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RESUMO 

 
 O Caryocar brasiliense Camb pretence a família Caryocaraceae, e gênero Caryocar. Essa espécie 

é encontrada em vários estados do brasil, em especial no bioma cerrado. O Pequi possui várias aplicações 

na medicina tradicional e uso alimentício. O objetivo deste trabalho é obter o óleo da polpa de pequi por 

extração mecânica e avaliar a qualidade do óleo por processo físico e químico. O óleo foi obtido através 

de prensagem mecânica da polpa com umidade de 1,40%, em prensa extratora. Foi calculado o 

rendimento do óleo bruto e do óleo limpo. As análises realizadas forma de acidez do óleo limpo, acidez 

da polpa e índice de refração. A umidade de 1,40% da polpa de pequi favoreceu ao rendimento de 

27,94% de óleo bruto e 18,73% de óleo limpo. A acidez do óleo obteve índice de 0,14 mg KOH/g, a 

acidez da polpa foi de 3,60 mg NaOH/g e o índice de refração obteve valor médio de 1,464 indicando 

que o processo não comprometeu a qualidade do óleo. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Caryocar brasiliense Camb. conhecido pela população pelo nome popular de pequi, possui alto 

valor econômico e nutricional. O pequi é encontrado em todo o cerrado brasileiro, principalmente, nos 

Estados de Goiás, Mato Grosso, Piauí, Pará, Minas Gerais, Tocantins Maranhão (MOURA; CHAVES; 

NAVES, 2013) e Mato Grosso do Sul. 

O óleo do pequi vem sendo estudado devido a suas diversas utilidades. O conteúdo de compostos 

bioativos no óleo de pequi, como por exemplo, os carotenoides e compostos fenólicos, tem despertado 

o interesse de muitos pesquisadores obtendo resultados promissores nas áreas                                                 

medicinal (RODRIGUES, 2017). Os carotenoides possuem importantes funções biológicas para o ser 

humano. A substância atua na prevenção de câncer e da fotossensibilidade em doenças de pele, na 

resposta imunológica a determinados tipos de infecções, nas propriedades do envelhecimento e na 

inibição de mucosas contra úlceras gástricas (AQUINO, 2007). 

A polpa de pequi é rica em lipídeos (principalmente ácidos graxos oleico e palmítico) e fibras 

alimentares, como pectina (ramnogalacturanas) e hemicelulose (arabnogalactanas, xilanas e 

glucomanas) (LIMA et al., 2007; LEÃO et al., 2017). A coloração amarela é atribuída à presença de 



carotenoides (α e β-caroteno) com teores em torno de 2 a 3 g/100 g de polpa. Possui ainda compostos 

fenólicos (polifenóis, proantocianidinas não extraíveis), componentes bioativos com expressiva 

capacidade antioxidante (LIMA et al., 2007; LEÃO et al., 2017), tanto para sequestro de radicais livres 

como para oxirredução, e vitamina C (100 mg/100 g de polpa).  

Existem vários métodos de extração de óleos a partir da polpa de frutos, entre as quais destacam-se a 

extração em solvente orgânico e a extração por prensagem. O uso de solventes orgânicos é um processo 

em geral simples e consiste na dissolução dos lipídeos da amostra em solvente líquido. Devido certas 

propriedades peculiares, como seletividade estreita, facilidade de ebulição e ser imiscível com a água, o 

hexano é o solvente mais empregado. No entanto, apresenta desvantagens, principalmente quando se 

trata do aproveitamento do óleo extraído pela indústria de alimentos, decorrentes de sua toxicidade, 

custo e inflamabilidade (ARAÚJO et al.,2016). 

A extração por prensagem baseia-se na separação física do óleo da polpa/semente pela aplicação de 

forças de compressão, onde a alta qualidade dos compostos obtidos e uma das razoes pelas quais este 

método e tradicionalmente utilizado (BRENNAN et al., 1990). No entanto, a prensagem tem como 

desvantagem a retenção parcial do óleo na torta, o que ocasiona um baixo rendimento do processo de 

extração (CARVALHO, 2011). Dessa maneira, diversos estudos têm sido realizados para melhorar a 

eficiência da extração por prensagem, no sentido de otimizar as condições e as principais variáveis 

envolvidas no processo. 

 O objetivo deste trabalho é obter o óleo da polpa de pequi por extração mecânica e avaliar a 

qualidade do óleo por processo físico e químico. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi desenvolvido nos laboratórios do curso de Engenharia de Alimentos da Faculdade de 

Engenharia, FAEN/UFGD. 

2.1 Material 

Polpa congelada de frutos de pequi (Caryocar brasiliense) foram adquiridas no assentamento de 

Lagoa Grande na região de Dourados/MS. A polpa foi mantida sob congelamento até o momento do 

uso. 

2.2 Secagem e da Extração do óleo 

A secagem da polpa de pequi, foi realizada em desidratador com convecção forçada de ar à 60ºC 

por 24 h. A partir da polpa desidratada foi extraído o óleo por prensagem a frio em prensa extratora 

(marca Urso Branco) realizando duas prensagens para obter a máxima extração possível de óleo. O 

rendimento do processo foi avaliado com a finalidade de determinar as melhores condições para a 

extração do óleo da polpa do pequi. O óleo obtido foi filtrado em centrifuga de bancada (marca Rotina 

420), a 10.000 rpm durante 20 min, em seguida foi transferido para frasco de vidro protegido da 



luminosidade externa com papel alumínio e armazenado sob refrigeração até o momento da realização 

das análises.  

2.3 Rendimento do processo 

O rendimento do processo de extração do óleo (R) foi calculado a partir da massa inicial do material 

(Mi) e a massa final depois da extração do óleo (Mf), através da equação 1. 

𝑅(%) =
𝑀𝑖−𝑀𝑓

𝑀𝑖
𝑋100                                                                (1) 

 Onde, Mi é a massa inicial da polpa de pequi desidratada (g) e Mf e a massa final d depois da 

extração do óleo (g). 

2.4 Acidez titulável 

A acidez titulável da polpa úmida foi determinada por volumetria de neutralização, expressa em 

grama por 100g (Método nº 942.15, AOAC, 1997). Os índices de acidez e de refração do óleo foram 

determinados através dos métodos descrito pelo Instituto Adolfo Lutz (2008). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Secagem da polpa de pequi 

A polpa de pequi apresentou teor de água de 52,07% antes do processo de desidratação. Depois de 

desidratada o teor de água da polpa foi de 1,4%. A temperatura de secagem (60ºC) manteve a cor amarela 

da polpa. 

3.2 Extração do óleo  

A tabela 1 apresenta o resultado do rendimento da extração do óleo de pequi no estado bruto (com 

ceras, fibras e outros compostos) e após a centrifugação. O teor de óleo bruto extraído da primeira + 

segunda prensagem foi de 27,94%, e de pois de centrifugado foi de 18,73%. 

Tabela 1. Rendimento do óleo extraído da polpa desidratada de pequi no Sistema de extração. 

Fruto 
Teor de água da polpa 

desidratada  (%) 

Rendimento do 

óleo bruto (%) 

Rendimento do 

óleo limpo  (%) 

Pequi (polpa) 1,40 27,94 18,73 

Fonte: do autor. 

O rendimento da extração de óleo foi próximo ao relatado por LIMA et al. (2020), que obteve 

rendimento de 29,32% na extração do óleo de polpa de pequi (com umidade de 3,2%) utilizando prensa 

hidráulica. RIBEIRO (2010), obteve rendimento menor (22,41%) para óleo de pequi extraído por prensa 

mecânica de polpa secas a 60ºC por 24 h. 

A extração por prensagem não fornece o mesmo rendimento que a extração com solvente. No 

geral, a extração do óleo de frutas é realizada de forma mecânica com posterior extração por Soxhlet 

para extrair o óleo do resíduo (torta) da extração mecânica (ARAÚJO, 2016). 



Na extração de óleo com solvente, em equipamento tipo Soxhlet a extração é mais eficiente 

aumentando o rendimento, sendo o principal método utilizado para extração de óleos vegetais. De 

acordo com o Committe on Food Chemicals Codex (1996), solventes podem ser utilizados na indústria 

alimentícia, porém é necessária a eliminação do resíduo na etapa final, o que encarece o processo de 

produção (ARAUJO, 2016). A extração por prensagem a frio oferece um óleo de elevada pureza, sendo 

muito utilizado na elaboração de produtos naturais (SILVA et al., 2012). A torta residual da extração 

por prensagem pode ser aproveitada para ser na formulação de outros produtos. 

A Tabela 2 apresenta os valores de acidez da polpa de pequi descongelada, do óleo extraído e o 

índice de refração do óleo. A acidez da polpa úmida de pequi foi de 3,60 mg NaOH/g, este valor é 

semelhante ao obtido por RIBEIRO (2010), que relatou 3,88 mg NaOH/g, para a mesma espécie. 

          

Tabela 2. Teor de acidez da polpa e do óleo de pequi extraído em sistema de extração por prensagem. 

Determinação Média ± dp 

Acidez da polpa de pequi* (mg NaOH/g) 3,60 ± 0,190 

Acidez do óleo (mg KOH/g) 0,14 ± 0,001 

Índice de refração 1,464 ± 0,001 

*polpa descongelada           

Fonte: do autor. 

A acidez do óleo foi de 0,14 mg KOH/g, próximos ao relatados por LIMA et al. (2020), que 

obteve 0,17 mg KOH/g para óleo de pequi, extraído por prensa hidráulica. A legislação brasileira 

(BRASIL, 2005), determina que óleos prensados a frio e não refinados devem possuir no máximo 4,0 

mg KOH/g de acidez, dessa forma o óleo obtido apresenta acidez dentro do limite máximo estabelecido. 

O índice de refração do óleo bruto extraído da polpa de pequi, determinado a 40ºC, foi de 1,46, 

valor inferior ao encontrado por SOARES (2014) para óleo de pequi comercial (1,67) e próximo aos 

valores encontrados pelo mesmo autor para óleo de baru (1,45) e óleo de buriti (1,47).  

O índice de refração é característico para cada tipo de óleo e está relacionado com o grau de 

insaturação das ligações na cadeia carbônica, compostos de oxidação e tratamento térmico, sendo muito 

utilizado como critério de qualidade e identidade de óleos vegetais (MORAES et al., 2012).  Os valores 

obtidos sugerem que o óleo extraído de um fruto característico do cerrado possui composição semelhante 

ao de óleos comestíveis comercializados, como óleo de soja (1,468) e óleo de castanha do Brasil (1,460) 

(SOARES, 2014). 

LIMA et al., (2020) relatam que o teor de ácidos graxos insaturados e poli-insaturados, como 

por exemplo, ácido oleico e linoleico presentes no óleo de pequi apresentam teores de, 42,47% e 10,17%, 



respectivamente. Estes compostos contribuem para o aumento do índice de refração do óleo, sendo de 

grande importância para o controle de processos de hidrogenação (PEREIRA MARANHÃO, 2018). 

4. CONCLUSÃO 

O sistema de extração de óleo por prensagem forneceu rendimento de óleo extraído próximo aos 

relatados na literatura para equipamentos por prensagem, por tanto considera-se efetivo. 

A umidade de 1,40% da polpa de pequi favoreceu ao rendimento de 27,94% de óleo bruto e 18,73% 

de óleo limpo. A acidez do óleo e o índice de refração indicam que o processo não comprometeu a 

qualidade do óleo. 
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