximos do material de partida do que os métodos convencionais de 

extração usados na comparação. 

O presente estudo pretende demonstrar que a SFE, utilizando dióxido 

de carbono supercrítico, pode ser uma alternativa rápida e econômica para 

a extração de produtos vegetais apoiares e que para se extrair produtos 

mais polares, oferece uma grande variedade de modificadores que podem 

ser adicionados ao processo para permitir a extração e melhorar ainda mais 

o rendimento e a eficiência da extração de insumos farmacêuticos por 

fluidos supercríticos. 

O procedimento utilizado pode servir de base para a extração por 

fluido supercrítico de qualquer insumo farmacêutico e fitoterápico e permitir 

construir um equipamento bem mais simples, seguro e de baixo custo 

operacional do que o utilizados nos nossos experimentos. Trabalhando-se 

com a pressão constante em 350 bar e a temperatura em 50°C foi possível 

extrair com sucesso a maioria dos produtos propostos no presente estudo. 

Esta condição operacional não é difícil de monitorar numa instalação piloto. 
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A revisão bibliográfica revelou que o interesse em fluidos supercríticos 

e suas aplicações está continuando com uma expansão no alcance e na 

sofisticação. Entre as novas tendências estão a maior pesquisa e uso de 

fluidos binários e multicomponentes para otimizar e facilitar essas 

transformações. Aplicações expandiram mais longe que extrações e 

separações para incluir reações, processamento de polímeros, 

processamento de alimentos, reparações ambientais e processos com 

grande grau de complexidade que podem incluir tanto transformações 

físicas como químicas. 
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