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ENSAIOS DE EXTRAÇÃO DE ÕLEO DE GIRASSOL (HeZÍanthus annuus L.) 

COM ÃLCOOL ETTLICO. 

RESUMO 

MARISA A.B. REGITANO-D'ARCE 

Orientador: URGEL DE ALMEIDA LIMA 

O objetivo da pesquisa era verificar a possibi 

lidade de usar o etanol na extração de Õleo de sementes de 9i 

rassol. Consequentemente, deveriam ser estudadas a ação do sol 

vente, preparo da matêria-prima, as proporções entre eles e a 

temperatura de operaçao. 

Dentro desse plano foram empregados �lcoois com 

a concentrações etanÕlicas de 90%, 93%, 96% e 99% em volume, e 

duas variedades de girassol, Anhandy e Contisol. 

Os ensaios de extração foram conduzidos em ex 

tratores de Soxhlet e de Butt, em períodos de tempo e com pr� 

p�rções diferentes de solventes em relação ã massa de matêria

prima, buscando-se estudar o desempenho da extração em equip� 
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mentos clássicos de laboratõrio� Como nao houve uniformidade 

de resultados nos dois equipamentos, foi projetado um aparelh� 

mento especial constituído de oito vasos extratores, para oito 

amostras concomitantes ou em ordem sequencial. Esse extrator 

foi construído para permitir o controle de temperatura e troca 

de solventes, tal como em instalações industriais intermiten 

tes. Com ele foi possível avaliar a influência do teor de umi 

dade e-da laminação da matéria-prima no esgotamento de Õ1eo e, 

·também, obter miscelas que se separam nas fases alcoõlica e 

oleosa, por simples resfriamento.

O álcool co� concentração de 99% (ilcool anidro 

comercial) foi o que apresentou melhor desémpenho nas condi 

ções dos experimentos como substituto do hex�no, a pressao 

atmosferica. 

Os Õleos obtidos com as diferentes concentra 

çoes etanõlicas não diferiram estatisticamente entre si e di 

feriram pouco do obtido com o hexano quanto ã composição em 

ácidos graxos e aos índices de saponificação e de iodo. O teor 

de material insaponificãve1 foi maior no Õleo obtido com o 

ilcoo1 anidro. do que no obtido com hexano ou pela prensagem. 

Pela analise de agrupamento, os farelos resul 

tantes das extrações com etanol não apresentaram diferenças 

quanto ã sua composição aminoacídica em relação ã semente. 
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SUNFLOWER (Helianthus annuus L._) OIL EXTRACTION TRIALS WITH 

ETHANOL. 

SUMMARY 

MARISA A.B. REGITANO-D•ARCE 

Adviser: URGEL DE ALMEIDA LIMA 

T h e o b j e e t i v e o f t h i s r e s e a r e h w o r k wa s to e h e e k 

the possibility of utilization of ethanol in the extraction of 

sunflower seed oil. Consequently the action of the solvent, 

conditioning of the raw material, the proportion between th�m 

and the temperature of work should be studied. 

For this purpose,ethanolic concentrations of 

90%, 93%, 96% and 99% and two varieties of sunflower seed were 

employed .. 

The extraction trials were conducted in Soxhlet 

and Butt extractors for different periods of time and solvent 

to raw material proportions, studying the performance 

of extraction ih classic laboratory equipment.. As no 
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uniformity in the results from the two equipments, a special 

apparatus provided with eight extraction vessels for eight in 

dividual or sequential· samples was designed. This extractor was 

constructed in order to permit temperature control and solvent 

exchange as it is done in the intermittent industrial installa 

tions. By use of this equipment it was possible to evaluate 

the influence of the water content of the seeds at the time of 

extraction and the effect of raw material flaking in the oil 

content reduction. It was also possible to obtain oily miscellae 

that separated in alcoholic and oily phases by cooling. 

The 99% ethanol (commercial anhydrous alcohol) 

showed the best performance, comparable to the hexane, in the 

experimental conditions, at atmospheric pressure. 

Samples of oils obtained with the different 

alcoholic concentrations did not differ statistically from one 

another and differred very little from the that obtained with 

hexane regarding the fatty acid composition and the saponifi

cation and iodine indexes. The unsaponifiable matter content 

was higher in the sample obtained with anhydrous alcóhol than 

the one obtained with hexane and by means of pressing. 

According to the Cluster Analysis, the aminoac 

idic composition of the meals resulting from the ethánolic oil 

extractions did not differ from the seeds. 



1. INTRODUÇÃO

A industria de cleos vegetais depende de um pr� 

cesso de extração do Õleo por solvente sujeito ã oscilação dos 

preços do petrõleo e derivados. Os sub-produtos da extração do 

Õleo dos grãos oleaginosos, como o' farelo e outros, t�m colab� 

rado para reduzir o custo desse processamento. 

quando são de boa qualidade, podem se destinar â 

animal. 

Atualmente o solvehte orgãnico mais 

Os farelos, 

alimentação 

difundido 

nas industrias extratoras de Õleo e o hexano. Ele e um deriva 

do de petrõleo altamente inflam�vel e suspeito de deixar res1 

duos nocivos ã saúde. A duvida reside nas frações de hidrocar 

bonetos de petrõleo que podem conter hidrocarbonetos arom�ti 
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cos e polinucleares. Alguns hidrocarbonetos polinucleares aro 

mãticos são carcinogênicos e podem se concentrar no Õleo ou 

serem deixados nos farelos apõs a dessolventização, não intera 

gindo, porém, com os constituintes dos farelos ou 

com eles preparados (FAO, 1971). 

alimentos 

Com o 'desenvolvimento da produção do etanol no 

Brasil, a opção do seu uso como substituto do hexano surgiu co 

mo uma consequência natural. Ele é um solvente renovãvel, fa 

cilmente obtido através de processos fermentativos de matérias 

açucaradas ou amilãceas,seguido� de destilação. Aplicado sobre 

sementes oleaginosas com fins de recuperação do Õleo vegetal, 

fornece farelos de coloração bem mais clara do que os obtidos 

através do tratamento com o hexano, viabilizando o seu emprego 

na produção de derivados que se destinem ã alimentação humana. 

Alêm disso, a recuperação do Õleo das miscelas procedentes do 

extrator ê um processo bastante econômico, em termos energêtl 

cos, visto ser apenas um resfriamento, o meio empregado para 

se separar o Õleo do solvente. Pesquisas anterio�es jã compr� 

varam que o Õleo extraído com ãlcool tem õtima qualidade, nao 

exigindo um processo de refinação diferente do adotado para a 

extração com o hexano e �ue a efici�ncia de extração 

igualar a.do hexano. 

pode se 

Atualmente o hexano se apresenta com preços de 

mercado internacional abaixo dos preços do âlcool, devido a 

política de preços, que e variãvel. Das características do he 

xano ressaltam o calor de vaporização mais baix.o que o do álcool 
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e a exigência de uma relação mais baixa d� solvente pa�a ma 

teria a extrair. 

Em 1982, segundo a Empresa Brasileira de Pesqul 

sa Agropecuãria, EMBRAPA, o girassol ocupava 35.000 hectares 

no Brasil, localizados principalmente nas regiões norte e oes 

te do Paranã, regiões da Alta Mogiana, de Araçatuba, de Ouri 

nhos e Pedrinhas do Estado de São Paulo e em alguns locais do 

Mato Grosso do Sul. A cultura ressurgiu com força graças ã ne 

cessidade de uma diversificação de culturas, maior demanda in 

terna de oleos vegetais comestivei�, interesse das industrias 

de Õleo numa matéria-prima de entressafra da soja,devido ã po� 

sibilidade de cultivo como segunda cultura em sucessão ao mi 

lho, soja, arroz, algodão e ao alto valor nutritivo do Õleo na 

alimentação. 

O cultivo do girassol (Helianthus annuus L.) se 

iniciou hã bas_taJ)te tempo, antes da década dos anos cinquenta 

no sul do Brasil. Entretanto, devido a problemas com moléstias, 

inexistência de novas variedades, e com o surgimento da 

cultura da soja como cultura de primavera-verão,· o cultivo do 

girassol foi grandemente reduzido. · 

Em 1984-1985, a produção mundial do girassol al 

cançou aproximadamente,17,6mil•hões de toneladas, sendo a Rus 

sia, o maior produtor, com 4,5 milhões de toneladas. Outros 

produtores mundiais de destaque foram a Argentina, China, Es 

tàdos Unidos e Espanha. 
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O presente trabalho visou a estudar a viabilida 

de do emprego do âlcool etílico como solvente para a extração 

do Õleo contido nos grãos de girassol, procurando determinar 

as adequadas condições de umidade, de preparo do grão, do tem 

po de contato com o solvente e as condições de temperatura p� 

ra a extração do Õleo e para a separaçao do .. solvente e do 

Õleo na miscela, para um rendimento mâximo da operaçao. 

Em adição visou a determinar a influência da ex 

tração com âlcool etílico no teor final de acido clorogênico 

dos farelos. O acido clofogênico, constituinte das sementes de 

girassol, quando presente nós farelos, causa o escurecimento 

dos concentrados e isolados pro·teicos obtid·os a partir destes. 

Como complemento, foram analisados os Õleos, as 

sementes e os farelos. 
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2. REV1SÃO DE LITERATURA

2.1. A extração de Õleo por solvente 

Segundo MARTINENGHI (1963), a primeira aplic� 

çao de solvente orgânico na extração de Õleos vegetais foi rea 

lizada pelo francês Deiss em 1856. O solvente empregado foi o 

sulfeto de carbono, embora a proposta se estendesse a outros 

solventes tamb�m. A benzina passou a ser adotada entre 1864 e 
-

1869 e, somente mais tarde, em 1905, e que o tricloroetileno 

foi empregado industrialmente. Graças ã sua incombustibilidade 

ele conseguiu deslocar os dois solventes anteriormente adota 

dos. Todavia a experiência industrial levou ã preferência e 

adoção de uma mistura de hidrocarbonetos (hexano e heptano,se� 
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do o primeiro dominante), denominada de hexano comercial de 

faixa de destilação entre 630C e 710C, e densidade, a 150C, de 

ca. 0,707, na impossibilidade de se obter comercialminte hexa 

no puro (C 6 H14 ) de ponto de ebulição a 68,60C, a preço de con 

corrência com a benzina. 

Na busca de um solvente ideal, -identificaram-se 

alguns -requisitos bãsicos que deveriam ser c�mpridos por ordem 

de importância: 

a. Não ser tõxico as pessoas, nao ser inflamãvel e nao ser ex

plosivo;

b. Não danificar os equipaméntos;

c. Possuir seletividade, de modo a atrair os glicerídeos, sep�

rando-os de outros corpos estranhos;

d. Fãcil recuperação, sem deixar odores no Õleo ou farelo;

e. Facilidade de armazenamento e transporte;

f. Disponibilidade no mercado com constância de composição;

g. Custo accessível. (MARTINENGHI,, 1963; ALMEIDA, 1950; DES 

PIAU, 1978).

Segundo DESPIAU (1978), hã mais algumas caract� 

rísticas físico-químicas que são desejãveis em um solvente: 

a. Um ponto de ebulição baixo, por�m suficientemente alto, com

uma faixa de destilação estreita, a fim de facilitar a eli

minação do solvente do Õleo e do farelo;

b. Um ponto de fusão superior a ooc para evitar cristalizações

indesejãveis;
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c. Uma viscosidade baixa para facilitar as transferências;

d. A não miscibilidade e a nao solubilidade com a agua tornam

os processos de recuperação mais completos;

e. Propriedades caloríficas (calor específico e calor de

rização baixos) que permitam efetuar uma recuperaçao

mica do solvente;

va PE. 

econo 

f. Tensão superficial baixa, isto e·, um bom .poder molhante.

Conforme MARTINENGHI (1963), dos solventes men 

tionados apenas o tricloroeti1eno supre a primeira condição da 

não inflamabilidade. Opostamente, o sulfeto de carbono ê o que 

mais risco de explosão e •inflamação apresenta. A benzina e o 

hexano comercial não oferecem �isco de combustão espontânea, 

porem existe risco de uma explosão, se não forem tomados cer 

tos cuidados como evitar atritos entre os materiais, usar bron 

ze nas pãs utilizadas no descarregamento dos tanques de extra 

ção, controlar a velocidade de transmissão, limitando o super� 

quecimento localizado nos eixos de sustentação e rotação. E, 

ainda, a ausência de ar na quantidade necessãria e suficiente 

para criar as condições para a explosão, limita, em certos ca 

so�s, as proporções de um eventual inconveniente. Enquanto se 

admite apenas 100 ppm de tricloroetileno no ar�_para o hexano 

esta concentração permitida atingé 500 ppm no rejeito de ar de 

uma extração correspondente a 2 m 3 de solvente/t de produto em 

admissão (DESPIAU, 1978). 

Afora a vantagem da não inflamabilidade, o tri 

cloroetileno pode se alterar durante o armazenamento sob exp� 
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sição ã luz forte ou pelo uso contínuo durante as extrações e 

danificar os equipamentos de ferro. Seus produtos de decomposi 

ção como o epõxido de tricloroetileno e o cloreto de dicloroa 

cetila, não são eliminados com facilidade dos farelos, podendo 

provocar distúrbios nos animais que os ingerirem. Discute-se, 

hoje, a capacidade de eliminação total dos resíduos de hexano 

dos farelos. Concorda-se que o tricloroetileno como tal e me 

nos tõxico do que o hexano e que o sulfeto de carbono seja o 

mais danoso ã saúde, mesmo em baixas concentrações. (MARTINE� 

GHI, 1963; DESPIAU, 1978). 

O álcool etílico foi inicialmente empregado co 

mo solvente pelos japoneses da Manchúria, em Dairen (hoje Lü 

da, na China), no inicio do segundo quarto deste sêculo. Esta 

beleceu-se uma industria de Õleo de soja extraído com álcool 

etílico. Desde então, algumas pesquisas em vãrios países foram 

feitas para se aperfeiçoar esse sistema de extração.No Brasil, 

o ãlcool sendo obtido das diversas micro, mini e destilarias 

espalhadas pelo país, pode ser fornecido a preço bastante redu 

zido devido ao balxo frete e assegurarã uma constãncia na com 

posição devido a uma tecnologia amplamente adapta.da a nossas 

condições. 

O ãlcool etílico nao e corrosivo aos metais e 

pode ser armazenado em tanques de ferro, aço, cobre ou

alumínio. t inflamãvel, porem não e considerado toxico nas con 

dições industriais. Uma exposição prolongada a altas concentr� 

ções de vapor podem provocar irritações respiratõrias ou dor 
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de cabeça, porem o homem desenvolve rãpida tolerância(MARSDEN, 

1954). 

Segundo RITTNER (1979), um teor residual de sol 

vente, normalmente da ordem de 500 ppm, teria menos 

eia no caso do ãlcool, uma vez que os efeitos tõxicos 

guns componentes menores do hexano sobre o organismo 

ainda não estão esclarecidos. Este autor cita ainda 

importâ� 

de al 

humano 

que as 

atuais instalações de extração com hexano são conversíveis p� 

ra o emprego de ãlcool, exigindo para tanto modificações de p� 

quena monta. 

A diferença do etanol para o hexano estã no mais 

alto calor latente de evaporaçao, 204,3 cal/g comparado com 

82 cal/g do ultimo, e no ponto de ebulição, 78,320C comparado 

com 68,?0C para o hexano puro (MARSDEN, 1954) . 

O conceito de seletividade não tem importância 

tão grande, devido aos modernos processos de refinação. O mais 

importante e a velocidade de dissolução do Õleo no solvente, 

de onde provem dois conceitos: o do Õleo de dissolução, que se. 

libera com a quebra das celu1as, dissolvendo-se prontamente no 

solvente, e o de Õleo de difusão que se dissolv� mais lenta 

mente porque se encontra encerrado nas células intactas. Estes 

fatos jusiificam a importância do preparo do grão (trituração, 

aquecimento e laminação). MARTINENGHI (1963) explica a in 

fluencia positiva da agitação ou movimentação do material olea 

ginoso submetido ã extração,expondo melhor o material graxo a 



1 O 

açao do solvente e evitando que se formem canal1culos pelos 

quais o solvente se lixivia rapidamente durante uma extração 

contínua ou por percolação. 

MARTINENGHI (1963) chama a atenção para a in 

flu&ncia da temperatura de extração sobre a velocidade de ex 

tração do Õleo. Ele considera que o trabalho no ponto de ebul! 

ção do solvente pode substituir qualquer tipo de agitação. 

Quanto a laminação que visa romper as c�lulas 

de Õleo das sementes oleaginosas, Goldowsky e Podo1skaja(1934) 

citados por MARTINENGHI (1963), demonstraram que,industrialme� 

te, se pode romper um m�ximo de 83% das c�lulas. 

Segundo RITTNER (1979), o condicionamento ou 

preparo do grao assume papel sobremodo importante quando se em 

prega ãlcool como solvente, pois ele influi no coeficiente de 

difusão do Õleo, que� menor com o ãlcool, comparado ao hexa 

no. Hã necessi.dade de se estabelecerem os parâmetros bãsicos da 

extração a fim de se determina1'em os dados fundv.menta·is µara se 

planejar o processo,. entre eles: a concentração etanõl ica m1ni 

ma; a umidade mãxima no material a extrair; a pressão de oper! 

çao; a relação entre solvente e sõl"ido e a concentração da mis 

cela. 

A concentração etan6lica m�nima pode ser obtida 

por cãlculo, empregando os seguintes valores: Li= umidade do ma 

terial a extrair(%); R= relação entre solvente e sÕlido a ex 

trair; A= concentra�ão de etanol no �lcool usado (%). A concen 
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tração efetiva de etanol pode, então, ser calculada pela fÕrmu 

la desenvolvida por RITTNER (1979): A x R / [ (U + 100R)x 100]. 

Segundo Sedine e Hasegawa (1977) citados· por 

JOHNSON e LUSAS (1983� a teoria da dissolução do Õleo no sol 

vente pode ser explicada com base nas leis termodinãmicas, as 

sumindo que soluto (Õleo) e solvente formam uma mistura molec� 

lar e sua dissolução implica numa variação n� energia livre do 

sistema e um aumento no seu grau de desordem (entropia). A 

equaçao de Gibbs relaciona a variação da energia livre ( âG ) 

com a da entalpia (quantidade de calor, 6H), com a da entropia 

( 6S ) e com a temperaturt absoluta (T): 6G - 6H - T.6S. A dis 

solução envolve dois processos �ndot�rmico� e um exot�rmico.As 

mol�culas do soluto se separam em mol�culas isoladas, consumin 

do a chamada energia latente, de baixo valor quando as mol�cu 

las do soluto são apolares. Em seguida estas mol�culas separ� 

das se dispersam no solvente, forçando as mol�culas do solven 

te a se dissociarem para acomodarem-nas, o que exige nova qua� 

tidade de energia. Esta energia necess5ria � tanto maior qua� 

to mais fortes sejam as interações intermoleculares no solven 

te puro, conforme a seguinte ordem: solventes apolares <solven 

tes po·lares < so·lventes com pontes de h·idrogên·io·. No teru�iro 

processo (exoü�rmico), as mo1êculas do soluto dispersas inter_� 

gem com as mol�culas vizinhas do solvente� liberando energia 

de acordo com o tipo de interação soluto-solvente estabelecida 

na seyuinte sequência: ambas mol�culas de soluto e 

são apo10res < um ê apolar e o outro polar < ambcis as 

solvente 
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las sãd polares < as mol�culas do soluto sao ·solvatizadas P! 

las mol�culas do solvente. Dessa ·forma a reação total serã exo 

t�rmica, isto e, a variação na entalpia do sistema serã negatf 

va se as perdas de energia na quebra das interações soluto-so 

luto e solvente-solvente forem compensadas pela energia libera 
- -

da pela interação soluto-solvente. Se este e o caso, e tenta 

dor considerar que a reação total poderã ocorrer espontaneame� 

te, conforme expõem DILLARD e GOLDBERG (1971). Confirmando o 

exposto anteriormente, segundo Sedine e Hasegawa (1977) citados por 

JOHNSON e LUSAS (1983), a elevação da temperatura consiste 

fator de importância na dissolução de um l�quido em outro. 

sim a baixa solubilidade, em baixas temperaturas, aumenta 

a elevação da temperatura at� que se atinja a temperatura 

tica de dissolução em que os l�quidos se tornam misc�veis 

todas as proporçoes. 

num 

As 

com 

cr1 

em 

Existem vãrios processos de extração. Podem ser 

intermitentes ou cont�nuos, por imersão ou por percolação. Nor 

malmente, os processos intermitentes estão associados ü extra 

ção por imersão, em que o solvente inicialmente puro� circula 

do por v�rios tanques que contêm matêrias-primas com concentra 

ção crescente em teor de Õleo. Isto quer dizer que o solvente 

apôs o contato com o primeiro tanque que cont�m mat�ria quase 

esgotada em Õleo, ê drenado sob a forma de uma misce·la (mist_�

ra de Õleo e solvente) pobre em Õleo. Esta miscela pobre em 

Õleo entrarã em contato com uma matêria-prima de teor de Õleo 

superior� sua concentração em �leo, deixando este segundo tan 
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que sob a forma de uma miscela medianamente rica em 6leo. Des 

ta forma, a miscela recuperada de um tanque entra em contato 

com a massa a extrair de um tanque seguinte que contenha uma 

concentração em 6leo sempre superior â sua, de modo que sempre 

se estabeleça um gradiente de quantidade de Õleo e possa haver 

o transporte do 6leo de dentro dos grãos olea�inosos para 6 

solvente circundante. Existe um limite de sa,turação para cada 

solvente, o qual naturalmente não ultrapassa o teor original 

da materia-prima a iniciar a extração. Ao se obter a miscela 

saturada, esta segue para a fase de recuperação do solvente em 

evaporadores, seguido de condensação e retorno ao processo co 

mo solvente puro, e o 61eo isen�o de traços de solvente segue 

para os processos de refinação. Normalmente,os processos inter 

mitentes levam a perdas de solvente maiores que as dos proce� 

sos contínuos, porem são de custo inferior e possibilitam a ex 

tração em unidades de pequena capacidade diãria. 

Nos processos de extração cont�nua, obedece-se 

ao mesmo princípio, de contra-corrente, em que solv�nte puro 

entra em contato com uma mat�ria-prima quase esgotada em 61eo. 

Esta,ap5s o contato com o solvente,sai do extrator como farelo 

Gmido, enquanto a mat�ria-prima que� admitida·oo extrator re 

cebe uma aspersão da miscela que circulou por todo o equipame� 

to de extração e que, apõs esta aspersao, � recolhida como mis 

cela saturada. O sistema� o de percolação do solvente,isto �, 

a extração se dâ durante a lix·iviação do solvente distribuído 

por aspersão sobre a mat�ria-prima depositada sobre um 1eito 
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m5vel. Sobre cada secçao do extrator existem aspersores que 

distribuem uniformemente o solvente ou miscela sobre a massa a 

extrair. Sob esse leito existem reservatõrios para recepç�o e 

armazenamento das miscelas drenadas as quais são bombeadas P! 

ra a secção seguinte, de mat�ria com teor de Õleo superior ao 

da miscela a ser aspergida (MILLIGAN, 1976). Normalmente os ex 

tratorés cont�nuos são encontrados em industrias de grandes ca 

pacidades {500 t/dia ou mais). 

2.2. Solubilidade do 5leo em álcool 

t sabido que a s�lubilidade do 5leo em 

aumenta com a elevação da temperatura. O 6leo de soja quase i� 

solúvel em álcool ã temperatui·a ambiente, segundo 0KAT0M0(1937), 

se dissolve rapidamente em temperaturas maiores que 600C e sua 

solubilidade� grandemente acel�rada perto do ponto de eleva 

ção. Baseado neste fato, 0KAT0MO (1937) extraiu 6leo de graos 

de soja através do aquecimento em ãlcool pr6ximo ao ponto de 

ebulição e, através do resfr·iamento da miscela a 300Cou mcnos,conse 

guiu a sua insolubilização e separa(ão do álcool. 

Empregando o metodo de Alexejeff i que consiste 

no aquecimento de misturas de ãlcool e Õleo de soja, em propo! 

ções conhecidas, sob agitação intermitente, obteve-se uma emul 

são uniforme que, de t�rbida, se separou em duas fases, a sup� 

rior. a1co6lica e a inferior, oleosa. Al�quotas foram retiré1 

dé\s destes duas fases e o teor de o·leo em ambas, determinado. 
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Testando os ãlcoois com 99,52%, 98,01%, 95,92%, 

93,55% e 90,27% de etanol, OKATOMO (1937) observou um crescen 

te aumento no valor da temperatura cr�tica de dissolução, em 

função da concentração decrescente de etanol no �lcool empreg� 

do, ao mesmo tempo que a concentração cr�tica de 61eo não apr! 

sentou nenhuma relaçã-0 com a concentração de ãlcool, se restri 

gindo ao limite de 41% a 44,5% de 6leo de soja na miscela. 

Ainda, de acordo com OKATOMO (1937), as varia 

çoes da solubilidade, embora pequenas a temperaturas compara\f 

vamente baixas, são afetadas e� temperaturas pr5ximas do ponto 

de temperatura cr�tica de dissolução. A solubilidade estã es 

treitamente relacionada com a concentração do ãlcool e uma di 

ferença de 1% nesta concentração corresponde a uma 

de 5% a 8% na temperatura de dissolução. 

diferença 

Dessa forma, suas importantes conclusões foram: 

a. � melhor se trabalhar com uma concentração etan5lica a mais

alt� possível, sempre acima de 92%, em peso;

b. a melhor temperatura para extração de Õleo de0e ser ao re -

dor da temperatura cr�tica de dissolução;

c. a temperatura de 300C � suficiente para separar Õleo do ãl

cool em rniscelas. Temperaturas infer·iores a 300C nao apl'!

sentam desempenho signif·ícativamente melhor.

TAYLOR et alii (1936), interessados em testar a 

solubilidade dos 6lcos, de origem vegetal e animal, em �lcool 

e t í l i c o , t r aba 1 h ar a m e o rn d i ferentes tipos d 2 õ 1 e o , e n ti' e e 1 e s 
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o de girassol, e duas concentrações etanôlicas diferentes, 90%

e ãlcool absoluto. Cientes do fato de que a acidez ou o 

teor de ãcidos graxos livres afeta a solubilidade dos Ôleos em 

ãlcool, procuraram trabalhar com os ôleos de boa qualidade e 

bem conservados. A solubilidade foi testada â temperatura am 

biente, 250C ± 0,3DC, de duas maneiras. A primeira, empregandri 

proporções de 3:1, 1 :1 e 1 :3 de ãlcóol para Ôleo e determinan 

do, apos agitação, o tipo de emulsão formada, o tempo necessa 

rio para se separarem as duas fases e o volume de cada uma delas. 

E a segunda, adicionando âs misturas Ôleo-ãlcool, quantidades 

crescentes de ãcido ol�ico ou Ôleo de r�cino at� se obttr to 

tal miscibilidade. A concentração de Ôleo � âlcool nas duas fa 

ses foram determinadas pela densidade, com picnõmetro. Suas 

observações indicaram que as misturas de âlcool a 90% e Ôleo, 

em partes iguais, exigiram maior adição de ãcido ol�ico do que 

misturas em proporções maiores ou menores e que, quando dimi 

nui a proporção âlcool absoluto-ôleo, menos ãcido ol�ico � ne 

c e s sã ri o d e rn o n s t r a n d o que o pro c e s s o d e t r a n s feri r ã ·1 e o o 1 p a l' a 

a fase Õleo � o fator controlador da solubilidade. Os autores 

observaram ainda que hã duas a três vezes ma·is �lcool transfe 

rindo para a fase Õ1eo do que Õleo para a fase, âlcool. No en 

tanto, a quantidade de âlcool transferido para a fase Õleo com 

a variação das proporções das duas substãncias nao e uma cons 

tante, parecendo ser mais uma função do tipo de Õleo emprega

do. Outrossim, a solubilidade do âlcool em Õleo � mais regular 

com a variação das proporç6es, do q�e a solubilidade de Õleo 
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em ãlcool. 

RAO et alii (1955), visando a trabalhar com ex 

tração alco6lica de 6leos vegetais, estudaram a solubilidade 

dos 61eos de algodão, amendoim, gergelim e soja em ãlcool de 

diversas concentrações (91,5%, 95,4%, 98,0% e 99,9%"). Em traba 

lhos complementares �studaram os 6leos de milho, linhaça e tun 

gue (1956a) e tamb�m babaç�, c6co, oliva, dendê, colza e gira� 

sol (1956b). 

Nestes trabalhos preliminares determinou-se 

temperatura cr�tica de dissolu(ão para cada 6leo em relação 

'ª

concentração etan6lica, acima da qual Õleo e ãlcool sao misc� 

veis em todas as proporções. Para o girassol foram encontrados 

valores que se compararam com o azeite de dendê.A solubilidade 

total do 6leo de girassol foi atingida a 65DC em ãlcool a 

99,9%; a 750C em ãlcool a 98,0%, e a gooc em ãlcool a 95,4%. 

A temperatura de gooc, a .solubilidade do Õleo de girassol em 

âlcool a 91,5%, foi 10,17% e do azeite de dendê, 13 > 5%. A meto 

dologia empregada foi bastante semelhante ã usada por OKATOMO 

(1937) com alguns melhoramentos, como a retirada da al�quota 

do sobrenadante a ser analisada atrav�s de um dispositivo esp� 

cial no vaso fechado, a�5s um descanso de 30 minutos e um man6 

metro par� acompanhar o aumento de pressão desenvolvida dentro 

da mistura durante a agitação. O ãlcool a 99,9% desenvolveu 

uma pressão de 0,27 atm (4 lb/pol 2) a 600C; de 0,68 atm (10 

lb/pol 2 ) a 700C e de 1,021 atm (15 lb/pol 2 ) a sooc. A pressão 
- . d 1 ' I  f .  d 1 1 3c ' (2.0 l 1·1,.lpol 2) max1ma esenvo v1aa ·01 e cerca oe , v a-cm L com
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ãl cool a 95 ,4%) a 950C. 

MAGNE & SKAU (1953) buscaram obter resultados 

bãsicos de solubilidade do Õleo de algodão em âlcoois etílico 

e isoprop�lico pelo mesmo mêtodo empregado por OKATOMO (1937), 

seguido por determinações de densidade pelo mêtodo do picnõm� 

tro. As concentrações etanõlicas empregadas foram 90,7%, 94,4% 

e 99,3%. Foram anotadas duas temperaturas diferentes entre si 

por dêcimos de grau Celsius. Em uma, a mistura se encontrava 

totalmente homog�nea e na outra, duas fases líquidas ou uma le 

ve turbidez persistiam apõs prolongada agitação. A media cor 

rigida dos term6metros de calibração e do vapor emergente foi 

adotada como a temperatura de solubilidade para a mistura. De 

acordo com comparações estabelecidas pelos autores, se Okatomo 

(1937) tivesse tomado os valores das temperaturas de solubili 

dade quando as duas fases se separavam, em vez de quando a tur 

bidez surgia, os seus dados para algodão se sobreporiam num 

grãfico de concentração etan6lica %, na abscissa, e temperat� 

ra de dissolução crítica em oc, na ordenada, conforme demons 

trado no trabalho. 

As isotermas ternãri�s do sistema 6leo de alg� 

dão, E.�tanol e agua a 300C, apresentadas ·por MAGNE & SKAU(1953) 

d e rn o n s t r a r a 111 q u e a e f i ci e n ci a .d e s e p a r a ç ã o d o õ l e o d o s o l v e n t e 

a 300C aumenta com o aumento da proporção de âgua no solvente. 

Desta forma, do ponto de vista de um processo completo, o âl 

cool com 98,47; de etanol seria, teoricamente, a melhor concen 

tração etan6lica a ser empregada co�o solvente. Não se sugeriu 
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o ilcool com 95,6% de etanol por este apresentar a desvantagem

de requerer pressões acima da atmosfêrica. 

Interessados em estudar a solubilidade dos tri 

glicerídeos em �lcool, ARNOLD, CHOUDHURY e GUZMAN (1963)avali! 

ram a trilaurina, trimiristina, tripalmitina, triestearina e 

trioleína em concentfações etan61icas de 100%, 98,0%, 95,4% e 

90,4%, numa faixa de t�mperatura entre 400C e gooc. Os autores 

tentaram estabelecer uma comparação do comportamento dos tri 

glicerídeos em �lcool com soluções ideais, empregando uma eq4! 

ç ão d e r i v a d a d a d e C 1 a u s i u s - C l a •p e y r o n . Não o b t i v e r a m u rn a s o b r e 

posição das retas para as soluções de triglicerídeo e alcool 

com 90,4% de etanol, isto ê, a solução de triglicerídeos em 

ilcool etílico com 90,4% de etanol não comprovou ser uma solu 

ção ideal, por�m, os 

grafico ortogonal de 

resultados experimentais colocados em um 
. 1 . 4

absc1ssa, 
-TTºKelvin) x 10 ,e ordenada,

fração molar dissolvida do soluto, se locaram ao longo de uma 

linha reta característica para cada triglicerídeo com exceçao 

da triestearina, dentro da faixa de temperatura �e 400C a 900C. 

A diferença do comportamento ideal era esperada, uma vez que 

os triglicerídeos são de natureza apo1ar em relação as solu 

ções de etanol. No entanto, as soluções de trilaurina, trimi 

ristina e.trioleína em ãlcool et�lico 100% apresentaram campo! 

tamento de uma solução ideal. A tripalmitina e triestearina 

apresentaram linhas quebradas com pontos abaixo e acima da cur 

va de uma solução ideal. Os pontos de quebra ocorreram prõxj_ 

mos aos pontos de liquefação destes triglicer�deos sôlidos. Is 
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to deve significar, como era esperado, que a solubilidade da 

gordura líquida� maior do que a da gordura s6lida. As curvas 

de solubilidade dos triglicerídeos em ãlcoois com 95,4% e

98,0% de etanol se interpuseram entre as curvas obtidas com 

ãlcoois a 90,40GL e 1000GL, confirmando que a solubilidade au 

menta com a elevação da concentração etan6lica, como resultan 

te da diminuição da polaridade do solvente com a redução do 
-

seu teor de agua. 

A solubilidade dos triglicerídeos puros em ãl 

cool etílico mostrou-se menor que idos Õleos vegetais jã estu 

dados por RAO e ARNOLD (1956a, 1956b) e RAO et aZii (19�5). Es 

sa diferença pode ser explicada· pelo arranjo compacto e mais 

ordenado das mol�culas e pela aus�ncia das misturas de trigll 

cerídeos que ocorrem nas gorduras e 6leos vegetais 

CHOUDHURY e GUZMAN, 1963). 

(ARNOLD, 

RAO & ARNOLD (1958) baseados nestes resultados 

de solubilidade do 61eo vegetal co� álcool, iniciaram seus es 

tudos em um equipamento de vidro para extração contínua em la 

boratõrio que consistia de um reservat6rio e um pr�-aquecedor 

para o solvente, âlcool etilico; uma câmara de extração com 

term6metro adaptado, e sa�das, par� a miscela �om fluxo contra 

lado de 10 ml/min e para o excesso de solvente que transborda 

da c�mara de extração. O processo consistiu em admitir conti 

nuamente solvente puro na camara de extração jã alimentada com 

os flocos de algodão deslintados (15 g), laminados a uma espe� 

sura de 0,33 m1n (0,013 pol) e secos a teores de umidade especj 
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ficados desde 16,55% a 1,8%. A operaçao foi realizada com tem 

peraturas de 650C (1490 F), 700C (1580 F) e 78,30C (1730F), p� 

ra as quatro concentrações etanôlicas testadas (91,5%, 95,4%, 

98,0% e 99,9%) com coletas das miscelas acumuladas a cada 10 

minutos em balões, para evaporação do solvente e pesagem post� 

rior. Suas conclusões foram as seguintes: 

a. A taxa de extração� bastante alta no infcio diminuindo gr�

dativamente com o tempo.

b. A melhor temperatura de operação foi 78,3DC.

c. A redução do teor de umidade dos flocos favoreceu a extra

ção com etanol a 99,9%. e; para valores inferiores a 3%, tan

to o etanol a 99,9% como a g·s,4% se comportaram semelhante

mente.

d. Foi possível obter a separaçao das miscelas alcoõl ica e

oleosa com o resfriamento. A primeira apresentou 2,7% a 3,3%

de Õleo e a segunda 91,1% a 92,9%.

BECKEL, BELTER e SMJTH (1946) idealizaram um ex 

trator contínuo, do tipo esteira, sem divisões, para extração 

por imersão a quente. O ãlcool et··íl ico absoluto. foi empregado 

na faixa de ebulição, numa proporção.de 2,12:1 em peso (solven 

te:matêria-prima) por 65 minutos. A efici�ncia de extração do 

ãlcool etílicd foi comparada com a do hexano sobre flocos de 

soja na proporção 1,2:1 (em peso), de solvente:matêria-pr·ima, 

55 min de extração e temperatura ambiente. O teor de 5leo resi 

dual nos farelos foi 0,39% para o extfaído com hexano e 0,62% 

para o extra�do com �lcool absoluto. 
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Esses autores (1948a) realizaram um trabalho 

com soja usando diversos solventes e entre eles o âlcool et�li 

co, com a finalidade de fornecer uma matêria-prima (iarelo) de 

boa qualidade (cor clara, sabor leve, isento de outros comp� 

nentes deixados pelo solvente), para a obtenção de concentra 

dos e isolados protêicos para alimentação, in�üstria de papel 

e fibras t�xteis. BECKEL, BELTER e SMITH (1948a,b) concluíram 

que o processo de extração do Õleo de flocos de soja devidame� 

te preparados,com etanol, apresentou outras vantagens alêm da 

produção de farelos e isolados protêicos de cor melhorada e de 

material proteinâceo de 11 .flç1vor 11 mais adaptado ao paladar huma 

no. Para estes autores ãs vanta.gens da cor clara e do odor po� 

co pronunciado 5 jâ apontadas por OKATOMO (1937), somaram-se a 

obtenção de Õleos com baixo teor de âcidos graxos livres, a 

possibilidade da obtenção adicional de sub-produtos tais como 

os esterõis, saponinas e açücares, maior segurança industrial, 

baixa toxidez do solvente e a possibilidade do uso de solvente 

proveniente de resíduos agrícolas. A·inda, o álcool apresenta a 

propriedade de solubilizar o Õleo a quente, por�m, com o abai 

xamento da temperatura at� a ambiente, a miscela, antes unifor 

me, apresenta duas fases, a superi_or ·a1coÕ1ica,, com baixo teor 

de Õleo e a inferior, oleosa, com·baixo teor de ãlcool. Esta 

fase superior consiste no solvente a ser recirculado, ao passo 

que nas indGstrias atuais sao necess�rios destilação e conden 

sação do solvente para que o hexano possa ser reutilizado.As 

sim, ao se empregar o processo de resfriamento, jã sugerido 
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por OKATOMO (1937) para a eliminação da destilação, o uso de 

etanol permite substituir por etapa que envolve apenas calor 

sensível uma que requer calor latente de vaporização. Alêm di� 

so, a maior parte desta transferência de calor sensível pode 

ser efetuada em trocadores de calor, pois a miscela alcoÕlica 

deve ser reaquecida para ser reutilizada no extrator. De acor 

do com os autores, o balanço de energia demonstra que o proce� 

so com o álcool etí1�co exige, teoricamente, três quartos da 

energia exigida pelo processo com o hexano. Mais especificame� 

te, o processo de não destilação ê calculado como exigindo 

352 quilogramas de vapor por tonelada de soja em flocos, enquanto 

que o processo de hexano exige de 499 a 726 quilogramas de va 

por p�r tonelada. Como sugestão para diminuir os custos de in 

vestimenta e compensar o maior gasto de energia com o processo. 

com álcool chegando a igualá-lo ao do hexano, os mesmos auto 

res recomendam uma redução no tamanho da unidade de troca de 

calor de 100% de recuperação de calor para 85%. r apresentado 

um diagrama das operações que foram colocadas em execução du 

rante o processo �lco6lico de extração e que poderia ser adota· 

do pelas industrias. 

2.3. Vari;veis operacionais que afetam a extração cont�nua 

de 6leos vegetais 

Para avaliar o efeito de certas vari�veis sobre 

o processo de extração, ARNOLD e P 1 POOL (1953) constru�ram um



24 

equipamento, em escala piloto, capaz de extrair o Õleo da mat� 

ria-prima preparada, em contra�orrente, em uma esteira trans 

portadora, e ainda, num sistema fechado, dessolventizar o fare 

lo. No ensaio usaram tricloroetileno sobre flocos de soja de 

0,254 mm (0,01 pol) de espessura em temperatura de 32,20C(900F) 

a 71 ,1oc (1600F). As observações permitiram concluir que, nas 

condições do ensaio,o tempo de extração influiu pouco, em com 

paraçao a proporção �e solvente em relação ã mat�ria a extrair, 

ã concentração da miscela ou teor de Õleo residual do farelo. 

Isto contrariou a opinião dominante de que as relações entre 

tempo e Õleo residual são mais importantes e que o perlodo de 

contacto � o fator controlador na extração de Õleo. Neste sis 

tema a· extração � fundamentalmente uma operaçao de difusão e 

depende de certos fatores, como a força motriz (relacionada 

com a temperatura e concentração cm Õleo da miscela), distãn 

eia e tempo. A distância, representada pela espessura do flo 

co, e a temperatura foram constantes. Apenas a concentração 

foi variãvel e como efeito aumentou o teor de Õleo na miscela. 

A jedução da proporção entre o solvente e a ma 

t�ria a extrair resultou num aumento no teor de Õleo da misce 

la em qualquer ponto no �xtrator em contra-corrente. Como a 

concentração em Õleo na miscela apresentou um efeito maior do 

que o tempo, deduz-se que a proporção de solvente pa1·a a mat� 

ria-prima deva ser alta dentro do que seja viãvel economicamen 

te. Para plantas-piloto estas proporções variaram de 1 ,5:1 a 

2 , O : 1 • 
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Dentro de proporçoes aceitãveis de solvente p� 

ra a matêria-prima, o aumento da temperatura contribuiu para a 

obtenção de teores residuais de 6leo no farelo cada vez meno 

res dentro da faixa de estudo (32,20C a 71,1DC). 

Quanto â umidade, ARNOLD e PATEL (1953) verifi 

caram que, quando ela se situou entre 10% a 15%, a extração de 

6leo de flocos de soja com espessura de 0,279 mm(0,11 pol) foi 

mais eficaz com hexano e tricloroetileno. Aparentemente,a maior 

taxa de extração com o hexano do que com o tricloroetileno em 

teores mais elevados de umidade se deve, em parte, â viscosi 

dade mais alta do primeiro. Talvez as proteTnas de soja se in 

chem ao ponto de diminuir o tamanho dos espaços abertos atra 

vês do-s quais a difusão ocorre. A menor extração a ba·ixos teo 

res de umidade,provavelmente,se deve ao fato de que teores me. 

nores de fosfatTdeos foram retirados com o 6leo. 

O teor de umidade afeta menos a taxa de extra 

çao de Õleo de flocos de soja e de algodão pelo tricloroetile 

no do que pelo hexano. 

2.4. Efeito do solvente sobre os s�bprodutos da extração de õ·1eo 

BECKEL e SMITH (1944) informaram que o tipo de 

solvente empregado na extração do Õleo da semente oleaginosa 

pode melhorar o sabor e a cor do farelo. O solvente empregado 

normalmente� o hexano que não remove o princTpio amargo, o 

1

1 flavor 11 de feijão e grande parte da cor. Neste particular ou 
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tros solventes, que nao os hidrocarbonetos, demonstraram ser 

mais eficientes e o melhor deles,o âlcool etílico. Flocos de 

soja extraídos com âlcool não apresentaram o gosto amargo e 

11 flavor 11 de feijão tão pronunciado. e sua proteína apresentou 

coloração igual ã de caseína. Com o emprego do etanol a remo 

çao da cor foi mais eficiente com teores de umidade de 8% a 

15% no início da extração. 

De acordo com os mesmos autores, o âlcool etí 

lico removeu outras substâncias, que normalmente não o seriam 

com o hexano. Entre elas, açücares (sendo a sacarose o açucar 

dominante), fosfatídeos em quantidades maiores do que as obti 

das com hidrocarbonetos, saponinas, compostos de nitrogênio 

não-proteico, alem de outros constituintes, em quantidades me 

nores, que se concentram na miscela alcoõlica apos o resfria 

menta. Em trabalho posterior, BECKEL, BELTER e SMITH {1948a) 

ressaltam que estes componente� de menor importância que res 

tam no farelo de soja, são carregados com a proteína durante o 

seu isolamento e provocam diferenças nas tonalidades dos isola 

dos proteicos. 

Estes autores (1948a) classificaram os 

tes para estudar os seus efeitos sobre 6s produtos de 

solven 

extra 

ção. Em uma classe foram colocados o hexano, seus homõlogos su 

periores e os hidrocarbonetos c·lorados (tetl'acloreto,tric1oroe 

t·ileno e dic·loroetileno), em outra, os âlcoois. O hexano e os 

hidrocarbonetos cloradas tem excelentes propriedades como sol 

vente para o 5leo; embora· corrosivris, os �ltimos apresentam a 



27 

vantagem de nao serem inflamáveis. Os ãlcoois isobutílico e 

etílico sao menos indicados como solventes. porque exigem temp! 

raturas mais elevadas para se tornarem miscíveis com ·o Õleo de 

soja. Os ãlcoois são inflamáveis, porem suas pressões de vapor 

são baixas o suficiente para evitar concentrações perigosas na 

atmosfera, a temperatura ambiente. O metanol não foi incluídci 

no estudo por não apresentar caract�rísticas dé bom solvente 

para extração de Õleos. 

Com base nos resultados dos testes de reflectân 

eia observaram que o farelo extra1do com etanol apresentou os 

valores mais altos (87,4 �amparados aos 83,8 do farelo do hexa 

no comercial), conforme espera�o. Uma outra observação foi a 

de que o ãlcool foi re111ovido do Õleo de soja a 

mais baixas do que os outros solventes testados. 

temperaturas 

BHATTY e FINLAYSON {1973) estudaram vãrios sol 

ventes quanto ã capacidade de extrair a fração nitrog�nio nao

prot�ico de farelos desengordurados e, dentre eles, o etanol 

(80% v/v), ã temperatura ambiente, em excesso de solvente.Apl1 

cado sobre o farelo do girassol desengordurado,. o ãlcool etíli 

co extraiu uma fração peptídica não identificada, 3,55 µmoles 

de aminoâcidos livres totais/ml de extrato e 1,7% de proteínas, 

determinado p�la porcentagem de nitrog�nio precipitado pelo 

ãcido tricloroacetico a 14,5% (peso/volume). Alem da amônia, 

exceto serina e treonina, dezesseis amino�cidos livres foram 

detectados nos extratos. Em ordem decrescente de concentração, 

foram identificados o �cido asp�rtico, am6nia, �cido glutârni 
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co, valina, triptofano, alanina e arginina em teores superi� 

res a 1 µmol/g de farelo, e o restante, prolina, fenilalanina, 

glicina, leucina, isoleucina, histidina, metionina, lisina e 

tirosina em concentrações inferiores a 0,46 µmol/g de farelo. 

A cistina não foi identificada. Observou-se uma menor afinida 

de do etanol pelos aminoãcidos bãsicos, especialmente lisina � 

histidina, e, em contraposição, gra�de afintdade pelos ãcidos 

aspãrtico e glut�mico, como uma regra geral em relação aos fa 

relos analisados de outras oleaginosas, apesar de a afinidade 

ou disponibilidade de certos aminoãcidos variar conforme o ma 

teria1. 

BAU et alii (19�8) empregar�m o ãlcool et�lico 

a 80% como extrator de açücares de diferentes precipitados prQ

teicos de soja. 

BAKER, MUSTAKAS e WARNER (1979) testaram os 

efeitos do ãlcool a 70% e a 92,7% (aze6tropo), entre outros 

solventes, através de seis sucessiNas extrações descont�nuas, 

sobre flocos e farinha de soja desengordurados, intercaladas 

por lavagem, drenagem e filtração por cinco vezes antes da se 

cagem ã vãcuo. Suas conclusões foram: a) o ãlcool mais hidrata 

do extraiu mais s61idos em ambas temperaturas téstadas, 300C 

e 600C; b) ã temperatura de 300C o menor tamanho da part�cula 

favoreceu uma maior extração de s6lidos. Em decorr�ncia, uma 

maior quantidade de s61idcs foi extra�da da farinha de soja, 

do que dos flocos com 5lcool a 92,7%; c) ã temperatura de 600C 

com �lcool a 70%, flocos e farin!1as se comportaram semelhante 
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mente quanto ao teor de sólidos extraídos; d) quanto ã desnatu 

raçao, medida através da determinação do nitrogênio solúvel ,os 

flocos apresentaram uma leve tendência a serem mais suscept} 

veis em etanol 92,7% do que as farinhas. Contudo, em presença 

do ãlcool a 70%, o efeito foi inverso e a desnaturação ocorreu 

em maior grau e crescente com as temperaturas mais altas, em 

cada tratamento. A 750c, com etanol· 92,7% e .a sooc, com ãlcool 

a 70%, os efeitos foram idênticos; e) o ãlcool a 70% extraiu 

mais eficientemente os oligossacarídeos, rafinose e estaqui� 

se, do que a forma azeotrõpica, tanto a 300C como a 600C, mas 

a 6 O o C , o r e s u 1 ta d o f o i s .u p � r i o r , ex t r a i n d o 9 1 , 7 % d a r a f i nos e 

contida nos flocos e quase 100� na farinha, e 49,1% da esta

quiose dos flocos e 75,44% da farinha. Com o ãlcoo1 a 92,7% fo 

ram extraídos 50% da rafinose dos flocos, 45,8% da farinha e p� 

quena quantidade, 10% ou menos,da estaquiose independentemente 

da temperatura. 

SMITH (1958) tratou farelo e caroço de algodão 

com etanol a 72% para amolecer as partículas da amostra e rom 

per as gl�ndulas resinosas residuais contendo gossipol, como 

tratamento em método de determinação espectrofotom�trica do 

teor de gossipol. Este reage com anilina, formando dianilino 

· gossipol e e extraído com clorofõrmio para sua determinação.

RAYNER, DOLLEAR e CODIFER (1970) viabilizaram a 

extração de aflatoxinas de farelos de amendoim e algodão com o 

emprego de etanol hidratado a 95,6% � a 90,0%, a 750C, atrav�s 

de seis imcrsões de 15 min. Nos farelos de amendoim houve redu 
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çao de 96% no teor de aflatoxina com etanol a 95,6% e de 98%, 

com o etanol a 90%. Nos farelos de algodão, altamente contami 

nados com aflatoxina (802 µg/kg) o grau de redução foi levemen 

te inferior, isto 

etanol a 90%. 

-

e, 93% para o etanol a 95,6% e 96%, para o

KARNOFSKY (1981) relaciona a extração do goss! 

pol do algodão pelo etànol como uma, entre outras vantagens da 

extração descontínua, do Õleo de flocos de àlgodão em processo 

idealizado por ele, usando álcool, em contra-corrente, em q�� 

tro etapas. Empregando duas concentrações etanõlicas, de 92% 

etanol em peso e uma forma diluída, a 85% ou a 60% em peso, em 

diferentes temperaturas, KARNOFSKY (1981) obteve farelo de al 

godão isento de gossipol e aflatoxina, com elevado teor prot�! 

co e Õleo semi-refinado, livre de ãcidos graxos livres, go! 

sipol e fosfatídeos. Resumidamente assim se apresenta o proce! 

so,proposto por KARNOFSKY (1981 ),segundo as quatro etapas por 

ordem de entrada do material a extrair: 

1ª - Extração seletiva pelo etanol diluído dos . componentes 

mais solüveis do que o Õleo. O ãlcool ou miscela alcoõli 

ca procedente das etapas posteriores tem se� volume com 

pletado com ãgua ou· ãlcool diluído, a fim de se fornece 

rem adequada concentração do solvente e conveniente pr� 

porçao entre solvente e flocos (ca. 2:1). Para o proce! 

so com flocos de algodão, a concentração etanõlica propo! 

ta ê de 85% a fim de extrair aflatoxina, fosfatídeos e a 

maior parte do gossipol da rnatêr·ia-prirna. _Para a extração 
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em flocos de soja integral, propoe o uso de etanol a 60%, 

pois extraindo carboidratos, ãcidos graxos e fosfat�deos, 

obtém-se um farelo com 70% de prote�na. O tempo de reten 

ção nesta fase e variãvel (30, 45 e 60 minutos) bem como 

a temperatura, 43,30C (1100F) e 79,40C (1750F), em fun 

ção dos componentes que se desejam extrair. 

2ª - Os flocos em extr�ção são expostos ao ãlcool concentrado 

com a finalidade de se retirar todo ãlcool dilu�do retido 

da primeira fase. O tempo de retenção varia de 30 a 45 mi 

nutos e a temperatura e d� 79,40C (1750F). 

3ª - A extração de 6leo propriamente dita se inicia nesta fa 

se onde os flocos entram em contato com a miscela alcoõli 

ca proveniente da Ültima etapa, isto�, a etapa seguinte 

para este material. O tempo de retenção empregado� de 60 

minutos ã temperatura de ebulição do ãlcoo1,79,40C (1750F). 

4ª - O esgotamento do Õleo dos flocos ocorre finalmente nesta 

Ültima etapa em que� adicionado solvente puro sobre os 

flocos, etanol a 92%, durante 30 minutos, ainda ã temper!. 

tura de ebulição deste. 

Segundo o autor, no caso do material conter afla 

toxina, esta serã extra�da durante a primeira etapa, trabalhan 

do-se com ãlcool a 85%, em temperatura de ebulição, na propo� 

ção de duas partes de solvente para uma de flocos. Se contiver 

gossipol, este serã extra�do com ãlcool a 85%, a baixa temper! 

tura,43,30C (110ºF), durante a etapa 1, de forma que a veloci 
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dade de extração ultrapasse a desse composto ·em se ligar aos 

componentes do grão. Quando ambos os componentes indesejâveis 

estiverem presentes, executa-se primeiro a operação de elimina 

ção do gossipol e depois a de aflatoxina, durante a etapa ini 

c ia l . 

Ãs vantagens enumeradas ate agora,acrescente-se 

a alta solubilidade da proteína, porque segundo KARNOFSKY (1981), 

a desnaturação e lenta em etanol a 85% a 43,30C (1100F) e em 

etanol a 92% a 79,40C (1750F). 

SMITH e JOHN SEN (1948) trataram farelo de gira� 

sol com ãlcool a 95% a quente (a 600-700C por 16 horas) e a 

frio (250_35oc por 60 horas) em um aparelho Soxhlet modificado 

e constataram variação na taxa de solubilidade do nitrog�nio 

desse farelo. Tratado com etanol em solução aquosa a solubili 

dade diminuiu em 9,0% na faixa de pH 3,0 a 7,0 onde esta jã 

era baixa ( 20%). e baixou de unia solubilidade total (100%) p� 

ra 95% em pH 10,0. Esta diminuição na solubilidade na faixa de 

pH 3,0 a 7,0 foi explicada como devido a perda de compostos 

de nitrog�nio solGvel para o etanol ou a uma desnaturação pa� 

cial da proteína, que pode ter oco�rido em menor grau. 

SOSULSKI, Me CLEARY e SOLIMAN (1972) avaliaram 

os efeitos da extração por refluxo durante 10 horas com etanol 

a 95%, ao testar a eficiência de extração do ãcido clorogêni 

co. O teor de s6lidos dissolvidos no etanol corresponde� a ap� 

nas 6% do peso da amostra (amêndoa de girassol seca). Destes, 



3,3 

os constituintes mais importantes foram acidos fenõlicos, açu 

cares e uma pequena quantidade de compostos nitrogenados. O 

etanol a 95% extraiu açucares em quantidade de 3,5% do peso da 

amêndoa, menos do que os 4,41% a 6,28% obtidos por POMENTA e 

BURNS (1971) com etanol a 80% sob refluxo durante 14 horas. 

Os rendimentos em farelos extraJdos foram redu 

zidos �ela perda de sólidos dissolvidos, po�em o teor de nitro 

gênio foi maior. Apesar disso, apenas 50% desse nitrogênio se 

apresentou solúvel num pH 10, consequência da desnaturação p� 

lo alcool, o que vem confrontar com os resultados de SMITH e 

JOHNSEN (1948). 

2.5. A matéria-prima girassol 

O girassol � originaria da América Centro-Seten 

trianal onde os indios ja o consumiam como uma rica fonte ali 

mentar. A partir do primeiro decênio de 1500, ja era cultivado 

em diversas areas no Mexico, Virginia e Canada. Exploradores 

espanh6is o levaram para a Europa onde,por muitos anos,foi cu! 

tivado como planta ornamental. Apenas em 1716, na Inglaterra, 

idealizou-se um metodo suficientemente pratico- de extração do 

6leo da semen�e. A expansão da cultura para o Centró e Leste 

Europeu foi bastante lenta e chegou ã União Sovietica somente 

no século XIX, instalando-se em solos da Ucrânia, Kuban e Sibe 

ria. De la o girassol se difundiu para a Romênia, Hungria, Bu! 

garia e Iugoslãvia, tornando-se rapidamente a principal semen 
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te oleaginosa nestes pa1ses. Contudo, a cultura atingiu, de m� 

do definitivo, uma posição importante na agricultura europeia 

apos o primeiro conflito mundial, graças ãs multiplas vanta 

gens que oferece: capacidade de resistir ã seca do verão, boa 

produtividade, garantia de um produto que se presta ã extração 

do 6leo de 6tima qualidade do ponto de vista nutricional, da 

estabilidade e das principais características físicas e quím1 

cas (BENVENUTI e VANNOZZI, 1981). 

Hoje em dia, hã dois tipos de girassol cultiv! 

dos comercialmente: o de graos pequenos com alto teor de 6leo 

e o de grãos grandes com 'baixo teor de 6leo que se destinam 

alimentação de passaras (ROBERTSON, 1975). 

Embora a produção de variedades de alto teor de 

6leos nos Estados Unidos tenha se iniciado por volta de 1940, 

foi apenas com a introdução das variedades russas,de alto teor 

de 6leo, em 1962, que a cultura teve impulso.As variedades ru� 

sas introduzidas nos Estados Unidos e Canadã,alem de produzi 

rem mais 6leo, eram mais resistentes ãs doenças (ROBERTSON, 

1975). 

2.5.1. Grão 

O que, normalmente, se chama de semente de 91 

rassol, e um fruto; � um aqu�nio de forma oblonga, composto de 

pericarpo (casca) e de semente (am�ndoa), produzido das flores 

situadas no capTtulo. De peso muito variãvel entre os amp1os 
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limites de 0,05 g e 0,18 g, com um valor médio de 0,08 ±0,01 g, 

encerra 20% a 50% de casca e 50% a 80% de amêndoa (GALOPPINI e 

FIORENTINI, 1981). 

CANELLA et alii (1976) encontraram as seguintes 

faixas de variação na composição centesimal de sete variedades 

d e g i r a s s o 1 e u 1 t i v a d a· s na I t ã l i a : 2 , 9 % a 6 , 2 % d e um i d a d e , 21 , 4 % 

a 28,2% de proteína (N x 5,7), 38% a 60,5% de lipídeos, 2,3% 

a 3% de fibras, 2,7% a 3,9% de cinzas e í2,4% a 28,9% de extra 

to não nitrogenado. 

Segundo GALOPPIN1 e FIORENTINI (1981 ), os lipi 

deos representam de 45% a 65% na am�ndoa e de 1% a 5% na cas 

ca; as. proteínas, 20% a 30% na am�ndoa e 2% a 6% na casca; os 

glucídeos, 10% a 25% na am�ndoa e 85% a 95% na casca; e, os mi 

nerais, 3% a 5% e 2% a 4%, respectivamente. Os dados forneci 

dos pela CONTIBRASIL (1981), firma produtora de sementes de 9! 

rassol, são concordantes com a fonte ·italiana. 

2.5.2. Cascas 

A composição química da casca do girasssol con 

siste principalmente de lignina, pentasanas e constituintes 

celul6sicõs. Geralmente, as cascas cont�m mais lignina e meno

res quantidades de pentasanas e celulose do que outros resíduos 

agrícolas comuns como a palha, o bagaço de cana de açGcar e o 

sabugo de milho. As cascas podem ser utilizadas para produção 

de furfural ou para alimentação animal como el.emento fibroso 
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(EARLE et alii, 1968; BERNARDINI, 1982-83). 

Segundo CANCALON (1971),as cascas do girassol 

apresentam 5,17% de lipídeos, 2,96% dos quais são compostos de 

ceras constituídos de ácidos graxos de cadeia longa (c14a c28,

principalmente c
20) e alcoois graxos (c1 2

a c30, principalmente

c
22

, c
24e c

26
). O restante da fração lipídica e um Õleo com 

uma composição relativamente semelhante ã do Õleo da am�ndoa. 

Segundo SCOTT (1980),as cascas representam no 

mínimo 23% de fibra da semente e nas novas variedades, de alto 

teor de Õleo, tendem a ser mais difícies de se retirarem, causa!!_ 

do aumento do custo de processamento. As cascas de poder calo 

rífico de 3.500 kcal/kg podem ser queimadas nas caldeiras para 

produção de vapor. O descascamento eliminando 75% das cascas, 

eleva o teor proteico médio dos farelos de 28% para 40% a 42%. 

A retirada das cascas, ou não, deve ser uma escolha individual 

de cada proces�a�or. O descascamento reduz o desgaste dos ci 

lindros dos equipamentos, facilita a laminação, a perco lação 

no extrator e leva ã obtenção de farelos com um mínimo de Õleo 

residual, que não ultrapassa 2% na extração direta e 0,5%,qua� 

do se usa pré-prensagem. 

BERNARDINI (1982-83) confirma o elevado poder 

calorífico das cascas (3.500 kcal/kg), mas alerta para a neces 

sidade de fornalhas adequadas. para contornar os problemas com 

o teor de sílica. As cinzas resultantes da queima podem ser em

pregadas como fertilizantes devido ao seu alto teor de 

sio. 

potã�_ 
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2.5.3. Õleo 

O Õleo bruto de girassol e de cor âmbar clara e 

apos a refinação adquire um tom amarelo pálido. O Õleo bruto 

apresenta alguns fosfatídeos e material mucilaginoso (BERNARD! 

NI, 1982-83). ROBERTSON (1972) qualifica o Õleo de girassol c� 

mo de alta qualidade para usa em alimentos cozidos e em sala 

das. Na Europa tem sido empregada extensivamente no preparo de 

margarinas e "shortenings". tum Õleo adequado a frituras devi 

do ao seu alto ponto de fumaça., A sua composição em ãcidos gr� 

xos o torna bastante indicado para consumo humano. Apresenta 

baixos teores de ácidos graxos saturados, palmítico e esteãri 

co e pequenas quantidades de palmitoleico, linolênico, araqu! 

dica, behêníco e lignocêrico. ta este baixo teor de ãcido li· 

nolênico que se deve a boa qualidade de conservação do Õleo de 

girassol. Industrialmente pode ser empregado para diversas 

aplicações ,incluíndo a fabricação de tintas,pelo seu alto teor 

em ãcido linolêico. 

O Õleo de girassol se encontra principalmente 

na amêndoa. Segundo BERNARDINI (1982-83) ,estas apresentam de 45 a 

55% de teor de oleo, var"iãvel conforme a variedade enquanto que 

as cascas• apresentam cte 0,5% a 3% de teor de Õleo, com a seguinte 

composição em ãcidos graxos: traços de ãcido mirístico; 5,0% a 

7,0% de ãcido palmítico; 3,0% a 5,0% de ãcido esteãrico; 0,6% 

a 0,8% de ãcido araquídico; 0,1% a 0,3% de ãcido palmitolêico; 

22% a 50% de ãcido olêico; 0,1% a 0, 2% de ãcido gadol�ico; 



38 

40% a 67% de ãcido 1inoléico; traços de ãcido linolênico. Suas 

características físicas e químicas podem ser definidas pelo 1n 

dice de iodo entre 110 e 143; ponto de fusão entre -160C e 

-180C; índice de saponificação entre 188 e 194; material insa

ponificãvel entre 0,3% e 1,5% e "titer-test 11 entre 160C e 200c. 

De acordo com SWERN (1964),o Õleo de girassol 

apresenta índice de iodo, 130; índice de saponificação, 190; 

material insaponificãvel, 0,8%; 11 titer-test 11 , 180C; peso esp� 

cífico de 0,897 a 600C; índice de refração de 1 .4599 a 600C. 

Segundo SWERN (1964),a proporção de porcentagem 

de âcidos graxos saturados para insaturados no Õleo de gira� 

sol ê de 15:85, sendo que o Õleo pode apresentar 2% ou menos 

de âcido 1inolênico. 

CUMMINS et alii (1967) encontrou uma porcent� 

gem de ca. 90% dos ácidos graxos olêico e linolêico em vinte 

variedades de �iferentes pa1ses. Os teores de âcido olêico e 

linolêico variaram entre.si de um mínimo de 29,3% para um mãxI 

mo de 60,0% de ãcido olêico e de 29,9% para 61 ,8% de âcido li 

nolêico. Nas amostras em que se constatou o limite mínimo 

de um desses ácidos, também se obte·ve o limite mãximo do outro. 

O ãcido linolênico foi encontrado em pr6porções que variaram 

de 0,2% a 0,5%, dos quais 60% a 70% podem ser atribu�dos ao 

âcido eicosenõico devido ã sobreposição dos picos em colunas 

com DEGS como fase líquida. Os ácidos graxos saturados determi 

nados foram ãcido palmítico (de 4 ,6o/; a 6 ,8%) ,ãcido esteãrico 
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(de 1,7% a 3,9%)e acido behênico(de 0,3% a 1,0%). 

Segundo EARLE et alii (1968), independentemente 

da variedade analisada, a composição em ácidos graxos dos Õleos 

obtidos das sementes de girassol não variou significantemente. 

principalmente pela identificação de ácidos menos comuns como 

o heptadecanõico, heptadecenõico, eicosanoico,eicosenõico, doi

e os ano i e o e te t r a i cosa no i e o em toda_s a s v a ri e d a d e s a na l i s a d as . 

Os autores obtiveram, outrossim, para um mesmo acido graxo, 

teores inversamente proporcionais, concordando com CUMMINS et

alii (1968) e ROBERTSON (1972) na observação de que, quando a 

quantidade de acido oleico era elevada, a de linoleico se apr� 

sentava reduzida, e vice-versa. Neste caso manteve-se um valor 

de ca. 87% para a soma das duas concentrações. 

NAGAO e YAMAZAKI (1983) identificaram a compos! 

çao em ácidos graxos de oleos de diversas variedades de 9!

rassol cultivadas em diferent�s locais no Japão. O teor medio 

de Õleo das sementes foi 38,8%, independentemente da variedade. 

A composição em ácidos graxos saturados foi baixa e a porcent� 

gem dos ácidos oleico e linoleico somou aproximadamente 90%. 

Estes teores variaram bastante conforme a temperatura durante 

a maturação. Os teores de acido linoleico apresentaram uma 

correlação negativa com a temperatura, ocorrendo o contrario 

com o acido oleico, demonstrando que as condições ambientais 

influenciaram profundamente a s�ntese de acidas graxos. Lipi_ 

deos de sementes cultivadas em altas temperaturas apresentaram 

menores teores de �cidos graxos mais insaturados. /\ diminui-
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çao de 10c na temperatura de maturação correspondeu a um aumen 

to de 3,5% na concentração de ãcido lino1eico. A composição em 

ãcidos graxos encontrada apresentou as seguintes variações: 

traços a 0,1% de ãcido mirístico; 4,2% a 6,2% de ãcido palmítl 

co; 2,4% a 6,0% de ãcido esteãrico; 0,2% a 0,5% de ãcido ara 

quídico; 0,3% a 0,8% �e ãcido behênico; traços a 0,2% de ãcido 

palmitoleico; 13% a 49,9% de ãcido oleico; 43,8% a 75,4% de 

ãcido linoleico; traços a 0,1% de ãcido linolênico, e 

a 0,2% de um ãcido eicosenÕico. 

traços 

ROBERTSON, THOMAS e BURDICK (1971) encontraram, 

em Õleos de sementes obtidas no sul dos Estados Unidos, teores 

mais baixos de ãcido linolêico e, consequentemente, índices de 

iodo mais baixos do que os de sementes do norte. O teor mais 

baixo assegurou ao 61eo melhor capacidade de conservação e mais 

estabilidade (ROBERTSON, 1972). 

PUTT, CRAIG e CARSON (1969) constataram que a 

qualidade do 61eo e um fator genetico, sendo possível através 

do melhoramento se controlarem os níveis de ãcidos .oleico e lino 

leico. 

NAGAO e YAMAZAKI (1983) observaram predorninâ� 

eia de a-tocoferol na co�posição de Õleos de diferentes varie 

dades cu1tivadas em diferentes lugares no Japão. Os teores va 

riaram de 304 µg a 1065 µg/g lipídeo de acordo com a variedade 

e o local. As outras formas de tocoferol foram encontradas nas 

quantidades de 8 µg a 48 µg de 6-tocoferol/g lipídeo, 3 µg a 
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17 µg de y-tocoferol/g lipídeo e traços de o-tocofero1. Não se 

constatou correlação alguma entre o teor de tocoferol e o de 

ácido linoleico. 

MORRIS, HOLMAN e FONTELL (1960) identificaram 

ãcidos graxos hidroxilados, 9-hidroxi-trans-10-eis-12 - e 13-hi 

droxi-cis-9-trans-11-octadecadienõicos em amostras de Õleos de 

Helianthus annuus. E stes ãcidos com o armazenamento prolongado 

são identificados como ãcidos oxigenados ou os epoxiãcidos cis-

9, 10-epoxiesteãrico e cis-9, 10-epoxi-cis-12-octadecenõico nas 

concentrações de 0,5% e 2,2%, respectivamente (MIKOLAJCZAK et

alii, 1968; MIKOLAJCZAK et aZ-ii, 1970a). 

2.5.4. Ceras 

As ceras, esteres de ãcidos e âlcoois graxos com 

b i na d o s a o a c a s o , s ão e o m p o n. e n.t e s d a. s em e n te d e g i r a s s o 1 q u e 

se localizam principalmente nas cascas e podem estar no Õleo. 

KLEIMAN, EARLE e WOLFF (1969) examinaram a com

posição dos depósitos precipitados em tanques de armazenamento 

de Õleo bruto de girassol e encontraram, apôs purificação, os 

seguintes ácidos e ãlcoois com mais de J%: c18:2' c
20:0'c21:0

'

c22:0' c 24:0' c26:0' c28:0' c30:0 para os ãcidos graxos ec18:0'

c 20:0' c22:0 ' c24:0 ' c25:0' c26:0' · c28: 0' c30:0 e c32:0 para

os ãlcoois graxos, alem de outros com cadeia de nümero de car 

bono intermediãrio, encontrados em concentrações menores. Pe 

la comparaçao dessa composição com a da cera de semente de 91 
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rassol, em ãcidos e ãlcoois, os autores concluíram que a cera 

encontrada nos depõsitos era proveniente das cascas. Aproxim� 

damente 83% das ceras se originaram da casca, 16% da película 

e menos de 1% da amêndoa. (Krasil'nilov et alii, 1972 apud ROBERT 

SON, 1975). Elas são indesejãveis pois contribuem para a forma 

çao da turbidez do Õleo quando resfriado. 

OSTRIC-MATIJASEVIC e TURKULOV (1973) determina 

ram os seguintes teores de ceras, segundo mêtodo modificado por 

eles mesmos: 0,091% a 0,110% nas sementes de girassol, 0,332% 

a 0,430% nas cascas, 0,036% a 0,062% nos Õleos prensados de se 

mentes com 8% a 10% de cascas e 0,049% a 0,083% em Õle6s ex 

traídos com solvente das mesmas· sementes. 

GRACIAN e ARtVALO (1981) estudaram a composição 

da cera de girassol. O ponto de fusão obtido foi 740c, compari 

vel aos 760C obtido por GUILLAUMIN e DROUHIN (1966). Impurezas 

com hidrocarbonetos, ãcidos graxos livres, fosfatídeos ou este 

rõis foram encontrados em ambos tr�balhos. Segundo GRACIAN e 

AR[VALO (1981), os valores de concentrações em ãlcoois e ãci 

dos graxos, obtidos em ambos trabalhos, apresen�am uma certa 

concordância, apesar de não serem coincidentes, devido ao grau 

de purificação das ceras. GUILLAUMIN e DROUHIN. (1966) encontra 

ram quantidades substanciais de ãcidos olêico,linolêico e es 

teãrjco, não determinados por GRACIAN e ARtVALO (1981), enqua� 

to que os teores de ãcidos araquídico e beh�nico foram menores 

para o primeiro. Os cromatogramas apr�sentaram frações de ãci 

dos graxos representantes das cadeias saturadas de 14 a 30 ãto 
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mos de carbono e provavelmente traços de cadeia com 32 atomos 

de carbono, com predominância das cadeias de numero par,apesar 

de existirem cadeias de numero ímpar de atomos de carbono em 

quantidades reduzidas. Predominaram os acidos araquídico e behê 

nico nos cromatogramas de ambos autores. GRACIAN e ARtVALO 

(1981) notaram que a -distribuição dos acidos pares seguia a 

lei de Gauss de distribuição normal, situando-se o acido ara 

quídico no ponto maximo da curva, devido ã maior concentração 

e maior frequência de aparecim�nto. A única exceçao e o acido 

esteãrico que se situa fora da �istribuição, apresentando um 

valor bem inferior ao que se deveria supor. A lei de Gaúss p� 

de ser aplicada também para GUILLAUMIN e DROUHIN (1966), segu� 

do aqueles autores. 

Os alcoois sao constituídos de cadeias satura 

das lineares de comprimento c12 e c
32 

com predominância quase

total de cadeias pares (GRACIAN e AR[VALO (1981), GUILLAUMIN e 

DROUHIN (1966)). A presença de alcoois de cadeia insaturada sõ 

e acusada por CANCALON (1971 ), ao detectar pequena quantidade 

de alcool oleíliio, provavelmente porque usou coluna de palie� 

ter �ue permitiu uma melhor resolução. 

2 �5.5. Proteínas 

O conte�do e a qualidade da proteína da semente 

de girassol dependem de fatores geneticos e ambientais. Na 

am�ndoa das variedades ricas em Õleo, os lipídeos e proteínas 
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somam 80% a 83% e estão inversamente correlacionados. (Borod� 

lina et alii,19Z6apud GALOPPINI e FIORENTINI, 1981). 

CANELLA.et alii (1976) analisando a composição 

aminoacídica da amêndoa desengordurada de girassol apresentou 

as seguintes medias de oito variedades cultivadas na Itãlia, 

que podem ser comparadas ãs medias obtidas por EARLE et alii

(1968) de sete variedades cultivadas nos Estados Unidos. 

CANELLA et alii EARLE et alii
(1976) (1968) 

(g/16gN) (g/16gN) 

Li sina 3,36 3,77 

Metionina-cistina 3,57 3,73 (1,91-'1,82) 

Fenilalanina 4,23 4,70 

Tirosina 2,28 2,65 

Triptofano 1 , O 9 1 , 11 

Isoleucina 3,76 3,97 

Leucina 5,78 6, 13 

Treonina 3,25 3, 18 

Vali na 4, 51 4,76 

Histidina 2, 19 2,47 

Arginina 8,57 8, 91 

Glicina 5,39 5,05 

Serina 3,80 3,89 

Alanina 3,87 4,07 

Acido aspãrtico 8,61 8,70 

Ãcido glutâmico 22,30 20,95 

Prolina 3,80 5 , O 1 

Amônia 2, 1 5 2, 18 
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E, BURNS, TALLEY e BRUMMETT (1972)assinalam que 

a composição aminoacídica estã abaixo de algumas proteínas ani 

mais, mas se compara a de outras oleaginosas. 

SMITH e JOHNSEN (1948) verificaram que o extra 

to de farelo de girassol com pH 6,6 apres�nta dispersos apenas 

20% de nitrogênio total, ao contrãrio da soja .. e do amendoim, 

cujos éxtratos aquosos apresentam 85% a 95% ·de nitrogênio dis 

persa. Muito pouca proteína do extrato aquoso de girassol pode 

ser precipitada por ãcidos ou pelo calor, enquanto que o opo� 

to acontece no caso dos farelos das oleaginosas mencionadas. 

O nitrogênio do farelo de girassol so se dispersa comp1etame� 

te a pH 10,0. 

2.5.6. Acido clorogênico 

Segundo SMITH e JOHNSEN (1948) ,foram Osborne e 

Campbell, em 1897, os primeiros a verificar que a proteína do 

girassol consiste principalmente de globulinas, e a detectar 

em seus extratos proteicos a presença de um composto respons� 

vel pela sua cor escura, que denominaram de ãcido heliantotâni 

co, mais tarde identificado como icido clorogênico. Extratos 

protéicos mais claros sõ foram obtidos com sucesso àpõs o tra 

tamente com etanol de peso específico 0,820, ã temperatura en 

tre 650C a 750c. 

SMITH e JOHNSEN ( 1948) detectaram a presença de 

ãcido cloroginico atrav�s da cor ocre formada pela adição de 
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hidrõxido de sõdio ao farelo. Esta cor ocre mudou para verde, 

pela oxidação com o ar ou pela oxidação química. A velocida 

de desta oxidação ou do aparecimento da cor verde variou com o 

pH; em pH 9, a cor verde apareceu em 8 a 10 minutos e em pH 

11,5 ou maior, a cor -escureceu para marrom. A adição de um 

agente redutor evita o aparecimento da cor, o _que voltarã a 

ocorrer se este for lixiviado durante o processo de concentra 

cão da proteína e consequente exposição desta ao ar. 

Nas plantas, segundo HANSON e ZUCKER (1963), o 

ãcido clorogênico faz p�rte do sistema oxidase. Pela hidrÕlise 

ãcida do ãcido clorogê�ito resulta o ãcido caféico, prese� 

te na amêndoa do girassol (POME"NTA e BURNS; 1971). Em trabalho 

posterior BRUMMETT e BURNS (1972) identificaram os ãcidos elo 

rogênico, caféico e quínico tanto na amêndoa como nas cascas. 

O ãcido caféico é componente do ãcido clorogên! 

co. Com tratamentos de 5 horas em temperaturas crescentes ( 700C, 

1000c e 1350C), MILIE et alii (1968) observaram a degradação 

cada vez maior do ãcido clorogênico a ãcido quínico. Dos 1 ,56% 

de ãcido clorogênico e 0,48% de ãcido quínico na semente orig! 

nal �btiveram-se 0,88% e 0,69% dos respectivos ãcidos, ã temp! 

ratura mais alta, determinados por cromatografia de partição 

em colunas de 'silício. Com o armazenamento destas sementes tra 

tadas, a 200c, por 30 e 56 dias, houve a re-síntese do ãcido 

clorogênico em níveis superiores aos iniciais. Ap6s 56 dias 

obteve-se 1 ,37% de ãcido clorogênico e 0,46% de ãcido quínico, 

a 1350C. Mesmo na semente não tratada, o armazenamento prov� 
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cou o aumento de 0,06% de ãcido clorogênico para uma redução 

de apenas 0,04% de ãcido quinico. C o�forme explicação dos auto 

res, baseados em HANSON e ZUCKER (1963), interações entre ami 

noãcidos livres, especialmente L-fenilalanina e ãcido quínico, 

produzem ãcido clorogênico. Os açucares parecem ter tambem 

participação na sintese, devido ao coeficiente de correlação 

positivo encontrado para o teor de açucares totais e niveis 

de ãcido clorogênico em girassol (POMENTA e BURNS, 1971). Mes 

mo o teor de umidade de armazenamento parece afetar a síntese 

de ãcido clorogênico nos farelos de sementes processadas apos 

secagem a 1350C. MILIC et alii (1968) verificaram que farelos 

de girassol, com 4,5% de umidade mantiveram seu teor de ãcido 

clorogênico e quinice praticamente iguais durante o armazena 

mento, enquanto que os farelos nao secos, armazenados, com 12% 

de umidade, apresentaram, apõs 56 dias, um acréscimo de 0,71% 

para 1 ,10% de ãcido clorogênicp e uma redução de 0,41% de acido 

quinico para 0,15%. Devido ã característica dos reagentes em 

pregados, MILIC et alii (1968) não conseguiram determinar o 

acido cafêico, explicando que talvez a forma trans deste ãci 

do tenha se convertido em seu is6mero eis e formado escu1eti 

na, ou que não tenha ocorrido a hidrÕ1ise do ãcido clorogêní

co. 

POMENTA e BURNS (1971) analisaram graos recem

colhidos da var. Krasnodarets, separados em dois lotes. Um, 

proveniente da região central do capitulo, num raio de atê 5cm 

do meio em direção� borda e, o outro, a partir dos 5 cm atê a 
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borda do capítulo. No primeiro lote ocorreu o dobro do teor de 

ãcido clorogênico do segundo lote devido ã grande atividade fi 

siolÕgica, por serem os últimos graos a atingirem a maturida 

de. Quanto ao ãcido quínico nao houve diferença em ambas as p� 

sições no capítulo. O ãcido cafêico apresentou resultados in 

versos aos do ãcido clorogênico, estando em maior quantidade no 

segundo lote. 

O efeito do armazenamento por 60 dias, ã umida 

de com que a semente veio do campo, ãs temperaturas de soe, 

150C e 400C se fez notar por uma redução no teor de ãcido elo 

rogênico nos dois lotes, tendo sido mais acentuada para o lote 

central. Ao cabo de 120 dias os teores eram idênticos nos 

dois lotes, em cada tratamento. Contudo, o armazenamento a soe 

foi o que propiciou valores mais baixos de ãcido clorogênico 

apõs 120 dias, seguindo-se as temperaturas de 150C e 400c. 

Confirmando dados de MILIC et alii (1968), PO 

MENTA e BURNS (1971) observaram um aumento no teor de acido 

quínico com o armazenamento, tendo sido mais acentuado para o 

lote central, cujo tratamento ã temperatura de soe apresentou 

os valores mais altos, seguidos pelns das temperaturas de 400C 

e 1soc. Os teores de acido cafêico, apôs armazenamento por 60 

dias, reduziram acentuadamente nas sementes do lote perim� 

tral e levemente nas sementes de lote central, sem se aproxim! 

rem, com exceção dos teores de ãcido caf�ico nas sementes con 

s�rvadas a soe. Apôs 120 dias esta tendência se confirmou e as 

sementes que receberam o mesmo tratamento apresentaram níveis 
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semelhantes de ãcido caféico. 

POMENTA e BURNS (1971), ao final de seu traba 

lho, afirmaram que, imediatamente ap5s a colheita, ocorreu uma 

quebra no ãcido clorogênico ate se atingir um equil1brio. O 

efeito de indutores e repressores tais como calor, carboidratos 

ou enzimas regul�ram a atividade da bioss1nte�e fen6lica. 

BRUMMETT e BURNS (1972) encontraram teores pe� 

centuais de ãcido clorogênico maiores nas amêndoas do que 

nas cascas de girassol, o que veio comprovar que não eram as 

cascas deixadas nos grãQs a extrair,que conferiam a cor escura 

aos concentrados proteicos Óbtidos de farelos. 

BURNS, TALLEY e BRUMMETT (1972), através de es 

tudos histo15gicos de tecidos da semente de girassol ,revelaram 

que a principal localização do ãcido clorogênico e a aleurona 

que contem prote1nas da célula. 

Ãcido clorogênico, B-caroteno, ãcido cafeico e 

ãcido qu1nico foram os �nicos pigmentos e cromogenos encontra 

dos no girassol. Segundo estes autores, o s-caroteno parece e� 

tar associado; s1ntese de .ãcido qu1nico ou vic�-versa 

METT e BURNS, 1972) . 

(BRU� 

. MIKOLAJCZAK, SMITH.e WOLFF (1970b)identificaram 

a presença de ãcido clorogênico (3-cafeoi1qu1nico), ãcido ca 

feico (3,4-dihidroxicinãmico) e do ãcido 3,5-dicafeoilqu1nico 

em extratos metan5lico-aquosos de farelos desengordurados de 

girassol da variedade Armavirec, bem como um ãcido cinâmico 
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<li-substituído, ãcidos ferÜlico e isoferúlico, num total de 2,4% 

de compostos fenõlicos no farelo (2,0% clorogênico e 0,2% ca 

feico); entre os açúcares foram identificados três dissacarí 

deos e um trissacarídeo (1,9% no farelo), identificado como r� 

finose. Dos dissacarídeos isolados, a maior parte era sacarose 

{4,4% do farelo), alem da trealose e um terceiro, que pela hi 

drõlise fornecia glicose e frutose, sem ter sido reconhecido. 

O teor total de açÚcõres isolados foi 9,7%. 

SABIR, SOSULSKI e KERNAN (1974)  confirmaram que 

70% dos compostos fenÕlicos do gir�ssol nas variedades 

der, Majak e Valley (a primeira, rica em amido e as 

destinadas a extração de Õleo) são representados pelo 

clorogênico e compostos relacionados; alem destes, os 

Comman 

demais, 

ãcido 

autores 

identificaram o ãcido cafeico e compostos neutros dos ãcidos · 

isoferülico, sinãpico e p-cumãrico através das cromatografias 

de camada delgada e gãs-líquida. 

CANELLA ét alii (1976) observaram que em varie 

dades italianas o ãcido clorogênico representa 90% dos ãcidos 

fenõlicos com teor variando de 1 ,56% a 2,80%; o segundo compo� 

to em importância foi o ãcido cafeico, com teor de 0,10% a 

0,15%. Outros compostos jenÕlicos menores (ãcido sinãpico, ãci 

do p-cumãrico) não foram evidenciados, com exceçao de 20% de 

ãcido sinãpico e apenas 0,16% de ãcido clorogênico na variedade 

tardia Anirata. Os autores identificaram constantemente um 

dissacarídeo e um trissacarídeo, respectivamente sacarose e ra 

finose em teores de 4,01% a 5,70% para o dissacarídeo e 3,09% 
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a 4,04% para o trissacarídeo, conforme a variedade. Não se cons 

tatou a presença de outros oligossacarídeos, porem traços de 

glicose e frutose sempre estiveram presentes. 

O ácido clorogênico presente no farelo resultan 

te da extração do Õleo não o afeta do ponto de vista nutricio 

nal. Entretanto, na preparação de isolados proteicos, durante 

a extràção da proteína em pH alcalino, esse ·ãcido fenõlico se 

oxida e adquire uma coloração de verde escura a marrom, afe 

tando as características organoleticas e nutricionais do iso

lado proteico, devido i interação �o ácido clorogênico oxidado 

com a proteína (SMITH e J-OHNSEN, 1948) . 

Os métodos atualmente empregados para elimina 

çao do ãcido clorogênico alteram a qualidade.da proteína. Tra 

balhando com concentrado proteico de girassol obtido por sim 

ples laminação, extração e peneiramento da semente inteira,sem 

nenhum tratamento e contendo ãcido clorogênico, PERI e ROSSI 

(1980) obtiveram um valor PER calcµlado de 2,19, mais elevado 

do que o do concentrado proteico obtido do farelo apos extra 

ção do ãcido clorogênico com ãgua quente (1,22)
!

BAU e DEBRY (1980) observaram que a tecnologia 

de produção de concentrados com a eliminação de.ácidos fenõli 

cos diminui a ·qualidade nutricional da prote�na e provoca a 

perd� de alguns aminoácidos essenciais. Os mesmos autores en 

contraram valores de PER 2,07 ± 0,21 para sementes de 

sol descascadas e 1 ,56 ± 0,07 e 1 ,29 ± 0,12 para dois 

trados proteicos tratados por via Gmida. 

gira� 

concen 
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ROSSI, PERi e RIVA (1980) testaram virias mistu 

ras de solventes (um polar e outro apolar, formando misturas 

azeotrõpicas) com a finalidade de extrair simultaneamente o 

Õleo e o ãcido clorogênico. Os melhores resultados foram obti 

dos com uma mistura azeotrõpica de etanol e heptano (48:52),s� 

guidos pela mistura etano1-ãgua (95:5) e etanol-acetona (50:50). 

O uso de misturas de isopropanol-ãgua em diferentes proporçoes 

provou que a presença da ãgua no solvente e o unico elemento 

capaz de conseguir uma boa extração do ãcido c)orogênico. Um 

valor crítico de concentração de ãgua no solvente estã entre 

10% a 20% onde hã uma inversão entre as eficiências de -extra

çao de Õleo e ãcido clorogênico. 

2.6. O álcool e o ãcido clorogênico 

SMITH e JOHNSEN (1948) conseguiram eliminar o 

ãcido clorogên•ico tratando os farelos com ãlcoo1 a 70% por 

três horas em extrator de Butt. Concentrações etanõlicas sup� 

riores ou inferiores não foram mais eficientes. O tratamento 

com etanol hidratado provocou, no entanto, desnaturação da pr� 

teína em grau muito mais elevado do que o metanol concentrado, 

tambem testado, o que deve estar associado ao teor de ãgua pr� 

sente no solvente. Farelos resultantes da extração cometer de 

petrõleo não tiveram sua prote�na desnaturada. Segundo os auto 

res, o uso de etanol hidratado aumenta a dificuldade de isolar 

a proteína. 



53 

A baixa dispersibilidade da proteína de giral 

sol em ãgua, levemente superior a 20% na faixa de pH 3 a 7, e 

atribuída a presença do ãcido clorogênico. Este, como os tani 

nos, não apresenta reação com proteínas em meio alcalino, na 

faixa (pH 10) em que a proteína se apresenta totalmente dispe� 

sa (SMITH e JOHNSEN, 1948).

O comportamento incomum da solubilidade de pr� 

teína do girassol e uma característica dela mesma, e nao devi 

do a sua interação com ãcidos fenÕlicos da semente 

GHEYASUDDIN e MATTIL, 1972). 

(CATER, 

CATER, GHEYASUDDIN e MATTIL (1972) constataram 

que as proteínas do girassol tem caracterí�ticas intrínsecas 

que lhes possibilitam reagir com o ãcido clorogênico e, em 

meios alcalinos, formar cores que variam rapidamente do amare 

lo ocre a verde escuro com pH de 8 a 9, e passar da cor ocre a 

marrom escuro, sem apresentar a cor verde-escura, em pH 11. Os 

autores provaram, que isto se deve,, indubitavelmente, ao ãcido 

clorogênico, com leves suspeitas de que o ãcido cafeico tenha 

sua participação. Quanto a participação do ãcido quínico, esta 

hipõtese foi eliminada. 

SABIR, SOSULSKI e FINLAYSON (1974) observaram 

que 68% dos polipeptídeos soluveis em sal da variedade Comman 

der -apresentaram ligações de hidrogênio com a uréia, enquanto 

que 32% se apresentaram ligados ao ãcido clorogênico através 

de ligações covalentes. Além disso, o· ãcido clorogênico solÜ 
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vel e dialisãvel se apresentou associado a compostos de baixo 

peso molecular, polipeptídeos e oligonucleotídeos. Os autores 

{1974) detectaram ainda uma fração {30% do total) de ãcido elo 

rogênico que não estã ligada por ligações covalentes e, que da 

metade dos constituintes fenõlicos extraídos em soluções neu 

tras de sal, um terço não se dialisa através 4� filmes de cel� 

lose. 

O tratamento de farelos de girassol com etanol 

a 95% durante 10 horas, sob refluxo, produziu extratos com 

1,51% ate 2,01% de ãcid� clorogênico, conforme a variedade es 

tudada, e farelos com tra�os de ãcidos fenÕlicos, que aprese� 

taram coloração verde-clara ao �erem suspensos em solução alca 

lina (SOSULSKI, McCLEARY e SOLIMAN, 1972). Tratando amêndoas 

trituradas, com agua a sooc, os autores obtiveram farelos 

apenas 0,04 g de ãcido clorogênico por 100 g e registraram 

ra 100 g de amêndoas perdas de 16,79 g de sõlidos, 0,7 

com 

p� 

g de 

nitrogênio e 2,0 g de ãcido clordg�nico, dispersos no extrato 

aquoso. A trituração da amêndoa possibilitou a extração maior 

de todos estes constituintes. A temperatura mais elevada (800C) 

possibilitou extração aquosa de ãcirlo clorogênico quase tão 

eficientemente em amêndoas intactas, quanto em·amêndoas tritu 

radas, com a vantagem de.extrair menos sÕlidos e menos nitrogf 

nio._Temperaturas elevadas, de 70DC e sooc, no entanto, prop! 

ciaram desnaturação da proteína da ordem de 55% a 59%,respect! 

vamente, em tratamentos aquosos sobre amêndoas intactas. 

SOSULSKI, McCLEARY e SOLIMAN (1972) constataram 
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uma difusão incompleta do ãcido clorogênico de amêndoas de 91 

rassol em etanol a 75% a sooc, em 6 períodos de uma hora. En 

quanto a ãgua a pH 7 extraiu 2,08 g de ãcido clorogênico/100 g 

de amêndoa seca, o etanol a 75% extraiu 1,46 g. A mesma agua 

extraiu 11,0 g de sõlidos difundidos e 0,2 g de nitrogênio não 

protêi co por 100 g de amêndoa seca e o etanol ., 1, 7 e O, 1 g/1009� 

respectivamente, sendo que, neste cáso, um terço do total de 

sõlidos do extrato era Õleo. O extrato aquoso ainda apresentou 

0,7 g de nitrogênio difundido por 100 g de amêndoa seca enqua� 

to que o etanõlico apresentou 0,3 g/100 g. Em pH 10, os extra 

tos aquosos dos farelos apresentaram coloração leitosa,, e os 

etanõlicos, verde. Os teores de glicose to,tal diferiram muito, 

de 0,06 g/100g para 0,39 g/1009, entre extrato aquoso e etanõ 

lico, respectivamente. Os teores de ãcido clorogênico, cafêico 

e quínico, apesar de diferentes e menores no extrato aquoso, 

do que no etanõlico, demonstraram uma certa proporcional! 

d a d e entre s i , a saber , O , 14 ; O , O 2 e O , O 2 p a r a o aquoso e O , 38; 

0,07 e 0,05 g/100g para o etanÕlico. 

Afora o comportamento dos solventes testados em 

relação aos ãcidos fenõlicds, nada se pode concluir acerca da 

ação do etanol sobre as amêndoas, visto que, estas não haviam 

sofrido uma prê-extração.do Õleo, e este foi extraído durante 

a difusão e computado como parte do teor de sÕlidos extraídos. 

RAHMA e RAO (1981) estudaram os efeitos do tra 

tamento com etanol a 70% sobre sement�s descascadas e desengo! 
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duradas, sob agitação a pH 5 constante, numa proporçao 1:15 du 

rante 30 a 60 minutos, ã temperatura ambiente {280C), por 2 a 

4 vezes. Terminado o tratamento, o farelo foi separado por fil 

tração, lavado com ãgua, suspenso em ãgua,·o pH ajustado a 7 e 

liofilizado. O teor de ãcido clorogênico baixou de 3,26% para 

0,16% e o valor de ni.trogênio solúvel, de 49,5% para 39,5% 

apos o tratamento. A capacidade de absorção de ãgua aumentou 

de 210 g/100g inicia�s para 344 g/1009, explicado pelo fato do 

tratamento poder ter removido substãncias que se ligavam aos 

locais potenciais de ligação com a ãgua nas prote�nas do fare

lo ou que o tratamento desnaturou as prote�nas e acabou por e! 

por um grande numero de pontes de ligação com a ãgua. A capacl 

dade de absorção de gordura diminuiu pela metade ( de 210 g 

Õleo/100g para 105 g/100g) e a capacidade de emu1sificação do. 

farelo foi reduzida de 42 ml Õleo/g para 32 ml/g apõs o trata 

mento com etanol a 70%. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. Material 

O material se constituiu de matêria-prima e 

solvente. 

3.1 .1. Matêria-prima 

Foram utilizadas duas variedades de girassol, o 

h�brido Contisol, da Contibrasil ,com teor de Õleo entre 25,3% 

e 31 ,6% e a variedade Anhandy. do Instituto Agron5mico de Cam 

pinas, com teor de Üleo entre 36,9% e 38,1% na mat�ria seca. 
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3.1.2. Solventes 

Os solventes usados foram o hexano e o etanol. 

O hexano comercial, de ponto de ebulição de 650C 

a 700c foi redestilado em 1aboratõrio para manter a faixa de 

temperatura de ebulição mencionada. 

O etanol foi usado sob a forma de misturas hi 

droalcoõlicas de 90% (90,24%-90,27%), 93% (93,03%-93,35%), 96% 

(96,05%-96,10%) e 99% (99,75%) de etanol em volume, tendo as 

tr�s primeiras sido obtidas a p�rtir de diluição do Ültimo. O 

ãlcool anidro comercial foi cedido pela DALPI Refinadora de 

Ãlcool Ltda. e apresentou as seguintes caracter�sticas: peso 

especifico a 200c, 0,7918, 99,20 INPM a 15DC e acidez de 3,5mg 

por 100 ml. 

3.2. Métodos 

3.2.1. Avaliação comparativa das capacidades de extra 

ção de Õleo das sementes de girassol pelas dife 

rentes concentrações etanõlicas. 

O estudo da capacidade de extração de Õleo por 

diferentes ãlcoois foi inicialmente realizado em extrator de Soxhlet 

acoplado sobre uma bateria de aquecimento de seis bocas interll 

gadas atrav�s de resist�ncias elétricas em sêrie, com capacid� 

de para amostras de 2g. A seguir utilizou-se extrator de Soxhlet 
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de capacidade maior (para amostras de 5 a 15 g), acoplado so 

bre placas de aquecimento elétrico com controle individual de 

temperatura. Sobre esta mesma fonte aquecedora tambem foi em-· 

pregado o extrator de Butt. O preparo das amostras foi o mesmo 

para quaisquer dos extratores, incluindo trituração em almofa 

riz e pesagem nos cartuchos. A proporçao de partes de solvente 

para partes de amostra variou de 30 partes de solvente para 

uma de amostra no equipamento menor, para 15 partes do primei 

ro para uma do segundo no extrator de Soxhlet de maior capaci 

dade. 

As sementes inteiras finamente trituradas em al 

mofariz foram submetidas ã extração do Õleo com etanol ,nas qu! 

tro diferentes concentrações citadas, de acordo com o método 

do INSTITUTO ADOLFO LUTZ (1976), em extratores de Soxhlet e 

Butt. Os tempos das extrações no extrator de Soxhlet foram 8, 

24 e 29 horas. Para cada teste foi realizado um ensaio testemu 

nha com o hexano. 

O tempo de 8 horas foi o tempo dispendido em ex 

tração efetiva por refluxos cont�nuos de solvente quente sobre 

a mat�ria-prima colocada nos cartuchos de extração. 

O tempo de 24 horas foi o tempo dispendido em 

uma imersão da matéria-prima nos cartuchos de extração por 13 

horas durante o per�odo noturno, seguido de extração por 11 ho 

ras de refluxos continuas de solvente quente. 

O tempo de 29 horas foi o tempo dispendido em 
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extração ef�tiva por refluxos contínuos de solvente quente so 

bre a materia-prima por 8 horas, um período de repouso noturno 

de 13 horas e o reinício dos refluxos contínuos de solvente que.!!_ 

te por mais 8 horas. Durante a noite, nos extratores de Soxhlet 

parte do solvente ficou no corpo do extrator, mas os cartuchos 

não ficaram imersos e'fTI solvente, a nao ser em resíduo de apr� 

ximadamente 1 ml que não sifonou devido ã construção do apar� 

lho. 

No extrator de Butt os tempos de extração testa 

dos foram 8 e 16 horas referent�s ãs horas de refluxo durante 

o período diurno.

Apôs o final das extrações, o excesso de solven 

te foi eliminado e os balões com as miscelas foram levados p� 

ra estufa a 1050C ± 10c para eliminação do solvente e da umida 

de. Apôs a secagem e resfriamento em dessecador, foram pesados 

e a quantidade de Õleo calculada por diferença com a tara dos 

balões. A quantidade de Õleo extraída representou a capacidade 

de extração de cada solvente em cada condição de 'trabalho. 

3.2.2. Avaliação da extração com ãlcool etílico anidro 

comercial em cada sifonagem no extrator de 

Soxhlet. 

A extração foi feita com 10 g de sementes, se 

cas em estufa a 1050C at� peso constante e trituradas em almo 

fariz. Os balões de vidro foram lavados, secos,, resfriados em 
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dessecador, numerados de O a 10 e pesados. No ·balão O foram co 

locados 150 ml de ãlcool anidro, foi montado o extrator de Soxh 

let e colocado para aquecer. O solvente evaporado, condensou e 

encheu a parte do extrator que conteve o cartucho com a amos 

tra. Antes que atingisse o nível de refluxo, foi colocado o ba 

lão 1 com 20 ml de ãlcool (o suficiente para evaporar, fazer 

com que o nível de refluxo fosse atingido, sem que secasse o 

fundo deste balão). Com isso, ocorreu a primeira sifonagem e 

todo o Õleo extraído pelo primeiro banho de solvente foi trans 

ferido para o balão 1. A extração continuou; o balão 1 aqueci 

do teve seu solvente evaporado, condensado dentro do e�trator 

atê que seu nível se aproximasse ao do refluxo. Neste ponto, 

os balões foram trocados, tomando o lugar o balão 2 com 20 ml 

de ãlcool anidro, tal como foi feito pira o balão 1 e assim 

por diante atê o balão 10. Foram feitos dois ensaios sendo que 

no primeiro o tempo de sifonagem foi de 45 minutos e no segu� 

do, o tempo f6i �e 30 minutos. 

3.2.3. Avaliação da solubilidade do ãlcool anidro em 

Õleo de girassol em função da temperatura de 

aquecimento. 

O mêtodo usado para testar a solubilid�de do 

Õleo de girassol no ãlcool foi o seguinte: em cada uma de duas 

p r o v e ta s g r a d u a d a s d e 2 5 m 1 , e o m t a m p a , f o r a rn e o l o e a d o s 1 O m l 

de Õleo de girassol refinado comercial e 10 ml de etanol ani 
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dro. O conteüdo foi agitado por 30 seg i temperatura ambiente 

(aproximadamente 3QOC) e deixado em repouso. Duas fases se se 

pararam; uma inferior, oleosa e outra superior, a1co6lica. Os 

recipientes foram levados para um banho-maria a 300C, no qual 

se fez o aquecimento. A temperatura foi gradualmente elevada 

e, imedida que variou a temperatura do banho� a emulsão foi 

agitada e deixada em repouso, para ieparação d�s fases. 

Amostras de 1 ml, de um recipiente, foram toma 

das em cada camada e transferidas para tubos providos de tampa, 

previamente tarados. Retirando partes iguais de ambas as misce 

las manteve-se,de forma a�roximada, a proporçao inicial de 

Õleo e ãlcool. Apõs a secagem �as amostras; os tubos, abertos, 

foram colocados em estufa a 1050C ± 10c para evaporaçao do 

ãlcool, durante um periodo noturno. Depois, foram tampados,re! 

friados em dessecador e pesados. 

Em outras duas provetas, o teste foi repetido 

com proporçao diferente de solvente, usando-se 10 ml de Õleo e 

15 ml de ãlcool anidro. 

Posteriormente, o teste foi repetido, retiran 

do-se maior nümero de amostras, em diferentes niveis de tempe

ratura, durante sua elevação gradual. 
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3.2.4. Testes de extraçio de 61eo de -tortas pre-prens! 

das, em vasos extratofes individuais, com sol 

vente em temperatura controlada. 

Os ensaios foram realizados em sistema de extra 

çao especialmente fabricado para este fim (Fig. 1). O equip! 

menta consiste de um recipiente cil1ndrico de aço inoxidãvel de 

40 cm de diimetro que encerra oito recipientes cil1ndricos me 

nores, como unidades de extração, de 7 cm de diãmetro por 20 

cm de altura, providos de tampa com duas aberturas, sem rosca 

na parte superior e com um registro inferior. Este conjunto de 

oito vasos extratores estã mergulhado em um banho de 61eo mine 

ral aquecido por um sistema de resist�ncias el�tricas, contro 

lado eletronicamente para obter precisão de ± 10c. Ao centro, 

estã colocado um sistema de agitação comandado pelo painel de 

controle eletr6nico para facilitar a homogeneização da temper! 

tura determ·ina·da'. 

As sementes foram laminadas ou nao e prensadas 

em prensa hidrãulica de 1aborat5rio Carver, modelo B, com pre� 

são crescente at� 1.000 kg/cm 2 at� se obter o esgotamento a es 

te grau de pressão. A torta resultante foi dividida entre oi 

to cartuchos de tecido de algodão fino de maneira que 

contivessem quantidade semelhante de material a sofrir 

çao por solvente. 

todos 

extra 

Estes cartuchos foram colocados um a um em cada 

vaso do equipamento de extração e, �obre eles, foi adicionado 
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o solvente. A temperatura de extração foi controlada pela tem

peratura do meio de aquecimento. A proporção entre solvente e 

torta, em peso, variou conforme o teste, assim como o tempo de 

retenção, isto e, o tempo de contato entre o solvente e a tor 

ta. Terminado o tempo de retenção, o registro inferior de cada 

vaso foi aberto e a miscela extraída; fechado o registro, novo 

solvente foi adicionado tantas vezes quanto proposto para o 

teste. As miscelas r�ferentes a cada tubo foram recolhidas em 

um único balão de destilação previamente tarado, o solvente em 

excesso recuperado por destilaç�o, o residual perdido em estu 

fa a 1050C ± 10c e pesados ate peso constante. Em algun� tes 

tes foi usado um balão para cada miscela obtida. A eficiência 

de ext·ração foi obtida atravês de cálculo do peso de Õleo ex 

traído em relação ã quantidade de Õleo na torta empregada em cada· 

cartucho, vaso e solvente respectivo. 

O valor de embebição foi calculado pela propor 

çao entre o álcool, em peso, retido e a quantidade de farelo 

seco. 

3.2.4.1. Avaliação da eficiência de extração de 

·ôleo de tortas de girassol.

Por este teste procurou-se avaliar a eficiên 

c i a , tendo em v i s ta o tempo d e p e rn1a nê n c i a d o s o l v e n te em c o n 

tato com a mat�ria-prima e a proporçao entre solvente e mate 

rial. Foram executadas cinco extrações com proporçors de 2:1, 
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4:1, 6:1, 8:1 e 10:1 de solvente para material e em cada uma, 

avaliados os seguintes tempos de residência do solvente: 15 

min, 30 min, 45 min, 60 min, 75 min, 90 min, 105 min e 120 min 

em dois banhos consecutivos por tubo. Cada tempo correspondeu 

a um tratamento. O solvente empregado foi o alcool anidro co 

me r c i a 1 e o ma ter i a l ,· semente d a v a r i e d a d e A n h a n d y • Te s to u -se 

a eficiência do hexano na extração de Õleo da mesma var. Anhan 

dy na proporçao de duas partes de solvente para uma de torta. 

Aproximadamente 300 g de sementes de girassol f� 

ram laminadas em cilindros de d-0is rolos e prensadas em prensa 

de laboratõrio com pressões crescentes atê 1.000 kg/cm2
, atê 

se atingir o esgotamento da torta a esta pressão. Obtida a tor 

ta, amostras foram retiradas para a determinação do teor de 

Õleo e de umidade e, em seguida, foram feitos cartuchos de 28g · 

para serem empregados em cada vaso no extrator. Cada extração 

durou cerca de quatro horas e apos a drenagem da miscela final, 

os cartuchos foram levados para estufa entre sooc e 550C por 

6 horas, para evaporação do solvente restante. 

Determinaram-se os teores de Õleo com base na 

matéria seca (M.S.) de cada amostra de farelo de cada tubo, bem como 

a eficiência de extração; 

Eficiência de extração = 
Õleo extraído ( % ) 

100 

Õleo na torta (%)(M.S.) 

Õleo extraído(%) - Õleo na torta(%) (M.S.) - Õ1eo no fare 

lo seco(%). 
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3.2.5. Testes de extração intermitente e sequencial por 

solvente quente prõximo ã temperatura de ebuli 

ção sobre amostras de sementes laminadas. 

Este ensaio foi executado no extrator descrito 

em 3.2.4. (Fig. 1), com sementes com umidade reduzida, secas 

em estufa com circulação de ar quente entre sooc e 550c duran 

te o período noturno. Elas foram laminadas em laminador de 

dois rolos e divididos em oito amostras de 25 g. 

Foi feito um ensaio testemunha, com hexano a 

seoc ± 10c e com ãlcool etílico anidro a eooc ± 10c. Para re 

duzir a perda do solvente por evaporação em cada tubo do extra 

tor foi adaptado um condensador de refluxo. 

Iniciando a operação, foi adicionado ao prime! 

ro vaso o volume de solvente necessãrio para a extração. Apõs 

o tempo de resid�ncia determinado, foi recolhida a miscela,

completado o volume at� o volume inicial do solvente e trahs 

ferido para o segundo vaso. No primeiro vaso foi adicionado n� 

vo volume de solvente puro, at� a retirada da oitava miscela, 

quando se obteve a extratão da primeira miscela do oitavo va 

so. Esta miscela foi armazenada com as subsequentes at� a oita 

va e delas recuperado o Õleo para an�lise, atrav�s do processo 

de resfriamento ã temperatura ambiente que permitiu a separ! 

ção em duas fases, sendo a inferior quase totalmente Õleo. 
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Os farelos umidos foram colocados para secar em 

estufa a temperatura entre 550C e 600C, por 6 horas. A seguir 

foram triturados em almofariz e determinado o teor de Õleo de 

uma amostra de cada um destes. Com o resultado de teor de Õleo 

nos farelos (tf) e do teor de Õleo das sementes (t1) que so 

freram extração, calculou-se a efici�ncia de extração(com base 

na matéria seca): X 1 O O.

3.2.6. Avaliação da qualidade e composição do Õleo de 

girassol. 

riedades foram: 

As anãlises feitas no Õleo obtido das duas va 

3.2.6. 1. Composição em ãcidos graxos do Õleo de 

girassol. 

O Õleo obtido das extrações individuais (3.2.4.)· 

foi recuperado por destilação das miscelas, evaporação do sol 

vente residual em estufa a 1050C e preparação dos êsteres met� 

licos para a cromatografia gasosa conforme a têcnica de HARTMAN 

e LAGO (1973). Utilizou-se um cromatõgrafo CG-370 com detector 

de ionização de chama com as seguintes caracter�sticas de ºP!

ração: fluxo, 30 ml/rnin de N
2

; temperatura da coluna, 1700C; 

atenuação, 16 x 10- 9
; volume injetado, 0,1 µ1, coluna de 
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2 m x 1/8 11

, de aço inoxidável com DEGS 20% (fase estacionãria) 

e Chromosorb W (suporte). A identificação dos ãcidos graxos foi 

feita com base nos valores de retenção relativa compàrados aos 

de padrões injetados sob a mesmas condições da anãlise. A com 

posição quantitativa foi determinada através do método de nor 

malização da ãrea interna dos picos, de acordo com CIOLA (1973); 

3.2.6.2. Análises físicas e químicas do Õleo de 

girassol. 

O Õleo o�tido da separaçao da miscela oleosa P! 

lo resfriamento das misce1as resultantes da extração intermi 

tente, foi evaporado a vacuo em Equipamento Rotavapor BUchi a 

sooc para eliminar a Ültima parcela de âlcool e analisado, bem 

como os Õleos obtidos por prensagem e por extração com hexano 

em laboratõrio. 

3.2.6.2.1.' Índice de acidez. 

Determinado por titulação, confojme 

oficial da A.O.C.S. (1950). 

o método

(1950). 

3.2.6.2.2. Índice de saponificação. 

D e ter mi na d o segundo o meto d o o f i e i a l da A . O . C . S . 
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3.2.6.2.3. Indice de iodo. 

Determinado pelo método de Wijs, adotado ofi 

cialme nte pela A.O.C.S. (1950) . 

( 1950). 

3.2.6.2.4. Teor de M aterial Insaponifl 

cãvel. 

D e te r mi na d o e o n for me o me to d o o f i e i a 1 da A. O. e. S. 

3.2.7. Avaliação da composição do farelo de giras sol. 

Os farelos foram a nalisados quanto a: 

3.2.7.1. Com posição e m  aminoâcidos. 

Os farelos resultantes das extrações com as diversas 

concentrações etanõlicas (3.2.4.) foram analisados quanto ã sua com posição 

em aminoâcidos em Autoanalyser Beckman Modelo 120 conforme o método de 

SPACKMAN, STEIN e MOORE (1958), apôs hidrÕlise âcida com 8 ml de âcido elo 

ridrico 6N e 2 ml de rnercaptahol a 10% por 23 horas a 1100c. 

3.2.7.2. Teor de proteína bruta. 

Foi determinada a c oricentração e m  nitrog�nio to 

tal pelo método de Kjel dahl(AOAC, 1970), converte ndo-se e s te 



valor a proteína bruta através da multiplicação 

6,25. 

3.2.7.3. Matéria seca 

pelo 
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fator 

Amostras dos farelos foram pesadas em placas de 

vidro e colocadas para secar em estufa a 1050C ± 10c durante 

uma noite e, atravês de resfriamento em dessecador, pesagem e 

retorno ã estufa atê peso constante, obteve-se pela relação en 

tre os pesos inicial e final, o valor da matêria seca. 

3.2.7.4. Teor de cinzas. 

Determinado conforme as normas analíticas do· 

INSTITUTO ADOLFO LUTZ (1976). 

3.2.7.5. Teor de lipídeos. 

Determinado segundo as normas analíticas do INS 

TITUTO ADOLFO LUTZ (1976). 

3.2.7.6. Teor de carboidratos. 

Determinado por diferença dos teores de 

de, lipídeos, proteína e cinzas. 

umida 
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3.2.7.7. Teor de ãcido clorogênico. 

Determinado por colorimetria segundo o método 

de BITTONI et alii (1977), porem as sementes foram trituradas 

em almofariz ã temperatura ambiente e, apos a extração do Õleo 

com hexano, foram trituradas em moinho Thomas Wiley modelo ED-5 

passando por peneira de 1 mm�-

3.3. Anilise estatística 

As anãlises estatísticas foram feitas para deli 

neamentos inteiramente casualisados, com comparaçao de medias 

através dos testes de Tukey e Duncan ao nível de 5% de probabl 

lidade, conforme GOMES (1982). 

Como resultado destes testes, as medias dos tra 

tamentos seguidas de mesma letra não apresentam diferença sij 

nificativa ao nível de 5% de probabilidade. Os dados submeti 

dos ã anãlise de variância foram transformados em arco - seno 

✓ 1 60, onde P indica o porcentual obtido no experimento. 

A composição em ãcidos graxos, a centesimal e 

a aminoacídica dos farelos obtidos atrav�s das extrações com 

os diferentes solventes bem como a composição centesimal e ami 

noacídica das sementes foram submetidas a uma anãlise de agr� 

pamento ( 11 Cluster Analysis 11 ) onde os tratamentos (solventes, 

sementes) foram considerados as Unidades Taxon5micas Operaci� 
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nais (OTU's) e a composição em ãcidos graxos, a centesimal (te� 

res em% de proteínas, carboidratos, lipídeos e cinzas) e a em 

aminoãcidos, os caracteres (SOKAL,1961;SOKAL,1966;SOKAL e SNEATH,1363). 

A anãlise de agrupamento foi feita com o objetl 

vo de descrever padrões de similaridade entre os diversos tra 

tamentos (solventes, semente integr�l). Como ·resultado desta 

anãlise foi obtido grãfico de esquemas hierãrquicos denominado 

fenograma, que proporciona a visualização dos grupos de OTU's 

determinados. 



7.4 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Avaliação comparativa das capacidades de extração de 

Õleo das sementes de girassol pelas diferentes concen

trações etanÕlicas. 

Da mesma forma que OKATOMO (1937) e RAO e ARNOLD 

(1958) empregaram diferentes concentrações etanÕlicas na extra 

ção de Õleo de soja e algodão, quatro cqn�entrações etanõlicas 

foram avaliadas na extração de Õleo de girassol, ao mesmo tem 

po em que se escolheu o melhor equipamento de trabalh�,a melhor 

proporçao solvente:amostra e o melhor tempo de extração. 

Os resultados dos diferentes experimentos podem 

ser encontrados nas tabelas seguintes. 
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Tabela I. Quantidade de Õleo de sementes de girassol varieda 

de Anhandy em g/100g extraída por diferentes concen 

trações etanõli�as em extrator de Soxhlet para 2g 

de amostra, por 8 horas. 

Ensaios 

Solventes 
2 3 4 5* 

Ãlcool a 900GL 17,29 20,17 21 , 53 13, 20 16 , 14 

Ãlcool a 930GL 20,30 14 ,.18 16,37 16,23 14,83 

Ãlcoo1 a 960GL 21, 98 21, 4 9 19,69 21 , 6 8 r2, 09 

Ãlcool a 990GL 19,28 27,92 28,36 19,60 16, 7 O 

Hexano 22,88 24,98 24,79 20,07 17,04 

* Devido ao menor tempo de extração, menos de 5 horas pa�a os

ãlcoois e 3,5 horas para hexano, este ensaio foi descartado

para a anãlise estatlstica.

Através da anãlise da variância para os dados 

do experimento apYesentado na Tabela I, obteve-se o valor para 

o te s t e II F " c o mo s e n d o F = 3 . 7 6 * , i n d i c a n d o e x i s t i r. 

s i g n i f i c a t i v a e n t r e p e 1 o. menos d o i s t r a ta me n tos . 

diferença

O teste para a comparação entre mêdias de trata 

mentos foi: 
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Teste de DUNCAN a 5% 

Extração com: 

Ãlcool a 990GL 29.09940 a 

Hexano 28.75980 a 

Ãlcool a 960GL 27.41720 ab 

Ãlcool a 900GL 25.05180 b

Ãlcool a 930GL 24.13090 b 

Os resultados da Tabela I através da analise es 

tatística atribuem altas capacidades de extração de Õleo de se 

mentes de girassol variedade Anhandy ao álcool a 990GL e ao he 

xano, podendo-se também incluir o álcool a 960GL como possível 

substituto para o hexano. Os demais ãlcoois não 

capacidades tão altas. 

apresentaram 

Buscando uma unjformidade dos resultados pa� 

sou-se a deixir a amostra em contato com o solvente durante uma 

noite e iniciar o processo de extração na manhã seguinte. Os 

resultados deste experimento são apresentados na Tabela II. 

Através da anãlise de variância para os dados 

do experimento apresentado na Tabela II, obteve-se o valor p� 

ra 1

1 F 11 como sendo Fs�35.16**, indicando existir diferença sign_:!_ 

ficativa entre pelo menos dois tratamentos. 
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Tabela II. Quantidade de Õleo de sementes de girassol · varieda 

de Anhandy em g/100g extraída por diferentes concen 

trações etanõlicas em  extrator de Soxhle t  para 2g 

de amostra durante 24 horas. 

Ensaios 
Solventes 

1 2 3 

J.\lcool a 900GL 19, 3 7 . 20 ,82 22,85 

J.\ 1 e oo 1 a 930GL 23,95 23,37 24, 92 

Ãlcool a 960GL 25,12 27,38 28, 19 

Ãlcool a 990GL 31 , 3 5 31 , 54 32,26 

Hexano 31 , 9 2 31 , 66 29,31 

O teste para a comparaçao entre m�dias de trata 

mentas foi: 

Teste de TUKEY a 5% 

DMS = 2.31898 para Q = 4.65 

Extração com: 

Alcool a 990GL 34.27530 a 

Hexano 33.80660 a

Ãlcool a 960GL 31.23320 b 

Ãlcoo1 a 930GL 29.38560 bc 

Ãlcoo1 a 900GL 27.27170 e 
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Promovendo-se um maior tempo de contato entre o 

solvente e a amostra, no mesmo equipamento, pode-se visualizar 

que o ãlcool a 990GL se comportou de modo superior ao ãlcool a 

960GL em relação ao hexano na capacidade de extrair Õleo de se 

mentes de girassol da variedade Anhandy, o mesmo acontecendo 

com a variedade Conti·sol cujos dados são apresentados na Tabe 

la III. 

Tabela III. Quantidade de Õleo de sementes de girassol varieda 

de Contísol em g/100g extraída por diferentes con 

centrações etanõlicas em extrator de Soxhlet para 

2 g de amostra, durante 24 horas. 

Ensaios 
Solventes 

2 3 

Ãlcool a 900GL 15,73 15,89 24,22 

Ãlcool a 930GL 22,45 22,82 19,35 

Alcool a 960GL 22,97 21 , 76 28,25 

A1cool a 99 OGL 29, 76 ?.7,75 2 9, 12 

Hexano 31 , 5 O 33,00 31 ,80 

Através da anãlise da variância para os dados 

do experimento apresentado na Tabela III, obteve-se o valor P! 

r a o teste 11 F II e o mo sendo F = 1 O • O 2 * * , i n d ·j e ando ex i s t ·i r d í fere n 

ça significativa entre pelo menos dois tratamentos. 
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O teste para a comparaçao entre m�dias de trata 

mentas foi: 

Teste de DUNCAN a 5% 

Extração com: 

Hexano 34.51020 a 

Ãlcool a 990GL 32.50250 ab 

Ãlcool a 96DGL 29.51700 bc 

Ãlcool a 930GL 27.63810 cd 

Ãlcool a 900GL 25.44660 d 

Para as extrações seguintes em extrator de Soxhlet 

de maior capacidade, as sementes passaram a ser secas em estu 

fa a 1050C ± 10c antes de sofrerem a trituração. 

No extrator de Soxhlet hã um período de residên 

eia caracterizada pelo recol himento do solvente que reflui do 

condensador at� o momento de sifonar para o balão de aquecime� 

to, causando a lixiviação e arraste do Õ1eo. 

Os períodos entre uma e outra sifonagem foram 

diferentes para cada ãlcool, isto ê., os mais hidratados,a 9QOGL 

e 930GL, demoraram mais para sifonar do-que os menos hidrata 

dos,a 960GL e 990GL. Assim sendo, a fixação de um tempo de tra 

balho, em minutos ou horas de extração, resulta em uma diferen 

ça no nGmero de sifonagens entre os ãlcoois de diferentes con 

c�ntrações, podendo originar desuniformidade nos resultados. 

Para contornar a dificuldade, preferiu-se fixar o nümero de si 
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fonagens pafa todos os solventes e nao o tem po de extração. En 

tretanto, na descrição do m�todo foi mantido o tempo que nao 

oferece uma diferença muito ampla, a nao ser em relação â tes 

temunha, com o hexano. 

No extrator de Butt nao se verifica o problema 

das sifonagens, mas a capacidade de refluxo� diferente. Neste 

caso, o tempo foi corretamente observado. 

Tabela IV. Quantidade de Õleo de sementes secas de girassol 

Solventes 

Ãlcool a 

Ãlcool a 

Ãlcoo1 a 

Alcool a 

Hexano 

variedade Contisol em g/100g extraída por diferen 

tes concentrações e'tanõl icas, em extrator de Soxhlet 

para 10g de amostra, durante um mínimo de 8 sHonagens. 

Ensaios 
----------

2 

900GL 16,42 17,37 

930GL 21 , 56 15, 3 5 

96üGL 22 5 50 16, 2 5 

990GL 32,16 24,23 

30,52 30,50 

Com esta t�cnica de oito sifonagens a extração 

foi 
-

re1at·ivamente semelhante a que mar.teve as amostras em imer 

sao por uma noite, apesar de não ter sido possjvel uma compr� 

vação estatística devido ao pequeno número de repetições. Ha 

v i a i n te r e s s e em s e v ·i a b n i z ü r um pro e e s s o d e e.x t r a ç ão , e o m 
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álcool etílico dentro de um prazo o mais reduzido possível. 

Optou-se por verificar se o comportamento do ex 

trator de Butt, onde o sistema de extração� o da percolação, 

permitia a redução desejada no tempo de extração. 

Como com o extrator de Butt não havia o proble 

ma de sifonagem, bastou manter uniforme o gotejamento do sol 

vente sobre a amostra. Isto foi possível graças ao emprego de 

uma bateria de extração com controle individual de aquecimento 

e fixando-se o tempo de extração. 

Tabela V. Quantidade de 61eo �e sementes de girassol varieda 

de Anhandy em g/1009 extraída por diferentes concen 

trações etan61icas em extrator de Butt. por 8 horas 

.sob refluxo. 

Ensaios 
Solventes -------------

1 2 3 4 5 6 ·k 7* 

Ãlcool a 900GL 26 , 12 21 , 4 2 25, 73 21 , 3 2 26,38 21 , 3 2 21 ,07. 

Ãlcool a 9JOGL 25,28 23,99 23,96 23,59 19, 2 5 22,82 20,85 

Ã1cool a 960GL 26, 16 2 5, 1 9 2 4 , 11 22,20 2 1 , 2 7 24,40 2 O , 6 O 

Ãlcool a 990GL 27,53 30�52 2 2, 91 26,58 20,76 31, 13 26,2b 

Hexano 3 O , 2 3 30,64 2 6 , O 7 30,57 32,34 30,9l 2 9, 9 í 

* A duração dos testes 6 e 7 foi de 16 horas. Desta feita exce

to estes, todos os outros testes de 1 a 5 foram 

quaGto ã vari�ncia.

analisados
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Atrav�s da anãlise da variãncia para os dados 

do experimento apresentado na Tabela V, obteve-se o valor P! 

ra o teste 11 F 11 como sendo F=4.87**, indicando existir diferen 

ça significativa entre pelo menos dois tratamentos. 

O teste para a comparaçao entre as m�dias de 

tratamentos foi: 

Teste de TUKEY a 5% 

DMS = 3.39744 para Q = 4.23 

Extração com: 

Hexano 

Ãlcoo1 a 990GL 

Alcool a 900GL 

Ãlcool a 960GL 

Ãlcool a 930GL 

33.17840 a 

30.38400 ab 

29.43790 b 

29.17380 b 

28.78020 b 

Com o aumento do tempo de extração de 8 para 

16 horas, nao ocorreu uniformidade nos resultados da extração 

e nem sua repetição sistemãtica. Entretanto, verificou-se que 

ap6s 8 e 16 horas de extração ainda restava 51eo na amostra 

dentro do cartucho; que, a umidade da semente nao pareceu in 

flu·ir na diluição do ã·icool (Tabela VI); que, a temperatura 

dentro do tubo cto·extrator de Butt variou entre 680C e 780C 

e que a capacidade de extração do ãlcool anidro comercial não 

d.i f e r i u e s ta t i s t ·i e ame n te d a d o h ex ano ( Ta bel a s I , I I , I I I , I V

e V) • 
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Tabela VI. Concentrações etan6lica dos ilcociis recuperados 

por destilação dos balões de aquecimento das ex 

trações de 61eo de sementes de girassol em extra 

tores de Soxhlet e de Butt (media de 5 repetições). 

Alcool (OGL)* 

Empregado Recuperado 

90,20 91 , 08 

9 3 , 3 5 93,99 

96,05 96,64 

99,75 100,00 

* Determinação em densimetro digital.

O ãlcool et�lico anidro comercial (a 990GL)foi 

o que apresentou o comportamen-to mais prõximo ao _do hexano 

nas condições de laborat6rio confirmando dados de vãrios auto 

res, entre eles ARNOLD, CHOUDHURY e GUZMAN (1963), que rela 

cionaram a maior solubilidade dos triglicer�deos em concentr� 

ções etanÕlicas mais altas devido ã diminuição da polaridade 

do solvente. Em duas s�ries de extração_ com estes solventes, 

os resultados foram os encontrados na Tabela VII. 
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Tabela VII. Quantidade de Õleo de sementes de girassol varie 

dade Anhandy em g/1009 extraida em extrator de 

Butt com ãlcool anidro comercial e hexano. 

Ensaios 
Solventes 

3 4 5 6 

Alcool a 990GL 

Hexano 

33,59 28,07 28,34 30,92 31,05 30,19 

33,60 24,56 27,17 31,68 31,00 28,58 

4.2. Avaliação da extração com ãlcool et�lico anidro comer

cial em cada sifonagem no extrator de Soxhlet. 

Este teste possibilitou a construção de uma cur 

va de extração de Õleo de sementes de girassol {Fig. 2), no e� 

so variedade Contisol, com dois tempos de retenção do solven 

te, 30 e 45 minutos, conforme os dados encontrados na Tab. VIII. 

Observa-se que uma grande parte de Õleo e ex 

traida no in�cio da operaçao, pois o Õleo, graças ã trituração, 

� mais suscetivel ã ação do solvente. O Õleo restante, 

contido dentro das c�lulas �. qradativamente extraido. 

ainda 

Esta 

observação � concordante com �ARTINENGHI (1963), RITTNER(1979) 

e RAO e ARNOLD (1958). 



o 
'º 

o-

... 

-

X 

Q)_ 

o 
"O 

o 
.e 

Q) 

E 

"O 

e 
(!) 

"' 

e 
(!} 

E 
a, 

(,) 

Ol 

o 

o 

....... 

o 
(l) 

·o 
tn 

8 

o 

7 

6 

5 

4 

3 o 

JA = Miscelos obtidos o cada 30 rnin. 
Curvos 

l B = Mlncelos obtidos o cada 45 rnin.

o 

\ 

º\�D
. O' �D-□-.□ 

" --□ 
0-·-o--:

0--o

ÔL-----.---.---.----.----,.----.----.---�-----,----,--

2 4 5 6 7 8 9 10 

Miscelos obtidos 

Figura 2 - Extração de Óleo tfo sementes dn girassol var. Conl i sol com ó:cool anidro 
om extrator d;, Soxhiet. 

85 



86 

Tabela VIII. Quantidade de Õ1eo de sementes secas de girassol 

variedade Contisol em g/100g extraída com ãlcool 

anidro comercial, a cada imersão consecutiva, em 

extrator de Soxhlet. 

Imersão Ensaio A* E_nsa ·i o B* 

1 7,340 5,030 

2 5,875 7,555 

3 3,032 5,666 

4 1 , 683 2,668 

5 0,888 1 , 896 

6 1, O 75 1 , 04 O 

7 0,640 0,923 

8 0,579 0,915 

9 0,64-9 0,885 

1 O O, 60 O 0,800 

* As miscelas no ensaio A foram obtidas a cada 30 min e as no

ensaio B, a cada 45 min.

4.3. Avaliação da solubilidade ·do ã1cool artidro em Õleo de 

girassol em função da temperatura de aquecimento. 

O estudo da solubilidade do �lcool no Õleo de 

soja foi feito inicialmente por OKATOMO (1937) e nele baseados 

os experimentos cujos resultados são apresentados nas Tabs. IX,X e XI. 
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Os resultados nao foram comparãveis aos de RAO 

et alii (1956b) porque não foi feito o acompanhamento da eleva 

ção da pressão. A solubilidade total a 650C com o âlcool ani 

dro, conforme os dados dos autores ( RAO et alii, 1956b), nao 

foi atingida. Mesmo assim, para proporção de mais ãlcool do 

que Õleo, a solubilidade total foi atingida an.tes do ponto de 

ebuliçao do solvente (Tabela X). 

Observa-se que, atrav�s do resfriamento as fa 

ses tendem a recuperar o seu volume inicial, conforme encontra 

do pelos autores OKATOMO (1937) e RAO e ARNOLD (1958). As 

observações de TAYLOR et alii (1937) de que mais âlcool trans 

fere para a fase Õleo do que Õleo transferé para a fase ãlcool, 

foram confirmadas. 

Tabela IX. Solubilidade de 10ml de ãlcoo1 ünidro e 10ml de Õleo 

de girassol em diferentes temperaturas, determinado 

pela separação de fases (m�dia de duas repetições). 

Fa.ses em ml Õleo em g/m1 das fases 

Temperatura (oc) l'\lcool Õleo Alcoo'1 Õ1eo 

35 8,6 11 ,4 O, 04.24 0,7589 

58 7,4 1 2·, 6 0,0800 0,6656 

61' ,) 6,7 1 3 , 3 0,0954 0,6585 

70 6,0 14 , O 0,2629 0,5207 

74 Não houve solubi1 idade total 

--·-------.--·------·------·----·-·-----
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Tabela X. So1ubilidade de 15ml de a1coo1 anidro e 10ml de 

Õleo de girassol em diferentes temperaturas, deter 

minado pela separação de f ases (media de 2 repetições). 

Fases em ml Õl eo em g/ml das fases 

Temperatura (oc) Ã1cool Õleo Ãlcool Õleo 

37 13,8 11, 2 0,0506 0,7320 

50 1 3, O 12, O 0,0709 0,6445 

70 11 , O 14, O 0,1507 0,5252 

74 o 25,0 0,2083 0,4892 

T abel� XI. Solubilidade de 10ml de ãlcool anidro e 10ml de 

Temp2ratura 

30 

53 

57 

63 

65 

72 

73,5 

Õl�o de girassol em diferente s temperaturas, com 

aquecimento e resfriamento graduais (media de 2 repetiçces). 

Fases em ml Fases em ml 

(oc) JS.l cool Õleo Temperatura (üC) Ã1coo1 Õ1eo 

11 , 5 8,5 

12, 6 7; 4, 74 1 9 , O 1 , O 

13, O 7, O 74,5 1 9 , 5 0,5 

13, 6 6,4 75 19, 8 O, 2 

14 , O 6,0 62 14, 2 5,8 

16, 2 3,8 56 1 3 , O 7,0 

18, 3 1 , 7 51 12,6 7, 4 



89 

4.4. Testes de extração de 61eo de tortas pr�-prensadas cm 

vasos extratores individuais com solvente em tempera

tura controlada. 

Constatada a efici�ncia mais elevada do ãlcool 

etílico anidro nas condições anteriormente referidas,pissou-se 

a verificar a influência de retenção 10, 20 e 30 minutos sobre 

a eficiência de extração de Õleo de semente de girassol com o 

ãlcool etílico anidro como solvente. Para estes testes u ti 1 i 

zou-se, como temperatura de trabalho, o par�metro mínimo na ex 

tração com os extratores de Soxhlet, ou seja 690C (Tab. 'xr1). 

Tabela XII. Extração de 6leo de sementes laminadas da varieda 

Ensaios 

30 min 

20 min 

10 min 

de Anhandy com 5,1% de ufuidade em equipamento ex 

trator com temperatura controlada a 700C ± 10c apos 

dez imersões por tempos de retenção de 10, 20 e 30 

minutos com ãlcool anidro puro a cada troca na pr� 

porção de 2:1 (solvente:mat�ria-prima). 

Teor de Õ1eo extraído 

(g/100g sementes) 

36 , O 1 

29,63 

Embebição 

peso(farelo Ümido - farelo sec� 

peso farelo seco 

2, 18 

1 , 9 1 

1 , 7 2 
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Os resu1tados, em re1ação do Õleo extraído, fo 

ram obtidos apõs as dez imersões, ou individualmente, apõs ca 

da imersão, fornecendo os dados que podem ser encontrados na 

Fig. 3. 

Neste ensaio (Tabela XII), o tempo mais longo, 

o de 30 minutos foi o mais eficiente, e a quantidade de Õleo 

obtida pela diferença de peso dos balões e a tara se assemelha 

va ao teor de Õleo original da matéria-prima. Por isto repeti 

ram-se mais tr�s vezes, com avaliação do teor de Õleo de cada 

extração apõs cada imersão e estes dados podem ser encontrados 

na Tabela XIII. As repetfçõ�s não diferiram estatisticamente 

entre si, assegurando, aos fut0ros testes no mesmo equipamento 

a certeza de uniformidade nos resultados. 

Atraves da anãlise da variância para os dados 

do experimento apresentado na Tabela XIII, obteve-se o valor

para o teste 1

1 F 11 como sendo F:::0.02ns, indicando nao existir di 

ferença significativa entre os ensaios. 

O teste de TUKEY para a comparaçao entre m�dias 

de tratamentos foi: 

Teste de TUKEY a 5% 

OMS =0.718477 para Q= 3.48 

Ensaio 2 

Ensaio 3 

1.88902 a 

1.88791 a 

1.83971 a 
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Tabela XIII. Quantidade d e Õleo de sementes laminadas de gira� 

Imersão 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 O 

sol variedade Anhandy em g/1009 com umidade de

7,12%, extra ída com ãlcool anidro (2:1),'a cada imer

são no extrator,com tempe ratura controlada a 700C 

± 1°c e tempo de r etenção do solvente de 30 minutos. 

Ensaios 

1 2 3 

8,37 6,74 6,75 

9,69 7, 4 7 9, 09 

5,56 4,74 4,75 

3,48 _3, 21 3, 14 

2,39 2,47 2,28 

1 , 8 O 1 , 9 9 1 , 80 

1 , 43 1 , 5 9 1 , 4 7 

1, 17 1 , 28 1 , 2 O 

1 , O O 1 , 1 1 1 , 16 

0,80 2,74 1 , O 1 

A fim de se estuda rem as melho�es condições de 

extração em equipamento extrator apresentado na Figura 1, tra 

balhou-se com um tempo longo de imersão do solvente (45 min) e 

uma temperatura alta (800C), assemelhando-se aos par�metros mi 

ximos da extração em extratores de Soxhlet. A matéri a -prima 

que inicialmente se constitu�ra de sementes laminadas passou a 
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ser tortas ·de girassol. A adoção de materia-prima com teor de 

Õleo reduzido teve como finalidade a economia de solvente e o 

assegurar a obtenção de farelos completamente desengordurados. 

O primeiro fator a ser estudado foi o preparo 

da torta. Para se avaliar o efeito do preparo da materia-prima 

sobre a eficiência de extração, testou-se o efeito da lamina 

ção sobre grãos inteiros antes de pre-prensagem, associados ao 

efeito das quatro diferentes concentrações etanõlicas. Com a 

aplicação da laminação a extração foi facilitada conforme mos 

tram os resultados na Tabela xrv.

Tabela XIV. Efeito associado da laminação e·da concentração eta 

nÕlica sobre a eficiência comparativa de extração 

de Õleo de tortas de sementes de girassol variedades 

Contisol e Anhandy com 5% de umidade pelos ilcoois 

etílicos a 900GL, 930GL, 960GL e 990GL em extrator 

com tem p era tu r a c o n t r o 1 a d a a t r a v e s d e o n z e i me r sões 

de 45 mi n a 800C ± 1 oc com 2: 1 de solvente para torta. 

Eficiência ( % ) 

Solvente 
Var. Contisol Var. Anhandy 

nao 1 ami nada 1 aminada laminada 

.l\lcool a 900GL 12,90 48,77 53,80 

7\lcool a 93üGL 28,40 75,32 77,22 

J\lcool a 96DGL 59,93 93,32 92,44 

li.lcoo1 a 99DGL 8 5, 16 98,03 96,59 
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Para se avaliar o efeito do tempo de retenção 

do solvente, foram feitos ensaios com retiradas das mfscelas a 

cada 30 minutos e 45 minutos, sob as mesmas condições, a fim 

de se poder estabe1ecer uma comparação. A temperatura de traba 

1ho foi mantida elevada visando a uma melhor extração.Os resul 

tados são apresentados na Tabela XV. 

Tabela XV. Quantidade de 5leo de torta de sementes da varieda 

de Contisol em g/1009 extraida com álcool anidro a 

800C±1DC através de 11 imersões com tempos de retenção 30 e 

45 minutos numa proporção de 2:1 de solvente para torta. 

Ensaios 
Imersão 

30 min 45 min 

A A• B s· 

1 5,65 5,43 

2 7,23 8,06 

3 4, 6 2 5,04 

4 2,90 3,62 

5 2,22 2,38 

6 1 , 7 4 1 , 6 4 

7 1 , 26 1 , 3 2 

8 1,04 1 , 08 

9 0,89 0,89 

1 O 0,77 0,75 

1 1 0,66 0,72 

TOTAL 28,98 27,63 30,93 30,30 
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Os teores de Õleo dos farelos obtidos destas ex 

trações (Tabela XV) foram determinados e calculada a eficiên 

eia m�dia da extração. Os resultados foram 95,38% de eficiên 

eia para a extração com tempo de retenção de 3 0  minutos e 97,03% 

para o tempo de retenção de 45 minutos. 

Os resultados de extração fora� melhores em 

45 minutos tempo de retenção que foi adotado em mais sete tes 

tes (Tabela XVI). 

Tabela XVI. Quantidade de Õleo de torta de sementes laminadis 

de girassor, da variedade Contisol,çom 5,4%,de umi 

dade,extraída com 11 imersões de 45 min com ãlcool ani 

dro em proporção de 2:1, ã temperatura de aooc ± 10c. 

Teor de Õleo 

extraído (%) 

A B e 

Ensaios 

D E F G 

20,15 19,59 18,41' 19,79 20,12 *20,61 *19,65 

Eficiência m�dia de extração = 78% 

Destes testes, os mar�ados com �- tiveram suas 

miscelas individuais analisadas e os dados apresentados sob a 

forma um grãfico na Fig. 4. 

Apõs constatar a influência positiva do preparo 

da mat�ria-prima na extração, registrar que a temperatura de 

trabalho adequa�a foi a prõxima ao ponto de ebulição do solven 
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te, constatar que a melhor proporção de solvente para matéria-prima foi 

de duas partes do primeiro para a ultima e fixar o tempo de re 

tenção de solvente em 45 minutos, foi estudada a eficiência de 

extração do Õleo por etanol em diferentes concentrações sob as 

condições acima referidas. Os resultados são encontrados na Ta 

bela XVII. 

Tabela ·XVII. Quantidade e eficiência comparatíva da extração 

de Õleo de tortas de sementes de girassol v arie 

dade Contisol e variedade Anhandy em equipamento 

extrator sob aquecimento controlado ã temperat� 

ra de 800C ± 10c durante 9 horas com trocas a ca 

da 45 minutos. 

Teor de Óleo Eficiência de extração 
Farelo extraído (g/100 g amostra) (%) 

com var.Contisol var.Anhandy var.Contisol var.Anhandy 

Ãlcool a 90DGL 12,09 11 ,· 7 3 48,64 53,80 

Ãlcool a 900GL 1 2 , O 1 10,88 48,98 57,i5 

Ãlcool a 930GL 5,50 6,52 76 ,64· 74,32 

Ãlcool a 930GL 6, 13 5,05, 73,96 8 O, 11 

Alcool a 960GL 1 , 7 2 1 ·' 7 7 92,69 93,03 

Alcoo1 a 960GL 1 , 4 3 2,07 93,93 91 , 8 5 

J\lcool a 990GL 0,34 O, 81 98,54 96,80 

Alcool a 990GL 0,58 0,92 97,52 96,38 

Torta 23,54 25,39 
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4.4.1. Avaliação da eficiência de extração de Õleo de 

tortas de girassol. 

Com o intuito de se confirmar a escolha do va 

lor da proporçao de solvente para matéria-prima de duas partes 

do primeiro para uma do segundo baseada na literatura (ARNOLD 

e P'POOL, 1953), procedeu-se ã avaliação da eficiência de ex 

tração das outras proporções. Os resultados podem ser encontra 

dos na Tabela XVJII. 

Tabela XVIII. Efeito comparativo das eficiências de extração 

Tempo de 

retenção 

(min) 

1 5 

30 

45 

60 

75 

90 

105 

120 

de Õleo em função da proporçao solvente: torta e 

d o tempo d e r e te n ç ã o d o â 1 c o o l a n i dr o em suas i me r 

sões sobre tortas de sementes laminadas de gira� 

sol variedade Anhandy, temperatura controlada de 

sooc ± 10c. 

Eficiência de extração ( % ) 

Ensaio (Proporção solvente:torta) 

2: 1 2 : 1 4: 1 6: 1 8 : 1 1 O : 1 

(Hexano) 

76,39 54,98 25,20 47,70 48, 16 46,97 

76,34 58,96 41 , 99 ?7,12 5 5, 11 53,24 

78,58 61 , 99 5 O, 1 O 62,09 56, 9 2 59,59 

78,68 63,98 53,66 64,35 60,44 60,96 

7 8, 18 63,55 45,04 64,82 63,66 61 , 5 3 

76,58 64,65 56,38 68,53 65,25 68,75 

81 , 3 3 66,30 59,57 73,02 66,00 66,73 

82,90 71 , 9 5 61 , 86 71 , 9 9 67,93 66,79 
.. __ , ________
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A eficiência relativa de extração em relação ao 

hexano variou com o tempo de retenção, sendo mais elevada ã me 

dida que o tempo aumentava. Entretanto, os ensaios fixaram-se 

em períodos de contato de 30 minutos. 

4.5. Testes de extração intermitente e sequencial, �om sol

vente quente, prõximo da temperatura de ebulição, so

bre amostras de sementes laminadas. 

Como nos testes .anteriores nao foi possível se 

obterem miscelas alcoõlicas com uma concentração mínima· de 

Õleo, que permitisse a separação das fases ãlcool e Õleo, pelo 

resfriamento ã temperatura ambiente, optou-se por executar os 

testes de extração ã temperatura de ebulição do solvente, com 

sementes laminadas. A pr��prensage� foi eliminada com o intui 

to de aumentar a quantidade de Õleo extraída durante a imersão, 

e a proporçao entre solvente e mat�ria-prima foi mantida. Nes 

tas condições foi possível separar o Õleo pelo resfriamento, 

conforme a liter�tura (OKATOMO (1937), MAGNE e SKAU (1953) e 

RAO e ARNOLD (1958) previa. 

Aparente��nte, a redução do teor de umidade das 

sementes ·contribuiu para um melhor desempenho do ãlcool a 990GL. 

Apôs a obtenção das miscelas saturadas, podia-se optar por uma 

adição de ãgua para melhorar e facilitar a separação da fase 

oleosa (MAGNE e SKAU, 1953), por insolubilização do Õleo, p� 

rem, a reutíl�zação da miscela alcoÕlica na extração de Õleo 
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(BECKEL, BEL TER e SMITH, 1948a,b) nao seria viável. 

Os testes passaram a ser feitos de forma inter 

mitente, com o tempo de retenção de 30 minutos. Na extração,c� 

jos resultados estão apresentados na Tabela XIX, foi feita a 

adição de um nono banho de imersão, de solvente puro, como arti 

f�cio para retirar o ·Õleo ainda depositado sobre o material do 

v a s o . E s ta mi s c e 1 a f o i reco l h i d a em f r a s c o s e p a r a d o , a na 1 i s ada , 

e os resultados apresentados em seguida ã Tabela XIX. 

Os teores de Õleo das sementes empregados no 

cálculo da eficiência foram 38;19% para a variedade Anhandy e 

31,62% para a variedade Contisol em base seca. 

Tabela XIX. Resultado de extração intermitente de Õleo de se 

19 vaso 

29 vaso 

39 vaso 

49 vaso 

59 vaso 

69 vaso 

79 vaso 

89 vaso 

mentes variedade Anhandy laminadas com umidade de 

4,2%, em oito vasos, a temperatura de 800C ± 10c, 

com um tempo de retenção de 30 min do ãlcool anidro 

numa proporçao de 2:1 de (solvente:mat�ria-prima). 

Teor em Õleo do farelo 
(% na M.S.) 

Ãnhandy Contiso1 

9,34 

12,37 

11 , 7 6 

13,09 

14,24 

12,87 

26, 78 

5,44 

8,26 

12,97 

11 , 6 9 

16,00 

18, 19 

22,20 

23, 15 

Eficiência da extração 
(%) 

Anhandy 

75,54 

67,60 

69,32 

65,72 

62,72 

66,30 

50,91 

Contisol 

82,79 

73,87 

58,99 

63,02 

49,39 

4 2 ,46 

29,78 

2 9 , 8.7 ,J.-_· ---�? fi_J_SJ. ________________ _ 
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O valor de embebição médio fo1 de 1 ,93. 

A primeira miscela obtida de 6Q vaso apresentou 

um teor de 10,06% em Õleo enquanto que a Ültima (8J) miscela do 

1Q vaso, 1,13%. 

Aplicada em todos os vasos, exceto o primeiro, 

uma nona imersão, com solvente puro, como imersão de lavagem e 

drenagem do Õleo ainda retido pelo farelo, observou-se, que 

ho�ve um aumento gradativo do teor em Õleo nas miscelas recup� 

radas, indicando um crescente teor de Õleo residual nos fare 

los. 

9? miscela do 2Q vaso 

9? miscela do 3Q vaso 

9? miscela do 4Q vaso 

9? miscela do 5Q vaso 

9? miscela do 69 vaso 

9? miscêla do 7Q vaso 

2,49% Õleo 

3,58% Õleo 

3,16% Õleo 

3,87% Õleo 

5,12% Õleo 

6,58% Õleo 

Porque ainda havia Õleo nas miscelas obtidas 

apos o nono banho da extração (Tabela XIX) decidiu-se por au 

mentar a proporção solvente:materia-prima de 2:1 para 3:1, co 

mo utilizaram TAYLOR et aZii (1937) par� misturas de Õleos com 

ãlcool absoluto. Entretanto isto não resultou em maior efici�n 

eia de extração, conforme se pode concluir a partir dos dados 

apresentados na Tabela XX. 
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Tabela XX. Resultados de extração intermitente de Õleo de se 

1Q vaso 

2Q vaso 

3Q vaso 

49 vaso 

59 vaso 

6Q vaso 

79 vaso 

8Q vaso 

mentes laminadas da variedade Anhandy c om umidade de 

3,05% em 8 vasos ã temperatura de sooc ± 10c a uma 

proporção de 3:1 (solvente:materia-prima) com ãlcool 

anidro com tempo de retenção de 30 minutos. 

Teor em Õleo dos farelos Eficiência de extração 
(% na M.S.) ( % ) 

Anhandy Anhandy 

11 , O 2 71 , 14 

14,70 . 61 , 5 2 

1 2, 91 66,21 

18,50 51 , 5 5 

19,49 48,96 

20,65 45,93 

1 9 , 2 1 49,70 

21 , 5 5 43,56 
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Tabela XXI. Resultados de extração intermitente de Õleo de se 

mentes laminadas da variedade Anhandy com umidade 

de 4,3% em 8 vasos â temperatura de 580C ± 10c a 

urna proporção de 2:1 (solvente:materia-prima) com 

hexano,com tempo de retenção de 30 minutos. 

Teor em Õleo dos farelos E f i c i ênci a de extração 
( % na M. S. ) ( % ) 

Anhandy Contisol Anhandy Contisol 

1Q vaso 11 , 7 4 5,93 69,26 81, 25 

2Q vaso 13, 1 O 6,75 65,71 78,65 

3Q vaso 14,34 5,98 62,46 81, 08 

4Q vaso 15, 31 7,75 59,92 75,50 

5Q vaso 15,42 7,94 59,63 74,88 

6Q vaso 17,25 1 O, 19 54,82 67,77 

7Q vaso 16 , O 1 13 , 21 58,08 58,23 

8Q vaso 23, 16 13,97 39,36 55,82 

4 .6. Avaliação da qual idade e composição do Õleo de girassol. 

Os Õleos obtidos pelos diferentes processos de 

extração, a frio, por prensagem, e a quente, por extração com 

solventes (ãlcoois e hexano) foram analisados quanto ·ã sua com 

posição em ãcidos graxos e quanto ã sua qualidade através dos 

indices de acidez, saponificação, de iodo e mat�ria insaponifj 

cãvel. Os resultados sao apr�sentados nas Tabelas XXII, XXIII e XXIV. 
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4.6.1. Anãlise de agrupamento para a·composicão em ãci 

dos graxos dos Õleos obtidos da variedade Conti 

sol (Tabela XXII). 

O resultado da análise de agrupamento para com 

posição em ãcidos graxos da variedade Contisol, ao nível fene 

tico = 0.001, e evidenciado através do fenograma a seguir; 

Nível de Semelhança: 2 3 

º· 8 3 3 -------------------------· 
'
-....----

'

O T U
1

s 

1 4 

O. 6 6 6 ------------------------------•·'------,,----'--------'

5 

O. 4 9 9 ---------------------------------------'------.--------

Legenda: 

Õleos extraídos com: 

OTU = á 1 coo 1 a 900GL 

OTU 2 = álcool a 930GL 

OTU 3 = álcool a 960GL 

OTU 4 -· álcool a 990GL

OTU 5 = hexano 
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Tabela XXII. Comp osição em ãcid os graxos (%) de Õleos obtidos 

p or extração de t or ta de sementes lam inadas de 9l

rassol variedade Contisol, com ãlcool em quatro CO.!!_

centrações etanõlicas diferentes a uma pr op or çao 

1 :2 de matéria-prima e sol vente a uma temperatura de 

sooc ± 10c, temp o de retenção do solvente de 45 min,

num t otal de 9,10 horas de extração. 

Õleo 
extraíd o
c om 

c14:0 c16:0 · 
Ãc. mi Ãc.pal 
rístTco mítico 

Ãlcool a 900GL 0,12 

Ãlcool a 900GL 0,08 

Ãlcool a 930GL 0,07 

Ãlcool a 930GL 0,15 

Ãlcool a 960GL 0,19 

Ãlcool a 960GL 0,08 

7,93 

7,12 

7,28 

7,31 

7, 10 

Ãlcool a 990GL traços 6,90 

Ãlcool a 990GL traços 7,84 

Hexano 

Hexano 

traços 6,87 

0,04 6,82 

Ãcid os graxos (%) 

c16: 1 
Ac.palmi 
to1eü:o-

0,61 

0,26 

0,48 

0,62 

0,57 

0,40 

0,47 

· O ,67

traços

0,03

crn:o 
Ãc. es 
teãrico 

2,90 

2,56 

2,37 

3,49 

2 ,65 

1,49 

2,64 

3,29 

3,38 

3,50 

c18: 1 
Ac.óléi 
co 

27,12 

26 ,00 

25 ,41 

27,33 

26 ,31 

26,44 

26 ,83 

26 ,51 

24, 76 

25,29 

crn:2 
Ãc. l ino 
leico -

60,65 

63,21 

64,55 

62,58 

62,97 

64,57 

63, 15 

61 , 71 

64,94 

64,30 
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Ao nível de semelhança adotado, de 0.666,a com

posição dos Õleos obtidos das extrações com os ãlcoois etíli 

cos nao diferiu, entre si e formou um sõ agrupamento, diferen 

ciando-se da composição do Õleo obtido com o hexano. A um n1 

vel mais rigoroso de semelhança, 0.833,apenas os Õleos obtidos 

com os ãlcoois a 930GL e a 960GL apresentaram-se semelhantes 

e formando um agrupamento. 

4.6.2. Anãlise de agrupamento para a composição em ãci 

dos graxos dos &leos obtidos da variedade Anhan 

dy (Tabela XXIII). 

O resultado da anãlise de agrupamento para a 

composição em �cidos graxos da variedade Anhandy, ao nível fe 

nêtico = 0.001, e evidenciado através do fenograma a seguir: 
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Nível de Semelhança: 3 4 

. 1 1O. 714 ------------·-------------.___--.----'

O T U's 

1 2 

108 

5 

o. 5 7 1 ----·---------. __________________ .,___ __ -.--__ .,_ ________ __,

Legenda: 

Õleos extraídos com: 

OTU = ãlcool a 900GL 

OTU 2 = â1cool a 930GL 

OTU 3 = âlcool a 960GL 

OTU 4 = ãlcoo1 a 990GL 

OTU 5 = hexano 

Aô nível de seme1hança de 0.714 a composição dos 

6leos obtidos das extrações com os �lcoois etílicos a 960GL e 

990GL formaram um agrupamento, não diferindo entre si,enquanto 

que os 6lros obtidos com as duas outras concentrações etanõli 

cas 900GL e 930GL e com o hexano, não apresentaram semelhança 

alguma entre si e com o agrupamento formado, a nao ser em um 

nível de semelhança mais ba·ixo, a 0.571, menos recomendado Pil_ 

ra an�lise, onde nenhum diferiu do outro. 
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Tabela XXIV. Avaliação da qualidade do Õleo das variedades 

Indices 

Ind. Acidez 
mgK0H/19 

lnd. Sapon. 
mgK0H/1g 

Ind. Iodo 
gK0H/10O09 

Mat. Insapon. 
( % ) 

Anhandy e Contisol obtidos atrav�s de prensagem a 

frio, extração intermitente e sequencial a quente 

com ãlcool etílico anidro e com hexano. 

dos: m�dia de duas repetições. 

Var. ANHANDY Var. C0NTIS0L 

Prensa<.io Âl cool Hexano Prensado Ã1coo1 

3, 19 1 , 21 5,63 1 ,81 0,845 

94,9 92,55 94,8 94,84 95,40 

120 , í 7 118, 25 117,11 129 , 11 128,59 

0,763 1,038 0,800 0,925 1,658 

Resulta 

Hexano 

2, 75 

93,50 

128,03 

1 ,090 

4.7. Avaliação da composição do farelo de girassol. 

Oi farelos resultantes das extrações com solven 

tes foram anal isaàos quanto ã sua composição am·inoacídica e 

centesimal. Os resultados sao apresentados nas Tabelas xxv,. 

XXVI, XXVJJ e XXVlII. 

Os teores em amino�cidos se comparam 

com os da literatura (EARLE et alii, 1968 e CANELLA 

ct alii, 1976). O farelo obtido com hexano tamb�m foi a nalisa 

,do, mas por defe·ito do anal,isador,os resuHêldos foram considera 
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dos inadequados, motivo porque nao foram inseridos na tese. 

Quanto a composição centesimal, os resultado·s 

podem ser encontrados na Tabelas XXVII para a variedade Conti 

sol e na Tabela XXVIII para a variedade Anhandy. 

4.7.1. Anãlise de agrupamento para a composição amino 

acídica dos farelos obtidos da variedade Conti 

sol (Tabela XXV). 

O resultado da �nãlise de agrupamento para a 

composição aminoacídica da variedade Contisol, ao nível fen�ti 

co = 0.001, � evidenciado atrav�s do fenograma a seguir: 

Nível de Semelhança: 

1 2 

OTU
1

s 

3 4 

o. 5 2 9 -----------------------�------�-----_J 

Legenda: 

OTU 1 - Semente integral Var. Contisol 

OTU 2 = Farelo de ã1cool· a 90DGL

OTU 3 = F,,relo de ãlcool a 93DGL 

OTU 4 = Farelo de ãlcool a 96DGL

OTU 5 :::: Fare·lo de ãlcool a 99üGL
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O fen ograma evidenci a a existênci a de um unico 

grupo, sendo farelos e semente semelhantes quanto a sua compQ 

sição em aminoácidos. 

Tabela XXV. Composição em aminoácidos (g/16 gN) dos farelos se  

cos torta de g irassol vari edade Contisol obtidos 

de extraião com ãlcool em quatro concentrações eta 

n61i cas di1erentes, n uma proporça o 1 :2 de mat�ri a

prima e solvente, a temperatura de 800C ± 10c, com 

tempo de retenção do solvente de 45  min, num tot�l 

de 9,10 horas de e�tração. 

Semente Farelo de Farelo de Fare 1 o de Fare 1 o de 
integral ãlcool a ãlcool a ãlcoo1 a álcool a 

Anri noãc ido var.Contisol 900 GL 930GL 960GL 990GL 

Lisina 2,51 3,43 2,79 2,48 3,25 

Histidina 2,03 2,45 í,95 2,00 2 ,47 

Arginina 7,42 8,95 8,02 7,11 9,53 

Ãc.aspártico 9,02 10 ,47 10 ,63 9,51 9,73 

Treonina 3,00 3,43 3, 72 3,20 3, 13 

Serina 3,52 3,70 4,43 3, 72 3, 13 

Jk . g l u tâm i e o 18 ,68 19,91 22,81 21, 22 19,91 

Prolina 4,00 4,54 4,39 4,08 4,26 

Cistina 0,91 0,85 0,89 0,52 0,69 

Glicina 4 ,96 5,84 5,76 5,08 6,28 

Alanina 4,70 6 � 15 5,27 4,31 6,17 

Va 1 i na 4,75 6, 10 5,23 4,59 6,25 

Metionina 0,91 O, 71 0,75 O, 72 0,53 

Isoleucina 3,74 4,63 4, 12 3,52 4,99 

Leucina 5,39 6,41 G, 16 5,43 6,98 

Tirosina 1 , 55 1 ,69 1, 77 1 ,32 1 �87 

Fenila1anina 3,90 4,63 4,52 3, 76 5,23 
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4.7.2. Anãlise de agrupamento para a composição amino 

acídica dos farelos obtidos da variedade Anhandy 

(Tabela XXVI). 

O resultado da anâlise de agrupamento para a 

composição aminoacídica da variedade Anhandy, ao nível fenêti 

co = 0.001 5ê evidenciado atravês do fenograma a seguir: 

Nível de Semelhança: 2 

O T U's 

3 4 5 

O. 4 7 i ----------------------·'----------.---------'

Legenda: 

OTU = Semente ·integral Va r. Anhandy 

OTU 2 = Farelo de ã·1cool a 900GL 

OTU 3 - Farelo de ãlcool a 930GL

OTU 4 = Farelo de álcool a 960GL 

OTU 5 = Farelo de ãlcool a 990GL 

O fenograma acima evidencia a exist�ncia de um 

Ünico grupo, nao diferindo os farelos e semente quanto ã com 

posição ern ami noãc idos. 
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Tabela XXVI. Composição em aminoãcidos (g/16gN) dos farelos s� 

cos torta de girassol variedade Anhandy obtido5 

de extração com â1cool em quatro concentrações eta 

n6licas diferentes, numa proporçao 1 :2 de mat�ria� 

Aminoãcido 

Lisina 

Histidina 

Arginina 

l\c.aspãrtico 

Treonina 

Serina 

Ãc.glutârnico 

Prol "ina 

Cistina 

Gl icina 

Alanina 

Va1ina 

Metionina 

Isoleucina 

Leu e ·i na 

Tirosina 

Fenila.lan·lna 

prima e solvente, a temperatura de 80DC ± 1 oc,com 

tempo de retenção do solvente de 45 min,num total 

de 9,10 h oras de extração. 

Semente 
integral 
var .tmhandy 

2,62 

2,21 

7,50 

8,37 

2,85 

2,79 

17,43 

3,84 

0,64 

5,40 

4,94 

1, 10 

4,01 

Ei, 70 

1 ,39 

Farelo de 
â lcool a 
900GL 

_3 ,86 

2,57 

23,SO 

4,92 

1,33 

6,94 

5,84 

6,48 

1, 00 

4,97 

7,40 

1 ,98 

4,97 

Farelo de 
âlcool a 
930GL 

2 ,97 

4,66 

20,51 

4,,48 

1,05 

6, 12 

5 44 , . 

5,34 

0,91 

4, 11 

1 ,96 

4,34 

Farelo de 
ãlcool a 
960GL 

3,94 

2,63 

8,66 

3,99 

18,99 

4,44 

1,27 

6,35 

6,21 

6,07 

0,86 

4,67 

6,84 

1,95 

4,85 

Fare1o de 
ãlcoo1 a 
990GL 

2,26 

9 ,96 

3,76 

4,23 

18,66 

0,47 

�), 92 

5,54 

5,31 

0,80 

4,09 

6,25 

1 J9 

4,28 
--------••--------e----•---••----�,-�•••---- --------------·---··-
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4.7.3. Anãlise de agrupamento para a composição cente 

simal dos farelos obtidos da variedade Contisol 

(Tabela- XXVI I). 

O resultado da anãlise de agrupamento para a 

composição centesimal da variedade Contisol, ao nível feneti 

co = 0.001, e evidenciado atrav�s do fenograma a seguir: 

OT U
1

s 

Nível de Semelhança: 3 4 2 5 1 6 

1 .o ·-- ----------------------- 1 1 

O. 749 ----------------------··----_..,. ___

0.499 --·---------------------- ---------------

Legenda: 

OTU = Farelo de ãlcool a 90 O'GL

OTU 2 - F are 1 o de âlcool a 93 OGL

OTU 3 = Farelo de âlcool a 96 OGL

OTU 4 = Farelo de ãlcool a 99 OGL

OTU 5 = Farelo de hexano 

OTU 6 - Semente integral da Var. Contisol 

O fenograma evidencia a exist�ncia de dois gr� 

pos distintos, sendo o primeiro formado pelos OTU's 1 e 6 e o 

segundo formado pelos OTU's 2,3,4 e 5, ao n�vel de semelh�nça 

adotado como sendo 0.749. 
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Tabela XXVII. Composição centesima l da semente variedade Conti 

sol e farelos obt i d os co m  os solventes. 

Constituintes Ãlcool a 9QOGL Ãlcool a 930GL Ãlcool a 960GL 

Proteínas 29,99 31 ,80 32 ,97 36,92 36, 17 34 ,97 

Carboidratos 54,05 , 51,92 57, 11 47,64 57,22 58,90 

Lipídeos 12,06 12,01 5,50 6, 13 1,72 1,43 

Cinzas 3,90 4,27 4,42 4,59 4,89 4,70 

Const ituintes Ãlcool a 990GL Hexano Semente Integral 

Proteínas 37,01 35,54 27 ,57 27,22 20,90 21,43 

Carboidratos 57,50 58,65 64,26 63,69 44,49 44, 14 

Lip1deos 0,34 0,46 3,97 5,05 31 , 5 í 31 ,37 

Cinzas 5, 15 5,35 4,20 4,04 3, 1 O 3,05 
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4.7.4. Anãlise de agrupamento para a composição centé 

simal dos farelos obtidos da vàriedade Anhandy 

(Tabela XXVIII). 

O resultado da análise de agrupamento para a 

composição centesimal da variedade Anhandy, ao n�vel fen�ti 

co = 0.001, � evidenciado atrav�s do fenograma a seguir: 

Nível de Semelhança: OTU's 

2 3 4 5 6 

, 

1.00 -----·-------------------

o. 749 ----- __ --------- _ _. _____ _ -··-----..

0.249 ___ , __________________ _ _ ... ___________

Legenda: 

OTU = Farelo de ãlcool a 90 OGL 

OTU 2 = Farelo de- âlcool a 93 OGL

OTU 3 = Farelo de ãlcool a 96 OGL 

OTU 4 = Farelo de álcool a 99 OGL

OTU 5 = Farelo do hexano 

OTU 6 = Semente integral Var. Anhandy 

O fenograma demonstra a exist�ncia de dois gr� 

pos distintos, sendo o primeiro formados pelos OTU 1 s 2, 3, 4 e 

5 e o segundo pelos OTU 1 s 1 e 6. 
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Tabela XXVIII. Composição centesimal da semente de girassol v! 

riedade Anhandy e farelos obtid os com os solven 

tes. 

Constituintes Ãlcoo1 .a 90DGL · Ãlcool a 93DGL Ã1cool a·960GL 

Proteínas 29,81 . 30 ,33 32,56 32,55 34,22 34,88 

Carboidratos 52,68 52,36 55, 13 56,20 57,52 56,98 

Lipídeos 11 , 73 11, 72 6 ,51 5,05 1, 77 2 ,07 

Cinzas 5,78 5,59 5,80 6,20 6,49 6,07 

Constituintes Ãlcool a 99DGL Hexano Semente Integra 1 

Protefoas 35,73 35,29 29,25 30,08 18, 79 18,56 

Carboidratos 56,68 56,58 63,37 62,56 39, 75 39,68 

Lipídeos 0,81 0,92 0,95 0,93 37, 72 38,24 

Cinzas 6,78 7,21 6,43 6,42 3,74 3,52 
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4.8. Avaliação do teor de âcido c1orogênico nas sementes e 

nos farelos de girassol. 

Conforme previa a literatura (ROSSI, PERi e RI 

VA, 1980 e SMITH e JOHNSEN, 1948), o emprego do etanol hidrata 

do no tratamento de sementes de girassol causou uma diminuição 

no teor de âcido c1orog�nico destas.os resultados da Tabela XXIX 

confirmam que a presença de âgua em teores crescentes no sol 

vente favorece a extração do acido clorogênico do farelo. 

Tabela XXIX. Teor de acido clorog�nico (%) em sementes e fare 

los de girassol (m�dia de duas repetições) . 

Material Var. Anhandy Var. Contisol 

Semente integral 1 , 7 4 2,53 

Casca 0,59 0,09 

Amêndoa 4,25 9, 9 i 

Farelo-Hexano 2,06 2,47 

Farelo-l-ilcoo1 a 999GL 1 , 3 9 2,50 

Farelo-Ãlcool a 969GL 0,35 1 , 4 1 

Farelo-Álcool a 930GL O, 13 0,45 

Farelo-Ãlcool a 90QGL < o, o!) 0,09 

Os dados confirmam as observações de BRUMMETT e 

BURNS (1972) de que as cascas apresentam teores 

de âcido clorog�nico menores do que as amêndoas. 

percentuais 
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5. CONCLUSÕES

Os resultados obtidos nas condições de trabalho 

desta tese permitiram concluir que: 

1- Dentre os solventes testados, ãlcoois et�licos a 900GL, 

93□GL, 960GL e 990GL, este Gltimo foi o Ünico. que aprese� 

tou capacidade de extração comparã vel a do hexano em extra 

tores que trabalham ã pressão atmosf�rica. 

-

2- Comprovadamente, o bom preparo do grao e essencial para um

processo de extração eficiente. A redução do teor de umida

de para valores inferiores a 5% e a laminação são operaçoes

que devem anteceder ã extração de Õleo de girassol com ãlcool 

etilico como solvente. A adoção destas e tapas associadas
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extração com sementes, ao invês de torta, propiciou a obten 

ção de miscelas com concentração de Õleo suficiente para 

permitir a separação destas em duas fases atravês do resfria 

mento i temperatura ambiente. 

3- A melhor temperatura de trabalho na extração de Õleo de gl

rassol com âlcool etílico se situou ao redor do ponto de

ebulição.

4- A proporçao de solvente para matêria-prima que melhores re

sultados forneceu, dentro das condições de trabalho e em es

cala de laboratõrio, foi de duas partes do primeiro e uma

do Ültimo. O tempo de retenção do solvente mais apropriado

foi de 30 minutos em cada imersão.

5- O â1cool et�lico nao pareceu afetar a composição aminoac�di

ca dos farelos em relação ã composição da semente.

6- Pela analise de agrupamento, os Õleos de sementes de uma mes

ma variedade obtidos com as diferentes concentrações etan6

licas, praticamente, nao diferiram entre si quanto� comp�

sição em âcidos graxos e, muito _pouco, em relação ao extra�

do com o hexano.

7- As sementes das variedades ·Anhandy e Contisol diferiram en

tre si quanto ao teor de Õleo e a sua composição em âcidos

graxos, particularmente nos teores de acido olêico e lino

lêico, sendo que o 61eo da semente da variedade Anhandy ain

da apresentou teores reduzidos de �cido linol�nico.
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8- Os Õleos de sementes de uma mesma variedade extraídos por

prensagem, com ãlcool anidro e com hexano não diferiram en

tre si quanto aos índices de saponificação e iodo, porem o

te o r d e ma teria 1 i n s a p o n i f i c a v e 1 f o i ma i s e 1 e v a d o no s d e ex

tração com ãlcool. Entre variedades, os valores dos índices

de iodo e de material insaponificavel foram superiores para

o Õleo de SJ)rnentes da variedade Contisol.

9- O ãlcool etílico em concentrações etan6licas decrescentes

contribuiu para reduzir o teor de acido clorog�nico orig!

nal das sementes. A semente de girassol da variedade Conti

sol apresentou teores superiores aosda variedade Anhandy.

10-Com base na analise de acido clorog�nico das cascas

doas, o descorticamento das sementes não influira no

final de acido clorog�nico dos farelos.

11-Comparando os resultados obtidos com o etanol nas 

e amen 

teor 

diferen

tes concentrações, pode-se admitir que o ãlcool etílico, do

ponto de vista t�cnico, pode ser usado como solvente substi

tuto do hexano, dentro dJs caracterísitcas pr5prias de op�

raçao.
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