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RESUMO 

 

O Brasil é um dos maiores produtores de café no mundo. Uma estratégia para se obter produtos de maior 

valor agregado é a extração de óleos vegetais por meio de tecnologias verdes. Dessa forma, o presente 

estudo teve como objetivo investigar a obtenção de óleo de café pelos métodos de Soxhlet e fluidos 

pressurizados (CO2 e propano) em termos do rendimento e composição de ácidos graxos, tocoferóis e 

fitoesteróis. Os ácidos graxos, tocoferóis e fitoesteróis foram identificados por cromatografia gasosa e os 

resultados avaliados estatisticamente pelo teste de Tukey (p<0,05). Os métodos de extração são capazes de 

influenciar no rendimento e composição de ácidos graxos, tocoferóis e fitoesteróis, devido à afinidade dos 

compostos pela polaridade dos solventes. Os ácidos palmítico e linoleico foram predominantes na composição 

do óleo. O maior rendimento foi obtido por Soxhlet, contudo a extração com propano provou ser a técnica 

mais eficiente na obtenção de tocoferóis e fitoesteróis 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O café é um produto de destaque para a economia nacional, uma vez que o Brasil é 

o maior produtor de café no mundo (DURÁN et al., 2017). A produção mundial de grãos de 

café na safra 2015-2016 excedeu 9 milhões de toneladas, alcançando um faturamento de 

US$ 21 bilhões (ICO, 2018). Além disso, o consumo global de café aumentou a uma taxa 

anual média de 1,9% nos últimos 50 anos (LEE et al., 2015).  

A extração do óleo de café é uma estratégia para se obter produtos de maior valor 

agregado. O óleo possui em sua composição triacilgliceróis (75%), esteróis (5%), 

diterpenos (19%) e frações e tocoferóis e compostos fenólicos (CRUZ et al., 2012). Têm 

sido indicado principalmente na indústria farmacêutica e cosmética por suas propriedades 

emolientes associadas aos ácidos graxos (WAGEMAKER et al., 2011). Além de ser um 

potente antioxidante devido à presença de ácidos clorogênicos e tocoferóis (BITENCOURT 

et al., 2018). 

Os métodos tradicionais de extração, como Soxhlet, exigem longos tempos de 

extração, uso de solventes tóxicos e a evaporação do solvente a altas temperaturas pode 

acarretar na degradação térmica de alguns componentes (LUQUE DE CASTRO; PRIEGO-

CAPOTE, 2010). Assim, a extração com fluido supercrítico (SFE) e a extração com fluido 

subcrítico (SubFE) surgem como tecnologias verdes promissoras. Além disso, a extração 

com fluidos pressurizados minimiza os danos causados ao meio ambiente e fornece 

produtos de alta qualidade (SANTOS et al., 2015). 
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O dióxido de carbono (CO2) é um solvente amplamente empregado em processos 

de extração. Todavia, diversos estudos têm explorado o uso do n-propano como solvente 

alternativo (KNEZ HRNČIČ; CÖR; KNEZ, 2018; PEREIRA et al., 2017; SILVA et al., 2016; 

TEIXEIRA et al., 2018; TRENTINI et al., 2017; ZANQUI et al., 2016).  

As principais vantagens do n-propano em comparação ao CO2 são a cinética de 

extração rápida proporcionando maiores rendimentos, menor consumo de solvente, menor 

pressão de operação, além de ser disponível, relativamente barato e não tóxico (SANTOS 

et al., 2015). Tal solvente, também fornece um extrato livre de resíduos e tem sido eficiente 

na obtenção de compostos ativos como fitoesteróis e tocoferóis (KNEZ HRNČIČ; CÖR; 

KNEZ, 2018; TRENTINI et al., 2017). Entretanto, exige o uso de um extrator à prova de 

explosão, já que é inflamável (DA SILVA et al., 2018). 

Portanto, diante do panorama apresentado, o presente estudo tem como objetivo 

investigar a viabilidade de obtenção do óleo de café pelos métodos de Soxhlet e fluidos 

pressurizados (CO2 e propano) em termos do rendimento e composição de ácidos graxos, 

tocoferóis e fitoesteróis. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 PREPARO DA MATÉRIA PRIMA 

 

A matéria prima utilizada nesse estudo foram grãos de café (crus, sem processar) 

arábica (Coffea arábica) variedade catuaí safra 2016/2017 provenientes da região norte 

central do Paraná. Inicialmente as amostras foram secas em estufa de circulação de ar 

(Nova Ética, Modelo 400/4ND, Brasil) a 50°C até peso constante. Na sequência, o material 

seco foi triturado utilizando um moedor de café (Cadence, Modelo MDR301, Brasil) e 

uniformizado utilizando uma peneira 20 Tyler. 

 

2.2 EXTRAÇÃO CLÁSSICA 

 
Para cada extração, 10g de café seco foram acondicionados em papel filtro e 

inseridas em um aparelho Soxhlet (Nova Ética, Brasil). O solvente n-hexano foi adicionado 
e o sistema foi aquecido até a ebulição do solvente. O refluxo foi mantido por 8 horas. Após 
o período de extração, o excesso de solvente foi removido usando uma estufa de circulação 
de ar até obter- se peso constante. O rendimento de extração foi calculado como a razão 
entre a massa de extrato obtida e a massa de matéria-prima utilizada. O óleo foi 
armazenado em um recipiente de vidro âmbar sob refrigeração (5°C) até a realização das 
análises posteriores. As extrações foram realizadas em duplicata. 

 

2.3 EXTRAÇÃO COM FLUIDOS PRESSURIZADOS 

 

Extrações do óleo de café foram conduzidas utilizando dióxido de carbono (CO2) e 
propano de alta pureza, em um aparato experimental descrito em detalhes por Trentini et 
al. (2017). Para as extrações utilizou-se 18g de café seco e moído. As condições 
operacionais de extração do óleo do café utilizando CO2 supercrítico como solvente foram 
as seguintes: temperatura de 70°C, pressão de 250 bar e 3,0 mL/min para a vazão 
volumétrica do solvente, sendo essas condições selecionadas a partir do estudo realizado 
com café por Araújo & Sandi (2007). As extrações com o propano subcrítico utilizaram as 
seguintes condições experimentais: temperatura de 40°C, pressão de 60 bar e 1,5 mL/min 
de vazão, conforme o estudo realizado por Teixeira et al. (2018) com noz de sapucaia, uma 
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vez que não foram encontrados relatos sobre a extração de café utilizando propano 
subcrítico. O critério de escolha foi baseado na composição de ácidos graxos extraídos com 
propano relatados na literatura que se aproximaram da composição do café extraído por 
outros métodos. 

 

2.4 CARACTERIZAÇÃO DO ÓLEO 

 

Para determinar a composição de ácidos graxos as amostras foram derivatizadas e 
analisadas nas condições cromatográficas descritas por Gonzalez et al. (2013). As análises 
utilizaram o padrão de heptadecanoato metílico e 5α-colestano (> 99% de pureza), e a 
derivatização BF3 -Metanol e N, O-bis (trimetilsilil) trifluoroacetamida-BSTFA com 
trimetilclorosilano-TMCS, obtidos da Sigma Aldrich. A identificação dos componentes 
presentes nas amostras foi realizada por meio de comparação com padrões autênticos de 
ésteres metílicos de ácidos graxos. Os tocoferóis foram determinados por meio de um 
cromatógrafo gasoso, seguindo o método descrito por (TRENTINI et al., 2017). Os 
compostos foram identificados através da comparaçãode dados dos espectro e aqueles 
apresentados nas bibliotecas espectrais NIST14.lb e NIST12.lbs. 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 RENDIMENTO DE EXTRAÇÃO 

 

A Tabela 1 apresenta as condições experimentais e os respectivos rendimentos 
obtidos para o óleo de café verde utilizando n-hexano, CO2 e propano como solventes. O 
conteúdo lipídico para o café verde foi superior (21%) aos valores relatados na literatura (7 
a 17%) (BELANDRIA et al., 2016). Essa variação na composição química em plantas de 
mesma espécie ocorrem devido à diferenças climáticas, formas de cultivo, características 
genéticas, entre outros (CORNELIO-SANTIAGO et al., 2017). 

 
Tabela 1 – Condições experimentais e rendimentos da extração do óleo de café com propano 

comprimido, CO2 supercrítico e n-hexano. 

Condições 
Operacionais 

 

Unidade 
Método 

Soxhlet SFE SubFE 

Solvente - n-hexano CO2 Propano 

Temperatura °C P.E. 70 40 

Pressão Bar - 250 60 

Vazão mL/min - 3,0 1,5 

Tempo de Extração Minutos 480 90 30 

Rendimento % 21,35 ± 0,05 4,60 ± 0,21 4,07 ±0,01 

Eficiência % 100 21,54 19,06 
 1 Média ± desvio padrão (n=2).  
 

Como a extração por Soxhlet é considerada um padrão de comparação (ZYGLER; 
SŁOMIŃSKA; NAMIEŚNIK, 2012), a eficiência da extração com fluidos pressurizados foi 
calculada em função do rendimento de Soxhlet. Conforme a Tabela 1, o rendimento 
percentual obtido com fluidos pressurizados (SFE e SubFE) foram inferiores aos 
percentuais obtidos pela técnica convencional (Soxhlet). Como esperado, solventes 
apolares ou de baixa polaridade, como o hexano, proporcionam maiores rendimentos na 
extração de óleos vegetais (PEREIRA et al., 2017). 

O uso de fluidos em estado subcrítico pode ser mais vantajoso do que em estado 
supercrítico por causa das menores pressões empregadas (MIAO et al., 2013), 
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proporcionando menor consumo de solvente e reduzindo o custo das extrações (SANTOS 
et al., 2015). Embora o rendimento com CO2 (4,60%) seja superior ao obtido utilizando 
propano (4,07%), deve-se ressaltar que o propano subcrítico apresenta um poder de 
solvatação superior, resultando em um aumento da massa extraída em menor tempo (DA 
SILVA et al., 2018). Por esses motivos, a extração utilização do propano como solvente é 
considerada mais atrativa que as demais. 

 
3.2 ÁCIDOS GRAXOS 
 

Os ácidos graxos são importantes para a qualidade do café, pois previnem reações 
de hidrólise e oxidação (CASAS et al., 2017). Nesse estudo foi possível quantificar um total 
de dez ácidos graxos, em que aproximadamente 80% do seu teor são representados pelos 
ácidos palmítico (34-36%) e linoleico (42-44%). Essa composição se assemelha à outros 
estudos com óleo café verde (CORNELIO-SANTIAGO et al., 2017; DE OLIVEIRA et al., 
2014).  
 

Tabela 2 –Composição de ácidos graxos do óleo de café obtido com propano comprimido, CO2 

supercrítico e n-hexano. 

Ácido 
Graxo1 

Método 

Soxhlet SFE SubFE 

Mirístico 0,07 ± 0,01b 0,09 ± 0,00a 0,07±0,00b 

Palmítico 34,18 ± 0,20b 36,65 ± 0,01a 34,90±0,55ab 

Palmitoleico 0,09 ± 0,01ab 0,11 ± 0,01a 0,06±0,01b 

Esteárico 7,79 ± 0,05a 7,53 ± 0,03a 7,97±0,27a 

Oleico 8,12 ± 0,20a 8,08 ± 0,00a 8,78±0,26a 

Linoleico 44,45 ± 0,03a 42,75 ± 0,04c 43,20±0,26b 

Araquídico 1,14 ± 0,00a 1,07 ± 0,01a 1,04±0,26a 

Linolênico 2,91 ± 0,01a 2,53 ± 0,02a 2,86±0,15a 

Ecosenoico 0,33 ± 0,03b 0,31 ± 0,00b 0,48±0,02a 

Behênico 0,93 ± 0,01a 0,89 ± 0,09a 0,64±0,05a 

1 Valores expressos em g/100 g de óleo. Média ± desvio padrão (n=2). Letras diferentes na mesma linha 
indicam diferença significativa pelo teste de Tukey a 5%. 

 

Estudos revelam que a extração de ácidos graxos pode estar relacionada com a 

polaridade do solvente, ou seja, ácidos graxos insaturados têm maior afinidade por 

solventes de menor polaridade (TEIXEIRA et al., 2018; TRENTINI et al., 2017). Todavia, 

não foi possível identificar esse comportamento através do teste de Tukey para todos os 

ácidos graxos (Tabela 2). Os ácidos graxos insaturados linolênico e oleico não 

apresentaram diferença significativa (p<0,05) para os métodos avaliados, assim como os 

ácidos graxos saturados esteárico e behênico.  

A importância do óleo de café deve-se principalmente ao seu elevado valor 

comercial, sendo indicado para uso em cosméticos por causa de suas propriedades 

emolientes, hidratantes (DE OLIVEIRA et al., 2014) e pelo seu potencial efeito como 

bloqueador solar (MARTO et al., 2016), que se deve pelo ácido graxo linoleico capaz de 

absorver os raios ultravioleta (WAGEMAKER et al., 2011). 

 

3.3 COMPOSTOS ATIVOS 

 

Os tocoferóis (vitamina E) presentes no café ajudam a proteger os lipídeos das 
reações de oxidação (TAVARES et al., 2016), devido à sua capacidade antioxidante (DE 
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CAMARGO; FRANCHIN, 2019). Além disso, atuam na prevenção de câncer, redução de 
doenças cardíacas e de Alzheimer (NYAM et al., 2009). 

 
Tabela 3 –Composição de tocoferóis e fitoesteróis do óleo de café obtido com propano 

comprimido, CO2 supercrítico e n-hexano. 

Compostos 
ativos1 

Método 

Soxhlet SFE SubFE 

α-Tocoferol 38,10 ± 2,00c 51,03 ± 0,96b 78,06 ± 1,10a 

β-Tocoferol 98,94 ± 4,37b 90,00 ± 1,27b 165,43 ± 2,26a 

Octacosanol - 26,79 ± 1,62b 37,71 ± 0,36a 

Campesterol 27,74 ± 5,05b 40,10 ± 2,74a 37,07 ± 0,38a 

Stigmasterol 78,39 ± 4,90b 173,71 ± 3,12a 162,01 ± 0,85a 

Triacontanol - 18,88 ± 0,33b 21,99 ± 0,32a 

β-Sitoesterol 61,94 ± 1,13b 157,20 ± 0,24a 153,82 ± 2,54a 

1 Valores expressos em mg/100 g de óleo. Média ± Desvio padrão (n=2). Letras diferentes na mesma linha 
indicam diferença significativa pelo teste de Tukey a 5%.  
 

Os tocoferóis α e β foram identificados e quantificados no óleo de café, conforme 
apresentado na Tabela 3. Os resultados revelaram que o β-tocoferol foi encontrado em 
maior proporção nesse estudo. Além disso, as extrações realizadas com propano 
proporcionaram maiores teores de tocoferóis (p<0,05) do que os demais métodos. 

Os fitoesteróis são conhecidos por proteger contra doenças cardiovasculares, são 
capazes de inibir a absorção de colesterol no intestino e diminuir os níveis sanguíneos da 
fração de colesterol (TAPIERO; TOWNSEND; TEW, 2003). Dentre eles, o sitosterol 
contribui para a redução do colesterol LDL no sangue em 10-15% como parte de uma dieta 
saudável (NTANIOS, 2001). 

Conforme a Tabela 3, o óleo de café apresenta em seu conteúdo β-sitosterol, 
triacontanol, stigmasterol, campesterol e ocatcosanol. Os teores de fitoesteróis foram mais 
significativos (p<0,05) com propano do que com CO2 e n-hexano. Por causa da devido à 
natureza parcialmente polar (KALLINY; ZAWISTOWSKI, 2019), os fitoesteróis sugerem ter 
maior afinidade com solventes mais polares como propano. Os teores de fitoesteróis 
obtidos por soxhlet foram significativamente (p<0,05) inferiores em relação à extração 
utilizando fluidos pressurizados, além de ter ocasionado a degradação de dois compostos 
(octacosanol e triacontanol). 

 
 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir desse estudo foi possível concluir que os métodos de extração são capazes 

de influenciar no rendimento e composição de ácidos graxos, tocoferóis e fitoesteróis. 

Ainda, que os métodos influenciaram no teor de ácidos graxos e compostos ativos devido 

a polaridade do solvente. O maior rendimento foi obtido por Soxhlet, contudo a extração 

com propano provou ser a técnica mais eficiente na obtenção de compostos ativos. 
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