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RESUMO
Devido à quantidade de pigmentos, açúcares e fibras encontrados nas frutas, o processo de quantificação dos ácidos
graxos leva a erros, como, a subestimação da quantidade desses na matriz. Sendo assim, o método proposto, permite
obter experimentos com um tempo mais curto, além de reduzir quantidade de amostra e reagentes. Com a utilização do
software Design Expert o tempo validado para reação alcalino e ácidos foi seis minutos e oito minutos, respectivamente,
e a concentração de ambos foi de 0,5 mol/L.

PALAVRAS-CHAVE: Lipídios, derivatização direta, ultrassom

1 INTRODUÇÃO

A  composição  química  das  frutas  varia  de  acordo  com  a  espécie,  cultivares,  local  de
produção,  fatores  edafoclimáticos,  tratos  culturais,  grau  de  maturação  e  época  de  colheita
(AGENCIA EMBRAPA).

Dentre as frutas mais consumidas, o abacate (Persea americana Mill) merece destaque, pois,
estudos  comprovam que  o  óleo  extraído  do  mesmo é  importante  para  o  combate  de  doenças
cardiovasculares, devido a elevada quantidade de gordura monoinsaturada como por exemplo de
ácido oleico (DAIUTO, s.d.).

A extração dos lipídios é uma determinação importante na caracterização da matéria prima,
porém, a obtenção desta fração requer alguns cuidados, como, por exemplo, utilizar um método de
extração a frio evitando a degradação dos mesmos (VISENTAINER, s.d.).

A metodologia proposta por Bligh&Dyer,é amplamente utilizada e é realizada a frio para não
degradar  o material  lipídico, impedindo assim as reações de oxidação.Contudo,  é utilizada para
alimentos em geral. Isso faz com que o material lipídico contido na amostra não seja extraído em
sua totalidade (FIGUEIREDO, s.d.).

Por  isso,  o  objetivo do trabalho é desenvolver  um método de metilação direto de ácidos
graxos em amostras de frutas utilizando metodologia de superfície de resposta.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1. Reagentes e Materiais
Os reagentes utilizados, tais como clorofórmio, metanol, n-heptano, ácido sulfúrico e ácido

clorídrico foram adquiridos a MilliporeSigma (Darmstadt,  Alemanha).  Uma mistura de padrão de
ésteres  metílicos  de  ácidos  graxos  (FAMEs  189-19)  e  Tricosanoato  (23:  0me)  foram  também
adquiridos a MilliporeSigma (St. Louis, MO, EUA).

Dois quilos de abacate da variedade manteiga (Persea americana Mill) foram obtidas de um
mercado local (Maringá, Paraná, Brasil) . Antes da realização da análise, A fruta foi lavada em água
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clorada, cortada ao meio, para retirada da semente, e com auxilio de uma colher retirada a polpa. A
polpa da fruta foi homogeneizada em um moinho de facas, embalada a vácuo e mantida no freezer a
-18°C. 
2.2. Metodologia tradicional de extração lipídica e esterificação / transesterificação (MT)

As extrações dos lipídios foram conduzidas segundo Bligh&Dyer (3). Primeiramente, cerca de
100,0g de amostra foi  triturada e pesada; em seguida 100,0 mL de clorofórmio e 200,0 mL de
metanol foram adicionados e homogeneizados num agitador por 2 min. Depois disso, 100,0 mL de
clorofórmio  foram  adicionados  e  agitados  por  30  s.  Logo  em  seguida,  100,0  mL  de  água  foi
adicionada e agitada por 30s. A mistura foi filtrada e transferido para um funil de separação. Após a
separação, a fase orgânica foi recolhida e o solvente evaporado no rotaevaporador.

As  reações  de  esterificação  e  transesterificação  dos  AG  foram  realizadas  segundo  a
metodologia de Hartman& Lago, posteriormente modificada por Maia &Amaya. Primeiramente, cerca
de 100,0 mg do lipídio  extraído foi  pesado em um tubo de ensaio e foi  adicionado 4,0  mL de
NaOH/MeOH 0,50  mol  L-1.  Então,  o  tubo  foi  aquecido  em banho  de  água  por  5,00  min,  com
subsequente  resfriamento  em  água  corrente.  Cerca  de  5,0  mL  de  reagente  esterificante
(NH4Cl/H2SO4/MeOH) foi adicionado ao tubo, o sistema foi novamente aquecido em banho de água
por 5,00 min e resfriado em água corrente.  Em seguida,  foram adicionados 4,0 mL de solução
saturada de NaCl e 5,0 mL de hexano; os tubos foram agitados vigorosamente por 30 s. Finalmente,
o padrão interno (PI, 23:0me) foi adicionado e depois da separação de fases, a fase superior foi
coletada e injetada no CG.

2.3. Método proposto de esterificação e transesterificação de lipídios (MP)

Primeiramente, cerca de 100,0 mg de abacate foi pesado em um tubo de ensaio de 10 cm.
Em seguida, foi adicionado 2,0 mL de NaOH em metanol de concentração, conforme planejamento
experimental  .  Posteriormente,  os  tubos  de  ensaio  foram  colocados  num  banho  de  ultrassom
(utilizando diferentes tempos de reação de acordo com o determinado pelo design experimental,
seção 2.4). Após ter dado o tempo da reação alcalina, adicionou-se 2,0 mL de H2SO4 em metanol de
concentração, conforme planejamento experimental e o tubo de ensaio foi novamente colocado no
banho  de  ultrassom  durante  os  tempos  determinados  pelo  mesmo  modelo  experimental,
mencionado acima. Em seguida, foi  adicionado 1,0 mL de n-heptano, e os tubo foram agitados
durante 30 s e depois centrifugados a 2000 rpm durante 1,00 min. Depois disso, 500 µL de padrão
interno (23:0me) foi adicionado e a fase superior foi recolhida e injetada no CG. 

O procedimento foi realizado em um banho ultrassônico modelo Eco-Sonics Q 5.9/25 (Unique,
São Paulo, Brasil) com 165 W de potência e 25 kHz.

2.4. Design experimental

Um design de compósito central rotacional foi gerado pelo software  Design Expert® 7 para
avaliar a influência do tempo de reação alcalina e ácida (NaOH em metanol e H 2SO4 em metanol),
bem como a concentração (NaOH e H2SO4  em metanol). Os níveis do tempo alcalino -1 e +1 foram
6,00 e 11,00 min e os níveis do tempo ácido -1 e +1 foram 8,00 e 15,00 min respectivamente. Já os
níveis da concentração ácida e alcalina -1 e +1 foram 0,2 e 0,5 mol/L. 

Tabela 1: Variáveis e níveis utilizados no design experimental
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Variáveis
Níveis

-α -1 0 +1 +α

Tempo Básico (min) 3,50 6,00 8,5 11,0 13,50

Tempo Ácido (min) 4,50 8,00 11,5 15,0 18,50

Concentração do ácido
            (mol/L)

0,05 0,2 0,35 0,5 0,65

Concentração da base 
            (mol/L) 

0,05 0,2 0,35 0,5 0,65

(±1) = pontos fatoriais,(±α) = pontos axiais e (0) = ponto central.

2.5. Análise de cromatografia  em fase gasosa com detector  de ionização em chama
(CG-DIC)

A análise cromatográfica foi realizada em um equipamento ThermoScientificCG equipado com
um DIC, um injetor slipt/splitless e uma coluna capilar de sílica fundida CP-7420 (SelectFAME, 100
metros de comprimento, 0,25 mm de diâmetro interno e 0,25 µm de um filme fino de cianopropil
como fase estacionária). Os parâmetros de operação foram: temperatura da coluna 165 °C por 18
minutos e então aquecida para 235 °C (4°C min-1) por 20 min. A temperatura do injetor e do detector
foi mantida a 230 e 250°C, respectivamente. Os fluxos dos gases foram 1,2 mL min -1 para o gás de
arraste (H2), 30 mL min-1 para o gás make-up (N2) e, no DIC, 30 e 300 mL min-1 de gás (H2) e ar
sintético,  respectivamente.  As amostras  foram injetadas no modo  Split,  com razão de 1:40.   O
volume de injeção foi 1 µL. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Design experimental

A Tabela 2 mostra os resultados dos somatórios dos AG da polpa do abacate para cada
procedimento do design experimental.

Tabela 2.Fatores, níveis e somatório de AG para cada procedimento do design experimental.
Tempo de Tempo de Concentração Concentração Somatório
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Ensaio
reação do
NaOH em
metanol

(min)

reação do
H2SO4 em
metanol

(min)

do H2SO4em
metanol (mol/L)

do NaOH em
metanol (mol/L)

de AG (mg g-

1 de
amostra)

1 6,0 (-1)a 8,0 (-1) 0,2 0,2 14,63087
2 11,0 (+1)a 8,0 (-1) 0,2 0,2 14,41636
3 6,0 (-1) 15,0 (+1) 0,2 0,2 19,22276
4 11,0 (+1) 15,0(+1) 0,2 0,2 17,16334
5 6,0 (-1) 8,0 (-1) 0,5 0,2 18,10125
6 11,0 (+1) 8,0 (-1) 0,5 0,2 10,1967
7 6,0 (-1) 15,0 (+1) 0,5 0,2 17,20385
8 11,0 (+1) 15,0 (+1) 0,5 0,2 11,63692
9 6,0 (-1) 8,0 (-1) 0,2 0,5 14,86927

10 11,0 (+1) 8,0 (-1) 0,2 0,5 16,75509
11 6,0 (-1) 15,0 (+1) 0,2 0,5 14,77651
12 11,0 (+1) 15,0 (+1) 0,2 0,5 17,51646
13 6,0 (-1) 8,0 (-1) 0,5 0,5 22,06055
14 11,0 (+1) 8,0 (-1) 0,5 0,5 11,80489
15 6,0 (-1) 15,0 (+1) 0,5 0,5 16,28664
16 11,0(+1) 15,0 (+1) 0,5 0,5 13,48884
17 3,50 (-α)b 11,5 (+1) 0,35 0,35 12,48861
18 13,50 (+α)b 11,5(+1) 0,35 0,35 12,00205
19 8,50 (0)c 4,5 (-α) 0,35 0,35 10,32944
20 8,50 (0) 18,5 (+α) 0,35 0,35 18,27635
21 8,50 (0) 11,5 (0) 0,05 0,35 17,08386
22 8,50 (0) 11,5 (0) 0,65 0,35 17,06107
23 8,50 (0) 11,5 (0) 0,35 0,05 15,31757
24 8,50 (0) 11,5 (0) 0,35 0,65 18,99343
25 8,50 (0) 11,5 (0) 0,35 0,35 18,87586
26 8,50 (0) 11,5 (0) 0,35 0,35 18,48487
27 8,50 (0) 11,5 (0) 0,35 0,35 20,08891
28 8,50 (0) 11,5 (0) 0,35 0,35 16,89821
29 8,50 (0) 11,5 (0) 0,35 0,35 19,29756

a(±1) = pontos fatoriais. b (±α) = pontos axiais. c (0) = ponto central.

Os  maiores  resultados  correspondem  ao  experimento  13  com  os  somatórios  de  AG  de
22,06mg g-1 de amostra. Os resultados foram obtidos com a utilização de ambas as concentrações
(H2SO4 e NaOH em metanol) iguais, porém, com tempos distintos de reação alcalina e ácida. 

Análise de ácidos graxos

A Tabela 3 apresenta os resultados da quantificação dos AG para a polpa de abacate 
realizada pela metodologia tradicional de extração, esterificação e transesterificação em comparação
com a MP. 

Tabela 3.  Quantificação de ácidos graxos pelo método tradicional de extração e esterificação e transesterificação em
comparação com o método proposto (mg g-1 de amostra).

Abacate
NC/BD MT MP
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16:0 7,65a± 1,75 6,68a± 1,62
16:1n-7 0,85a± 2,30 1,13a± 1,55

18:0 0,17a± 1,30 0,21a±1,51
18:1n-9 8,3a± 1,1 7,50a± 0,11
18:1n-7 0,75a± 2,1 1,03a± 2,50
18:2n-6 3,23b± 4,4 5,30c± 3,86
18:3n-3 0,32a± 1,2 0,31a±1,50
n-6/n-3 10,10a± 3,67 16,99a± 2,57

AGPI/AGS 0,45a± 1,84 0,81a± 3,0
∑AG 21,27a± 5,84 22,16a± 5,80

Resultados expressos como média ± coeficiente de variação das três replicatas.  Abreviaturas:  AG = somatório dos
ácidos graxos; AGS = somatório de ácidos graxos saturados;AGMI = somatório de ácidos graxos monoinsaturados;
AGPI = somatório de ácidos graxos poli-insaturados;n-6 = somatório de ácidos graxos ω-6; n-3 = somatório de ácidos
graxos ω-3.NC/BD: número de carbono/dupla ligação; MT= Metodologia Tradicional   MP= Metodologia Proposta. 

O óleo de abacate é constituído principalmente de ácidos graxos monoinsaturados (60%),
seguido  dos  ácidos  graxos  saturados  (29%)  e  uma  quantidade  significativa  de  poli-insaturados
(11%).  A  aplicação  do  método  proposto  no  óleo  de  abacate  influenciou  principalmente  na
concentração  determinada  do  ácido  graxo  18:2n-6  e  consequentemente  AGPI  e  n-6,  os  quais
apresentaram diferença significativa (p>0,05). 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através da metodologia de superfície de resposta foi possível a otimização e validação de
uma nova, rápida e eficiente técnica de metilação, sendo essa, realizada em apenas 14,00 min (6,00
min  de sonicação após adição de solução de NaOH e 8,00 min  de sonicação após adição de
solução  de  H2SO4),  podendo  ser  aplicada  de  maneira  eficiente  em  amostras  de  frutas  com
percentual lipídico de 6 a 12%.

5 REFERÊNCIAS

Agência Embrapa de Informação Tecnológica. 
http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/tecnologia_de_alimentos/arvore/CONT000fid57plx02wy
iv80z4s4737f5asrp.html. Acessado em junho, 2017.

Bligh, E. G.; Dyer, W. J.;Can. J. Biochem. Physiol.1959,37, 911

Daiuto, E. R; Tremocoldi, M. A; Alencar S. M;.Vieites, R. L; Minarelli, P. H.. Rev. Bras. Frutic., 
Jaboticabal - SP,2014, v. 36, p. 417-424.

Figueiredo, I. L ;Claus, T; Santos Júnior, O.O;  V.  C. Almeida, V.  C;  Magon, T; Visentainer, J. V..J  
Chromatogr. A. 2016 9673(16)30756-7 .

Hartman, L; Lago, R. C. A.; Lab. Pract.1973, 22 , 475.

Maia,E .L ; Amaya D.B.R. Rev.Inst. Adolfo Lutz 53.1993. 27-35.
Milinsk, M. C.; Matsushita, M.; Visentainer, J. V.; Oliveira, C. C.; De Souza, N. E.; J. Braz. Chem. 
Soc.2008, 19, 1475

Visentainer J. V; Franco, M. R. B.. Editora da Universidade Estadual de Maringá/Eduem.2012.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

