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RESUMO 

BURITI, Mateus de Souza. Extração de compostos bioativos da carnaúba (Copernicia 

prunifera) através de CO2 supercrítico. 2020. 107 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – 

Escola Politécnica, Departamento de Engenharia Química, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2020. 

A carnaubeira (Copernicia prunifera (Mill.) H.E. Moore) é uma planta nativa do nordeste 

brasileiro, usualmente encontrada em solos salinos e inundáveis, com grande importância 

econômica na região promovendo também a preservação do bioma nativo e a mitigação da 

pobreza no campo. Extratos da semente e casca foram obtidos por extração Soxhlet sendo 

caracterizados em seguida por cromatografia de camada delgada (CCD) afim de identificar as 

possíveis classes de metabólitos secundários presentes. Compostos com atividade antioxidante 

foram identificados em todas as amostras de frações do fruto, especialmente para as extrações 

alcóolicas da semente onde foram identificados taninos. A extração supercrítica com dióxido 

de carbono (SC–CO2) foi empregada, como alternativa aos métodos convencionais de extração, 

para extrair compostos bioativos do fruto da carnaubeira. Os efeitos da pressão (200 e 300 bar) 

e da temperatura (40 e 80 ºC) sobre o rendimento global foram investigados com diâmetro de 

partícula médio (1,54 mm), vazão de CO2 (2,5 x 10–4 kg/s) e uma razão entre massa de solvente 

e massa de matéria–prima (S/F = 54) mantidos constantes inicialmente. Posteriormente, usou–

se a melhor condição de pressão e temperatura (300 bar/80 ºC) para avaliar efeito de diferentes 

razões S/F (36 e 72) e em menor diâmetro de partícula médio (0,77 mm) no rendimento global.  

O maior rendimento de óleo da semente de carnaúba (6,16%) correspondente a 68% em relação 

à extração Soxhlet foi obtido com S/F de 54, a 80 ºC e 300 bar e 0,77 mm de diâmetro médio. 

Uma avaliação sobre a extração com CO2 supercrítico foi realizado à casca da carnaúba 

estudando os efeitos da pressão (100, 200 e 300 bar), temperatura (40, 60 e 80 ºC) e vazão de 

etanol como cossolvente (0, 0,8 e 1,7 mL/min). O diâmetro geométrico médio igual a 0,49 mm, 

vazão de CO2 de 2,5 x 10–4 kg/s e uma razão S/F de 30 foram mantidos constantes.  Os 

resultados mostraram que o parâmetro de maior influência no rendimento global foi o uso de 

cossolvente que aumentou o rendimento para 13,29 quando a 100 bar, 80 ºC e 1,7 mL/min de 

vazão de etanol. Finalmente, os extratos da semente obtidos foram investigados em termos de 

perfil de ácidos graxos e da quantidade de compostos bioativos. O perfil de ácidos graxos de 

média cadeira (AGMC) foi melhor quando o maior diâmetro médio de partícula, S/F de 54, 80 

ºC e 200 bar foram usados. Enquanto, a quantidade de tocóis foi máxima (354,94 mg/Kg de 

sementes) em S/F de 54, a 80 ºC, 300 bar e 1,54 mm e o α–tocoferol foi o isômero em maior 



quantidade (269,77 mg/Kg de sementes). O β/γ–tocoferol foi encontrada predominantemente 

nas extrações Soxhlet. O método de atividade antioxidante (DPPH) foi realizado para os 

extratos alcóolicos da semente e casca obtidas na etapa de caracterização por CCD e da casca 

por fluido supercrítico. Encontrou–se grande potencial no extrato Soxhlet da semente utilizando 

álcool com IC50 de 82,76 µg/mL. Por outro lado, a fração alcóolica da casca extraída por Soxhlet 

e pelos ensaios preliminares de extração supercrítica da casca não demonstraram capacidade 

inibitória de radicais livres nas concentrações estudadas.  

Palavras–chave: Carnaúba (Copernicia prunifera). Extração por fluido supercrítico. Ácido 

láurico. Tocóis. Compostos fenólicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

BURITI, M. S. Extraction of bioactive compounds from carnauba (Copernicia prunifera) 

using supercritical CO2. 2020. 107 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola 

Politécnica, Departamento de Engenharia Química, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2020. 

The carnauba tree (Copernicia prunifera (Mill.) H.E. Moore) is a plant native to northeast 

region of Brazil which is usually found in saline and poorly drained soils. Its exploitation and 

extractivism has great economic importance for the region providing also the preservation of 

the native biome and the mitigation of poverty in the countryside. The extracts of the skin and 

seeds were obtained by Soxhlet extraction and then characterized by thin layer chromatography 

(TLC) in order to identify the classes of secondary metabolites. The technique identified the 

presence of compounds with antioxidant activity in all samples of fractions of the fruit, 

especially for the alcoholic extractions of the seeds where tannins were identified. Thus, 

supercritical extraction with carbon dioxide (SC–CO2) was used, as an alternative method, to 

extract bioactive compounds from the fruit. The effects of pressure (200 and 300 bar) and 

temperature (40 and 80 ºC) on global yield were investigated with average particle diameter 

(1.54 mm), CO2 flow (2.5 x 10–4 kg/s) and a ration between mass of solvent and mass of raw 

material (S/F = 54) kept constant initially. Subsequently, the best pressure and temperature 

condition (300 bar/80 ºC) was used to study the effect of different S/F rations (36 and 72) and 

a smaller average particle diameter (0.77 mm) on the global yield.  The highest global yield of 

carnauba seed oil was obtained with S/F equal to 54, at 80 ºC and 300 bar when the particle 

diameter was the smallest one. The oil recovery, in those conditions, in comparison to Soxhlet 

extraction was 68%. An evaluation on extraction by supercritical CO2 was carried out on the 

carnauba fruit skin studying the effects of pressure (100, 200 and 300 bar), temperature (40, 60, 

80 ºC) and ethanol co–solvent flow rate (0, 0.8 and 1.7 mL/min). An average geometric 

diameter of 0.49 mm, CO2 flow rate of 2.5 x 10–4 kg/s and an S/F ration of 30 were kept 

constant. The results showed that the parameter with the greatest influence on global yield was 

the use of co–solvent increasing the yield to 13,29% at 100 bar, 80 ºC and 1,7mL/min flow rate 

of ethanol. Finally, the obtained extracts were investigated in terms of fatty acid profile and 

quantity of bioactive compounds. The medium chain fatty acid profile was the highest in the 

largest mean particle diameter, S/F equal to 54, 80 ºC and 200 bar. Meanwhile, tocols content 

was maximum when S/F was held at 54, at 80 ºC and 300 bar when particle size was bigger 

(354.94 mg/Kg seeds) and α–tocopherol was the most present isomer (269.77 mg/Kg seeds). 



β/γ–tocopherol content was found richer in Soxhlet extractions. The antioxidant activity method 

(DPPH) was performed for the alcoholic extracts of seed and fruit skin obtained in CCD step 

and for fruit skin obtained by supercritical extraction. Great antioxidant potential was found in 

the Soxhlet extract of the seed using ethanol with an IC50 of 82,76 µg/mL. On the other hand, 

the alcoholic fraction of the fruit skin extracted by Soxhlet and in the preliminary assays of 

supercritical extraction of the fruit skin did not demonstrate inhibitory capacity of free radicals 

in the studied concentrations.  

Keywords: Carnauba (Copernicia prunifera). Supercritical fluid extraction. Lauric acid. 

Tocols. Phenolic compounds.  
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1. INTRODUÇÃO 

Existe uma crescente procura por produtos alimentícios, farmacêuticos e cosméticos que 

tragam benefícios à saúde humana e qualidade de vida. A procura dá–se pelo crescimento de 

informação da população e pela preocupação com a saúde, movimentando uma indústria que 

cresce no mundo e possui perspectiva de alcançar o valor de 578 bilhões de dólares até 2025, 

segundo relatório da Grand View Research Inc. (2017). Também na América Latina, o Brasil é 

reconhecido como maior mercado de nutracêuticos, segundo o relatório “Avaliação do mercado 

nutracêutico” da PMMI (2019) e mesmo contra todas as expectativas do mercado, devido à 

crise financeira, o campo dos produtos naturais cresceu vertiginosamente entre 2011 e 2016 de 

37 para 220 milhões de dólares (YATES, 2017). Dessa forma, o conhecimento a respeito do 

uso de produtos naturais com propriedades funcionais e compostos nutracêuticos na prevenção 

e/ou tratamento de doenças tem sido tema de diversas pesquisas nas últimas décadas, 

principalmente relacionadas aos possíveis benefícios trazidos por plantas pouco conhecidas. 

Segundo Farnsworth e Soejarto (2010), das 250 mil espécies de plantas superiores apenas 35 a 

70 mil espécies foram utilizadas em alguma cultura e época para fins medicinais.  

Pela sua grande diversidade, a flora brasileira trouxe a atenção de pesquisadores em explorar 

o que se produz no país. De Albuquerque (2012), alerta que a caatinga, entre os biomas 

presentes no país, por anos foi considerada uma vegetação complexa devido à falta de água e 

condições propícias a vida de animais e plantas e por isso pouco estudada. A carnaúba 

(Copernicia prunifera), palmeira brasileira nativa dessa região, faz parte das plantas pouco 

estudadas quando comparadas a outras plantas brasileiras. Escassos estudos são encontrados na 

literatura quanto aos constituintes químicos, principalmente em relação às frações do fruto. 

Diz–se que de sua palmeira tudo pode ser aproveitado, motivo pelo o qual ganhou o nome de 

“árvore da vida”. Suas folhas, além da produção do pó cerífero que é a maior matéria–prima da 

cera de carnaúba, principal potencial econômico, podem ser utilizadas na confecção de peças 

de artesanato, assim como na cobertura de casas e outras construções. O caule da carnaúba é 

utilizado na construção civil e a raiz também é aproveitada, por possuir propriedades 

medicinais, sendo utilizada como medicamento alternativo em várias comunidades. Seu fruto 

pode ter seu epicarpo destinado à alimentação animal e as suas amêndoas podem ser utilizadas 

na alimentação humana e na produção de biodiesel, entretanto há um desperdício significante 

dos frutos, dessa maneira, é necessário um aproveitamento ecológico e socioeconômico mais 

viável dos seus constituintes e compostos bioativos (CARVALHO, 1982; GOMES, J. M. A.; 
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SANTOS, K. B.; SILVA, 2006; QUEIROGA, V. P.; RAMOS, G. A.; ASSUNÇÃO, V. M.; 

ALMEIDA, 2013).  

A escolha do método de extração das matrizes vegetais é de fundamental importância para 

evitar a degradação dos compostos bioativos e também para o direcionamento do uso do extrato. 

Dentre os métodos existentes, o que utiliza fluidos supercríticos têm se tornado foco de estudos 

nos últimos 30 anos. As razões do crescimento do uso dessa técnica são a facilidade no ajuste 

dos parâmetros visando a seletividade dos compostos de interesse, baixas temperaturas 

minimizando a degradação de compostos termossensíveis e produção de apenas um único 

resíduo resultante da matriz sólida esgotada (DALMOLIN, 2013). O dióxido de carbono é o 

composto mais utilizado em processos de extração supercrítica, já que apresenta pressão e 

temperatura críticas baixas, é inerte, apresenta baixo custo e ser não inflamável. Outras 

vantagens em relação aos métodos de extração convencional como o Soxhlet estão os fatos de 

que o solvente pode ser facilmente removido do soluto através da redução da pressão e/ou ajuste 

da temperatura, apresenta menor requerimento energético, possibilita uma rápida extração 

devido à baixa viscosidade, alta difusividade e alto poder de solvatação características do fluido 

supercrítico. Além de que industrialmente o dióxido de carbono é recirculado no sistema 

(BRUNNER, 2005; BRUNNER, 1994).  

Dependendo do composto a ser extraído, a adição de um cossolvente é necessária. O CO2 

possui boa solubilidade com compostos lipofílicos, porém, para extração de compostos 

hidrofílicos como antocianinas e taninos, por possuírem alta polaridade, comumente adiciona–

se cossolvente com o intuito de modificar a solubilidade. O etanol é o cossolvente mais utilizado 

por ser um inócuo tanto para saúde humana quanto para o meio ambiente. Uma forte vantagem 

quando comparado a n–hexano e metanol, particularmente quando a tecnologia supercrítica é 

devotada para aplicações alimentícias, cosméticas e farmacêuticas. Etanol é substancialmente 

polar significando que a adição de pequenas quantidades aumenta expressivamente a polaridade 

do solvente supercrítico (SALGIN, 2007; DE LUCAS et al., 2007). 

A aplicação da tecnologia supercrítica para extração de compostos bioativos de sementes e 

frutos é utilizada desde o final do século XX e continua atual com novos trabalhos sendo 

publicados.  Recentemente, De O. Silva et al. (2019) extraíram óleo da semente de romã, Peng 

et al. (2020) otimizaram os parâmetros de extração para a semente de hibisco e Vardanega et 

al. (2019) obteve extração seletiva de compostos da semente de urucum. Apesar da existência 

de numerosos trabalhos de extração com SC–CO2 de compostos fitoquímicos de vários frutos, 

demonstrado por De Melo, Silvestre e Silva (2014), a literatura carece de informações sobre a 

extração SC–CO2 dos compostos presentes das frações do fruto e semente da carnaúba. Assim, 
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esta dissertação visa a valorização das potencialidades nutracêuticas do fruto e semente da 

carnaúba. Foram investigados os compostos presentes e os efeitos dos parâmetros do processo 

da extração sobre os rendimentos e presença de substâncias de interesse que podem ser 

destinadas as indústrias de alimentos, fármacos e cosméticos. 
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2. OBJETIVO 

O objetivo geral deste trabalho é avaliar os parâmetros de temperatura, pressão, 

diâmetro de partícula e relação S/F na extração dos compostos bioativos da semente e da casca 

do fruto da Carnaúba (Copernicia prunifera) utilizando dióxido de carbono supercrítico.  
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Ácidos graxos 

Ácidos graxos são ácidos carboxílicos (Figura 1) obtidos principalmente da hidrólise de 

triglicerídeos que por sua vez são ésteres de glicerol. Eles não são produzidos pelo organismo 

e precisam ser obtidos a partir da ingestão de alimentos. Os triglicerídeos da dieta alimentar são 

geralmente a principal forma de lipídio entregue ao intestino e representam a principal forma 

na qual os lipídeos são armazenados no organismo (ENGELKING, 2015). Possuem diversas 

funções no corpo como a reserva de energia, ser componente das membranas celulares, 

responsável pelo transporte de nutrientes e vitaminas lipossolúveis, isolante térmico, permite a 

condução do impulso nervoso, protege contra impactos, precursor de hormônios, além de 

melhorar o sabor e textura dos alimentos (RUSTAN; DREVON, 2005). 

Figura 1.  Molécula de ácido graxo de cadeia com 12 carbonos (ácido láurico). 

 
Fonte: Azambuja (2019). 

Ácidos graxos são compostos por um grupo de ácido carboxílico ligado a uma cadeia 

hidrocarbônica que pode ser saturada (não contendo ligações duplas) e insaturada (contendo 

uma ou mais ligações duplas). É bem estabelecido que os ácidos graxos insaturados ajudam a 

diminuir a taxa de colesterol ruim (LDL) e melhoram a taxa de colesterol bom (HDL). Já os 

saturados são gorduras que devem ser consumidas com moderação, uma vez que podem 

aumentar o nível de colesterol LDL no sangue (JUNIOR, C. S.; SASSON, 2013). 

Representando cerca de 30–35% da ingestão total de energia em muitos países industrializados, 

os ácidos graxos são encontrados em óleos vegetais, produtos lácteos, produtos cárneos, grãos, 

peixes gordurosos e óleos de peixes. O ácido graxo saturado mais comum encontrado em 

animais, plantas e microrganismos é o ácido palmítico, enquanto o ácido esteárico é o ácido 

graxo insaturado mais encontrado em animais, alguns fungos e em menor quantidade na maioria 

das plantas. O ácido mirístico tem uma ocorrência variada, ocasionalmente como componente 

majoritário. Enquanto ácidos de cadeias pequenas (8–10 carbonos) são encontrados no leite e 

nos triacilgliceróis do coco. Entre os ácidos graxos insaturados, o ácido oleico é o ácido graxo 

monoenóico mais comum em plantas e animais, também encontrado em microrganismos. Ácido 
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linoleico é um ácido graxo majoritário em lipídios de vegetais. Em animais é derivado 

principalmente de óleos vegetais alimentares (RUSTAN; DREVON, 2005). 

O ácido láurico entre os ácidos saturados tem posição de destaque devido a sua versatilidade 

funcional e seus usos serem estendidos pela hidrogenação, fracionamento e interesterificação. 

Sendo a interesterificação usualmente utilizada com uma mistura de óleos não–láuricos. Entre 

os fins alimentares incluem: óleos de fritura, recheios de biscoitos e bolos, sorvetes, e cadeias 

médias de triglicerídeos.  Segundo Denke e Grundy (1992), o ácido láurico aumenta o teor de 

colesterol total e colesterol LDL se comparado ao ácido oleico, entretanto quando comparado 

ao ácido mirístico não possui tanto efeito maléfico. 

Apesar de menos valorizados que os ácidos graxos insaturados, os ácidos graxos saturados 

chamam cada vez mais atenção, especialmente os presentes em triglicerídeos de média cadeia 

(TMC) com um percentual considerável de ácido láurico. Eles estão sendo introduzidos 

comercialmente para uso em óleos de salada e em cozimentos. O termo TMC (Triglicerídeos 

de Média Cadeia) refere–se a triglicerídeos compostos por glicerol e ácidos graxos com 

tamanho de cadeia entre 6–12 carbonos (MCCARTY; DINICOLANTONIO, 2016). A origem 

do termo se deu em 1968 quando Harkins e Sarett (1968), desenvolveram uma mistura de 

triglicerídeos sintéticos  compostos de 75% de ácido caprílico e 25% de ácido cáprico, sendo 

constatado que o óleo produzido era digerido e absorvido prontamente quando comparado a 

ácidos graxos de cadeias longas (AGLC), como o óleo de milho. O óleo de TMCs mostrou–se 

útil para pacientes com dificuldade de digerir gorduras. E hoje é usado em atletas como reserva 

de energia rápida e em pesquisas médicas. Quando comparado com ácidos graxos de cadeia 

longa, os TMCs são menos propícios de serem armazenados no tecido adiposo, não dão origem 

a metabólitos de “gordura ectópica” que promovem resistência à insulina e inflamação, 

podendo ser também menos propensos a ativar macrófagos (DENKE; GRUNDY, 1992; 

DAYRIT, 2015). São utilizados como suplementação nutricional para pacientes que sofrem de 

mal absorção causada por ressecção intestinal e como componente alimentar para bebês 

(NANDI; GANGOPADHYAY; GHOSH, 2005).  

Marten e colaboradores (2006) reportaram que TMCs possuem efeitos benéficos no 

controle de peso e da glucose, assim como no metabolismo lipídico. É reportado que são 

inibidores de tumores quando em dieta (COHEN; THOMPSON, 1987), e se são misturados 

com fitoesteróis e óleo oleico de canola, podem diminuir o teor lipídico plasmático em homens 

acima do peso (RUDKOWSKA et al., 2006).  

O ácido láurico é também um dos compostos do leite materno, atua como anti-inflamatório 

e possui propriedades antibacterianas e antifúngicas. Possui diversos usos cosméticos, ajudando 



24 

 

no combate ao envelhecimento, é emoliente e umectante (DAYRIT, 2015). Kabara e 

colaboradores (1972) estudaram as propriedades bactericidas de 30 ácidos graxos e seus 

derivados em bactérias, sendo 8 gram–negativas e 12 gram–positivas. Os dados obtidos 

indicaram que o ácido láurico é o maior inibidor de bactérias gram–positivas entre os ácidos 

saturados. Enquanto o ácido monoenóico inibe mais que os ácidos saturados, porém menos 

ativo que os derivados dienóicos.  

3.2 Compostos fenólicos 

Compostos fenólicos são conhecidos por serem metabólitos secundários largamente 

espalhados na natureza. Possuem como estrutura básica um anel aromático podendo ter uma ou 

mais hidroxilas, e são divididos em classes, conforme suas estruturas, e em subclasses, de 

acordo com o número e posição dos seus grupos hidroxilas e de outros grupos substituintes que 

existem na molécula. Segundo Melo e colaboradores (2009), as frutas apresentam variações 

quantitativas e qualitativas na composição desses constituintes em função de fatores intrínsecos 

(cultivo, variedade, estado de maturação) e extrínsecos (condições climáticas e edáficas). Por 

sua vez, a eficácia da ação antioxidante depende da concentração destes fotoquímicos nos 

alimentos (MELO et al., 2008). Os compostos fenólicos são agrupados em flavonoides e não 

flavonoides (ácidos fenólicos). Os principais flavonoides (Figura 2) incluem as antocianinas, 

flavonas, isoflavonas, flavanonas, isoflavonas, flavonóis e as proantocianidinas. A estrutura 

básica dos flavonoides consiste em 15 carbonos distribuídos em dois anéis aromáticos 

interligados ao carbono heterocíclico do pirano, que conforme a oxidação darão nome as 

diferentes classes dos flavonoides (CHEYNIER V, 2005). 

Figura 2. Estrutura química de flavonoides. 

 
Fonte: Angelo e Jorge (2007). 

3.2.1 Antocianinas 

As antocianinas são pigmentos fenólicos naturais que despertam a atenção de pesquisadores 

devido a seus benefícios e inócuos à saúde, o que as tornam possíveis substitutos de corantes 
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sintéticos existentes. Suas fontes são facilmente identificadas devido a sua coloração em frutas, 

flores e folhas responsáveis pelas cores vermelho–alaranjado, rosa, vermelho, violeta, azul, 

roxo de diversas plantas. Encontradas, por exemplo, em bagas, pêssegos, uvas, romãs, acerola, 

açaí, camu–camu e jaboticaba. Elas também podem ser ingeridas através do seu uso como 

aditivo alimentar ou como suplemento encontrado como extrato de fruta rico em antocianinas, 

pós e componentes purificados. A biodisponibilidade das antocianinas é considerada como 

limitada, apesar de que recentes avanços em instrumentação melhoraram a capacidade de uso 

(BRITT, BURTON–FREEMAN; AMANDEEP, SANDHU; INDIKA, 2016; ROMANELLI, 

NATHALIA; DRAGANO, VICENTE, MARQUES, 2016). 

Segundo Castañeda–Ovando e colaboradores (2009) e Garzón (2008), as antocianinas 

também desempenham diversos papéis com propriedades farmacológicas na redução de 

estresse oxidativo, na redução de enfermidades coronarianas, câncer, diabetes, possuem efeitos 

anti–inflamatórios, além de melhoram a percepção visual e o comportamento cognitivo. 

Figura 3. Estrutura química de antocianinas. 

 
Fonte: Adaptado de Ruta e Farcasanu (2019). 

A variação das cores das antocianinas é reflexo das suas diferenças estruturais no 

número de grupos hidroxilas, assim como a presença ou ausência de metilação e glicosilação, 

também contribuindo para distribuição da carga positivamente carregada sobre o anel croma 

aril substituído, como visto na Figura 3.  
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3.2.2 Taninos 

Os taninos são polifenóis solúveis em compostos polares subdivididos em taninos 

condensáveis (protoantocianidinas) e hidrolisáveis (Figura 4). Encontrados com frequência em 

frutas, sementes de leguminosas, grãos de cereais, possuem como função a defesa contra 

ataques de herbívoros, sua sensação de adstringência/amargor no paladar afasta predadores 

(SWANSON, 2003). A presença de taninos é recorrente como atividade antioxidante. 

Os taninos hidrolisáveis são constituídos pela junção de diversas moléculas de ácidos 

fenólicos unidos por uma glucose central e são assim chamados por suas ligações ésteres serem 

passíveis de sofrerem hidrólise por ácidos ou enzimas, desenvolvendo coloração azul com 

cloreto férrico.  Já os taninos condensados são estruturas “poliméricas” de flavonoides (flavan–

3–ol e/ou flavan–3,4–diol), conhecidas como proantocianidinas devido ao fato de apresentarem 

pigmentos avermelhados da classe das antocianidinas (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

FARMACOGNOSIA, 2009; VEGGI, 2013). 

Figura 4. Moléculas de taninos hidrolisáveis (1– hamamelitanino; 2 – aceritanino) e condensados (3 – 

modelo de estrutura genérico). 

 
Fonte: Sociedade Brasileira de Farmacognosia (2009). 

Dentre seus usos na indústria estão listados a transformação de pele animal em couro 

substituindo o uso de metais pesados, precipitação de proteínas, aplicação na indústria de tintas 

e adesivos. Pesquisas sobre atividade biológicas mostraram–se importante contra 

microrganismos, agentes carcinogênicos e causadores de atividade hepática, associados a 

atividade anticarcinogênica, poder anti–inflamatório e cicatrizantes e inibidor de transcriptase 

reversa em HIV (SCALBERT, 1991; ROBERT E. KILKUSKIE ET AL., 1992; CHUNG; WEI; 

JOHNSON, 1998).  
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3.2.3. Tocoferóis e tocotrienóis 

Tocoferóis e tocotrienóis, também conhecidos como Vitamina E, são moléculas anfipáticas 

e solúveis em lipídios que são facilmente oxidados quando submetidos a calor, luz e condições 

alcalinas. Sua molécula é constituída de um anel polar cromanol e uma cadeia hidrofóbica de 

16 carbonos ligados ao anel pelo segundo átomo de carbono. Tocoferóis e tocotrienóis possuem 

quatro isômeros: alfa, beta, delta e gama, que se diferenciam um do outro pelo número e posição 

dos grupos metil no anel cromanol, como visto na Figura 5 (LAMPI, 2005). Eles são 

diferenciados entre si pelo fato de que os últimos apresentam uma cadeia carbônica insaturada 

com três ligações duplas. 

Figura 5. Estrutura química de tocoferóis. 

  

Fonte: Lampi (2005). 

A vitamina E é um nutriente importante para a dieta humana, uma vez que é sintetizado 

apenas pelas plantas, principalmente nas membranas dos cloroplastos e óleos de sementes. De 

acordo com a tabela de referência dietética (INSTITUTE OF MEDICINE, 2006), a quantidade 

de ingestão adequada da vitamina E para homens e mulheres adultos é de 15 mg/dia e o nível 

de tolerância máxima em 1000 mg/dia. Enquanto a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), fixa o valor de ingestão diária em ao menos 10 mg/dia. Os tocoferóis são 

encontrados na maioria dos óleos vegetais e nozes, enquanto tocotrienóis em óleo de palma e 

grãos cereais como o trigo. 

A principal tarefa dos tocóis é evitar os sintomas da deficiência da vitamina E, como 

anormalidades neurológicas. Eles são antioxidantes que quebram reações em cadeia e possuem 

atividade de eliminação de radicais livres de lipídios insaturados. Dentre seus outros efeitos 
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estudados estão a prevenção contra o câncer de próstata, bexiga, e a proteção da pele, sendo 

usados em protetores solar (JIANG et al., 2001; SASSON, 2006).  

O α–tocoferol foi reportado como sendo o isômero bioativo mais eficiente na prevenção da 

peroxidação dos lipídios das membranas celulares. Por sua vez, o γ–tocoferol, também 

abundantemente encontrado nos óleos de sementes, exibe ação antioxidante superior ao α–

tocoferol, protege o sistema cardiovascular e sua concentração no plasma é associada a um 

menor risco de doenças coronárias. Tocotrienóis são considerados por terem efeito positivo 

adicional na saúde, uma vez que induz resposta imune e diminui os níveis de colesterol 

(NESARETNAM; WONG; WAHID, 2007; SEN; KHANNA; ROY, 2007). 

 

3.3 A carnaúba 

A Copernicia prunifera (Miller) H. E. Moore é uma espécie de palmeira brasileira, 

endêmica da região Nordeste. A carnaubeira é frequentemente encontrada nos vales dos rios da 

região da caatinga, principalmente do Parnaíba e seus afluentes (no Piauí), do Jaguaribe, do 

Acaraú e do Cauípe (no Ceará), do Apodi (no Rio Grande do Norte) e do médio São Francisco, 

como mostrado na Figura 6. Também podem ser encontradas palmeiras nos estados do Pará, 

Tocantins, Maranhão e Goiás, no entanto sem produção de pó cerífero. A carnaubeira possui 

preferência por solos argilosos (pesados), aluviais (de margem dos rios), e com a capacidade de 

suportar alagamento prolongado durante a época de chuvas, além de ser bastante resistente a 

elevados teores de salinidade. Apresenta também elevada capacidade ao calor, suportando 

3.000 horas de insolação por ano (ALVES, M. O.; COÊLHO, 2008).  

Diz–se de que de sua palmeira tudo pode ser aproveitado, motivo pelo o qual ganhou o 

nome de “árvore da vida”. Suas folhas, além da produção do pó cerífero, que são a maior 

matéria–prima da cera de carnaúba, podem ser utilizadas na confecção de peças de artesanato, 

assim como na cobertura de casas e outras construções. Seu fruto pode ter seu epicarpo 

destinado à alimentação animal e as suas amêndoas podem ser utilizadas na alimentação 

humana e na produção de biodiesel. O talo da carnaúba é utilizado na construção civil e a raiz 

também é aproveitada, por possuir propriedades medicinais, sendo utilizada como 

medicamento alternativo em várias comunidades (CARVALHO, 1982; GOMES, J. M. A.; 

SANTOS, K. B.; SILVA, 2006; QUEIROGA, V. P.; RAMOS, G. A.; ASSUNÇÃO, V. M.; 

ALMEIDA, 2013) 
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Figura 6. Mapa de ocorrência de Carnaúba (fibra, pó ou cera) na área de atuação de BNB, no ano 

de 2006. 

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2003). 

Graças a sua imensa capacidade de aproveitamento, estima–se que a atividade no Nordeste 

(estados do Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte) ocupe, direta e indiretamente, em torno de 200 

mil pessoas, sendo que a maior concentração de ocupações é no período de safra, no campo, 

nas fases de corte, secagem e extração do pó (ALVES, M. O.; COÊLHO, 2008). Portanto, a 

carnaúba apresenta grande importância econômica para a região e para as pessoas que 

sobrevivem da sua exploração. Com o intuito de intensificar o uso da planta,  Carvalho (1982) 

atentava para a ideia de que a extração de óleo das sementes poderia ser uma indústria 

complementar a de cera de carnaúba e recomendava que estudos fossem feitos no sentido de 

determinar a possibilidade de sua utilização comercial. 

Os frutos da carnaubeira (Figura 7) são encontrados na forma de cacho e com aparência 

preta (quando maduro) ou esverdeada (quando não atingiu a maturação). No fruto encontram–

se a polpa e a semente. A polpa, quando o fruto maduro, tem sabor adocicado e é bastante 

apreciada por crianças. Pode–se também ser extraídos uma espécie de farinha e um leite que, à 

semelhança do leite extraído do babaçu, pode substituir o leite do coco–da–baía na alimentação 

humana. O óleo extraído da semente é comestível e pode ser utilizado na alimentação humana. 

A semente é basicamente aproveitada pelos animais de criação. Torrada e moída, pode ser 

utilizada na composição de mingaus e em substituição ao café na alimentação humana 

(BRAGA, 1976; GOMES, J. M. A.; SANTOS, K. B.; SILVA, 2006; ALVES, M. O.; COÊLHO, 

2008). 
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Além dos usos mencionados, as sementes do fruto da carnaúba passaram a ser estudadas 

como uma possível espécie para produção de biodiesel. Muitos produtores desenvolveram 

interesse nessa atividade, visto que a carnaúba produz frutos em grande quantidade, 

viabilizando o processo (ALVES, M. O.; COÊLHO, 2008). Segundo Braga (1976), o teor de 

óleo contido na amêndoa equivale a 13,65% da composição. A literatura mostra também que a 

extração do óleo das amêndoas já foi realizada por extração Soxhlet usando n–hexano como 

solvente. Queiroga e colaboradores (2013) conseguiram um rendimento da extração Soxhlet 

correspondente a 10,1%.  

Figura 7. Fazenda de carnaúba, fruto, semente de carnaúba. 

 
Fonte: Autor. 

O consumo de frutas tropicais aumenta nos mercados nacionais e internacionais devido ao 

crescimento do conhecimento de suas valiosas propriedades terapêuticas e nutricionais. O 

Brasil possui uma série de frutas exóticas e nativas pouco exploradas com um potencial 

agroindustrial e uma possível fonte de renda paras as populações locais. Dentre elas as 

provindas da carnaubeira, representam uma oportunidade para fazendeiros locais ganharem 

acesso a mercados especiais nos quais os consumidores procuram pelo caráter exótico e a 

presença de compostos bioativos capazes de prevenir doenças degenerativas (ALVES et al., 

2008). Entre os compostos bioativos encontrados na carnaúba estão os compostos fenólicos.  

3.3.1 Bioatividade de extratos do fruto da carnaúba 

 Silva et al. (2005) avaliaram se a Copernicia cerifera, variação da carnaubeira, possuía 

atividade antioxidante e observaram que extratos da polpa indicaram um bom potencial para a 

eliminação de radicais livres. Rufino et al. (2008; 2010), na mesma linha, avaliaram a 



31 

 

capacidade antioxidante de extratos de diversos frutos, incluindo o da carnaubeira, e também 

observaram que o fruto apresenta capacidade antioxidante e bom teor de antocianinas de 4,1 

mg/100g se comparado ao encontrado em outras frutas tropicais como mangaba (0,4 mg/100g), 

umbu (0,3 mg/100g), bacuri (0,3 mg/100g) e murici (0,5 mg/100g). E pelo método de 

branqueamento de betacaroteno a amostra de carnaúba apresentou alto grau de inibição de 

oxidação, assim como o puçá–preto e a jabuticaba. 

Nogueira (2009) produziu geleia a partir do fruto maduro da carnaubeira e afirmou que a 

produção representa uma opção ao pequeno produtor e a fruticultura brasileira. A geleia de 

carnaúba apresentou 51,38 mg/100g de vitamina C, concentração de 1,10 mg/100g e 0,08 

mg/100g, respectivamente de antocianinas e carotenoides. A geleia apresentou boa estabilidade 

durante 120 dias de armazenamento, boa aceitação sensorial e de consumo, como também boa 

estabilidade microbiológica. 

Guimarães (2014) extraiu e caracterizou os ácidos graxos da semente de carnaúba. A 

composição química de ácidos graxos foi determinada por cromatografia gasosa e foi observado 

uma predominância (mais de 74%) de ácidos graxos saturados (ácido láurico, ácido mirístico e 

palmítico) e um percentual 12% de ácido oleico com um rendimento de extração de 

aproximadamente 5%. Sugeriu–se que o óleo da semente poderia ser utilizado potencialmente 

na produção de biocombustíveis, detergentes e cosméticos. 

Calvalcanti (2014) descreveu que obteve óleo da semente da carnaúba através de extração 

com solvente usando hexano e validou seu uso como possível lubrificante. Usando uma 

proporção 1:2 de pó da semente e do solvente, agitou–se a mistura, deixando–a em repouso por 

48 horas, a granulometria foi dividida em diâmetro menores e maiores a 20 mesh conseguindo 

um rendimento de respectivamente, 6,80% e 12,70%. Em sua tese de doutorado Cavalcanti 

(2018) desenvolveu e caracterizou biolubrificante a partir do óleo de carnaúba aditivado com 

micropartículas e nanopartículas de grafite. 

Borges (2016) estudou o efeito do processamento sobre compostos bioativos, atividade 

antioxidante e composição mineral da polpa de carnaúba. Encontrou–se um teor de flavonoides 

de 162,94mg de quercetina/100g de amostra, superior ao de Rufino (2010) e teor de 

antocianinas de 4,31 mg/100g. O maior teor de flavonoides na polpa de carnaúba in natura 

encontrado por Borges (2016) pode estar relacionado às características da composição química 

da matéria–prima (SEBASTIANY; REGO; VITAL, 2009). Os valores de compostos fenólicos 

totais encontrados eram maiores que frutas como a mangaba (169,4 mg EAG/100g), jambolão 

(185,4 mg EAG/100g)  e uvaia (126,5 mg EAG/100g); porém inferior a de juçara (755,3 mg 
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EAG/100g), gurguri (548,5 mg EAG/100g)  e murta (609,6 mg EAG/100g) encontrados por 

Rufino (2010). 

Paim et al. (2017) estudaram os efeitos antihipercolesterolêmicos do extrato aquoso da fruta 

da Copernicia prunifera in vivo em ratos revelando que os extratos reduziam 

hipercolesterolemia, mostrando potencial preventivo contra doenças cardiovasculares sem 

presença de efeitos colaterais. Constatou a presença de pectina e através de cromatografia em 

camada delgada identificou ácidos galacturônicos, galactose e arabinose. 

Silva (2017) fez análise fitoquímica da fruta da carnaubeira através de métodos qualitativos 

de mudança da coloração para detecção de fenóis, taninos, antocianinas, antocianidinas, 

flavonóides, saponinas, esteróides, triterpenóides, leucoantocianidinas, catequinas, flavononas, 

flavonóis e xantonas. Teores de fenóis, taninos e antocianinas foram quantificados sugerindo 

que o fruto possui bom potencial de aplicação, tanto na indústria farmacêutica, quanto na 

indústria de alimentos. Em seu trabalho Silva encontrou apenas 0,65% e 4,95% de material 

graxo em relação a semente e polpa, respectivamente.  

3.4 Extração por Soxhlet  

A extração Soxhlet, nome dado ao aparelho criado em 1879 por Franz von Soxhlet, é 

considerada o principal método utilizado como referência para comparação com outros tipos de 

extração. Baseado na reutilização do solvente através de um refluxo em processo intermitente, 

a extração é facilitada pela transferência do óleo/extrato presente na amostra para o solvente 

utilizado. O processo em si não é seletivo, a natureza do solvente e a temperatura são as 

responsáveis pelo poder de dissolução dos compostos (MELECCHI, 2005). 

O processo apresenta altos rendimentos extrativos, uma vez que há constante renovação 

do solvente em contato com a matéria prima e ocorre em temperaturas relativamente altas. Seus 

principais inconvenientes estão no fato de que faz–se necessário a separação do solvente do 

soluto em posterior operação, requerendo para isso alto gasto energético e a que apesar da 

evaporação desses solventes, podem restar resíduos do mesmo inviabilizando, por vezes, o 

processo para a indústria de fármacos/alimentos (SANTOS, 2013). 

Solventes com baixas solubilidades, como o hexano e éter etílico, são utilizados como 

melhores solventes para extração de gorduras, segundo Ramalho e Suarez (2013). Enquanto os 

de alta solubilidade são direcionados a extração de compostos hidrossolúveis como o caso dos 

taninos e antocianinas. Misturas de solventes podem ser utilizadas como forma de melhorar o 

rendimento da extração assim como na seleção. 
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A seletividade dos compostos através de extração Soxhlet está diretamente relacionada 

ao solvente escolhido para o processo. A solubilidade de solventes está listada abaixo na Tabela 

3.1.  

Tabela 3.1 – Parâmetros de solubilidade de Hanssen para solventes puros. 

Solvente  δd δp δh δ 

Tolueno 18,0 1,4 2,0 18,2 

Hexano  14,9 0,0  0,0 14,9 

Metanol 15,1 12,3 22,3 29,6 

Etanol 15,8 8,8 19,4 26,5 

Água 15,5 16,0 42,3 47,8 

Acetonitrila 15,3 18,0 6,1 24,4 

Acetona 15,5 10,4 7,0 19,9 

Fonte: Adaptado de Barton (1983). 

 

3.5 Extração por fluido supercrítico de matrizes vegetais  

A primeira vez que o comportamento supercrítico foi descrito se deu no início do século 

XIX pelo Barão Charles Cagniard de la Tour, que descreveu uma fase fluida supercrítica que 

viria a chamar de l’état particulier – o estado particular. De la Tour, promoveu um experimento 

com uma bola de sílex em um digestor rotativo preenchido de líquido. Ao rotacionar o digestor 

a bola fazia um barulho ao cruzar a interface líquido–vapor. Ao aquecer além da temperatura 

de ebulição da substância, a partir de certo momento já não se ouvia o barulho da bola 

(DALMOLIN, 2013). 

A descoberta desse estado abriu perspectivas para se explorar novas possibilidades de 

aplicação de fluidos em condições diferentes das já conhecidas. Posteriormente, os cientistas 

começaram a chamar um fluido de supercrítico quando a temperatura e a pressão aplicadas no 

sistema são superiores ao ponto crítico da substância pura. A Figura 8 representa o diagrama de 

pressão versus temperatura de uma substância pura mostrando a delimitação do início da região 

de fluido.  

Nessa região não se consegue distinguir a fase vapor da fase líquida, e dessa forma o 

fluido apresenta propriedades intermediárias com densidades próximas dos líquidos, 

viscosidades baixas próximas as dos gases e altos coeficientes de difusão responsáveis pela boa 

transferência de massa. Devido a sua baixa viscosidade e alta capacidade de difusão, os fluidos 

supercríticos apresentam propriedades de transporte melhores que os líquidos, permitindo que 

as taxas de extração aumentem, resultando em melhores rendimentos nas extrações (SANTOS, 

2012). 
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Figura 8. Diagrama Pressão vs. Temperatura para substância pura. 

 
Fonte: Smith e Van Ness (2007). 

As obtenções de extratos de plantas são majoritariamente feitas por prensagem ou por 

extração por solvente, entretanto a tecnologia de extração supercrítica ganhou espaço e destaque 

nos últimos 30 anos. O uso de técnicas convencionais de extração possui algumas desvantagens 

comparadas à extração supercrítica, como o uso de solventes tóxicos que deixam resíduos no 

extrato, maior consumo energético, a perda de componentes bioativos ao serem processados 

em altas temperaturas e por requerer diversas horas de processo para encontrar rendimentos 

satisfatórios. Já a extração por prensagem tem como seu maior inconveniente pequenos 

rendimentos de extração apesar da boa qualidade dos óleos obtidos. A extração supercrítica tem 

como principal trunfo alcançar rendimentos próximos aos da extração por solvente e ao mesmo 

tempo manter a boa qualidade do extrato obtido por prensagem. Com uma vantagem importante 

de seleção e fracionamento dos componentes extraídos a partir dos parâmetros utilizados na 

extração. Devido a tais vantagens vem sendo utilizado à exaustão como alternativa de métodos 

de extração tradicionais (BOUTIN; BADENS, 2009; FOLLEGATTI–ROMERO et al., 2009; 

BERNARDO–GIL et al., 2011; MACHADO et al., 2013). 

Dentre os fluidos supercríticos, o dióxido de carbono é o mais utilizado uma vez que possui 

uma temperatura crítica próxima à da temperatura ambiente (31 °C), não é tóxico, inflamável 

ou corrosivo, é inerte, barato, sem odor e gosto, fácil de ser encontrado em grandes quantidades 

e com alto nível de pureza. Sendo assim, o CO2 é considerado um solvente ideal para o 

tratamento de produtos naturais. Além do mais, o dióxido de carbono é um extrator de interesse 
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particular para gorduras e óleos, pois o material lipídico possui alta solubilidade nele (GOMÉZ; 

LÓPEZ; DE LA OSSA, 1996; KAPADIA, 2001). 

 De Melo et al. (2014) agruparam em uma revisão, por um período maior que uma 

década, um vasto campo de extratos de matrizes vegetais produtos da pesquisa da extração por 

fluidos supercríticos (EFS), revelando o forte interesse e atenção que os fluidos supercríticos 

conquistaram. Em vista da grande diversidade das moléculas encontradas em matrizes naturais, 

os vegetais são tipicamente pesquisados para mais de uma aplicação. Dependendo da espécie e 

do composto bioativo alvo estudado, os processos de EFS podem ser devotados a diferentes 

vertentes de utilização. Além do mais, foram reunidos os extratos obtidos por EFS de matrizes 

vegetais e são tipicamente uma mistura das seguintes famílias: triglicerídeos, ácidos graxos, 

álcoois graxos, terpenóides, fitoesteróis, tocoferóis, tocotrienóis e fenólicos, como apresentado 

na Figura 9.  

Figura 9. Principais famílias de componentes encontrados em extratos obtidos por extração 

supercrítica de biomassa vegetal. 

 
Fonte: De Melo, Silvestre e Silva (2014). 

 A possibilidade da modulação do poder do solvente, da seletividade dos compostos 

presentes, a eliminação de solventes orgânicos e a ausência da necessidade de outra operação 

unitária pós–extração fizeram com que essa técnica fosse considerada como uma alternativa 

viável, apesar do alto custo de investimento se comparado às extrações tradicionais feitas a 
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pressão ambiente. Entretanto, o processo combinado da extração mais separação é 

relativamente barato e simples de aumentar para escala industrial (REVERCHON; DE 

MARCO, 2006). 

 Ainda de acordo com Reverchon e De Marco (2006),  há um complexo mecanismo entre 

a termodinâmica (solubilidade) e cinética (transferência de massa), assim para uma extração 

bem–sucedida não apenas a solubilidade dos componentes deve ser tomada em conta, mas 

também as resistências à transferência de massa devido a estrutura da matéria prima e 

localização dos compostos a serem extraídos. Devido à complexidade estrutural e a 

variabilidade (estação, tipo e colheita) dos materiais e a grande variedade dos compostos a 

serem extraídos (diferentes pesos moleculares, polaridade), o EFS está longe de ser considerado 

exaustivamente estudado.  

 Assim, a habilidade de remover o soluto da matriz sólida depende de diversos fatores 

como a solubilidade do soluto no fluido supercrítico, interações do soluto–matriz sólida, 

localização do soluto na matriz, a porosidade do leito de extração. Os parâmetros que 

influenciam o rendimento da extração e a solubilidade do soluto no fluido supercrítico foram 

reunidos por Pereira et al. (2010). 

 Os efeitos edafoclimáticos, caracterizados pelas práticas de cultivação, condições 

climáticas e genéticas, são um dos pontos essenciais a serem levados em conta. O rendimento 

e a qualidade do extrato variam consideravelmente, já que os nutrientes do solo podem afetar o 

desenvolvimento da planta e composição do extrato. Huber e Rodriguez–Amaya (2008) 

estudaram os fatores que influenciam a composição de flavonóis e flavonas em alimentos, 

afirmando que os teores de flavonoides nos alimentos são determinados geneticamente, porém, 

são influenciados também por fatores como estação do ano, composição do solo, estágio de 

maturação, preparo, processamento e estocagem. Um exemplo da variação de sazonalidade foi 

observado por Gómez–Coronado e Barbas (2004) na extração supercrítica de α– e γ–tocoferol 

de folhas.  

 Pode–se afirmar que matrizes vegetais são caracterizadas pela complexidade de suas 

estruturas morfológicas e pela variedade do armazenamento dos solutos, localizados na 

superfície das células, entretanto, a maioria localiza–se em espaços intracelulares. Segundo 

Pereira e Meireles (2010), uma vez que esses fatores possuem direto impacto na taxa de 

transferência de massa do processo. Para aumentar a taxa de extração, a matriz vegetal deve ser 

diminuída aumentando a área de transferência de matéria. Entretanto, partículas muito pequenas 

devem ser evitadas uma vez que compactam o leito de extração aumentando a resistência da 

transferência de massa e criando caminhos preferências. Geralmente, para produtos naturais, o 
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diâmetro de partícula varia de 0,25 a 1,80 mm. Devido ao processo de moagem, as partículas 

podem ter formas diferentes e dependendo, a difusão pode ou não ser favorecida (GASPAR et 

al., 2003). 

 Ainda sobre a planta, a quantidade de água presente na matriz vegetal compete com o 

soluto na interação com o solvente, diminuindo o rendimento do processo. Por isso, é 

recomendando uma etapa preliminar de secagem. Entretanto, em alguns casos e presença de 

água é necessária para permitir as interações entre solvente e soluto. Geralmente, é aconselhado 

o uso de umidade até 12% (SNYDER; FRIEDRICH; CHRISTIANSON, 1984; LEEKE; 

GASPAR; SANTOS, 2002). 

 Entre os parâmetros utilizados nos extratores supercríticos um que está diretamente 

relacionado ao equilíbrio termodinâmico é a vazão de solvente utilizado. Kumoro e Hassan 

(2007) propuseram que o aumento progressivo na vazão de solvente diminui a resistência da 

transferência de massa até o equilíbrio ser alcançado. Depois disso, um aumento na vazão de 

solvente com consequente redução do tempo de residência desloca o equilíbrio de forma que o 

solvente deixa o extrator insaturado, diminuindo o rendimento. 

 A seleção de condições de operação depende da classe de componentes alvos. Óleos 

essenciais são extraídos em temperaturas variando de 303 a 333 K e pressões de 100 a 250 bar. 

Aumentar a temperatura e a pressão implica em extração de componentes mais pesados como 

ceras. Essas variáveis do processo afetam diretamente no poder de solvatação do solvente 

devido a variação da densidade do solvente. Geralmente, em pressão constante, o aumento da 

temperatura acarreta na diminuição da densidade do solvente e de seu poder de solvatação. Já 

para uma temperatura constante, o aumento da pressão aumenta a densidade e poder de 

solvatação do solvente. Assim, a solubilidade de solutos em fluidos supercríticos está 

diretamente relacionada a densidade do solvente. A solubilidade é dependente da densidade do 

solvente e das propriedades do soluto, como a massa molecular, polaridade e pressão de vapor 

(PEREIRA; MEIRELES, 2010). 

 O efeito da temperatura na solubilidade é complexo devido a dois fatores: o aumento da 

temperatura aumenta a pressão de vapor do soluto aumentando a solubilidade desse no solvente 

supercrítico, por outro lado, esse mesmo aumento na temperatura reduz a densidade do solvente. 

Esse comportamento chamado de retrogrado foi identificado em diversos sistemas 

(FOLLEGATTI–ROMERO et al., 2009). Güçlü–Üstündag e Temelli (2000) revelaram a 

importância da massa molecular, notando que a solubilidade de ácidos graxos de cadeia menor 

é maior do que o de ácidos de maior cadeia em dióxido de carbono. O mesmo comportamento 

foi encontrado para vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K em CO2 supercrítico (JOHANNSEN; 



38 

 

BRUNNER, 1997). Para compostos isoméricos, propriedades específicas ou a posição do grupo 

na molécula determinam qual componente é mais solúvel. Outro fator a levar em conta é a 

interação soluto–soluto e a soluto–matriz vegetal.  

 A solubilidade de um soluto puro em fluido supercrítico é diferente da solubilidade 

quando em presença de uma matriz sólida (RODRIGUES et al., 2002). O efeito da interação 

matriz–soluto foi estudado, entre alguns estudos, por Goto et al. (1998) que avaliaram a 

extração de óleo essencial no qual o soluto parece ter forte interação com a matriz. A absorção 

de componentes na matriz vegetal e a localização dos componentes, como comentado 

anteriormente, são as principais causas afetando a solubilidade dos componentes em fluido 

supercrítico. Quando acontecem, diferentes relações de equilíbrio (pressão e temperatura) 

devem ser aplicadas (REVERCHON, 1997). Devido à complexidade das matrizes é difícil 

predizer quão forte é a interação matriz–soluto e por isso as condições de processos diferem de 

um para outra até no mesmo grupo de componentes (POURMORTAZAVI; 

HAJIMIRSADEGHI, 2007). Assim, dados de solubilidade de componentes puros em extração 

supercrítica não podem ser usados diretamente a não ser que o soluto não possua nenhuma 

afinidade com a matriz. 

 Mesmo em densidades muito altas, CO2 possui dificuldade em dissolver componentes de 

alta polaridade. A adição de modificadores melhora a eficiência aumentando a solubilidade do 

soluto (SALGIN, 2007). Os efeitos dos modificadores já foram estudados em diversas 

pesquisas. Crê–se que a razão do melhoramento do processo é devido a interação soluto–

cossolvente. Outra explicação é que o inchaço da matriz facilita o contato do soluto pelo 

solvente. O efeito predominante na extração vai depender do tipo de cossolvente, da matriz 

sólida e do soluto desejado (FAHMY et al., 1993). Em alguns casos, acima de certo valor a 

adição de cossolvente não possui mais efeito. A escolha do cossolvente possui grande 

importância uma vez que a sua afinidade com o composto alvo determinará o sucesso de sua 

extração. O metanol é o mais usado para diversas matrizes, entretanto sua toxicidade faz com 

que haja por vezes a preferência por etanol (DE LUCAS et al., 2007). Água é também 

frequentemente usada como cossolvente (BRACHET et al., 2000; VEGGI, 2013).   

 

3.6 Extração supercrítica de ácidos graxos saturados 

Ácidos láuricos podem ser encontrados nas sementes das famílias das palmas, comumente 

localizadas em regiões tropicais. Algumas das palmas com maior valor agregado no comércio 

do mundo são o dendezeiro e o coqueiro. Os frutos dessas árvores são explorados para extração 
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de óleo vegetal. O dendezeiro (Figura 10)  tem uma pequena peculiaridade, a partir dele, 

podem–se extrair dois tipos de óleos: o óleo de palma, extraído da polpa, e o óleo de palmiste 

obtido de sua amêndoa, havendo uma diferença na composição de ácidos graxos presentes, 

enquanto no óleo de palma predominam o palmítico e oleico, no palmiste, encontra–se o láurico 

e o mirístico (GUNSTONE, 2013). No brasil ainda existe o babaçu como palmeira de grande 

importância econômica e nativa do país (OLIVEIRA, N. A.; MAZZALI, M.R.; FUKUMASU, 

H.; GONÇALVES, C.B.; OLIVEIRA, 2019). 

A produção combinada do palmiste e do coco aumentou de 7,7 para 9,6 milhões de 

toneladas nos últimos dez anos com o aumento vindo prioritariamente do óleo de palmiste, que 

é agora o maior óleo láurico. Relacionado ao aumento de área de cultivo de palma levando a 

mais óleo de palma e mais óleo de palmiste. Sua produção encontra–se concentrada na Malásia 

e na Indonésia, e para o óleo de coco nas Filipinas, Indonésia e Índia. Tendo como maiores 

importadores a União Europeia e os Estados Unidos (GUNSTONE, 2013). 

Figura 10. Óleo de palme e óleo de palmiste. 

 
Fonte: Naliaka (2017). 

As palmas são extensamente exploradas economicamente no continente asiático. Apesar da 

grande presença de diversidade de palmas no território brasileiro, o potencial da produção de 

óleos a partir das sementes das palmas brasileiras ainda é pouco explorado. Sendo muitas dessas 

sementes subaproveitadas e desperdiçadas. O babaçu e a carnaúba são exemplos de palmas cuja 

sementes ainda não são valorizadas e possuem grande potencial para produção de ácidos 

láuricos como demonstrado na comparação da composição de ácidos graxos Tabela 3.2: 
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Tabela 3.2. Composição de ácidos graxos em frutos de palma.  

Ácido Graxo  Carnaúba1 Babaçu2  Babaçu3 Babaçu4  Coco5  Palmiste6  

Capróico (C6:0) n.d. 0,10 n.d. 0,20 0,80 n.d. 

Caprílico (C8:0) 0,52 6,50 4,10 4,80 5,40 3,00 

Capríco (C10:0) 0,68 2,70 7,60 6,60 8,40 3,00 

Láurico (C12:0) 39,42 45,80 45,10 44,10 45,40 52,00 

Mirístico (C14:0) 24,90 19,90 16,50 15,40 18,00 15,00 

Palmítico (C16:0) 9,74 6,90 5,80 8,50 10,50 7,50 

Palmitoléico (C16:1) 0,00 n.d. 5,50 n.d. 1,30 n.d. 

Esteárico (C18:0) 2,98 n.d. 0,70 2,70 2,30 2,50 

Oléico (C18:1) 12,16 18,10 11,90 16,10 7,50 16,00 

Linoléico (C18:2) 5,47 n.d. 2,80 1,40 n.d. 1,00 

Linolênico (C18:3) 0,41 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Eicosanóico (C20:0) 0,13 n.d. n.d. 0,20 0,40 n.d. 

Erúcico (C22:1) 0,00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Lignocérico (C24:0) 0,08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fonte: Autor adaptado. 1(GUIMARÃES, W. G.; CAVALCANTE, J. F . M.; QUEIROZ, Z. F.; 

CASTRO, R. R.; NASCIMENTO, 2014), 2(HEIDUSCHKA, A.; AGSTEN, 1930), 3(NOBORI, 1940), 

4(JACKSON, F. L.; LONGENECKER, ) , 5(LONGENECKER, 1939) 6(ARMSTRONG, E. F.; ALLAN, 

J.; MOORE, 1925). 

Alguns estudos relacionados a extração de óleo de palmiste foram desenvolvidos nos 

últimos anos. Norulaini e colaboradores (2004) extraíram óleo de palmiste utilizando tecnologia 

supercrítica e dióxido de carbono como solvente com intuito de prover dados experimentais da 

extração e solubilidade e identificar os efeitos da pressão e temperatura na diminuição do teor 

de ácidos graxos de curta cadeia. Usou como parâmetros temperatura a 80 °C e variou a pressão 

e o tempo de extração entre 276–483 bar e 30–60 min, respectivamente. Uma fração de 1 g de 

extrato foi coletada para verificação da composição de ácidos graxos, notando que o teor da 

composição do óleo de cadeia média decresceu do primeiro fracionamento para o último 

fracionamento (oitavo).  Por outro lado, houve um aumento no teor de ácidos palmítico, 

esteárico, oleico e linoleico do primeiro para o último fracionamento.  

Zaidul e colaboradores (2007) também estudaram o fracionamento do óleo de palmiste 

como uma mistura substituta da manteiga de cacau. Variando a temperatura e pressão entre 40–

80 °C e 207 e 483 bar e resultados parecidos com Norulaini (2004) foram encontrados. Já 

Krishnaiah (2012) também extraíram óleo de palmiste e utilizou etanol como cossolvente para 

obter um óleo rico em tocoferóis. A quantidade de óleo produzido com etanol como cossolvente 

foi maior que quando utilizado dióxido de carbono puro. Cunha (2016) submeteu as sementes 

de dendezeiro a uma extração supercrítica com CO2 como solvente. A extração foi feita com 
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pressões e temperaturas variando de 150–250 bar e 45–50 ºC, respectivamente. A equação de 

Peng–Robinson foi usada para predizer a solubilidade do óleo vegetal em dióxido de carbono.  

Assim como o óleo de palmiste, o óleo de coco também é um recurso natural de 

triglicerídeos de cadeia média representando aproximadamente 60% do teor de óleo total. 

Segundo Dayrit (2015), óleo de coco é rapidamente metabolizado uma vez que a maioria do 

ácido láurico ingerido é transportado diretamente ao fígado e convertido em energia e outros 

metabólitos ao invés de ser estocado como gordura. Nik Norulaini e seus colaboradores  (2009) 

aplicaram SC–CO2 na extração para obtenção dos efeitos de interação dos parâmetros de 

processamento, descobrindo as condições ótimas através da metodologia de superfície de 

resposta. As respostas foram o rendimento da extração e o conteúdo de óleo extraído. A 

extração foi performada nas pressões e temperaturas variando entre 207 a 345 bar e 40 a 80 °C, 

respectivamente. Foi observado que quase todo óleo foi extraído e que embora o rendimento 

aumente com a pressão e temperatura, a quantidade de TMC aumenta com a temperatura, 

diminui com a pressão e diminui com o aumento do consumo de CO2. 

Oliveira e colaboradores (2019) extraíram óleo de babaçu através de tecnologia supercrítica 

sob condições de 40 a 80 ºC e pressões de 250 a 350 bar. O perfil de ácidos graxos foi 

determinado por cromatografia gasosa acoplado a espectrômetro de massas, recuperação de 

óleo alcançou 89,86% nas condições de 80 ºC e 350 bar. As condições não influenciaram a 

composição de ácidos graxos. Os pesquisadores conseguiram uma quantidade máxima de β–

sitoesterol (273,3mg/kg de sementes) a 40 ºC e 250 bar. 

Com o intuito de explorar o potencial de uma das palmas originárias do Brasil, o presente 

trabalho portará especial atenção as sementes da carnaúba para a exploração dos ácidos de 

média cadeia e a presença de compostos antioxidantes como os tocoferóis e tocotrienóis.  

 

3.7 Extração supercrítica de compostos fenólicos 

3.7.1 Extração supercrítica de tocóis 

 A extração de tocóis (tocoferóis e tocotrienóis) já foi abordada para diversas matrizes 

vegetais que estudaram a influência da pressão e temperaturas na quantidade dessas moléculas 

antioxidantes, como mostrado na tabela 3.3. Neste trabalho a influência dessas variáveis na 

seletividade será estudada na quantificação de tocóis presentes no óleo da semente de carnaúba. 
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Tabela 3.3. Extratos ricos em tocóis obtidos por extração por fluido supercrítico a partir de diferentes 

matrizes vegetais. 

Material botânico T (ºC) P (bar) 
Vitamina 

E 
Tocoferóis Tocotrienóis Referências 

Coentro 

(Coriandrum 

stivum L.) 

25–35 100–300  0,007–

0,0229b 
  Illés et al. (2000) 

Tomate Seco 

(Lycopersicon 

esculetum Mill.) 

40–80 300–460  0,984–5,92b 0–0,042b Vági et al. (2007) 

Germe de trigo 

(Triticum 

aestivum L.) 

40–45 276–345 
7,42 – 

21,79b 
  Ge et al.  (2002) 

Germe de trigo 

(Triticum 

aestivum L.) 

44–60 148–602  2,7–7,1b  Gelmez et al. (2009) 

Semente de Uva 

(Vitis vinifera) 
65 250  0,036–

0,265b 
 Bravi et al. (2007) 

Semente de Uva 

(várias 

variedades) 

40–60 370  0,153–

0,569b 
0,388–0,547b Beveridge et al. (2005) 

Oliveira (Olea 

europaea L.) 
40 250–450  7,448–

9,710b 
 De Lucas et al. (2002) 

Folhas de palma 

(Elaeis 

guineeensis) 

35–55 300–500  72–1113b  Birtigh et al. (1995)  

Paprika(Capsicu

m granatum L.) 
25–55 200–400  2,870–

5,084b 
 Gnayfeed et al. (2001) 

Paprika(Capsicu

m granatum L.) 
50 200–400  5,159–

6,789b 
 Daood et al. (2002) 

Romã(Punica 

granatum L.) 
45–65 300  2,587b  Liu et al. (2009) 

Farelo de arroz 

(Oryza sativa 

Linn.) 

45–65 380–480  0,071–

0,127b 
 Imsanguan et al. (2008) 

Sacha Inchi 

(Plukenetia 

volubis L.) 

40–60 300–400  2,06–3,07b 0,14–0,17b 
Follegatti–Romero et al. 

(2009) 

Sesamo (Sesamu 

indicum L.) 
35–55 200–400 

20,44–

46,67b 
  Hu et al. (2004) 

Folha de cerejeira 

(Eugenia 

involucrata) 

40–60 150–200 

 

309,3–

682,7a 

 

Barzotto et al. (2019) 

Semente de 

hibisco (Hibiscus 

sabsdarifa L.) 

40–80 200–300 

 

0,016–

0,056b 
 

Peng et al. (2020) 

Sementes de 

urucum (Bixa 

orellana) 

40–60 100–310 

  0,095–1,170b 

Vardanega et al. (2019) 

Bagaço de 

maracujá 

(Passiflora 

edulis) 

40–60 170–350 

 

0,620–2,60b 

0,550–1,830b 

Viganó et al. (2016) 

Sementes de 

Amaranto 

(Amaranthus spp. 40 

150–650 

112–249a   

Kraujalis et al. (2013) 

 

 
  

   
Continuação da Tabela 
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Material botânico T (ºC) P (bar) 
Vitamina 

E 
Tocoferóis Tocotrienóis Referências 

Bilberry 

(Vaccinium 

myrtillus L.) 

40–60 200–500 

58–129,2b    

Gustinelli et al. (2018) 

Casca de azeitona 

(Olea europaea 

L.) 

40–60 250–350 

114–158c     

Gracia et al. (2011) 

Soja (Glycine 

max) 
40–60 400–500 

  

0,032–

1,411b   
Jokic et al. (2012) 

Semente de 

maconha 

(Cannabis sativa 

L.) 

40–60 300–400 

  

132,49–

292,21c   

Aladíc et al. (2015) 

Semente de 

Romã (Punica 

granatum L. cv. 

Ruby) 40–60 

200–300 

  >26000ª   

O de Silva et al. (2019) 

Farelo de arroz 

(Oryza sativa 

Linn.) 

40–60 300–400 

  

0,214–

0,547b   

Benito–Román et al. 

(2019) 

Semente de 

quinoa 

(Chenopodium 

quinoa Wild.) 

30–130 125–285 

  0,1–14,3a   

Przygoda et al. (2015) 

Fonte: Autor. a mg/kg de matéria prima, b mg/g de óleo, cmg/L. Conclusão da Tabela 3.3. 

3.7.2 Extração supercrítica de taninos e antocianinas 

 A extração de compostos fenólicos, tanto do grupo dos flavonoides como dos ácidos 

fenólicos vem sendo conduzida através de extração supercrítica por alguns pesquisadores como 

mostrado na Tabela 3.4 abaixo. Essa dissertação fará ensaios preliminares de extração 

supercrítica com a casca do fruto da carnaúba. 

Tabela 3.4. – Extratos ricos em taninos e antocianinas obtidos por extração por fluido supercrítico a 

partir de diferentes matrizes vegetais. 

Autor Matriz vegetal Nome popular Composto Parte da planta 

Jiao, G.; Kermanshahi, 

(2018) 
Lonicera caerulea L. Haskap Antocianinas Baga 

Talmaciu et al. (2016) Picea abies Abeto–falso Taninos Casca da madeira 

Cássia et al. (2016) Euterpe oleracea Açaí Antocianinas Resíduo da baga 

Pereira et al. (2016) Myrtus communis L. Mirtilo Antocianinas Folhas e baga 

Maran et al. (2015) Camellia sinensis Chá da Índia Taninos Folhas 

Paes et al. (2014) Vaccinium myrtillus L. Mirtilo Antocianinas Resíduos 

Veggi et al. (2014) Hymenaea courbaril L. Játoba Taninos Casca da madeira 

Do Prado et al. (2014) 
Carya illinoinensis 

(Wangenh) C. Koch 
Pecãn Taninos Nozes 

Conde et al. (2013) Pinus pinaster Pinheiro bravo Taninos 
Alburno e nó de 

madeira 

Cavalcanti et al. (2012) Punica granatum Romã Taninos Folhas 

Pansera et al. (2004) Acacia mearnsii Acacia Negra Taninos Casca da madeira 

Fonte: Autor. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

Este trabalho foi dividido em três etapas: 

• Na primeira etapa, os frutos da carnaúba foram preparados e descascados separando 

a semente da casca para logo em seguida serem caracterizados. Cada parte foi seca 

e triturada, seus compostos foram extraídos por meio de extração Soxhlet, sendo 

identificados utilizando o método de Cromatografia em Camada Delgada (CCD).  

• Na segunda etapa, extratos obtidos a partir da semente pelo método Soxhlet usando 

hexano foram comparados com a extração supercrítica utilizando dióxido de 

carbono em termos do rendimento, perfil de ácidos graxos e na quantidade de 

tocoferóis.  

• Na terceira e última etapa, foram realizados experimentos preliminares de extração 

da casca do fruto da carnaúba por dióxido de carbono supercrítico com e sem adição 

de cossolvente para estudar a influência em relação ao rendimento e do possível 

potencial antioxidante. O potencial antioxidante dos extratos alcóolicos obtidos a 

partir da semente e casca por Soxhlet também foram caracterizados, abrindo 

oportunidades para trabalhos e estudos futuros.  

 

4.1 Preparação da matéria–prima e caracterização 

A matéria prima estudada neste trabalho consiste nos frutos da carnaubeira colhidos nos 

municípios de Angicos e Afonso Bezerra (SisGen: ABF2B66), localizados no estado do Rio 

Grande do Norte, em janeiro de 2019. Os frutos, totalizando uma massa de 13 kg, foram 

selecionados mediante seu estado de maturação (frutos amadurecidos), determinado 

visualmente pela coloração escura do epicarpo e integridade do fruto (aparências, ausência de 

injúrias, podridões).  

Semelhante a Augusta (2011), que seguiu as práticas de processamento de frutas da 

EMBRAPA (2004), os frutos da carnaúba foram congelados em geladeira convencional até 

serem transportados em caixa isotérmica por via aérea a São Paulo, onde ficaram armazenados 

em geladeira convencional (Consul 330, Nº Série: JM1229845, Multibras S/A Eletrodomésticos 

Joinville, Brasil) no LaSPE–USP (Laboratory of Separation and Purification Engineering) a 

temperatura de –18°C até o seu uso. Antes de serem utilizados, foram selecionados, lavados 

para remoção de impurezas superficiais, enxaguados em água corrente e submersos em solução 

de hipoclorito de sódio a 200 ppm de cloro livre por 10 minutos para sanitização. Então, a polpa 
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e as sementes foram separadas manualmente com faca de aço inox, previamente higienizada. 

Seguindo o fluxograma da Figura 11. 

 

Figura 11. Diagrama de fluxo de preparação das amostras. 

 
Fonte: Autor. 

Uma vez da etapa de preparação concluída, as sementes foram armazenadas em sacos 

para posterior secagem em estufa e moagem, enquanto as cascas retornaram ao refrigerador até 

seu uso com a secagem por liofilização e moagem em liquidificador de alta rotação (Spolu, 

Modelo: SPL–022–ECO 2L, Lote: 040919, Itajobi/SP, Brasil).   

4.1.1 Determinação da umidade das sementes  

 A umidade presente nas sementes foi medida de acordo com o método do Instituto 

Adolfo Lutz (2008) modificado. Uma amostra de 100g das sementes foi posta em estufa de 

secagem e esterilização (Tecnal, TE–393/1, Brasil) a uma temperatura de 105°C por 24 horas. 

Snyder e colaboradores (1984) estudaram o efeito da umidade na extração óleos por CO2 

supercrítico para feijões, amendoins e sementes de algodão e reportaram que boas taxas de 

extração ocorriam quando os níveis de umidade estavam entre 3 e 12% se a umidade for maior 

que 12% a extração fica comprometida uma vez que há concorrência entre a extração da água 

e do óleo. Dessa forma, sendo a umidade maior que 12 % as sementes em sua totalidade deverão 
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ir a estufa por 24 horas a 45°C até que a umidade presente inicialmente seja reduzida a menos 

que a quantidade recomendada pela literatura.  

4.1.2 Granulometria da matéria prima 

As amostras de sementes foram trituradas com o auxílio de um moinho de facas 

(Marconi, Brasil). Uma vez moídas, as sementes foram introduzidas em um jogo de peneiras 

de série Tyler de 6 a 200 mesh (A Bronzinox telas metálicas e sintéticas ltda., Brasil). A 

determinação da granulometria para o desenvolvimento do estudo pode ser observada na Tabela 

4.1. Duas frações foram separadas para o estudo do efeito do tamanho da partícula em Soxhlet 

e extração supercrítica. Por apresentarem maior massa retida, as faixas de 8 a 18 mesh (2,36 

mm ≥ �̅�𝑖 ≥ 1,00 mm) e de 18 a 28 mesh (1,00 mm ≥ �̅�𝑖 ≥ 0,6 mm) foram as escolhidas. Foi 

calculado o diâmetro médio (�̅�𝑖) e o diâmetro médio geométrico das partículas (dmg). Para tanto, 

o método ASAE S319.3, recomendado pela ASAE Standards (1998) foi utilizado na seguinte 

equação: 

𝑑𝑚𝑔 = 𝑙𝑜𝑔−1 [
∑ (𝑤𝑖 log �̅�𝑖)

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1

] 

(1) 

Onde �̅�𝑖 =  (𝑑𝑖𝑑𝑖+1)0,5 é o diâmetro médio entre o diâmetro da peneira i e da peneira 

i+1 e 𝑤𝑖sendo a massa retida de sólido na peneira i. 

Tabela 4.1. Especificações do tamanho de partícula das frações trituradas de sementes de carnaúba. 

Tamanho de Partícula 
Abertura di–di+1 

(mm) 
�̅�𝒊 (mm) Massa (g) d mg (mm) 

1 (8–6 mesh) 2,36–3,36 2,82 2,86 1,27 

2 (18–8 mesh) 1,00–2,36 1,54 71,37   

3 (28–18 mesh) 0,60–1,00 0,77 18,05   

4 (70–28 mesh) 0,21–0,60 0,36 5,32   

5 (200–70mesh) 0,07–0,21 0,13 –   

Fonte: Autor. 

Já as amostras da casca foram retiradas e postas em ultrafreezer a –38°C para 

posteriormente serem liofilizadas em liofilizador industrial durante 38h. A casca foi moída em 

liquidificador de alta rotação (Spolu, Modelo: SPL–022–ECO 2L, Lote: 040919, Itajobi/SP, 

Brasil) e introduzida num jogo de peneiras Tyler de 8 a 635 mesh (A Bronzinox telas metálicas 

e sintéticas ltda., Brasil) onde o diâmetro médio de partícula foi calculado através do método 
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citado, como visto na Tabela 4.2. Depois a amostra foi acondicionada em geladeira até seu uso 

ser requerido. 

Tabela 4.2. Especificações do tamanho de partícula das frações trituradas da casca de carnaúba. 

Tamanho de Partícula 
Abertura 

di–di+1 (mm) 
�̅�𝒊 (mm) Massa (g) d mg (mm) 

1 (18–8 mesh) 1,00–2,36 1,54 12,44 0,49 

2 (35–18 mesh) 0,43–1,00 0,65 27,05   

3 (70–35 mesh) 0,21–0,43 0,30 21,63   

4 (200–70mesh) 0,07–0,21 0,13 7,18   

5 (635–200mesh) 0,02–0,07 0,04 0,69   

Fonte: Autor. 

O estudo da obtenção de óleos via extração Soxhlet e com fluido supercrítico das sementes 

e casca da carnaúba, respectivamente, foi realizado conforme diagrama de fluxo de atividades 

realizadas descrito na Figura 12. 

 Figura 12. Diagrama de fluxo das atividades realizadas no presente trabalho. 

Fonte: Autor. 
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4.2 Identificação de compostos em cromatografia de camada delgada (CCD) 

Com o objetivo de avaliar as possíveis classes de compostos presentes no fruto da 

carnaubeira foram realizadas análises por cromatografia em camada delgada (CCD) dos 

extratos da semente, casca e fruto inteiro obtidos com diferentes solventes em extrator Soxhlet. 

O perfil da composição dos extratos foi determinado qualitativamente através da técnica de 

separação por cromatografia em camada delgada (CCD), seguindo as metodologias de 

WAGNER, BLADT e ZGAINSKI (1983) e VEGGI (2013) com algumas modificações. 

Consistindo na separação de componentes de uma mistura através da migração diferencial sobre 

um adsorvente retido em uma superfície. A técnica é largamente utilizada por ser de fácil 

execução, rápida, versátil, com grande reprodutibilidade e custos não elevados. 

Figura 13. Diagrama de fluxo de extração de frações do fruto da carnaubeira. 

Fonte: Autor. 

Os experimentos foram realizados no Laboratório de Fitoquímica, Farmacologia e 

Toxicologia experimental (LAFTex) da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp. O 

diagrama de fluxo representado na Figura 14 foi criado para extração das frações apolares, 

intermediárias e polares de cada parte do fruto por extração Soxhlet. Uma amostra de 30g foi 

pesada para cada extração. Usando um volume de 200 mL de hexano P.A. (Synth, Lote: 191673, 

Diadema/SP, Brasil), diclorometano P.A. (Êxodo científica, Lote: D27043RA, Hortolândia/SP, 
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Brasil) e álcool etílico P.A (LS Chemicals, Lote: EA0256, Ribeirão Preto/SP, Brasil), 

respectivamente e com uma contagem de 10 ciclos de sifonagem, em torno de duas horas. 

Como representado na Figura 15, as extrações foram feitas em triplicatas, totalizando 

27 extrações Soxhlet. A retirada dos solventes das frações com hexano e diclorometano foram 

feitas em capela por convecção forçada. As amostras etanólicas foram rotaevaporadas em 

rotavapor (Buchi R– 114 Heating Bath B–100, Suíça) ligado a uma bomba a vácuo 

(Vacuubrand, Wertheim, Alemanha) e um banho de circulação (Quimis, Brasil). 

Figura 14. Montagem de aparato Soxhlet em triplicata e rotaevaporador Buchi R– 114 com banho de 

aquecimento B–100. 

 
Fonte: Autor. 

Para a verificação das classes de compostos das frações obtidas utilizou–se cromatofolhas 

de alumínio com fase estacionária de sílica gel 60 F254 (Merck KGaA, Lote:HX125996, 

Darmstadt, Alemanha) e fases móveis de acordo com a classe de compostos a serem estudadas 

e em relação a solubilidade dos extratos. Como solução reveladora, utilizou–se para flavonoides 

solução de NP/PEG, para antioxidante o DPPH, para pigmentos não foi utilizado tratamento 

químico, para terpenóides, óleos, ceras e resinas o AS (anisaldeído sulfúrico) e para Taninos 

uma solução aquosa de FeCl3 a 1%. A fase móvel utilizada para flavonoides foi composta de 

acetato de etila (Oxiteno, Lote: 182470, Brasil), ácido fórmico (Êxodo científica, Lote: 

AF10474RA, Brasil), ácido acético glacial (Oxiteno, Lote: 193130, Brasil) e água destilada 

numa proporção 100:11:11:27. Para óleos essenciais, gomas e resina (terpenóides) a fase móvel 

utilizada foi tolueno 99,8% (Sigma–Aldrich Inc., Lote: SHBK5628, St. Louis, EUA) e acetato 

de etila numa proporção 93:7. Uma fase móvel intermediária também foi utilizada para 

verificação de compostos terpênicos Diclorometano–Metanol numa proporção 99:1 em 

amostras apolares, enquanto a fase móvel álcool butílico (Êxodo científica, Lote: AB14063RA, 
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Brasil), ácido acético glacial, água destilada foi feita usando uma proporção 40:10:50, após 

mistura foi colocado em funil de separação para utilização da fase superior. Para o revelador de 

DPPH a fase móvel escolhida foi hexano e acetato de etila  em proporção 80:20 para os extratos 

mais apolares, enquanto para os extratos polares a fase móvel foi álcool butílico, ácido acético 

glacial, água destilada foi feita usando uma proporção 40:10:20, assim como para a 

cromatofolha da presença de antocianinas. Já para o teste de taninos hidrolisáveis o eluente 

utilizado foi acetato de etila, ácido fórmico e água destilada em proporção 90:5:20. 

As soluções de reveladores foram feitas com as seguintes fórmulas: 

• AS: 0,5mL de Anisaldeído 98% (Sigma Aldrich Inc., Lote: STBH3633, St. Louis, EUA) 

misturado com 10mL de ácido acético glacial P.A seguido de 85mL de metanol 99,8% 

(Sigma–Aldrich Inc., Lote: SHBC5717V) e 5mL de ácido sulfúrico concentrado. A 

cromatofolha é aquecida e detectada em UV–365nm. 

• NP/PEG (Natural products–polyethilenglycol reagent): 10 mL de solução metanólica 

1% de difenilborinato de 2–aminoetila (Sigma–Aldrich Inc., Lote: BCBW5814, St. 

Louis, EUA) com 8 mL de solução etanólica de polietilenoglicol–4000 (Oxiteno, Lote: 

220630, Brasil). Detecção de flavonoides em UV–365nm. 

• DPPH: Solução etanólica de 2mg/mL de DPPH 2,2–Difenil–1–picrihidrazil (Sigma–

Aldrich Inc., Lote: STBH7297, St. Louis, EUA). 

• Solução aquosa de Cloreto de Ferro P.A. (Oxiteno, Lote:205098, Brasil) a 1%. 

Foram utilizados extratos diluídos em seus respectivos solventes de extração na 

concentração de 10 mg/mL. Extrato como controle positivo da Arrabidaea chica para os 

extratos polares feito também com concentração de 10 mg/mL e aplicados na placa 

correspondentes ao revelador de cloreto de ferro III e de DPPH. As placas cromatográficas 

foram postas em cuba contendo a fase móvel. Ao fim do processo de capilaridade e após 

secagem, foram aplicados os respectivos reveladores para cada placa. A placa com revelador 

de DPPH permaneceu por 30 minutos sob luz do laboratório para verificação da presença de 

manchas amarelas sobre fundo roxo indicando presença de antioxidantes na amostra. O 

revelador de flavonoides foi exposto em câmara de irradiação ultravioleta em comprimento de 

onda de 365 nm. Enquanto as placas com revelador Anisaldeído foram aquecidas até revelação 

dos compostos.  



51 

 

4.3  Comparação da extração Soxhlet e supercrítica do óleo das sementes 

4.3.1 Extração Soxhlet do óleo das sementes 

A extração Soxhlet foi executada seguindo a metodologia empregada pelo Instituto 

Adolfo Lutz (2008) com algumas modificações. Foi utilizado o aparato experimental da Figura 

15 em duplicata usando 200 mL de hexano como solvente de extração, 20 g de semente de 

carnaúba com uma duração de 8 h seguido de remoção do solvente por destilação à vácuo. 

Foram usados dois diâmetros de partícula para extração. Tal caracterização tem como objetivo 

a determinação do rendimento do óleo extraído da semente da carnaúba para posterior 

comparação com o óleo extraído por fluido supercrítico.  

Figura 15. Aparato experimental de extração Soxhlet. 

 

Fonte: Autor. 

4.3.2 Extração supercrítica do óleo das sementes 

Dióxido de carbono líquido (Oxílumen, Brasil) proveniente de um cilindro é resfriado a 3 

°C por banho termostático (Quimis, Modelo: 214.M.2, Nº de Série: 905443, Brasil) e 

subsequentemente bombeado, passando por uma célula de extração aquecida. O equipamento 

utilizado localizado no LaSPE – USP foi uma unidade de extração supercrítica (Thar 

Technologies, Model SFE–100 System, Pittsburg, EUA), como ilustrado na Figura 16. O 

aparato contém uma célula de extração de aço inoxidável (100 mL de capacidade), um coletor 

flash de extração de ferro inoxidável (250 mL de capacidade), dois trocadores de calor (Thar 
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Technologies Inc., Nº Serial: 2780–2, Pittsburg, EUA), uma bomba de CO2 (Thar Technologies 

Inc., Nº Serial: 66937–7, Pittsburg, EUA), uma bomba de cossolvente (Thar Technologies Inc., 

Nº Serial: A0022755, Pittsburg, EUA) e um controlador de pressão automático (Thar 

Technologies Inc., Nº Serial: 2583–5, Pittsburg, EUA). A temperatura, pressão e vazão de CO2 

do processo são controladas por software conectado ao aparato do extrator pelo software 

ProcessSuit®.  

Uma amostra de 50 g das sementes foi carregada no equipamento para cada extração 

supercrítica. Em um primeiro momento pressões de 200 e 300 bar e temperaturas de 40 e 80 ºC 

foram estudadas para saber seu efeito sobre o rendimento. O solvente escoou a uma vazão de 

2,5 x 10–4 kg/s, utilizando uma razão S/F entre a massa de CO2 (S) e massa de matéria-prima  

(F) alimentada na célula de 54 e um diâmetro de partícula médio de 1,54 mm mantidos 

constantes. A vazão de CO2 foi escolhida como limitação mínima de vazão para o controle da 

pressão do equipamento.  A escolha das pressões e temperaturas seguiram as limitações de 

segurança do equipamento, testes preliminares e estudos de óleos de palmeiras encontrados na 

literatura (NORULAINI et al., 2004; ZAIDUL, I.S.M, NIK NORULAINI, N.A.; OMAR, 

A.K.M.; SMITH JR, 2006; ZAIDUL et al., 2007).  

Figura 16. Esquema de funcionamento do extrator supercrítico da Thar Technologies. C–CO2: 

Cilindro de CO2; CS: Sistema de resfriamento; CSF: Frasco de cossolvente; P–CS: Bomba de 

cossolvente; P–CO2: Bomba de CO2; M: Mixer; HS: Sistema de aquecimento; E: Extrator; P: Purga; 

ABPR: Regulador automático de pressão; F: Flash; MBP: Regulador manual de pressão. 

 

Fonte: Autor.  

Segundo Pereira (2005), se a razão S/F é mantida constante para cada experimento, o 

rendimento global obtido é suficiente para determinar a extensão da influência da temperatura 

e pressão, mesmo se a extração não for considerada exaustiva. Não havendo a necessidade de 

realizar curvas completas de extração para cada condição. 
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Após encontrar a melhor condição de pressão e temperatura no rendimento, experimentos 

adicionais foram realizados nessa condição para o estudo da influência da razão S/F (36 e 72) 

além de um experimento com tamanho médio de partícula menor de 0,77 mm. 

Os rendimentos globais do óleo da semente de carnaúba foram definidos como sendo a 

razão entre a massa de óleo extraída por extração supercrítica e a massa de semente carregada 

no início do processo, como visto na Equação 2. 

𝑋0 (%) =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒 ó𝑙𝑒𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎í𝑑𝑎 (𝑔)

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑛𝑎ú𝑏𝑎 (𝑔)
∗ 100 

(2) 

A recuperação do óleo foi comparada com os extratos etéreos lipídicos obtidos pelas 

extrações Soxhlet em cada tamanho de partícula escolhido, sendo a razão da massa de óleo 

extraído por Soxhlet com a da EFS, como visto na Equação 3. 

𝑅 (%) =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒 ó𝑙𝑒𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎í𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝐸𝐹𝑆 (𝑔)

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒 ó𝑙𝑒𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎í𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑆𝑂𝑋 (𝑔)
∗ 100 

(3) 

4.3.3 Determinação de perfil de ácidos graxos 

A determinação do perfil de ácidos graxos é comumente feita em cromatógrafo gasoso. 

Entretanto, como o ponto de ebulição de ácidos graxos são elevados, um processo de 

derivatização desses óleos transformando os ácidos graxos em ésteres metílicos de ácidos 

graxos faz–se necessário. A preparação de ésteres metílicos de ácidos graxos seguiu a 

metodologia de Hartman e Lago (1973). 

A cromatografia gasosa foi realizada no laboratório de Extração, Termodinâmica 

Aplicada e Equilíbrio de Fases (ExTrAE) da Unicamp com o cromatógrafo gasoso Clarus 600 

(Perkin Elmer, EUA) equipado com detector de chama ionizável (FID) utilizando gás hélio 

como gás de arraste numa vazão de 1,78 mL/min. A coluna empregada foi a DB–WAX com 

espessura de 0,25 mm; comprimento de 30 m; diâmetro de 0,25 mm (Agilent Technologies, 

EUA). A rampa de temperatura da coluna foi programada de 50 ºC a 250 ºC numa taxa de 10 

ºC/min. As temperaturas do injetor e detector foram configuradas para 250 ºC e o volume de 

injeção foi de 1µL. Identificação individual de cada pico de ácido graxo foi performada 

comparando os tempos de retenção dos metis ésteres de ácidos graxos. Os tempos de retenção 

e áreas dos picos foram avaliadas pelo software Total Chrom (versão 6.3.2, Perkin Elmer, 

EUA). Resultados foram expressos como porcentagens relativas da massa total dos ácidos 

graxos. 
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4.3.4 Determinação de tocoferóis e tocotrienóis  

A metodologia usada para identificação e quantificação de tocoferóis e tocotrienóis foi a 

de Ansolin (2017) usando cromatografia de fase reversa sem a necessidade de derivatização. A 

cromatografia de fase reversa não consegue separar os isômeros beta e gama. Entretanto, para 

a maioria dos alimentos essa diferenciação de isômeros não é importante uma vez que a 

quantidade de beta é usualmente baixa de forma indetectável. Dessa forma, o erro é pequeno já 

que as quantidades são comparáveis ou até menor que os desvios obtidos para a concentração 

da junção de beta e gama tocoferol. 

A determinação foi feita usando cromatografia líquida de ultra eficiência acoplada a um 

espectrômetro de massas com fonte de ionização eletrospray (UHPLC/ESI/MS, Waters Acquity 

SQD/UPLC system). Uma coluna Acquity UPLC BEH C18 (1,7µm, 2,1 x 100 mm, Waters) foi 

utilizada tendo como fase móvel Metanol–Água–Hidróxido de amônio em proporção de 

volume de 99:1:0,1, todos HLPC grade (J. T. Baker). (Fase móvel A) e isopropanol (Fase móvel 

B). O espectrofotômetro de massa único em modo negativo foi usado como detector com 

nitrogênio como gás de dessolvatação. A curva padrão dos padrões foram construídas com as 

seguintes concentrações em ppm: 0,02; 0,06; 0,1; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0.  

Padrões de tocoferóis (pureza> 99,5%, Supelco) e tocotrienóis (pureza> 99,5%, 

ChromaDex) e amostras foram diluídas em isopropanol (HPLC grade) em concentração 

aproximada de 8000 µg/mL. As amostras foram filtradas em seringa–filtro de politetraetileno 

hidrofóbico (13 mm de diâmetro e 0,22 µm de tamanho de poro). 

A vazão inicial de 0,2 mL/min durante 6 min, 0,15 mL/min entre 6 e 10 min e 0,2 mL/min 

até o fim da corrida (15 min). O volume de injeção foi de 5 µL e a temperatura da coluna de 25 

ºC. A análise se desenvolveu em triplicata.  

4.4 Ensaio preliminar de extração Supercrítica e avaliação da atividade 

antioxidante da casca e das sementes 

A extração por fluido supercrítico foi avaliada através de extrações preliminares como 

parte de um planejamento experimental com pontos de níveis superiores, inferiores e centrais. 

As variáveis em estudo foram a pressão (100, 200 e 300 bar), temperatura (40, 60 e 80 ºC) e 

vazão de cossolvente (0, 0,8 e 1,7 mL/min). O cossolvente utilizado foi o etanol. A razão S/F 

escolhida foi de 30, com vazão de CO2 de 2,5 x 10–4 kg/s e utilizando 30 g de massa de matéria 



55 

 

prima para cada extração. O objetivo desse estudo é a obtenção do maior rendimento de extrato 

das fases polares da casca da carnaúba por extração supercrítica usando CO2 sem e com adição 

de cossolvente e também maiores atividades antioxidantes dos extratos obtidos.  

4.4.1 Atividade antioxidante avaliada pelo método DPPH. 

A eliminação de radicais livres foi avaliada usando o método DPPH (1,1–difenill–2–

picrihidrazil) (Sigma–Aldrich Inc., Lote: STBH7297, St. Louis, EUA) para os ensaios 

preliminares da extração da casca obtido por extração supercrítica e para os extratos alcóolicos 

da semente, casca e fruto inteiro obtidos por extração Soxhlet na Seção 4.2. Cada extrato foi 

diluído em seu respectivo solvente e fracionado para preparação de diferentes concentrações de 

extrato. 1,0mg/mL será diluído para as concentrações finais de 1000, 500, 250, 125, 62,5 e 

31,25 μg/mL. Logo em seguida, 180 μL da solução de DPPH com absorbância em torno de 

0,650 foi adicionada a 20 μL de cada uma dessas frações de extrato.  Depois de 45 minutos 

reagindo em temperatura ambiente, a absorbância será medida em comprimento de onda de 525 

nm e convertido em porcentagem de atividade antioxidante (AA%) usando a Equação 4.  

𝐴𝐴% = 100 − {
[(𝐴𝑏𝑠𝐷𝑃𝑃𝐻 − 𝐴𝑏𝑠𝐴𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎) ∗ 100]

𝐴𝑏𝑠𝐷𝑃𝑃𝐻
} 

(4) 

 

O branco é composto por 20 μl de etanol com a adição de 180 μL da solução de DPPH.  A 

leitura foi feita no espectrofotômetro VERSAmax Tunable Microplate Reader (Molecular 

Devices, EUA) com auxílio do software SOFTmax Pro. Os resultados são usualmente 

expressos em concentração efetiva a IC50, ou seja, a concentração necessária para diminuir a 

absorbância em 50% quando comparado a uma solução branco. Sendo expresso em μg de 

extrato/mL que por sua vez é calculado por interpolação das concentrações utilizadas e da 

porcentagem de inibição. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Caracterização do fruto da Carnaúba 

A etapa preliminar do presente trabalho é a determinação de algumas características do 

material vegetal que influenciam na extração dos óleos/extratos e para efeito de posterior 

comparação. Dessa forma, a umidade, diâmetro médio das partículas e o teor de lipídios, para 

cada diâmetro da matéria–prima, podem ser observados na Tabela 5.1 comparado com alguns 

outros autores. 

Tabela 5.1. Caracterização das sementes de carnaúba. 

Propriedades Este trabalho Braga (1976) Queiroga (2012) Cavalcanti (2014) 

Umidade (%) 18,50 ± 0,74 10,55 S.D. S.D. S.D. 

Dp (mm) 1,54 0,77 S.D.  S.D. Dp > 0,85 Dp < 0,85 

Teor lipídico (%) 6,38 ± 0,13 9,12 ± 0,10 13,65 10,10 6,80 12,70 

Fonte: Autor. 

Em relação aos diâmetros geométricos de partícula utilizados em estudo foram escolhidos 

os que apresentavam maiores quantidades de massa retidas nas peneiras, dessa forma para a 

extração Soxhlet os diâmetros 1,54 e 0,77 mm foram utilizados. O diâmetro de partícula é uma 

informação importante para a extração, uma vez que influencia a extração dos componentes 

presentes na matriz.  

Além das caracterizações da semente, vale adicionar que as cascas foram secas em 

liofilizador industrial e moídas. O diâmetro de partícula da casca utilizada para as extrações 

Soxhlet de determinação do perfil fitoquímico e testes preliminares de extração supercrítica foi 

de 0,49 mm.  

Nota–se que, com os resultados obtidos, a diminuição do diâmetro médio da partícula 

aumenta o rendimento da extração de óleos por Soxhlet, uma vez que aumenta a área de 

transferência de massa entre o solvente e a matriz vegetal. Salienta–se que o teor lipídico 

encontrado por Braga (1976), Queiroga (2013) e Cavalcanti (2014) foram maiores que os do 

presente estudo. Por outro lado, Silva e colaboradores (2017) encontraram um rendimento de 

teor lipídico para a semente de 0,65% e de 4,95% para a polpa. Isso pode ocorrer devido aos 

efeitos edafoclimáticos, da localização e época em que os frutos foram retirados da carnaubeira 

assim como o uso de diferentes metodologias de extração.  

A umidade pode ser um fator que afeta a extração de compostos de matriz vegetal devido 

à concorrência entre a água e o extrato. Snyder et al. (1984), em seu estudo de extração 
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supercrítica de várias matrizes, apontou que para umidades das sementes entre 3 e 12% não 

havia influência na extração. A umidade apresentada aqui (18,50 ± 0,74 %) mostrou–se bastante 

elevada de tal forma que as sementes foram levadas a estufa para que sua umidade diminuísse 

a aproximadamente 10%. 

Uma vez das caracterizações iniciais concluídas foi possível as extrações Soxhlet para 

determinação do perfil fitoquímico e as extrações supercríticas subsequentes para as sementes 

e cascas. 

5.2 Determinação de perfil fitoquímico por cromatografia em camada delgada 

(CCD) 

Foi realizada a prospecção fitoquímica da espécie Copernicia Prunifera com frutos 

maduros. A fitoquímica tem como objetivo a explanação e documentação dos compostos 

resultantes do metabolismo secundário dos vegetais, através do isolamento e elucidação de suas 

estruturas moleculares. As frutas da carnaubeira foram preparadas seguindo as metodologias 

citadas na seção 4.1 de materiais e métodos, assim como seus processos de secagem e trituração. 

Com intuito de estudar o perfil fitoquímico encontrado no fruto, este trabalho estudou a casca 

e a semente de forma separada, assim como o fruto inteiro para verificar a presença ou não de 

efeitos sinergéticos. O material vegetal seco foi extraído via Soxhlet com solvente apolar 

(hexano), de polaridade intermediária (diclorometano) e polar (etanol), respectivamente, como 

representando no diagrama da Figura 4.4. Os resultados dos rendimentos observados estão na 

Tabela 5.2. 

Tabela 5.2. Rendimento de extrações Soxhlet para o fruto utilizando diferentes solventes de extração. 

Rendimento (%) 

Solvente Semente Casca Fruto 

Hexano 4,48 ± 0,27 0,94 ± 0,09 1,79 ± 0,06 

Diclorometano 0,21 ± 0,03 0,24 ± 0,02 0,23 ± 0,01 

Etanol 4,13 ± 0,07 6,05 ± 0,38 6,08 ± 0,22 

Fonte: Autor. 

Nota–se que os maiores rendimentos de extratos encontrados por essa metodologia estão 

situados na fase polar (extração etanólica) tanto para a casca (6,05 ± 0,38%) como para a 

semente (4,13 ± 0,07%), enquanto a fase intermediária apresentou baixos rendimentos de 

extratos um pouco acima de 0,20%. As extrações com solvente apolar mostraram um bom 

rendimento para as sementes (4,48 ± 0,27%). Levando em conta apenas os rendimentos, seria 

lógico que os extratos prioritários a serem estudados seriam os extratos apolares da semente e 
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polares da semente e da casca. Semelhante ocorreria se o intuito fosse a utilização do fruto 

inteiro sem nenhum tratamento de separação preliminar, os extratos apolar e polar seriam os 

prioritários. Na Figura 17, evidencia–se que o extrato hexânico da semente apresenta cor verde, 

os extratos alcoólicos com presença de sementes mostraram cor vermelha intensa, enquanto os 

outros extratos evidenciaram cores amareladas tendendo ao verde. 

Figura 17. Extrato de fração hexânica (1) e extratos da fração etanólica para sementes (2) para fruto 

inteiro (3). 

 
Fonte: Autor. 

Sabe–se que o rendimento por si só não justifica a extração de determinada parte de uma 

planta. Tão importante quanto saber a quantidade de um extrato, é saber quais os compostos 

presentes nele e como agregam valor ao mesmo. Afinal, para impulsionar o uso de uma planta 

pela indústria é necessário o desenvolvimento de métodos de análise que assegurem a estrutura 

química dos compostos vegetais. Assim, uma vez que as extrações foram feitas, as classes dos 

compostos presentes foram identificadas com a ajuda de técnica de cromatografia em camada 

delgada (CCD). Segundo Carvalho (2007) e Wagner & Bladt (1983), a cromatografia em 

camada delgada é considerada de fácil e rápida execução, custo acessível, reprodutível e consta 

em diversas monografias das Farmacopeias. Os extratos foram numerados de 1 ao 9, sendo do 

1 ao 3 extrações utilizando hexano, 4 ao 6 utilizando diclorometano e do 7 ao 9 utilizando 

etanol. Tendo como parte do fruto extraído em cada grupo, respectivamente, o primeiro a 

semente, o segundo o fruto inteiro e o terceiro a casca. 

O perfil de composição dos extratos para a presença de terpenóides foram feitas com 

três eluentes diferentes como citado na seção 5.2 de materiais e métodos, um apolar (Figura 

18), intermediário (Figura 19–A) e polar (Figura 19–B).  Bandas das cores azuis forte, violeta–
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azul, verde, marrom e cinza são características de álcoois terpenos e éster terpenos. Sabe–se 

também que a presença das cores cinza–azul e violeta–azul podem ser características de 

saponinas glicosídeos. A presença de bandas de tais colorações caracterizando a presença de 

terpenos foram encontradas nas frações hexânicas e em menores quantidades nas de 

diclorometano. A partir de métodos qualitativos de mudança de coloração, Silva et al. (2017) 

encontraram saponinas apenas para o extrato etanólico da semente, já esteróides foram 

encontrados em todos extratos menos no etanólico da polpa e da semente. Salienta-se que Silva 

e seus colaboradores utilizaram frutos verdes, o que pode justificar a diferença em componentes 

nos extratos. No presente estudo foram encontradas bandas de cores cinza–azul e violeta–azul, 

então pode–se afirmar que há probabilidade de presença de saponinas e/ou terpenos. 

Figura 18. Análise dos extratos em CCD utilizando fase móvel e revelador para identificação 

terpenóides. 

 
Fonte: Autor. Frações: 1 – hexânica da semente, 2 – hexânica do fruto, 3 – hexânica da casca, 4 – 

dicloromentânica da semente, 5 – dicloromentânica do fruto, 6 – dicloromentânica da casca, 7 – 

etanólica da semente, 8 – etanólica do fruto, 9 – etanólica da casca. 
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Figura 19. Análise dos extratos em CCD utilizando fase móvel e revelador Anisaldeído Sulfúrico para 

identificação de terpenóides. 19–A) eluente de polaridade intermediária e 19–B) eluente polar. 

 

 
Fonte: Autor. Frações: 1 – hexânica da semente, 2 – hexânica do fruto, 3 – hexânica da casca, 4 – 

dicloromentânica da semente, 5 – dicloromentânica do fruto, 6 – dicloromentânica da casca, 7 – 

etanólica da semente, 8 – etanólica do fruto, 9 – etanólica da casca. 

 

A Figura 20 mostra o comportamento das cromatofolhas em relação à composição dos 

extratos após o uso do revelador de DPPH, ocorrendo mudança da coloração violeta 

(característica do DPPH) para a amarela. Na Figura 20–A, tem–se como fase móvel uma 

mistura majoritariamente apolar havendo presença de bandas amarelas para os extratos 

hexânicos e de diclorometano, notoriamente nos mesmos pontos mostrando a presença de 

mesmo composto com potencial antioxidante. Entretanto, as extrações etanólicas não 

apresentaram eluição dos compostos. Dessa forma, um eluente polar foi utilizado, como 

mostrado na Figura 20–B verificando–se uma forte presença de antioxidantes principalmente 

nos extratos alcoólicos 7 e 8, semente e fruto inteiro, respectivamente. A casca possui um efeito 

antioxidante, mas por sua vez muito menor. Um controle positivo foi feito com a Arrabadaea 

chica conhecida por seu poder antioxidante. Mesmo assim, o poder antioxidante nos extratos 7 

e 8 foram mais evidentes. 
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Figura 20. Análise dos extratos em CCD utilizando fase móvel e revelador de DPPH para 

identificação de atividade antioxidante. 20–A) extratos com eluente apolar 20–B) extratos com eluente 

polar. 

 

Fonte: Autor. Fonte: Autor. Frações: 1 – hexânica da semente, 2 – hexânica do fruto, 3 – hexânica da 

casca, 4 – dicloromentânica da semente, 5 – dicloromentânica do fruto, 6 – dicloromentânica da casca, 

7 – etanólica da semente, 8 – etanólica do fruto, 9 – etanólica da casca, R – Arrabadaea chica. 

Ao utilizar o revelador de flavonoides detectou–se, na Figura 21, bandas azuis e 

vermelhas fluorescentes sob luz UV em comprimento de onda de 365 nm para os extratos 

alcóolicos com presença de semente (extratos 7 e 8). As bandas azuis fluorescentes sugerem a 

presença de ácidos carboxílicos fenólicos, enquanto as bandas vermelhas a presença de 

flavonoides agliconas, provavelmente polihidroxiladas, uma vez que agliconas com alto grau 

de metilação não são muito solúveis em solventes polares. 

Figura 21. Análise dos extratos em CCD utilizando fase móvel e revelador para identificação de 

flavonoides. 

 
Fonte: Autor. Frações: 1 – hexânica da semente, 2 – hexânica do fruto, 3 – hexânica da casca, 4 – 

dicloromentânica da semente, 5 – dicloromentânica do fruto, 6 – dicloromentânica da casca, 7 – 

etanólica da semente, 8 – etanólica do fruto, 9 – etanólica da casca. 
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Também foi feito um cromatograma de placa para pigmentos (antocianinas) usando a 

Arrabadaea chica como controle positivo, que por sua vez é conhecida pela presença de 

antocianinas (PAULA et al., 2014). A presença de áreas vermelhas a azuis–violeta representa a 

presença de antocianinas, enquanto áreas amarelas aponta a presença de croci. Na Figura 22–

A, nota–se como esperando áreas vermelhas para o controle positivo. Enquanto as amostras 

com presença de sementes demonstraram carreamento com pigmentos alaranjados, mostrando 

também a presença de antocianinas, com maior quantidade no extrato 7. 

Figura 22. Análise dos extratos em CCD utilizando fase móvel e revelador para identificação da presença 

de pigmentos sem uso de revelador químico (22–A) e CCD com o revelador cloreto férrico (22–B). 

 
Fonte: Autor. Frações: 7 – etanólica da semente, 8 – etanólica do fruto, 9 – etanólica da casca, R – 

Arrabadaea chica. 

 Na Figura 22–B, pode–se confirmar a presença de substâncias fenólicas da classe dos 

taninos na placa pulverizada com 1% de cloreto férrico em água devido a coloração azul escura 

ou preto. Enquanto para a Arrabadaea chica não apresentou mudança de coloração, já que, 

como esperado, não apresenta taninos. Um possível teste que poderia ter sido feito seria uma 

hidrólise ácida para a confirmação da presença de taninos hidrolisáveis. 

A análise fitoquímica da Copernicia prunifera encontrada por Silva et al. (2017) 

apresentou resultados positivos para fenóis e taninos em todos os extratos. No presente estudo 

foi encontrado taninos apenas nos extratos etanólicos contendo sementes. As antocianinas, 

antocianidinas e flavonoides foram encontrados em extratos em pH 11, excetuando–se a 

extração por hexano do fruto inteiro. Extratos com pH ácido e neutro não promoveram extração 
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desses compostos. Antocianinas não foram encontradas no extrato da casca, apenas nos extratos 

da semente do presente estudo. Leucoantocianidinas, catequinas e flavonóis foram encontrados 

apenas no extrato etanólico da fruta inteira e flavonóis, flavononas, flavonoides e xantonas 

apenas no extrato etanólico da semente no estudo de Silva et al. (2017).  

Com as informações da literatura e os dados obtidos com a CCD, pode–se concluir que a 

fração apolar das sementes apresenta compostos com atividade antioxidante (possivelmente 

tocoferóis e tocotrienóis), assim como a presença de taninos na fração polar das sementes e um 

efeito antioxidante, de menor proporção para a extração da fração polar da casca graças a 

provável presença de antocianinas. Optou–se, então, por começar o estudo a partir da extração 

da fração apolar das sementes e posterior testes preliminares com as outras duas frações 

mencionadas.   

5.3 Extração Supercrítica da semente de Carnaúba  

5.3.1 Rendimento global da extração supercrítica  

Extrações supercríticas foram executadas em diferentes condições de pressão (200 e 300 

bar) e temperatura (40 e 80 ºC). Inicialmente, manteve–se a vazão de solvente, razão S/F e 

tamanho médio da partícula constantes em 2,5 x 10–4 kg/s, 54 e 1,54 mm, respectivamente. O 

dióxido de carbono foi utilizado puro sem a adição de cossolventes e uma massa de 50 g de 

matéria prima foi utilizada. Os ensaios foram realizados em duplicata para determinação do 

rendimento global da extração (X0) e a recuperação de conteúdo lipídico (R) foi determinada 

em comparação com as extrações Soxhlet. Experimentos adicionais foram feitos com a melhor 

condição de pressão e temperatura no rendimento global para estudar a influência de um 

tamanho menor de partícula da semente (0,77 mm) e diferentes razões S/F. Os resultados são 

apresentados na Tabela 5.3. 

Para essas condições experimentais estudadas, o maior rendimento global encontrado foi 

6,16 ± 0,06 % alcançada em uma extração a 300 bar /80 ºC usando um tamanho de partícula 

menor e com razão S/F igual a 54.  Sob essas condições, 68% do óleo obtido por extração 

Soxhlet, utilizando mesmo tamanho de partícula, foi recuperado na extração supercrítica.  

Óleos de palmeiras similares ao óleo de carnaúba também obtiveram o melhor rendimento 

nas condições mais elevadas de pressão e temperatura testadas. Rahman et al. (2012) extraíram 

óleo residual da semente de palmiste, o melhor rendimento foi obtido a 414 bar e 70 ºC. Oliveira 

et al. (2019) encontraram melhor rendimento do óleo de babaçu a 350 bar e 80 ºC. 
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Tabela 5.3. Rendimentos globais das extrações supercríticas geral. 

Parâmetros Temperatura (°C) Pressão (bar) S/F Dp (mm) X0 (%) R (%) 

EFS 1 40 200 54 1,54 2,98 ± 0,05 c 47 

EFS 2 80 200 54 1,54 2,95 ± 0,18 c 46 

EFS 3 40 300 54 1,54 3,75 ± 0,42 bc 59 

EFS 4 80 300 54 1,54 4,29 ± 0,04 b 67 

EFS 5 80 300 36 1,54 3,45 ± 0,04 bc 54 

EFS 6 80 300 72 1,54 4,06 ± 0,00 b 64 

EFS 7 80 300 54 0,77 6,16 ± 0,06 a 68 

Fonte: Autor. Resultados são expressos como valor médio ± erro padrão (n=2); diferença nas letras 

sobescritas na mesma coluna indica diferenças significativas (one–way ANOVA) e teste de Tukey p < 

0,05. 

Zaidul et al. (2006) alcançaram com faixa de tamanho de partícula em torno de  1,5 mm > 

Dp > 0,5 mm, 270 bar e 80 ºC, uma recuperação de 66%, quando comparada a extração Soxhlet. 

A recuperação encontrada no maior rendimento deste trabalho está compatível com a 

encontrado pelos pesquisadores. Entretanto, em pressões maiores que 348 bar e em temperatura 

de 80 ºC a recuperação aumentou para 89%. 

O óleo da semente de carnaúba obtido por EFS não apresenta danos à saúde humana e para 

aplicações em testes in vivo uma vez que o solvente é completamente separado do óleo pelo 

sistema de despressurização do dióxido de carbono. Dessa forma, o óleo é obtido livre de 

resíduos de solvente orgânico. 

5.3.1.1 Efeito da temperatura e pressão no rendimento de óleo de carnaúba 

A Tabela 5.4. mostra que a melhor condição de pressão e temperatura que aumentou o 

rendimento global da extração (4,29 ± 0,04 %) e a recuperação de material lipídico comparado 

com a extração Soxhlet (67%) foi a 300 bar e 80ºC. 

Tabela 5.4. Rendimento globais das extrações supercríticas variando pressão e temperatura. 

Parâmetros Temperatura (°C) Pressão (bar) S/F Dp (mm) X0 (%) R (%) 

EFS 1 40 200 54 1,54 2,98 ± 0,05 b 47 

EFS 2 80 200 54 1,54 2,95 ± 0,18 b 46 

EFS 3 40 300 54 1,54 3,75 ± 0,42 ab 59 

EFS 4 80 300 54 1,54 4,29 ± 0,04 a 67 

Fonte: Autor. Resultados são expressos como valor médio ± erro padrão (n=2); diferença nas letras 

sobescritas na mesma coluna indica diferenças significativas (one–way ANOVA) e teste de Tukey p < 

0,05. 

Pela Tabela 5.4, e realizando uma análise de variância (ANOVA), foi verificado que 

aumentando a pressão em temperatura constante o rendimento é maior no EFS 3 e EFS 4. 
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Mesmo que não haja diferenças significativas entre o experimento EFS 3 e os experimentos 

EFS 1 e EFS 2.  

Isso pode ser explicado pela dependência da densidade do CO2 supercrítico em relação a 

pressão.  Em pressões maiores, a densidade do CO2 supercrítico é maior e assim também seu 

poder de solvatação. A relação entre a densidade e o poder de solvatação afetará os rendimentos 

das extrações. Dessa forma, maior poder de solvatação devido a maior densidade resultará em 

maiores rendimentos de extrações. Nik Norulaini et al. (2004) trabalhando com a temperatura 

constante de 80 ºC, melhoraram o rendimento do óleo de palmiste quando a pressão aumentou 

de 276 para 414 bar. Uma vez que a elevação da pressão aumenta a solubilidade de óleo de 

semente de palmiste de 4,01 para 14,11 g/100g de dióxido de carbono. 

Diferentes tendências foram observadas para cada uma das temperaturas utilizadas. Em 

pressão constante de 200 bar, não houve diferenças significantes observadas entre 40 e 80 ºC. 

Entretanto, em pressões maiores de 300 bar, o rendimento da extração aumentou com o aumento 

da temperatura. A performance da extração supercrítica em pressão constante é principalmente 

afetada pela temperatura devido a dois mecanismos. Ao aumento da temperatura causando 

redução da densidade do CO2 que por sua vez diminui o poder de solvatação. E, por outro lado, 

ao melhoramento na solubilidade devido ao efeito positivo da pressão de vapor dos solutos 

presentes na matriz facilitando a transferência de massa da semente para o solvente. 

Mecanismos similares de temperatura já foram relatados em outros estudos. Zuknik et al. 

(2016) descreveram que a solubilidade do óleo de coco aumenta com a elevação da temperatura 

em pressões entre 310 e 345 bar, enquanto para pressões entre 207 e 241 bar a solubilidade 

diminui com o aumento da temperatura. Em pressões entre 275 e 305 bar, uma região de 

cruzamento da solubilidade foi observada. Nessa região, a solubilidade do dióxido de carbono 

supercrítico é quase independente da temperatura. 

Observou–se por fim que a solubilidade é independente da temperatura em uma pressão 

de 295 bar. O mesmo comportamento também foi notado por Nik Norulaini et al. (2009) ao 

observaram que em pressões menores a 283 bar, o rendimento da extração diminuía com o 

aumento da temperatura, enquanto para pressões maiores, o rendimento aumentava com a 

temperatura. 

Para demonstrar a variedade do comportamento de extração de extratos de diversas plantas 

de acordo com os componentes presentes na mistura, pode–se exemplificar com a pesquisa de 

Follegatti–Romero et al. (2007) que descreveram a inversão do comportamento do rendimento 

com a temperatura em pressão de 300 bar, onde houve uma diminuição no rendimento da 

extração de Sacha inchi quando aumentaram a temperatura de 40 ºC para 50 ºC. Tal 
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comportamento é explicado devido ao perfil de ácidos graxos de Sacha inchi majoritariamente 

com cadeia longas, e assim, precisa–se de maiores pressões para solubilização do que ácidos de 

cadeia menores. 

5.3.1.2 Efeito da razão S/F no rendimento de óleo de carnaúba 

Encontrado que o melhor rendimento e recuperação de fração lipídica deu–se no 

experimento EFS 4, as condições de pressão e temperatura (300 bar/80 ºC) foram repetidas e a 

razão S/F variou para 36 e 72 (Tabela 5.5). 

Tabela 5.5. Rendimento globais das extrações supercríticas variando a razão S/F de extração. 

Parâmetros Temperatura (°C) Pressão (bar) Razão S/F Dp (mm) X0 (%) R (%) 

EFS 4 80 300 54 1,54 4,29 ± 0,04 b 67 

EFS 5 80 300 36 1,54 3,45 ± 0,04 bc 54 

EFS 6 80 300 72 1,54 4,06 ± 0,00 b 64 

Fonte: Autor. Resultados são expressos como valor médio ± erro padrão (n=2); diferença nas letras 

sobescritas na mesma coluna indica diferenças significativas (one–way ANOVA) e teste de Tukey p < 

0,05. 

EFS 5 mostrou que a razão S/F não é suficiente para chegar na terceira fase, enquanto a 

razão S/F de 54 utilizado inicialmente (EFS 4) é suficiente. A extração utilizando razão S/F de 

72 mostrou uma leve diminuição do rendimento, porém o teste de Tukey aplicado mostrou que 

essa diminuição, na realidade, não é significativamente diferente do rendimento quando 

utilizou–se S/F de 54. O que significa que não importando o aumento para além da razão S/F 

igual a 54 o nível de rendimento alcançado continuará o mesmo, uma vez que pode ser 

concluído que o terceiro estágio foi alcançado (mecanismo de difusão). 

5.3.1.3 Efeito do tamanho de partícula no rendimento do óleo de carnaúba 

Assim como para o estudo da influência da variação da razão S/F, as condições de pressão 

e temperatura (300 bar/80 ºC) do melhor rendimento obtido na EFS 4 foram repetidas e o 

tamanho de partícula das sementes foi diminuído de 1,54 para 0,77 mm (Tabela 5.6). 

Tabela 5.6. Rendimento globais das extrações supercríticas variando diâmetro de partícula. 

Parâmetros Temperatura (°C) Pressão (bar) S/F Dp (mm) X0 (%) R (%) 

EFS 4 80 300 54 1,54 4,29 ± 0,04 b 67 

EFS 7 80 300 54 0,77 6,16 ± 0,06 a 68 

Fonte: Autor. Resultados são expressos como valor médio ± erro padrão (n=2); diferença nas letras 

subescritas na mesma coluna indica diferenças significativas (one–way ANOVA) e teste de Tukey p < 

0,05. 
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O ensaio EFS 7 obteve melhor rendimento global de óleo de carnaúba (6,16%) 

confirmando o mesmo comportamento encontrado na extração Soxhlet de que o rendimento é 

afetado pelo diâmetro da partícula da matriz vegetal. Embora as recuperações, quando 

comparadas em seus respectivos tamanhos de partícula (1,54 e 0,77 mm), nos experimentos 

EFS 4 e EFS 7 apresentaram recuperações de teor lipídicos similares de 67 e 68%, 

respectivamente. 

O rendimento global de extração encontrado é altamente influenciado pelo tamanho de 

partícula na extração supercrítica, esse incremento no rendimento do óleo é devido ao aumento 

da área de contato da superfície e a abertura das células das plantas, diminuindo a resistência 

interna da transferência de massa. Quando a amostra moída é aquecida para a temperatura 

requerida do sistema, o óleo transfere–se para a área externa da partícula tornando–se mais 

atingível pelo solvente. O fenômeno da extração, graças a diminuição de partícula, ocorre em 

períodos menores de tempo. 

Outros pesquisadores reportaram anteriormente que ao usarem tamanhos de partícula 

menores havia aumento da quantidade de óleo extraído. Rahmar et al. (2012) encontraram 

melhor rendimento de óleo residual de semente de palmiste em tamanhos de partícula de Dp ≤ 

0,15 mm do que a Dp ≤ 0,45 mm. Já em tamanhos de partícula menores a Dp ≤ 0,106 mm 

notaram diminuição do rendimento. Jahongir et al. (2019) estudaram a extração de óleo da 

semente de rosa canina em diferentes diâmetros de partícula a 300 bar e 50 ºC. Encontraram 

que a recuperação do óleo em comparação com a extração de Soxhlet saltou de 10,66% em 

tamanho de partícula na faixa de 0,7 mm < Dp < 1,4 mm para 94,1% de recuperação em tamanho 

de partícula menor do que Dp < 0,27 mm. 

 

5.3.2 Perfil de ácidos graxos 

Ácidos graxos são os componentes de óleos vegetais mais estudados. Ácidos graxos 

insaturados são comumente pesquisados devido a sua capacidade de diminuir os riscos de 

doenças coronárias. Entretanto, ácidos graxos saturados possuem seu próprio interesse de 

potencial econômico uma vez que pode ser usado na indústria de alimentos, farmacêutica e de 

cosméticos (NIK NORULAINI, N.A.; SETIANTO, W.B.; ZAIDUL, I.S.M.; NAWI, A.H.; 

AZIZI, C.Y.M; OMAR, 2009). 
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Tabela 5.7. Teor total de ácidos graxos nos extratos da semente de carnaúba. 

Assim como o óleo de palmiste, de coco e de babaçu, o óleo da semente de carnaúba 

possuem composição similar com presença majoritária de ácido láurico. Os óleos obtidos por 

extração Soxhlet e extração supercrítica deste trabalho foram comparados na Tabela 5.7 com o 

intuito de apresentar qual ensaio apresentou melhor perfil de ácidos graxos de média cadeia 

(AGMC) e ácidos láuricos. Como esperado em comparação com a literatura, o principal ácido 

graxo encontrado foi o ácido láurico. O melhor perfil de concentração desses ácidos foi no EFS 

2 na condição de 200 bar/80 ºC. Como visto para análise dos rendimentos globais, os 

experimentos adicionais com o melhor rendimento foram também caracterizados para estudar 

o comportamento em diferentes S/F e em diferente tamanho de partícula. 

Extração por fluido supercrítico resultou em maior concentração de ácidos graxos de média 

cadeira (AGMC) e, principalmente, ácido láurico no óleo, quando comparado as extrações 

Soxhlet em todos os ensaios. Exceto no experimento EFS 3 a 40 ºC/300 bar quando o perfil 

  Concentração de ácidos graxos em % g/100g 

  Ácidos graxos SOX1 SOX2 EFS1 EFS2 EFS3 EFS4 EFS5 EFS6 EFS7 

  C8:0 0.39 0.53 0.55 0.61 0.50 0.54 0.56 0.56 0.55 

  C10:0 0.60 0.70 0.69 0.69 0.64 0.70 0.73 0.69 0.69 

  C12:0 38.74 39.97 40.33 42.32 36.06 40.90 41.13 40.77 40.06 

  C14:0 24.32 24.04 24.06 23.62 21.26 23.90 23.66 23.68 23.63 

  C16:0 10.12 9.96 9.79 9.43 8.61 9.72 9.62 9.69 9.87 

  C16:1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  C18:0 4.26 4.06 4.06 3.82 3.57 3.89 3.92 3.92 3.90 

  C18:1 16.26 15.73 15.61 14.93 13.94 15.59 15.57 15.69 16.04 

  C18:2 4.86 4.87 4.76 4.45 10.43 4.63 4.67 4.85 5.13 

  C18:3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  C20:0 0.15 0.14 0.15 0.13 0.00 0.14 0.14 0.15 0.13 

  C22:0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  C22:1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  C24:1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  AGS 78.58 79.40 79.63 80.62 70.64 79.79 79.76 79.46 78.83 

  AGMI 16.26 15.73 15.61 14.93 13.94 15.59 15.57 15.69 16.04 

  AGPI 4.86 4.87 4.76 4.45 10.43 4.63 4.67 4.85 5.13 

  AGMC 39.73 41.20 41.57 43.62 37.20 42.14 42.42 42.02 41.30 

Fonte: Autor. C8:0 (ácido caprílico); C10:0(ácido cáprico); C12:0(ácido láurico); C14:0 (ácido 

mirístico); C16:0 (ácido palmítico); C16:1 (ácido palmitoleico); C18:0 (ácido esteárico); C18:1 (ácido 

oleico); C18:2 (ácido linoleico); C18:3 (ácido linolênico); C20:0 (ácido eicosanóico); C22:0 (ácido 

beénico); C22:1 (ácido erúcico); C24:0 (ácido lignocérico); AGS (ácidos graxos saturados); AGMI 

(ácidos graxos monoinsaturados); AGPI (ácidos graxos polisaturados); AGMC (ácidos graxos de média 

cadeia); SOX (extração Soxhlet); EFS(extração por fluido supercrítico). 
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teve pior concentração de ácido láurico a 36,60% e maior extração de ácido linoleico com 

concentração de 10,43%. Enquanto o melhor perfil com maior concentração de ácido láurico 

foi encontrado como sendo 42,32% no ensaio EFS 2 a 80 ºC e 200 bar, aquele que havia 

apresentado menor rendimento global. O melhor experimento com extração supercrítica possui 

concentração de AGMC 2,42% maior do que a da melhor concentração encontrada na extração 

Soxhlet. 

Pode ser notado que a temperatura possui influência positiva na concentração de ácido 

láurico, quando comparadas em pressões constantes de 200 e 300 bar. Em ambas pressões 

houve aumento na concentração de AGMC quando a temperatura foi elevada de 40 para 80 ºC. 

Entretanto, a pressão apresentou comportamento inverso ao da temperatura. Em temperaturas 

constantes de 40 e 80 ºC, houve redução significante no perfil de AGMC quando a pressão 

aumentou de 200 para 300 bar. Aumentar a pressão facilita a saída de ácidos graxos de longa 

cadeia que possuem maior massa molecular. Dessa forma, o aumento da pressão mantendo a 

temperatura constante deve ser evitado já que há risco de maior extração de ácidos de longa 

cadeia diminuindo a concentração de ácido láurico no óleo.  Nik Norulaini et al. (2009) 

reportaram o mesmo comportamento de influência negativa da pressão na concentração de 

AGMC e positiva influência da temperatura. Zaidul et al. (2007) encontraram que pressões 

maiores a 345 bar promovem ainda maiores decrescimentos na concentração de AGMC. 

Estudando a variação da razão S/F no perfil de ácidos graxos com a melhor condição de 

pressão e temperatura no rendimento (EFS 4), foi percebido que o aumento da razão de 36, para 

54 e depois para 72, diminuíram a concentração de AGMC no óleo de 42,42 para 42,14 e 

41,30% e de ácido láurico de 41,13 para 40,90 e 40,06%, respectivamente. Dessa forma, o 

aumento da razão S/F possui impacto negativo na extração de AGMC sob tais condições. 

Comportamento semelhante foi observado por Nik Norulaini et al. (2004) quando extraíram 

óleo de semente de palmiste a 483 bar e 80 ºC retirando amostras de óleo toda vez que a massa 

chegava a 1 g de óleo extraído. Foi reportado que há diminuição da concentração de ácido 

láurico com o a coleta de cada fração, e assim em cada aumento de razão S/F. Esse mecanismo 

acontece devido ao fato de que cadeias mais curtas de ácidos graxos são mais facilmente 

extraídos comparado aos de longa cadeia, cadeias médias e pequenas deixam a matriz vegetal 

primeiro logo razões S/F apresentam amostras mais concentradas. 

A amostra da extração supercrítica EFS 7 onde foi utilizado menor diâmetro de partícula 

e a maior condição de pressão e temperatura obtida no experimento EFS 4 (300 bar/ 80 ºC) foi 

também caracterizada. Ao diminuir o tamanho de partícula, aumentou–se a área de transferência 

de massa facilitando a extração de ácidos graxos de maior cadeia. Assim, comparando os 
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experimentos EFS 4 e EFS 7, o tamanho de partícula teve grande influência negativa ao 

diminuir a concentração de AGMC em 0,84%. Ao contrário da extração por fluido supercrítico 

a melhor concentração de ácidos graxos de média cadeia (41,20%) e ácido láurico (39,97%) 

para a extração Soxhlet usando n–hexano como solvente foi a extração que utilizou menor 

tamanho de partícula.  

 

5.3.3 Tocoferóis e tocotrienóis 

Componentes bioativos de plantas são de grande interesse devido ao seu alto potencial em 

diferentes aplicações, sua propriedade de eliminação de radicais livres previne doenças e agem 

como bactericidas e antioxidantes naturais na preservação de alimentos. Extratos obtidos por 

meio de extração supercrítica estão em evidência uma vez que seus parâmetros modificam o 

poder de solvatação do solvente sendo bom seletor dos componentes. 

Ao quantificar tocoferóis e tocotrienóis no óleo de semente de carnaúba em diferentes 

condições de pressão e temperatura, pode–se notar seletividade no método. No geral, não houve 

detecção de δ–tocoferol e δ–tocotrienol em nenhuma das amostras (Tabela 5.8). A concentração 

de tocóis foi oito vezes melhorada, quando se variou as condições, de 42,9 para 354,94 mg/kg 

de sementes. 

Tabela 5.8. Teor total de ácidos graxos nos extratos da semente de carnaúba em mg/kg de amostra. 

Experimento α– tocoferol β/γ–tocoferol α–tocotrienol β/γ–tocotrienol Tocóis Totais 

SOX 1 197,25 ± 1,43 c 59,93 ± 1,56 a 14,38 ± 0,25 c 2,25 ± 0,15 f 273,81 ± 3,39 c   

SOX 2 137,52 ± 1,79 e 52,74 ± 0,96 a  N.D. 6,3 ± 0,06 e 196,54 ± 2,81 d   

EFS 1 62,79 ± 0,17 g 22,19 ± 0,22 g N.D. N.D. 84,98 ± 0,39 g 

EFS 2 19,00 ± 0,38 h 22,62 ± 0,38 g N.D. 1,28 ± 0,40 g 42,9 ± 1,16 i 

EFS 3 144,10 ± 0,63 d 35,08 ± 0,46 e N.D. N.D. 179,18 ± 1,49 e 

EFS 4 269,77 ± 1,84 a 50,36 ± 0,17 c 16,94 ± 0,13 a 17,87 ± 0,12 c  354,94 ± 2,26 a   

EFS 5 17,38 ± 0,22 i 29,3 ± 0,30 f N.D. 16,84 ± 0,07 b 63,52 ± 0,59 h 

EFS 6 249,19 ± 1,43 b 49,97 ± 0,21 c 14,93 ± 0,16 b 19,53 ± 0,00 b 333,62 ± 1,80 b 

EFS 7 102,50 ± 1,61 f 37,52 ± 0,68 d N.D. 23,66 ± 0,43 a 163,68 ± 2,72 f 

Fonte: Autor. Resultados são expressos como valor médio ± erro padrão (n=3); diferença nas letras 

sobescritas na mesma coluna indica diferenças significativas (one–way ANOVA) e teste de Tukey p < 

0,05. 

A concentração de tocóis foi maior (354,94 mg/Kg sementes) no ensaio que inicialmente 

apresentou melhor rendimento global, o experimento EFS 4, a 300 bar/80 ºC e com maior 

tamanho de partícula. Já a pior concentração de tocóis (42,9 mg/kg sementes) foi encontrada na 

extração de pior rendimento global de óleo, a 200 bar/80 ºC. Resultados demonstraram que 

existe uma concordância entre o rendimento do óleo e a quantidade de tocóis. Alguns estudos 
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encontraram boas quantidade de tocóis em condições similares as usadas neste trabalho. 

Johannsen et al. (1995) mostraram maior quantidade de tocoferóis do óleo de palma a 300 bar 

e 70 ºC, quando utilizavam pressões maiores a essa havia uma diminuição dessa concentração. 

Enquanto King et al. (1996) mostraram frações mais ricas de tocoferóis a 250 bar e 80 ºC para 

farelo de arroz e flocos de soja. 

Como pode ser visto na tabela acima, a maior quantidade de α–tocoferol (269,77 ± 1,84 

mg/kg semente) também foi obtida por extração supercrítica a 80 ºC e 300 bar. A uma pressão 

constante de 200 bar, a variação de temperatura de 40 para 80 ºC teve efeito negativo sob a 

concentração, enquanto para pressão constante de 300 bar a temperatura apresentou efeito 

positivo. Isso é devido ao fato do α–tocoferol ter alta afinidade com ácidos graxos 

acompanhando a sua extração. Dessa forma, o comportamento inverso a 200 bar encontrado no 

rendimento apresenta mesmo efeito aqui. Comportamentos semelhantes foram encontrados por 

Chrastil (1982) quando estudou a solubilidade de tocoferóis em dióxido de carbono 

supercrítico, de 100 a 250 bar, na maior pressão quando a temperatura aumentava de 40 para 

80 ºC a solubilidade também aumentava. O mesmo foi observado por Bravi et al. (2007) a uma 

pressão de 250 bar para o óleo de semente de uva. 

Outros pesquisadores como Jokic et al. (2012) notaram um efeito oposto, isso pode ser 

explicado devido aos dois mecanismos da temperatura na solubilidade em pressão constante, o 

aumento da pressão de vapor com a temperatura resultando num aumento da solubilidade e um 

decrescimento na densidade do solvente causando um decréscimo na solubilidade. Dessa forma, 

o mecanismo dominante é ditado pela pressão de investigação (pressão de cruzamento). Lucas 

et al. (2002) extraíram óleo rico em α–tocoferol das folhas de oliveira, seguido pela maior 

presença do isômero γ, enquanto β– e δ– não foram detectados. O maior rendimento de 

tocoferóis foi observado a 250 bar, o aumento da pressão para 350 e 450 bar levou a redução 

da recuperação dos tocoferóis. Isso é explicado considerando que há extração competitiva com 

o aumento da pressão de outros componentes diluídos na matriz vegetal, uma vez que aumenta 

a solubilidade do solvente com outros compostos. A influência da temperatura foi pequena e 

pode ser dito que pequenos aumentos no rendimento de óleo é resultado do aumento na pressão 

de vapor de componentes outros que não os tocoferóis. 

Para temperaturas constantes, o aumento da pressão levou a um efeito positivo. Alguns 

estudos demonstraram o mesmo comportamento. Gracia et al. (2011) estudaram a extração da 

casca da oliveira em pressões de 250 a 350 bar e temperaturas de 40 a 60 ºC encontrando maior 

recuperação de vitamina E a 350 bar e 60 ºC. Barzotto et al.(2019) também notaram efeito 

positivo quando a pressão aumentou de 150 para 200 bar no óleo de Eugenia involucrata. Todas 
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as melhores recuperações de óleo, independente da temperatura, se deram a 200 bar. Johannsen 

e Brunner (1997) estudaram a solubilidade de tocoferóis em dióxido de carbono e encontraram 

que a vitamina E, quando em temperatura constante, aumenta a solubilidade com o aumento da 

densidade. Em densidade constante, o aumento da temperatura leva a aumentar a solubilidade 

uma vez que a pressão de vapor também aumenta. Não houve grande diferença na solubilidade 

de α– e δ–tocoferol, para ambos isômeros a menor solubilidade foi encontrado a 200 bar e 80 

ºC (densidade de 590 kg/m3), coincidindo com a pior condição de recuperação obtida nesse 

trabalho, e a maior a 60 ºC e 350 bar (densidade de 860 kg/m3). 

Indo em direção contrária, outros estudado mostraram que o aumento da pressão e 

temperatura acima de 200 bar diminuem a quantidade de tocoferóis. Peng et al. (2020) extraíram 

óleo da semente de hibisco encontrando melhor quantidade a 200 bar e 40 ºC do que a 300 bar 

e 80 ºC. Eles atribuíram esse efeito a solubilidade da vitamina E ser altamente associada a 

solubilidade do próprio óleo e à disponibilidade na superfície. Apesar da pior condição de 

rendimento ser a 250 bar e 60 ºC, ela voltou a crescer para pressões a 300 bar. Tendência similar 

foi encontrada também por Gustinelli et al. (2018), a 200 bar alcançou maiores quantidade de 

tocoferol do que a 350 e 500 bar, entretanto o aumento da temperatura de 40 para 60 ºC foi 

significantemente favorável a concentração desses compostos a 200 bar. 

As quantidades de β/γ–tocoferol nos óleos não mostraram diferenças estatísticas 

significativas entre a extração supercrítica a 200 bar para ambas temperaturas de 40 e 80 ºC. 

Entretanto, em pressão constante de 300 bar, houve aumento significativo na quantidade de 

β/γ–tocoferol. Isso deve ocorrer devido ao aumento da solubilidade em pressões maiores. Paul 

Antoine e Pereira (2019) reportaram que a pressões menores que 280 bar, α–tocoferol 

apresentava maior solubilidade que o γ–tocoferol. Quando aumenta–se a pressão, γ–tocoferol 

apresentava maior solubilidade que o α–tocoferol. O isômero α–tocotrienol foi encontrado 

apenas nas condições de patamares mais elevados a 300 bar e 80 ºC sugerindo que a extração 

do composto se dá apenas em condições severas. 

O isômero β/γ–tocotrienol foi apenas detectado nas extrações usando temperaturas de 80 

ºC e nas extrações Soxhlet sugerindo que a solubilização de β/γ–tocotrienol ocorre apenas em 

temperaturas altas. De acordo com Vardanega et al. (2019), em pressão de 310 bar, para 

extração da semente de annatto, a quantidade de γ–tocotrienol aumentou com o aumento da 

temperatura de 40 para 60 ºC. Vigano et al. (2016) também encontraram que havia melhor 

quantidade de γ–tocotrienol em temperaturas de extração maiores.  

Apesar das amostras não apresentarem δ–tocoferol ou δ–tocotrienol, pode ser adicionado 

que Del Valle et al. (2020) estimaram que a solubilidade do δ–tocoferol em dióxido de carbono 
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supercrítico usando o modelo de Chrastil (1982) era três a quatro vezes maior que a de α–

tocoferol. Sua extração seria, então, favorecida pelo aumento da solubilidade do óleo. 

Tempos muito curtos de extração ou razões S/F muito baixas podem levar a extração 

incompleta da amostra enquanto S/F maiores podem degradar ou converter esses compostos 

em outros (PENG, W. L.; MOHD–NASIR, H; SETAPAR, S. H. M.;AHMAD, A.; LOKHAT, 

2020).  

Aumentando a razão S/F de 36 para 54 e logo após para 72 aumentou a quantidade de 

tocóis de 63,52 para 354,94 e 333,62 mg/kg de sementes, respectivamente. Cada isômero, de 

forma individual, também aumentou suas concentrações. Resultados mostraram grande 

melhoria na concentração de α–tocoferol, significativamente diferente do rendimento obtido 

pelo EFS 5. Isso pode ser causado pela saída inicial de outros componentes da amostra mais 

solúveis em CO2, fazendo com que o óleo obtido seja menos concentrado. Dessa forma, faz–se 

necessário uma extração utilizando razão S/F maior para ultrapassar esse problema. Quando 

β/γ–tocoferol é comparado, nota–se aumento da sua concentração com o aumento da razão S/F. 

O isômero α–tocotrienol não foi detectado na extração com S/F igual a 36, enquanto β/γ–

tocotrienol apresentou ligeiro aumentou da concentração, significativamente diferente. 

Sarmento et al. (2006) encontraram o efeito do tempo de extração do óleo do farelo de arroz 

nos tocóis extraídos em intervalos de tempo de uma hora a 200 bar e 40 ºC. Nenhuma tendência 

foi bem estabelecida entre os intervalos, o que pode ser notado é que a quantidade de tocóis 

diminuíram da primeira hora para a da última. O que significa que maiores extrações ocorrem 

em S/F menores, à medida que se aumenta a razão S/F a taxa de crescimento da concentração 

diminui.  

A extração utilizando S/F igual a 72 mostrou decrescimento na quantidade de tocóis e 

para α–tocoferol, α–tocotrienol e β/γ–tocoferol, esse último não sendo significativamente 

diferente em relação a extração que utilizou S/F igual a 54. Isso deve ocorrer devido à 

degradação de componentes, assim como acontece com as extrações Soxhlet, que devido ao 

longo tempo possuem suas concentrações diminuídas. Por outro lado, o isômero β/γ–tocotrienol 

continuou a aumentar com o aumento da razão S/F.  

Objetivando o estudo do efeito do tamanho da partícula na concentração de tocóis um 

experimento foi realizado com tamanho de partícula menor. Diminuindo o tamanho de partícula 

da extração para a condição de pressão e temperatura de melhor rendimento na primeira etapa, 

decresceu a quantidade de tocóis para metade da quantidade original, de 354,95 para 163,68 

mg/kg de sementes. Quando cada isômero é comparado separadamente, o efeito do 
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decrescimento do tamanho de partícula teve impacto negativo para concentração dos isômeros 

α–tocoferol, α–tocotrienol e β/γ–tocoferol. 

Lucas et al. (2002) atribuiu a influência do tamanho da partícula a recuperação de α–

tocoferol que aumenta com o aumento do tamanho da partícula, provavelmente a decomposição 

durante a preparação da amostra e do tempo de espera anterior aos experimentos. Essa hipótese 

foi confirmada com experimento adicionais com diferentes tamanhos de partícula até exaustão 

do leito. Esses experimentos mostraram que os rendimentos de tocoferóis até exaustão também 

aumentavam com o aumento da partícula e, dessa forma, a decomposição de tocoferóis deve 

ser a razão pela qual a recuperação diminui com a diminuição do diâmetro de partícula. 

Entretanto, β/γ–tocotrienol aumentou sua concentração mostrando que ela não só não se 

degrada no processo, mas que a diminuição do tamanho de partícula é favorável à sua extração. 

Uma maior concentração no extrato com menor tamanho de partícula pode ser ocasionada pela 

diminuição da concentração dos outros componentes e ao fato dela ser mais resistente à 

decomposição durante a preparação da amostra. 

A quantidade máxima de tocóis em extração Soxhlet usando n–hexano (273,81 mg/kg de 

sementes) foi encontrado na extração Soxhlet de maior tamanho de partícula, como corroborado 

anteriormente, a diminuição do tamanho leva a degradação de componentes. Usando o maior 

diâmetro de partícula para uma extração supercrítica com razão S/F de 54 e 72, a 300 bar e 80 

ºC nesse trabalho levou a um aumento na concentração de tocóis para níveis superiores de 354, 

96 e 333,62 mg/kg de sementes, respectivamente. As quantidades de tocóis encontradas neste 

trabalho são maiores que as encontradas no óleo da semente de amaranto (317,3 mg/kg de 

sementes) obtidos por Kraujalis et al. (2013) usando extração por fluido supercrítico. 

A maior diferença entre os isômeros presentes nas extrações supercríticas e na extração 

Soxhlet foi na concentração de α–tocoferol. Ao usar a extração supercrítica nessas condições 

citadas a concentração de α–tocoferol aumentou para 269,77 mg/kg de sementes quando se 

compara a concentração de 197,25 mg/kg de sementes na extração Soxhlet. O mesmo 

comportamento aconteceu para α–tocotrienol e β/γ–tocotrienol, enquanto e β/γ–tocoferol foi 

significativamente maior nas extrações Soxhlet, não importando o tamanho da partícula. 

A extração supercrítica mostrou–se, na sua melhor condição, seletiva em relação a 

concentração de tocóis. Isso não significa que possui mais tocóis, mas que o óleo está mais 

concentrado, uma vez que as extrações Soxhlet mostraram melhor rendimento global (X0). 

Aumentando a pressão para além de 300 bar pode decrescer a concentração uma vez que a 

pressão melhora a extração de outros componentes. Além do mais, a duração da extração 

supercrítica é 2,5 vezes menor que a da técnica por extração convencional e não requer a etapa 
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para processo de separação do solvente no final do processo já que a separação do dióxido de 

carbono do extrato ocorre pela simples despressurização do processo.  

5.4 Ensaios preliminares de rendimento global da extração supercrítica da casca  

Uma vez liofilizada e moída, a casca chegou a um diâmetro de partícula geométrico médio 

de 0,49 mm calculado pelo método ASAE. Ensaios preliminares de extração supercrítica de 

extratos da casca foram obtidos através da variação da pressão (100, 200 e 300 bar), temperatura 

(40, 60 e 80 ºC) e vazão do cossolvente (0, 0,8 e 1,7mL/min) com o intuito de estudar a 

influência das variáveis no rendimento e na atividade antioxidante dos extratos. O cossolvente 

utilizado foi o etanol. Os extratos foram rotaevaporados para encontrar o rendimento puro dos 

extratos. Os resultados dos rendimentos dos ensaios preliminares podem ser encontrados Tabela 

5.9.  

Tabela 5.9. Ensaios preliminares dos rendimentos da extração supercrítica da casca. 

Experimento Pressão (bar) Temperatura (°C) Vazão de cossolvente (mL/min) X0 (%) 

EP 1 300 80 1,70 12,65 

EP 2 300 80 0,00 0,63 

EP 3 300 40 0,00 0,51 

EP 4 100 80 1,70 13,29 

EP 5 100 80 0,00 0,19 

EP 6 100 40 0,00 0,66 

EP 7 200 60 0,80 6,53 

EP 8 200 60 0,80 7,06 

Fonte: Autor. 

Pode–se averiguar que os resultados dos rendimentos dos ensaios preliminares de extração 

da casca são fortemente influenciados pelo aumento da vazão de cossolvente. Obtendo o maior 

rendimento no EP 4, quando o experimento está na maior vazão de cossolvente (1,7 mL/min), 

maior temperatura (80 ºC) e menor pressão (100 bar). Quando a maior vazão de cossolvente foi 

utilizada notou–se um maior rendimento global quando a pressão de extração estava em menor 

nível, em 100 bar. 

Já os menores rendimentos foram encontrados quando há ausência de cossolvente nos EP 

2, 3, 5 e 6. Nota–se que na ausência de cossolvente, para uma pressão de 100 bar há um aumento 

do rendimento quando a temperatura diminui de 80 para 40 ºC. Já quando a pressão está a 300 

bar há um aumento no rendimento. Esse é exatamente o mesmo comportamento encontrado 

para a extração do óleo da semente. Ao estudar o efeito da pressão e temperatura de CO2 

supercrítico na extração da Synadenium grantii Hook f., Guedes et al. (2020) encontraram 
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comportamento parecido com os ensaios preliminares desse trabalho, nenhuma das condições 

de pressão e temperatura influenciou significativamente o rendimento da extração ou a  cinética 

de extração, excetuando a extração com menor densidade de CO2 (80 ºC e 150 bar) que resultou 

no menor rendimento global. Sugeriu–se que isso ocorre devido à baixa densidade do solvente 

nessas condições que compromete o poder de solvatação, enquanto o oposto pode ser visto em 

pressões maiores já que a pressão de vapor do soluto aumenta. Dessa forma, em pressões 

maiores, mesmo que em temperaturas menores (250 bar e 40 ºC), o rendimento é similar ao de 

temperaturas maiores (250 bar e 80 ºC). Isso pode também ser explicado pelo aumento da 

densidade do solvente resultando aumento da solubilidade dos solutos. 

Dióxido de carbono é ideal para extração de lipídeos e substâncias não polares, porém 

menos eficiente para a maioria das amostras de fármacos e drogas devido ao caráter mais polar 

dessas. Outro solvente com maior polaridade pode ser adicionado para aumentar o rendimento 

da extração.  Assim, extrações usando CO2 supercrítico e etanol foram performadas com adição 

de 5% de etanol e 10%, respectivamente vazões de 0,8 e 1,7mL/min. Valores intermediários 

são encontrados quando o ponto central é utilizado, significando que o rendimento aumenta de 

forma quase que proporcional ao aumento da vazão de cossolvente. E os melhores valores de 

rendimento encontrados foram quando em vazões mais elevadas. Guedes et al. (2020) 

performaram extrações a 60 ºC e 200 bar, variando a razão de massa entre o material e etanol 

entre 0,5:1, 1:1 e 1,5:1, como esperado etanol melhorou o rendimento da extração, além de 

diminuir a duração da extração. Além de aumentar a polaridade no solvente, etanol aumenta a 

área superficial de extração na matriz sólida devido a expansão do material que é gerado pelas 

interações entre os sólidos e os solventes e pela afinidade entre o solvente líquido e 

componentes associados na matéria prima, provendo maior miscibilidade do gás na amostra, 

resultando em maior eficiência de extração. Dessa forma, os rendimentos aumentaram da 

ausência de etanol para o de maior proporção, de 2,15 para 3,92, 8,11 e 23,06%, 

respectivamente. 

Outros estudos também demonstraram o efeito positivo da adição de cossolvente no 

rendimento global da extração de compostos de matrizes vegetais. De Souza (2018) estudou a 

extração das folhas de Arctium lappa usando CO2 supercrítico e etanol como cossolvente e 

variando a pressão entre 150 e 250 bar e a temperatura entre 40 e 80 ºC. O autor verificou menor 

rendimento na extração sem cossolvente 1,39%, para as mesmas condições usando etanol como 

cossolvente aumentou o rendimento para 4,84%. Nesse estudo foi encontrado que apenas a 

temperatura possui influência estatisticamente significativa no rendimento. Máximo 
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rendimento (6,09%) foi encontrado a 80 ºC e 250 bar. Santos (2017) por sua vez estudou 

extrações da raiz da Rumex Acetosa L. usando adição de etanol como cossolvente de 5–35% 

(v/v). O aumento de 5 para 35% elevou o rendimento de aproximadamente 0,20% para 1,05%, 

notando que concentrações de etanol acima de 35% não promoviam maiores rendimentos de 

extração. 

5.5 Atividade antioxidante (DPPH) para ensaios preliminares de extração da 

casca e Soxhlet da casca e semente 

Antioxidantes são substâncias que previnem ou retardam danos oxidativos, causados 

por espécies de oxigênio reativo, em lipídeos, proteínas e ácidos nucléicos. No presente 

trabalho, a atividade antioxidante é apresentada como concentração inibitória média–máxima 

(IC50), no qual baixos valores indicam alta habilidade de eliminação de radicais livres. As 

análises antioxidantes com o método de DPPH consistem em avaliar a atividade sequestradora 

do radical livre 2,2– difenil–1–picril–hidrazila – DPPH•, de coloração púrpura que absorve a 

525 nm. Por ação de um antioxidante ou uma espécie radicalar (R•), o DPPH é reduzido 

formando difenil–picril–hidrazina, de coloração amarela, com consequente desaparecimento da 

absorção, podendo a mesma ser monitorada pelo decréscimo da absorbância (KEFALAS et al., 

2003). 

 As análises pelo método de DPPH (Figura 23) foram realizadas para os extratos 

alcoólicos obtidos com a semente, o fruto inteiro e a casca localizados na placa à esquerda. 

Enquanto os extratos obtidos pelos ensaios preliminares das extrações supercríticas estão 

localizados à direita. 

Como já esperado pelo teste qualitativo da CCD os extratos contendo a semente 

possuem um potencial antioxidante muito maior que os da casca que também possui, mas não 

de forma suficiente para ser quantificada pelas concentrações de DPPH utilizadas na análise. 

Mesmo os ensaios preliminares das extrações supercríticas, não apresentaram atividade 

antioxidante considerável para quantificação. Ao contrário de Rufino (2008) que conseguiu 

IC50 extrato da casca de carnaúba com 3549 g/g DPPH. A ausência de atividade antioxidante 

deste trabalho pode ser devido a efeitos edafoclimáticos na planta, método de extração e tempo 

de armazenagem que deteriora compostos bioativos. 
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Figura 23. Atividades antioxidantes por DPPH de extratos obtidos por Soxhlet, à esquerda, e 

por EFS, à direita. 

Fonte: Autor. 

A partir da interpolação dos valores de concentração do radical DPPH em absorbância de 

525 nm, o IC50 foi determinado em (µg de amostra/mL), ou seja, a quantidade de amostra 

necessária para reduzir pela metade a concentração inicial de DPPH. Podendo ser vista na 

Tabela 5.10. A atividade antioxidante das sementes de carnaúba foi maior que a extrações 

obtidas por Veggi (2013) com outras plantas usando EFS. 

Tabela 5.10 – Atividade antioxidante (IC50) para extratos etanólicos obtidos por Soxhlet. 

Parte da planta IC50 (µg/mL) 

Semente 82,76 

Fruto inteiro 172,49 

Casca N. D. 

Fonte: Autor. 

Quando comparada com outros estudos, a atividade antioxidante das sementes do presente 

trabalho demonstrou maior potencial. Guedes et al. (2020) encontraram para o extrato obtido 

por extração supercrítica de melhor rendimento e com proporção de etanol de 1,5:1 resultado 

de IC50 de 475,33 µg/mL, valor maior que o encontrado por extração Soxhlet de 85,18 µg/mL, 

porém menor do que quando CO2 foi empregado sem solvente (761,39 µg/mL). Esse resultado 

mostra concordância com a literatura que afirma que o excesso de etanol pode aumentar 

significativamente o rendimento, mas a atividade antioxidante pode diminuir devido a extração 

de outros compostos menos ativos. E também, de De Souza et al. (2018) que encontraram 

máximo de atividade antioxidante a 40 ºC e 250 bar com IC50 de  383 µg/mL. Na extração 

Soxhlet usando etanol o resultado da capacidade inibitória apesar de melhor (273 µg/mL) que 

a supercrítica, ainda é menor do que o do presente trabalho. Já Santos et al. (2017) obtiveram 
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atividades antioxidantes (IC50) dos extratos de EFS entre 10,7 e 163,40 µg/mL, dependendo das 

variáveis utilizadas. Foi notado que o aumento da atividade antioxidante (diminuição de IC50) 

é fortemente relacionada ao aumento da concentração de etanol como cossolvente, já que 

aumenta a solvatação de compostos fenólicos.  
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6. CONCLUSÕES 

A pesquisa teve como principal objetivo a obtenção de extratos contendo compostos 

bioativos a partir do fruto da carnaúba por meio de extração supercrítica de CO2. Sendo um 

trabalho inovador, uma vez que o método jamais foi utilizado para essa planta brasileira e 

poucos dados existem sobre o perfil fitoquímico do fruto na literatura científica.  

As caracterizações do fruto em relação a umidade, diâmetro de partícula e teor lipídica 

foram realizadas. Dois tamanhos de partícula (1,54 e 0,77 mm) foram selecionados para 

extração Soxhlet alcançando rendimentos de extração de, respectivamente, 6,38 e 9,12%. 

Foram extraídos separadamente frações da semente, casca e fruto inteiro da carnaúba para 

análise fitoquímica em cromatografia de camada delgada (CCD). Notou–se compostos com 

atividade antioxidante em todos extratos, em especial o extrato polar da semente devido à 

presença de taninos. A classe de terpenos e flavonoides também foram encontrados nos 

extratos.   

 Óleos da semente de carnaúba foram extraídos por extração supercrítica, em um primeiro 

momento, variando apenas pressão e temperatura. O rendimento global foi maior nas maiores 

condições de pressão (300 bar) e temperatura (80 ºC) chegando a 4,29%. Com essa mesma 

condição variou–se o tamanho de partícula e razão S/F obtendo um rendimento global de 6,16% 

de óleo em extração com S/F igual a 54 e diâmetro de partícula menor. Representando 68% de 

recuperação comparado a extração Soxhlet. O teor de ácido láurico e ácidos de média cadeia 

também foram encontrados, tendo sua melhor concentração em extração de três horas, com 

tamanho de partícula maior, a 200 bar e 80 ºC. O alto teor de ácido láurico e ácidos de média 

cadeia mostra a possibilidade de o óleo de carnaúba ser um bom substituto aos óleos de palmiste 

e coco na indústria de cosméticos, de alimentos e farmacêutica. 

A extração supercrítica foi efetiva na seleção de tocóis chegando a um total de 354,94 

mg/Kg de sementes, maior do que a concentração obtida por extração Soxhlet. Os isômeros de 

maior concentração foram o α– tocoferol e β/γ–tocoferol, seguido por concentrações menores 

de α–tocotrienol e β/γ–tocotrienol. O α– tocoferol foi encontrado com concentração máxima de 

269,77 mg/Kg de semente quando em uma extração de três horas de duração, 80ºC, 300 bar e 

diâmetro de partícula maior, enquanto β/γ–tocoferol teve concentração máxima no experimento 

de extração Soxhlet com tamanho de partícula também maior.  

Os ensaios preliminares das extrações supercríticas da casca do fruto da carnaúba 

permitiram avaliar o comportamento dos experimentos em relação a pressão, temperatura e 

vazão de cossolvente no rendimento global. De acordo com os resultados, os rendimentos 
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variaram de 0,19 para 13,65%. A adição de cossolvente mostrou–se como principal 

influenciadora do aumento do rendimento global.  

A atividade antioxidante foi determinada pelo método espectrofotométrico DPPH, os 

ensaios preliminares não apresentaram atividade antioxidante nas concentrações estudadas 

assim como a amostra extraída por Soxhlet. Enquanto, a amostra alcóolica extraída por Soxhlet 

apresentou alta atividade antioxidante de IC50 igual a 82,76 e 172,49 µg/mL, respectivamente. 
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

• Avaliar a utilização de pressões maiores que 300 bar e tamanhos de partícula menores 

que os utilizados a fim de investigar o seu efeito no rendimento global de extração e nos 

compostos de interesses dos óleos obtidos; 

• Investigar atividade antioxidante dos óleos obtidos da semente da carnaúba; 

• Realizar experimentos para extração, via fluido supercrítico com diferentes solventes, 

(CO2 + EtOH e CO2 + H2O) de taninos das sementes da carnaúba e investigar sua 

atividade antioxidante; 

• Determinação do perfil dos compostos fenólicos dos extratos obtidos nas condições 

otimizadas; 

• Determinação das curvas cinéticas de extração para as condições otimizadas e avaliação 

do efeito da vazão mássica do solvente; 

• Modelagem matemática das curvas cinéticas de extração utilizando diversos modelos 

da literatura; 

• Avaliação econômica do processo de extração através da estimativa dos custos de 

manufatura dos extratos obtidos. 
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9. APÊNDICE 

9.1 Rendimento global 

Tabela 9.1. Dados da determinação da umidade. 

Umidade (%) Umidade Média (%)  Desvio Padrão Erro Padrão 

19,02 
18,50 0,74 0,53 

17,97 

 

Tabela 9.2. Dados dos experimentos de rendimento global extração Soxhlet. 

Tamanho de partícula 

(mm) 

Rendimento 

(%) 

Rendimento Médio 

(%) 

Desvio 

Padrão 

Erro 

Padrão 

2.38 > Dp > 1.00 6,25 
6,38 0,18 0,13 

2.38 > Dp > 1.00 6,51 

1.00 > Dp > 0.60  9,22 
9,12 0,14 0,10 

1.00 > Dp > 0.60  9,02 

 

Tabela 9.3. Dados dos experimentos de rendimento global extrações supercríticas. 

T (°C) P (bar) t (h) Dp (mm) X (%) X médio (%) Desvio Padrão Erro Padrão 

40 200 3 2.38 > Dp > 1.00 3,03 
2,98 0,07 0,05 

40 200 3 2.38 > Dp > 1.00 2,93 

80 200 3 2.38 > Dp > 1.00 2,77 
2,95 0,25 0,18 

80 200 3 2.38 > Dp > 1.00 3,13 

40 300 3 2.38 > Dp > 1.00 3,32 
3,75 0,60 0,42 

40 300 3 2.38 > Dp > 1.00 4,17 

80 300 3 2.38 > Dp > 1.00 4,25 
4,29 0,06 0,04 

80 300 3 2.38 > Dp > 1.00 4,33 

80 300 2 2.38 > Dp > 1.00 3,41 
3,45 0,06 0,04 

80 300 2 2.38 > Dp > 1.00 3,49 

80 300 4 2.38 > Dp > 1.00 4,05 
4,06 0,01 0,00 

80 300 4 2.38 > Dp > 1.00 4,06 

80 300 3 1.00 > Dp > 0.60  6,10 
6,16 0,08 0,06 

80 300 3 1.00 > Dp > 0.60  6,22 
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9.2 Curvas padrão utilizadas na cromatografia líquida para quantificação de tocóis 

Figura 24. Curva padrão de α–tocoferol para método de quantificação de tocóis. 

 

Figura 25. Curva padrão de β/γ–tocoferol para método de quantificação de tocóis. 
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Figura 26. Curva padrão de δ–tocoferol para método de quantificação de tocóis. 

 

 

Figura 27. Curva padrão de α–tocotrienol para método de quantificação de tocóis. 
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Figura 28. Curva padrão de β/γ–tocotrienol para método de quantificação de tocóis. 

 

Figura 29. Curva padrão de δ–tocotrienol para método de quantificação de tocóis. 
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9.3 Cromatogramas de quantificação de tocóis 

Figura 30. Cromatograma da curva padrão de quantificação de tocóis. 

 

Figura 31. Cromatograma da amostra SOX1 de quantificação de tocóis. 

 

 

 

 



101 

 

Figura 32. Cromatograma da amostra SOX2 de quantificação de tocóis. 

 
Figura 33. Cromatograma da amostra EFS 1 de quantificação de tocóis. 
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Figura 34. Cromatograma da amostra EFS 2 de quantificação de tocóis. 

 
Figura 35. Cromatograma da amostra EFS 3 de quantificação de tocóis. 
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Figura 36. Cromatograma da amostra EFS 4 de quantificação de tocóis. 

 
Figura 37. Cromatograma da amostra EFS 5 de quantificação de tocóis 
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Figura 38. Cromatograma da amostra EFS 6 de quantificação de tocóis. 

 

 
Figura 39. Cromatograma da amostra EFS 7 de quantificação de tocóis. 
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9.4 Absorbância das amostras em solução de DPPH 

Tabela 9.4. Absorbância para amostra alcóolica da semente. 

Conc. (µg/mL) Abs1 Abs2 Abs3 Abs Média Desvio Padrão 

1000 0,1491 0,1439 0,1408 0,1446 0,0042 

500 0,1452 0,1589 0,148 0,1507 0,0072 

250 0,1643 0,1481 0,1555 0,1560 0,0081 

125 0,2753 0,2112 0,2939 0,2601 0,0434 

62,5 0,3582 0,3492 0,3477 0,3517 0,0057 

31,25 0,4996 0,4637 0,4778 0,4804 0,0181 

Tabela 9.5. Absorbância para amostra alcóolica do fruto inteiro. 

Conc. (µg/mL) Abs1 Abs2 Abs3 Abs Média Desvio Padrão 

1000 0,1333 0,1420 0,1297 0,1350 0,0063 

500 0,2558 0,2041 0,1826 0,2142 0,0376 

250 0,3195 0,3090 0,2818 0,3034 0,0195 

125 0,4153 0,3893 0,4008 0,4018 0,0130 

62,5 0,5041 0,5050 0,5113 0,5068 0,0039 

31,25 0,5782 0,5614 0,5743 0,5713 0,0088 

Tabela 9.6. Absorbância para amostra alcóolica da casca. 

Conc. (µg/mL) Abs1 Abs2 Abs3 Abs Média Desvio Padrão 

1000 0,6672 0,607 0,6564 0,6435 0,0321 

500 0,6637 0,6393 0,6769 0,6600 0,0191 

250 0,5576 0,6541 0,6699 0,6272 0,0608 

125 0,6431 0,6439 0,6334 0,6401 0,0058 

62,5 0,6598 0,621 0,6887 0,6565 0,0340 

31,25 0,6741 0,6217 0,6651 0,6536 0,0280 

Tabela 9.7. Absorbância para EP1. 

Conc. (µg/mL) Abs1 Abs2 Abs3 Abs Média Desvio Padrão 

1000 0,6549 0,6628 0,6534 0,6570 0,0051 

500 0,6571 0,6592 0,6595 0,6586 0,0013 

250 0,6621 0,6546 0,658 0,6582 0,0038 

125 0,6492 0,6587 0,6572 0,6550 0,0051 

62,5 0,6483 0,6451 0,5893 0,6276 0,0332 

31,25 0,64 0,6488 0,6669 0,6519 0,0137 
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Tabela 9.8. Absorbância para EP2. 

Conc. (µg/mL) Abs1 Abs2 Abs3 Abs Média Desvio Padrão 

1000 0,6513 0,659 0,6265 0,6456 0,0170 

500 0,6434 0,6614 0,6199 0,6416 0,0208 

250 0,666 0,6456 0,6165 0,6427 0,0249 

125 0,641 0,6357 0,6485 0,6417 0,0064 

62,5 0,6394 0,6542 0,6126 0,6354 0,0211 

31,25 0,6226 0,6356 0,5937 0,6173 0,0214 

Tabela 9.9. Absorbância para EP3. 

Conc. (µg/mL) Abs1 Abs2 Abs3 Abs Média Desvio Padrão 

1000 0,6368 0,6134 0,6307 0,6270 0,0121 

500 0,6579 0,633 0,6448 0,6452 0,0125 

250 0,6329 0,6755 0,6528 0,6537 0,0213 

125 0,6147 0,6384 0,6438 0,6323 0,0155 

62,5 0,6416 0,654 0,6319 0,6425 0,0111 

31,25 0,6135 0,6641 0,6524 0,6433 0,0265 

Tabela 9.10. Absorbância para EP4. 

Conc. (µg/mL) Abs1 Abs2 Abs3 Abs Média Desvio Padrão 

1000 0,5915 0,622 0,6198 0,6111 0,0170 

500 0,6153 0,6126 0,6169 0,6149 0,0022 

250 0,6405 0,6506 0,6264 0,6392 0,0122 

125 0,6486 0,6491 0,6491 0,6489 0,0003 

62,5 0,6459 0,6777 0,6171 0,6469 0,0303 

31,25 0,6719 0,6851 0,6522 0,6697 0,0166 

Tabela 9.11. Absorbância para EP6. 

Conc. (µg/mL) Abs1 Abs2 Abs3 Abs Média Desvio Padrão 

1000 0,6632 0,6498 0,6524 0,6551 0,0071 

500 0,6705 0,6838 0,6447 0,6663 0,0199 

250 0,6979 0,6721 0,6569 0,6756 0,0207 

125 0,6721 0,6685 0,6492 0,6633 0,0123 

62,5 0,6916 0,6592 0,6403 0,6637 0,0259 

31,25 0,6628 0,6553 0,6351 0,6511 0,0143 

Tabela 9.12. Absorbância para EP7. 

Conc. 

(µg/mL) 
Abs1 Abs2 Abs3 Abs Média Desvio Padrão 

1000 0,6533 0,6724 0,6512 0,6590 0,0117 

500 0,6709 0,6925 0,6667 0,6767 0,0138 

250 0,6602 0,6852 0,6644 0,6699 0,0134 

125 0,6558 0,6762 0,6818 0,6713 0,0137 

62,5 0,6632 0,6752 0,6593 0,6659 0,0083 

31,25 0,6477 0,6603 0,655 0,6543 0,0063 
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Tabela 9.13. Absorbância para EP8. 

Conc. (µg/mL) Abs1 Abs2 Abs3 Abs Média Desvio Padrão 

1000 0,6456 0,6507 0,643 0,6464 0,0039 

500 0,6655 0,6605 0,6479 0,6580 0,0091 

250 0,6664 0,6635 0,6576 0,6625 0,0045 

125 0,663 0,6436 0,6491 0,6519 0,0100 

62,5 0,6479 0,6501 0,6457 0,6479 0,0022 

31,25 0,635 0,6457 0,6335 0,6381 0,0067 

 


