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1- RESUMO 

O óleo de abacate é muito utilizado na indústria de cosméticos devido à presença de 

propriedades hidratantes. O processo de extração mais tradicional utilizado para 

este óleo é o da prensagem a frio, que vem sendo substituído pela extração por 

solvente. Neste tipo de extração, o solvente mais utilizado é o hexano ou, então, 

uma mistura deste com acetona. Com isso, busca-se, atualmente, desenvolver 

formas alternativas e menos poluentes para a promoção da extração do óleo de 

abacate. Uma destas alternativas que está sendo explorada e investigada cada vez 

mais é a extração aquosa utilizando uma matriz enzimática, método estudado neste 

projeto de iniciação científica.  

2- INTRODUÇÃO 

O óleo de abacate possui altos teores de ácido oleico (RAMALHO e SUAREZ, 

2013), que é um ácido graxo da classe de compostos orgânicos que constituem 

os lipídeos e muito utilizado em cremes e emulsões cosméticas pelas suas 

propriedades emolientes. O óleo de abacate é um dos mais benéficos para a saúde, 

tendo efeitos contra doenças cardiovasculares, câncer de próstata, entre outros. 

Vários são os tipos de extração utilizados para a retirada do óleo do abacate e, para 

tanto, pode-se utilizar desde solventes até matrizes enzimáticas como meios 

extrativos (ABREU e PINTO, 2009). O uso de matrizes enzimáticas tem se mostrado 

uma alternativa interessante no que se refere à redução dos resíduos produzidos por 

meio da extração por solventes, em que se predomina o uso de solventes tóxicos 

como o hexano e a acetona. É neste âmbito que se insere esta pesquisa de 

iniciação científica. 

3- OBJETIVOS 

O objetivo desse trabalho, que se encontra em andamento, é investigar, desenvolver 

e comparar metodologias para a realização da extração do óleo de abacate. 

Pretende-se, com esta pesquisa, encontrar um método de extração para o óleo de 

abacate que agregue os melhores benefícios em termos econômicos e ambientais.  

4- METODOLOGIA 

Este trabalho realiza extrações por 1) hidrólise ácida por meio do uso dos seguintes 

solventes: hexano, éter de petróleo e álcool etílico, 2) extrações utilizando o sistema 
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extrator Soxhlet, com os mesmos solventes e 3) extrações enzimáticas. Todos os 

procedimentos estão sendo realizados em triplicata. A proposta da realização de 

extrações enzimáticas utilizará três enzimas pectolíticas: poligalacturonase (PG), 

pectina liase (PL) ou pectina metilesterase (PME). Os abacates adquiridos da 

espécie Persa americana Mill foram separados em casca, polpa e caroço. As 

amostras secas, chamadas de substrato, foram tratadas de acordo com os métodos 

de extração citados anteriormente.  

5- DESENVOLVIMENTO 

Até o presente momento, foram realizados os processos de secagem das amostras 

(16 amostras) em estufa a 78 °C por 120 horas, sendo que foi monitorada a massa 

das mesmas até que não houvesse mais alteração. Com esses dados, foram 

calculados os teores de umidade nas polpas de abacates. Sabe-se que quanto 

maior a porcentagem de água na amostra, menor será seu teor de óleo. 

Após esse procedimento, iniciou-se a extração por hidrólise ácida, utilizando hexano 

como solvente. Três amostras foram tratadas com 300 mL de solução de ácido 

sulfúrico a 0,5% (v/v), com o objetivo de facilitar a extração completa de lipídeos da 

amostra. Após esse tratamento, realizou-se a extração por hexano, para extrair os 

ácidos graxos presentes no abacate. Seguiu-se com uma destilação simples, para a 

separação entre o óleo extraído e o solvente extrator. O processo descrito 

anteriormente será realizado usando éter de petróleo e álcool etílico como solventes. 

Também serão realizadas as extrações utilizando o sistema Soxhlet com os mesmos 

solventes. O extrator Soxhlet é ideal para extração sólido-líquido, pois durante cada 

ciclo de lavagem uma porção do componente não volátil de interesse se dissolve no 

solvente, concentrando-se no balão de destilação. Após 10 horas será feita a 

destilação para recuperar o óleo de abacate.  

A última extração será realizada com a matriz enzimática. Para isso, será preparada 

uma solução aquosa de enzima com concentração de 1000 ppm. A solução ficará 

em contato com a amostra por 4 horas, para que depois seja filtrada à vácuo para 

obtenção do óleo.  

Após os procedimentos das extrações, foi calculado o rendimento de cada extração, 

segundo o teor de óleo extraído, e serão feitas análises cromatográficas com a 



finalidade de determinar quantitativamente o teor de ácido oleico no óleo extraído, 

além da determinação de índices de acidez e peróxido. 

6- RESULTADOS PRELIMINARES 

A umidade para cada amostra seca foi calculada e o valor médio obtido foi de 

75,88%. Ao comparar este valor com aquele encontrado na literatura, de 66,18% 

(GALVÃO et al., 2013), tem-se um erro relativo de 14,66%, explicado pelas 

diferentes variedades e regiões de plantação, além do estado de maturação dos 

abacates, que também influencia no teor de água em seu interior. 

Os dados, obtidos em triplicata, associados ao rendimento da extração por meio de 

hidrólise ácida utilizando o solvente hexano se encontram na Tabela 1. 

Tabela 1. Valores de rendimento para a extração com hexano. 

Amostra 
Massa óleo após 

destilação / g 
Massa sólido seco / g 

Rendimento / 

teor de óleo  / % m/m 

1 2,5665 24,0153 10,687 

2 2,3330 24,3210 9,5925 

3 3,1374 26,0190 12,058 

O rendimento médio da extração por hexano foi de 10,78%. Ao comparar este valor 

com aquele encontrado na literatura, 13% (ABREU e PINTO, 2009), o erro relativo 

de 15,38% pode ser considerado baixo e dentro do esperado. 
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