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Introdução

O óleo vegetal de Persea americana Mill (abacate) possui

grande aplicação na indústria farmacêutica, alimentícia e

cosmética, servindo como base para formulações que auxiliam

na regeneração da epiderme, na fabricação de cosméticos

além de ser indicado em dietas por apresentar na sua

composição beta-sitosterol, ácido oleico e propriedades

antioxidantes1.2.

A obtenção de óleos vegetais fixos pode ser realizada

usando diferentes métodos extrativos como a extração a quente

e assistida por ultrassom com utilização de solventes apolares3.

Objetivos 

O objetivo deste trabalho foi realizar a revisão dos

principais métodos para a extração e caracterização do óleo

vegetal fixo de abacate. Além disso, realizar testes para avaliar a

eficiência de diferentes solventes orgânicos na extração do óleo

fixo de Persea americana Mill.

Materiais e métodos 

Resultados 

Conclusões

Conforme a revisão literária, a extração por Soxhlet mostrou-

se mais citada e com maior eficiência para extração de óleo

fixo de vegetais.

Nos resultados práticos obtidos, evidenciou-se que a

extração por ultrassom pode ser uma alternativa e que solventes

mais apolares são mais eficazes. Estes resultados preliminares

servirão para delineamento dos próximos testes a serem

realizados.
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Material vegetal: 

polpa de abacate 

maduro 

Farmacopeia e artigos 

encontrados em bases 

de dados 

Conforme descrito em dados de literatura, a extração de

óleo fixo vegetal pode ser realizada através de diferentes

métodos extrativos que estão descritos na Tabela 1.

Tabela 1. Diferentes métodos para

extração de óleo vegetal fixo de

vegetais.

Tabela 2: Resultados obtidos a

partir da extração por

ultrassom no tempo de 30 min

utilizando como solventes

hexano e etanol.

Revisão de literatura 

Agradecimentos

Tabela 3: Resultados obtidos a

partir da extração por

ultrassom no tempo de 1 h

utilizando como solventes

hexano e etanol.

PIBIC-CNPq

Amostra Hexano Etanol

1 0,30 g -

2 0,26 g -

3 - 0,10 g

4 - 0,17 g

Amostra Hexano Etanol

1 0,11 g -

2 0,19 g -

3 - 0,12 g

4 - 0,12 g

Métodos de extração de óleos 

vegetais fixos

Prensagem mecânica

Extração por Soxhlet

Extração assistida por ultrassom

Extração por fluído supercrítico

Descaroçamento 

Corte em pedaço

Secagem em estufa a 40ºC 

● 1 g de material vegetal em

balão volumétrico de 100mL;

● 10mL de solvente

(etanol/hexano);

● Amostras submetidas ao

método extrativo assistido

por ultrassom nos tempos de

30 min e 1 h;

● Filtração;

● Recolhimento da amostra

filtrada em pesa-filtro;

● Evaporação do solvente;

● Quantidade de óleo por

diferença de peso;

Bases de dados: 

SciELO e PubMed

Unitermos: óleo 

vegetal fixo, métodos 

de extração, óleo de 

abacate 

Referências 

Dentre os métodos

descritos, a extração por

Soxhlet é citada como a

mais eficiente. Nesta

extração a amostra

vegetal é mantida em

contato direto com o

solvente em constante

renovação, sendo o

hexano o solvente mais

utilizado para este método

extrativo4.

As tabelas 2 e 3 demonstram os resultados obtidos dos

testes de extração por ultrassom de óleo vegetal fixo utilizando

como solventes hexano e etanol, nos tempos de 30 minutos e 1

hora.

É possível identificar que o solvente hexano mostrou-se

mais eficiente na extração de óleo. Além disso, observa-se que

o tempo de extração influencia de forma mais significativa o

teor de óleo extraído, quando compara-se o solvente hexano e

etanol.


