
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA 

 

 

 

 

 

 

DIÓGENES FILHO 

 

 

 

 

PERFIL QUÍMICO E DE MINERAIS DO ÓLEO VEGETAL DA SEMENTE DE 

CAMU-CAMU (Myrciaria dubia (H.B.K) Mc Vaugh) MYRTACEAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOA VISTA - RR 

2016 



DIÓGENES FILHO 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL QUÍMICO E DE MINERAIS DO ÓLEO VEGETAL DA SEMENTE DE 

CAMU-CAMU (Myrciaria dubia (H.B.K) Mc Vaugh) MYRTACEAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação defendida como pré-requisito para a 
conclusão do Curso de Mestrado do Programa de Pós-
Graduação em Química da Universidade Federal de 
Roraima e como parte dos requisitos para obtenção do 
título de Mestre em Química. 
 

Orientador: Prof. Dr. Antônio Alves de Melo Filho 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOA VISTA - RR 

2016 



DIÓGENES FILHO 

 

 

 

 

 

 

 

 
PERFIL QUÍMICO E DE MINERAIS DO ÓLEO VEGETAL DA SEMENTE DE 

CAMU-CAMU (Myrciaria dubia (H.B.K) Mc Vaugh)  

 
 
Dissertação apresentada como pré-
requisito para conclusão do Curso de 
Mestrado do Programa de Pós- 
Graduação em Química – PPGQ da 
Universidade Federal de Roraima. 
Defendida em 05 de fevereiro de 
2016 e avaliada pela seguinte banca 
examinadora: 

 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Prof. Dr. Antônio Alves de Melo Filho 

Orientador / Departamento de Química – UFRR 
 
 
 
 

______________________________________________ 
Prof. Dr. André Camargo de Oliveira 
Departamento de Química - UERR 

 
 
 
 

______________________________________________ 
Prof. Dr. Habdel Nasser Rocha da Costa 

Departamento de Química – UFRR 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, Ana Lúcia e amigos. 



AGRADECIMENTOS 

 

 

 Aos meus pais, Diógenes Santos Porto e Maria do Socorro da Silva, pela 

obstinação e empenho pela luta diária da família. 

 À Ana Lúcia de Lima, pelo aconchego e carinho. 

 Aos companheiros de Pesquisa Luciana Chaves, Ismael e Pedro Ribeiro, pela 

ajuda e partilha de conhecimentos. 

 À doutoranda Rita de Cássia Pompeu, pesquisadora da EMBRAPA-RR, pelas 

colaborações e doação de amostras para pesquisa. 

 Ao meu Orientador Professor Doutor Antônio Alves de Melo Filho, entusiasta 

desta pesquisa. 

 À CAPES, pelo suporte financeiro à Pesquisa. 

 À Universidade Federal de Roraima, através do Programa de Pós-Graduação 

e Pesquisa em Química. 

 A todos que de forma direta ou indireta contribuíram para o desfecho deste 

trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

 

O camu-camu (Myrciaria dubia H.B.K. McVaugh) é nativo da Amazônia e ocorre em 
áreas de terras alagadas. Em Roraima, o fruto nativo é conhecido como caçari. O seu 
elevado teor de vitamina C e a composição de antioxidantes tem projetado o fruto à 
posição de destaque em pesquisas recentes. Este trabalho compreende uma análise 
química do óleo vegetal das sementes de amostras de frutos colhidos na Praia do 
Caçari, às margens do Rio Cauamé, na cidade de Boa Vista, Roraima. Das sementes, 
foi extraído o óleo verde-escuro de rendimento 2,88%. O estudo forneceu, através dos 
espectros de Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio (1H) e Carbono (13C) as 
propriedades físico-químicas do óleo e a composição de ácidos graxos majoritários. 
O Índice de Iodo (II) 55,39 mg I2/g; Índice de Saponificação (IS) 178,14 mg KOH/g; 
Índice de Acidez (IA) 1,46 %; Relação Hidrogênio Olefínico/Alifático (Ro,a) 0,361; 
Massa Molecular Média (MM) 934,16 g/mol foram obtidos através dos cálculos no 
programa computacional Protoleos. A análise dos deslocamentos de sinais no 
espectro de Carbono-13 confirmou a presença dos grupos funcionais de ácidos graxos 
e insaturações correspondentes aos ácidos graxos insaturados. A porcentagem de 
ácido linolênico (ω-3) determinada foi de 0,43%, ácido linoleico (ω-6) 12,02%, oleico 
(ω-9) 62,49% e de ácidos graxos saturados 25,10%. Foi constatado que o óleo de 
camu-camu não serve para o consumo na dieta humana e que ele perfaz elevado 
potencial antioxidante, quando comparado a outros óleos de origem vegetal. 
Confirmou-se também que a semente de camu-camu apresenta baixos níveis de 
oleossomos, sendo assim classificada como semente amilácea, devido à sua elevada 
reserva de amido. A análise quantitativa de minerais através da técnica de ICP-OES 
revelou faixas de concentrações de elementos: K, Na, P, Si (> 100 ppm); Mg, S (10 a 
100 ppm) e Ti (< 100 ppm). O programa Protoleos revelou ser uma ferramenta útil 
para os cálculos da determinação de propriedades físico-químicas e da composição 
de ácidos graxos majoritários. A atividade antioxidante, através do método DPPH, 
demonstra que o óleo de camu-camu apresenta elevado percentual antioxidante (IC50 
= 114,72 μg.mL-1), conforme aumenta sua concentração. A análise de Infravermelho 
possibilitou o reconhecimento de grupos funcionais presentes em óleos vegetais fixos, 
como as bandas de absorção de triglicerídeos. Os resultados obtidos contribuem com 
novas informações para a literatura sobre a extração de óleo da semente de camu-
camu e suas concentrações de minerais. 
 
 
Palavras-Chave: ICP-OES; DPPH; Camu-camu; RMN 1H e 13C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ABSTRACT 

 

 

Camu-camu The (Myrciaria dubia HBK McVaugh) is native to the Amazon and occurs 
in areas of wetlands. In Roraima, the native fruit is known as caçari. Its high content of 
vitamin C and antioxidants composition has designed the fruit to the leading position 
in recent research. This work comprises a vegetable oil chemical analysis of fruit 
samples of seeds harvested in Caçari Beach on the shores of Rio Cauamé in the city 
of Boa Vista, Roraima. Seeds, was extracted the dark green oil yield 2.88%. The study 
provided, through Nuclear Magnetic Resonance spectra Hydrogen (H1) and carbon 
(C13) physico-chemical properties of the oil and the composition of major fatty acids. 
Iodine Index (II) 55.39 mg I2 / g; Saponification index (SI) 178.14 mg KOH / g; Acid 
Number (IA) 1.46%; Relationship hydrogen Olefinic / Aliphatic (Ro, a) 0.361; Average 
Molecular Mass (MM) 934.16 g / mol were obtained from the calculations in the 
computer program Protoleos. The analysis of the carbon-13 spectrum signals shifts 
confirmed the presence of functional groups of fatty acids and unsaturation to the 
corresponding unsaturated fatty acids. The percentage of linolenic acid (ω-3) 
measured was 0.43%, linoleic acid (ω-6) 12.02% Oleic (ω-9) 62.49% and 25.10% 
saturated fatty acids. It was found that the oil camu-camu is not for consumption in the 
human diet and it makes up high antioxidant potential when compared to other 
vegetable oils. It is also confirmed that the Camu Camu seed-presenting low levels of 
oleossomos, therefore classified as starchy seed, due to its high starch reserves. The 
quantitative mineral analysis by ICP-OES technique disclosed concentration ranges of 
elements: K, Na, P, Si (> 100 ppm); Mg, S (10 to 100 ppm) and Ti (<100 ppm). The 
Protoleos program proved to be a useful tool for calculating the determination of 
physicochemical properties and composition of major fatty acids. The antioxidant 
activity by the DPPH method, shows that oil camu-camu has a high percentage 
antioxidant (IC50 = 114,72 μg.mL-1), with increasing concentration. The infrared 
analysis enabled the recognition of functional groups present in fixed vegetable oils. 
The results contribute new information to the literature on seed oil, Camu-Camu 
extract, and concentrations of minerals. 

 
Keywords : ICP-OES; DPPH; Camu - camu; 1H and 13C NMR 
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1 INTRODUÇÃO  

 

  

O camu-camuzeiro, espécie arbustiva dos frutos de camu-camu (Myrciaria 

dubia H.B.K. McVaugh) nativo da Amazônia, encontra-se às margens de rios, lagos e 

igapós, especialmente, em grupos de águas negras e ácidas (VILLACHICA, 1996). 

Em Roraima, frutos de camu-camu, conhecido como caçari, apresentam elevado teor 

de vitamina C (6112 mg 100 g-1 de polpa), com índice superior ao de outros frutos 

cítricos mais populares (YUYAMA, 2012).  

 

As populações do fruto concentram-se no médio e alto Rio Amazonas, na 

parte oriental da Cordilheira dos Andes e em países amazônicos como Colômbia, 

Venezuela, Guiana Inglesa, Bolívia, Peru e Brasil (ANDRADE, 1995). As formas 

nativas em Roraima, seu teor de vitamina C e sua promissora posição no mercado de 

fármacos, cosméticos e conservantes de alimentos corroboram com a análise química 

sobre o camu-camu. 

 

Na Amazônia, algumas tecnologias de produção de camu-camu são 

estudadas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA-RR). 

Alguns materiais melhorados com alta produtividade podem chegar a 10 kg e 23 kg 

de fruto/planta/safra. Além disso, algumas técnicas de clonagem propõem a 

multiplicação vegetativa da espécie (YUYAMA, 2011). 

 

Nesse sentido, a análise química do óleo vegetal, de seus minerais e do perfil 

de ácidos graxos majoritários é pertinente. Este trabalho, portanto, objetiva 

caracterizar quimicamente as sementes de camu-camu, uma vez que o conhecimento 

da composição química de sementes é importante fator de diretrizes para a utilização 

de biomassas como fonte de alimento para homens e animais. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Analisar e caracterizar o perfil químico do óleo vegetal da semente de camu-

camu em termos de ácidos graxos majoritários, minerais e atividade antioxidante. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 

 Extrair óleo vegetal; 

 Obter o perfil de propriedades físico-químicas do óleo; 

 Analisar o teor de ácidos graxos; 

 Confirmar a presença de ácidos graxos; 

 Reconhecer os principais grupos funcionais presentes nos componentes 

do óleo de camu-camu; 

 Quantificar as concentrações dos principais minerais no óleo vegetal; 

 Avaliar a Atividade Antioxidante do óleo de camu-camu. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

3.1 CAMU-CAMU 

 

 

O camu-camu, também conhecido como caçari, araçá d’água e araçá-de-

igapó, guayabo (região do Rio Orinoco) e guayabito (Venezuela) é um representante 

da família Myrtaceae, gênero Myrciaria, de ocorrência em áreas alagáveis, conforme 

vê-se na Figura 1 (YUYAMA, 2002; SMIDERLE; SOUSA, 2008).  

 

 

Figura 1 – Camu-camuzeiro às margens do Rio Cauamé    

   Fonte:  Carvalho (2012). 

 

 

 

O arbusto lenhoso apresenta variações de altura entre 1,5 a 4,0 m, com caule 

emergindo do solo submerso em água. Seu fruto globoso apresenta 1 a 4 cm de 
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diâmetro, variando entre 2,2 até 13,5 g em massa, possui de 1 a 4 sementes cobertas 

por uma lanugem branca (CHAGAS et al., 2012) com mesocarpo carnoso de textura 

gelatinosa e tom esbranquiçado com sabor azedo, devido ao alto teor de vitamina C.  

 

Em estágio de maturação, o fruto (Figura 2) apresenta coloração verde-pálida 

e vinácea quando maduro (YUYAMA, 2011).  As flores hermafroditas de cor branca 

exalam aroma agradável e adocicado (MAUÉS; COUTURIER, 2002). 

 

 

Figura 2 – Frutos de camu-camu 

Fonte: O autor. 
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3.2 PRODUÇÃO DE CAMU-CAMU 

 

 

O camu-camuzeiro pode ter duas safras anuais quando cultivado em solos de 

terra firme, onde os nutrientes e água são controlados, como ocorre em outras 

espécies de Myrtaceae (YUYAMA, 2011). Grande parte do fruto é comercializada em 

fração significativa da economia de certas regiões peruanas, destaque para a 

produção de cerca de 45 toneladas de camu-camu provenientes de Jenaro Herrera, 

no ano de 1985 (PICÓN et al., 1987).  

 

O Japão e a União Europeia são grandes mercados consumidores de camu-

camu (AKTER et al., 2011). A polpa de origem peruana é congelada e exportada, 

confirmando relação comercial entre o país amazônico e o mercado europeu. Para o 

consumo da polpa, são derivados produtos do beneficiamento (MAEDA; ANDRADE, 

2000), entre os quais sobressaem-se o refresco, sorvete, picolé, geleia, licor caseiro, 

xarope e xampu (YUYAMA, 2011).  

 

A família Myrtaceae apresenta contribuição significativa para a indústria de 

medicamentos comestíveis (CHIRINOS et al., 2010). A empresa Tucuxi, em Manaus, 

desenvolveu xarope de camu-camu. No Japão, a polpa do fruto é muito apreciada e 

transformada em diversos produtos, entre os quais, bebidas gaseificadas, vinagre, 

recheios de pão, aperitivos, sorvetes, doces e medicamentos. No Brasil, o fruto é 

pouco conhecido, contudo, produtores do interior de São Paulo, da região do Vale do 

Ribeira, iniciaram produção com a finalidade de substituir a lavoura de banana, que 

não resiste às inundações recorrentes no local (YUYAMA, 2011). 

 
 
3.3 O ESTADO DE RORAIMA 

 
 

Roraima (Figura 3) é o estado mais ao norte do país, situado no Planalto das 

Guianas e pertencente à Amazônia brasileira, apresenta área correspondente a cerca 

de 224.299 km² representando 5,81% da Região Norte (2,64 % do território nacional). 

Situa-se à fronteira Leste com a República Cooperativista da Guiana e ao Noroeste 

com a República Bolivariana da Venezuela.  



18 
 

 

Figura 3 – Mapa geográfico de Roraima

 
       Fonte: IBGE (2013). 

 

O Estado Limita-se ao Sul com o Amazonas e ao Sudeste com o estado do 

Pará, sendo cerca de 7,5% de seu território destinados à preservação ambiental: 

Parques Nacionais, Estações Ecológicas, Florestas Nacionais e Reservas 

Particulares (FREITAS, 2009). 
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Em Roraima há o mais sortido conjunto geomorfológico da região, onde são 

encontradas superfícies de variadas formas que apresentam de 90 a 3.000 m de 

altitude estendidas sobre diferentes substratos geológicos, isto é, vulcões, sedimentos 

argilo-arenosos e arenosos, sienitos, arenitos finso, siltitos, folhelhos, granitos, 

gnaisses, vulcânicos ácidos, basaltos e diabásios do período pré-cambriano superior 

até o quaternário mais recente (MELO; GIANLUPPI; UCHOA, 2003).  

 

Conforme a classificação de Köppen, são encontrados três grupos climáticos 

em Roraima: (1) – Awi (tropical chuvoso relativo às savanas), com precipitações 

médias anuais de 1100-1700 mm; (2) – Ami (chuvas de monção), relativo à região de 

contato entre florestas e savanas (precipitação média anual 1700-2000 mm); e (3) Afi 

(tropical chuvoso de floresta), que cobre a área das formações florestais do Oeste ao 

Sul do Estado (> 2000 mm) (BARBOSA, 1997).  

 

O Clima Equatorial (Ami) se estende do Sudeste ao Norte do Estado e o Clima 

Tropical (Awi) perfaz as regiões Centro e Nordeste, sendo os meses de maio, junho e 

julho os mais chuvosos (BARBOSA, 1997). Na forma silvestre, as árvores de camu-

camu crescem em solo de textura argilosa, com temperatura máxima mensal de 28 a 

35 °C, temperatura mínima mensal de 17 a 22 °C e precipitação próxima de 2800 mm 

anuais (CARVALHO, 2012).  

 

A presença de populações nativas de camu-camu no Estado de Roraima 

abrange parte de sua bacia hidrográfica, dominada praticamente em toda sua 

extensão pelo Rio Branco (584 km de extensão - formado pelos rios Uraricuera e 

Tacutu) (BARBOSA, 1997).  

 

O Rio Branco (584 km de extensão a partir da confluência dos rios Uraricoera 

e Tacutu) é dividido em três segmentos de cursos: alto Rio Branco (172 km - da 

confluência até a cachoeira do Bem-Querer), médio Rio Branco (24 km - da cachoeira 

do Bem-Querer até Vista Alegre) e baixo Rio Branco (388 km - de Vista Alegre até o 

Rio Negro). Apresenta ainda solos de muito baixa fertilidade e arenosos (FREITAS, 

2009). 
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Às margens de rios, lagos e igarapés dos municípios do Cantá, Amajarí, 

Normandia, Bonfim, Boa Vista, Caracaraí, Caroebe e Rorainópolis, a ocorrência de 

camu-camu é confirmada, conforme a Tabela 1 (CARVALHO, 2012).  

 

 

Tabela 1 – Populações de camu-camu em Roraima    

Município Localidade 

Boa Vista Rio Cauamé 

Lago do Preto 

Cantá Lago da Morena 

Rio Quitauaú 

Caracaraí Lago do Rei 

Água Boa 

Igarapé Açaiutuba 

Bem-Querer 

Caroebe Rio Jatapú 

Rorainópolis Rio Anauá 

Rio Jauaperi 

Normandia Rio Maú 

Rio Tacutu 

Bonfim Rio Arraia 

Rio Urubu 

Amajarí Rio Uraricuera 

Fonte: Carvalho (2012). 
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3.4 FENOLOGIA  

 

 

Além da importância ecológica, os estudos sobre a fenologia das espécies 

vegetais permitem compreender melhor a dinâmica dos ecossistemas florestais e 

sobre a reprodução das plantas (CARVALHO, 2012). Geralmente, a propagação do 

camu-camu deve-se a uma grande variação na produção dos frutos quando 

comparamos uma planta e outra. Essa condição de propagação via semente ocorre 

tanto em seu ambiente natural quanto em condições de cultivo (FERREIRA; GENTIL, 

1997).  

 

As sementes são do tipo recalcitrantes hipógea e dispersas de forma 

endozoocórica, principalmente por peixes como o tambaqui (Colossoma 

macropomum Cuvier 1818, Caracidae), o pacu (Mylossoma spp.), a matrinchã (Brycon 

cephalus) e a curimatã (Prochilodus nigricans) (GENTIL, 2004), pela correnteza dos 

cursos d’água (hidrocórica) onde o camu-camuzeiro margeia e por vetores de 

polinização como o vento e abelhas sem ferrão (MAUÉS; COUTURIER, 2002). 

 

O camu-camu, apesar de ocorrer em matas de igapós da Amazônia, isto é, 

em regiões alagáveis, apresenta também adaptabilidade aos solos de terra firme 

(FALCÃO, 1989).  A frutificação do camu-camu em Roraima ocorre principalmente nos 

meses de janeiro a maio, com as populações do Bem-Querer, no município de 

Caracaraí, apresentando caráter precoce de fenologia reprodutiva (SOUZA et al., 

2012). 

 

A seguir, o calendário fenológico reprodutivo de algumas populações de 

camu-camu encontradas às margens de rios, lagos e igarapés de 7 (sete) municípios 

de Roraima, no ano de 2011, Figura 4. É possível que esta variabilidade deva-se a 

fatores tais como diversidade climática, regime de chuvas, qualidade do solo, 

vegetação local etc (YUYAMA et al., 2010). 
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Figura 4 – Reprodução fenológica do camu-camu em Roraima 

 

 

Fonte: Souza et al. (2012).  
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3.5 COMPOSIÇÃO QUÍMICA 

 

 

Poucos estudos têm apresentado a composição química completa do camu-

camu, em particular, a caracterização de compostos fenólicos. O conteúdo de 

compostos fenólicos tem sido muitas vezes avaliado a partir de polifenóis totais nos 

frutos. Os principais componentes fenólicos identificados são o ácido elágico, 

quercetina, rutina e ácido gálico, conforme a Figura 5 (FRACASSETI et al., 2013; 

ZAPATA, 1993). 

 

 

Figura 5 – Componentes fenólicos do camu-camu 

 

 

 

 

 

 

                                 Ácido Elágico       Quercetina 

 

Fonte: O Autor. 

 

Os componentes bioativos mais expressivos nos frutos de camu-camu são a 

vitamina C, polifenóis (flavonoides 20,1 ± 4,4 mg/100 g, ácidos fenólicos e taninos) e 

β – carotenos, que variam de acordo com o grau de maturidade do fruto (AKTER, 

2011). Os polifenóis, em particular, parecem estar envolvidos em efeitos benéficos à 

vida humana, como no caso dos anti-inflamatórios (FRACASSETI et al., 2013).  

 

Segundo Chirinos et al. (2009), a composição de flavonoides nos frutos de 

camu-camu é equivalente aos frutos de açaí, dando-lhe uma eficaz capacidade 

antioxidante. Ademais, o elevado teor de ácido ascórbico contribui de modo mais 

significativo para a ação antioxidante.  
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Além desses componentes, são encontradas ainda reservas significativas de 

sódio, potássio, ferro, cálcio e fósforo, uma série de aminoácidos tais como valina, 

leucina, glutamato, fenilalanina, alanina e taurina, e baixo teor lipídico (YUYAMA et 

al., 1997).  

 

A composição nutricional do fruto indica pH 2,44, devido ao elevado teor de 

ácido ascórbico (Figura 6) cerca de 40 vezes superior à poupa da laranja. Dessa 

forma, o camu-camu supera a acerola, considerada até então o fruto mais rico desta 

vitamina; sendo 13 vezes superior ao caju e 65 vezes maior que o limão, em termos 

de vitamina C (ANDRADE et al., 2002; SMIDERLE; SOUSA, 2008).  

 

Figura 6 – Fórmula estrutural ácido L - ascórbico  

 

 

 

 

 

 

Fonte: O Autor. 

 

 

3.6 COMPOSTOS BIOATIVOS 

 

 

 O consumo de frutas e vegetais traz benefícios à saúde humana, 

principalmente, em relação ao combate às espécies reativas de oxigênio. Doenças 

crônicas, cânceres, inflamações e doenças cardiovasculares podem ser inibidos a 

partir do consumo de compostos bioativos presentes em certas frutas e vegetais 

(BAGETTI, 2009).  

 

 Alguns antioxidantes de fontes residuais, isto é, substâncias que retardam o 

aparecimento de alteração oxidativa no alimento, podem ser usados como aditivos 
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naturais em alimentos para a prevenção da oxidação lipídica. Destacam-se, neste 

caso, as antocianinas, flavonóis e carotenoides (TIVERON, 2010). 

 

 

3.6.1 Polifenóis 

 

 

 Os polifenóis são constituintes antioxidantes da dieta de substâncias 

fitoquímicas capazes de inibir a oxidação lipídica. Do ponto de vista químico, são 

aromáticos que contém uma ou várias hidroxilas em diversas formas estruturais, 

simples e complexas, pelas quais se correlaciona a qualidade sensorial dos alimentos 

(SANTOS, 2004). 

  

Apresentam-se em dois grupos: flavonoides (maior grupo) e não-flavonoides. 

Flavonoides são compostos polifenólicos biossintetizados constituídos de 

antocianinas, flavononas, flavonas, flavonols, flavonóis e isoflavonas (BAGETTI, 

2009). Esse grupo de polifenóis é representado pelos mais potentes antioxidantes 

entre os compostos fenólicos, pois raptam radicais livres atuando como bloqueadores 

e supressores no organismo humano (NEVES, 2013).  

 

 

3.6.1.1 Antocianinas 

 

 

Essa subclasse de flavonoides encontra-se em maior grau nas frutas de 

coloração vermelha e roxa, tais como o camu-camu maduro, sendo um corante 

natural. A tendência da concentração de antocianinas é aumentar conforme o grau de 

maturação do fruto aumenta.  

 

Esse grupo é caracterizado pela ação biológica antialérgica, antiviral, 

antitumoral, anti-inflamatória, bem como atua sobre a redução da coagulação 

plaquetária e remoção de radicais livres por oxidação (BAGETTI, 2009).  
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As antocianinas são flavonoides caracterizados pelo cátion flavilium, conforme 

a Figura 7 a seguir. 

 

Figura 7 – Cátion flavilium  

 

Fonte: O Autor. 

 

 De acordo com Zanatta et al. (2005), o conteúdo total de antocianinas de camu-

camu indica a presença de delfinidina-3-glicosídeo (4.2 ± 1.5) e cianidina-3-glicosídeo 

(89,5 ± 1,7) (Figura 8). 

 

 

Figura 8 – Delfinidina-3-glicosídeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O Autor. 
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3.6.2 Carotenoides 

 

 

 Carotenoides representam um grupo de terpenos encontrados em plantas e 

animais e que conferem aos vegetais pigmentos amarelos, alaranjados e vermelhos. 

Um de seus representantes encontrados nos frutos de camu-camu é o β – caroteno 

(Figura 9).  

 

Figura 9 – Estrutura do β – caroteno 

 

  

 

O β – caroteno é precursor da vitamina A e contribui para a diminuição do risco 

de catarata (Figura 10). Os carotenoides aumentam a eficiência do sistema 

imunológico, bloqueiam a degeneração muscular e combatem doenças 

cardiovasculares, sendo o licopeno o principal representante (BAGETTI, 2009).  

 

Figura 10 – Formação da vitamina A 
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Os organismos de mamíferos, incluindo os seres humanos, oxidam β-caroteno 

dando origem a dois equivalentes de um aldeído chamado retinal. Este, por sua vez, 

sofre redução carbonílica dando origem à vitamina A. 

 

Compostos terpênicos representam cerca de 98 % da composição dos frutos 

de camu-camu, tal característica predomina em frutos tropicais como, por exemplo, o 

cupuaçu. O camu-camu apresenta abundância relativa de dois hidrocarbonetos 

monoterpênicos, R-pineno (66%) e de d-limoneno (24%), bem como três álcoois 

terpenos (FRANCO; SHIBAMOTO, 2000). 

 

 

3.7 ÓLEOS VEGETAIS 

 

 

 Óleos e gorduras são glicerídeos complexos hidrofóbicos (principais 

componentes dos alimentos insolúveis em água), isto é, substâncias que são 

insolúveis em água. São formados predominantemente por misturas complexas de 

ésteres de triacilgliceróis (> 95%), de origem animal ou vegetal, resultantes de 

esterificação entre glicerol (ou glicerina IUPAC: 1, 2, 3, - propanotriol) e ácidos graxos, 

conforme a Figura 11 (REDA; CARNEIRO, 2007).  

 

Figura 11 – Molécula de triacilglicerol 

 

 Fonte: Reda; Carneiro (2007). 

 

 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), na Consulta Pública n.º 

85, de 2004, define Óleos Vegetais e Gorduras Vegetais como produtos comerciais 

constituídos majoritariamente de ácidos graxos derivados de espécies vegetais, 
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havendo a possibilidade de ocorrer pequenas quantidades de fosfolipídios (ANVISA, 

2004).  

 

 Óleos e gorduras vegetais são obtidos por processos de extração: prensagem 

mecânica e extração à solvente. A prensagem mecânica é uma tecnologia milenar 

atualmente aperfeiçoada em prensas contínuas pela indústria de alimentos; os grãos 

entram em parafusos tipo roscas que comprimem o movimentam o material até a 

extração do óleo bruto. Na extração por solvente, o hexano é preferido visto o seu 

baixo ponto de ebulição que diminui a decomposição do óleo. O óleo obtido é então 

refinado para consumo (RAMALHO; SUAREZ, 2013). A Figura 12 apresenta o 

consumo de óleos vegetais entre os anos de 2010 e 2011. 

 

 

Figura 12 – Consumo mundial de óleos vegetais 2010/11 

 

Fonte: Ávila (2012). 

 

 Além dos triglicerídeos, os óleos apresentam outros componentes (Figura 13) 

como os fosfolipídios, esfingolipídios, ceras e esteróis.  
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Figura 13 – Outros componentes de óleos 

 

  

                 Fosfatidil inusitol                                                    Esfingomielina 

Fonte: Ávila (2012). 

 

 

3.7.1 Ácidos Graxos 

 

 

 Segundo Ramalho e Suarez (2013), ácidos graxos que geralmente contém de 

4 a 36 carbonos e podem ser classificados como saturados ou insaturados, de acordo 

com a ausência ou presença de ligações duplas entre átomos de carbono (Figura 14).  

 

Figura 14 – Ácidos graxos 
 

 
 Fonte: Farias (2013). 

 

Os ácidos graxos naturais são biossintetizados através do ácido acético. Essas 

reações são catalisadas por enzimas em várias etapas (ALLINGER, 2009). Ácidos 

graxos são ácidos carboxílicos – também chamados ácidos orgânicos – de cadeia 

longa (REDA; CARNEIRO, 2007).  
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São compostos alifáticos livres ou esterificados que apresentam cadeia 

hidrocarbonada e um grupamento carboxila terminal. Além da classificação quando à 

presença ou não de instauração, são classificados ainda de acordo com o 

comprimento da cadeia e a posição da instauração (MORETTO, 2008). 

 

A nomenclatura para os ácidos graxos insaturados segue o sistema 1,4 – 

diênico separado por α – CH2 (grupos metilênicos) na cadeia. Apresentam isomeria 

cis (Z) na maior parte dos casos, sendo os ácidos oleico, linoleico, araquídico e erúcico 

os mais conhecidos. Esses ácidos orgânicos são denominados de acordo com o 

número de carbonos e o número de ligações duplas presentes em sua estrutura, de 

acordo com a Figura 15. 

 

 

Figura 15 – Ácido graxo saturado (A) e ácido graxo insaturado (B) 

  

   

 

(A) 

 

 

 

 

(B) 

 

  Segundo Gomez (2013), os ácidos graxos saturados (AGS) são 

encontrados em carne, ovos, queijos, leite, manteiga, óleo de coco e palma e também 

em vegetais. Os ácidos graxos monoinsaturados (AGMI) encontram-se em gorduras 

animais, de aves, carnes de vaca e cordeiro bem como em azeitonas, sementes e 

nozes sendo o mais comum o ácido oleico (C18:1). 

 

 Ácidos graxos saturados (AGS) apresentam elevado número de hidrogênios na 

cadeia, isto é, são aqueles constituídos por uma cadeia hidrocarbonada saturada, 

onde todas as valências do carbono estão ligadas a átomos de H. Não há dupla 
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ligação (ligação insaturada). São obtidos em alimentos de origem animal (carnes, 

miúdos, leite e derivados integrais) e de origem vegetal (óleo de coco e de dendê). 

 

Os ácidos graxos insaturados (AGI) são aqueles constituídos por uma cadeia 

com uma ou mais ligações duplas (insaturações). Ácidos graxos monoinsaturados 

apresentam apenas uma dupla ligação (1 insaturação). Já os poliinsaturados contêm 

duas ou mais duplas ligações e são obtidos em óleos vegetais de soja, milho, girassol, 

bem como no salmão, atum e sardinha. Os ácidos graxos essenciais são ácidos 

graxos poliinsaturados que não podem ser sintetizados pelo nosso organismo (ácido 

linoléico – ω-6, e ácido linolênico – ω-3) e são os compostos que dão origem para 

outros ácidos graxos biologicamente ativos (Figura 16). 

 

 

Figura 16 – A - ácido láurico, B - ácido mirístico, C - ácido esteárico, D - palmítico, E - 
ácido oléico 

 

 

 

                           A          B 
 

 

       C 
 

 

                                D          E 
Fonte: Farias (2013). 

 
  

Os ácidos graxos poliinsaturados (AGPI) representam, principalmente, as 

séries Ѡ-6 e Ѡ-3, que correspondem aos ácidos graxos que apresentam 

insaturações separadas apenas por um carbono metilênico, com a primeira 

instauração no sexto e terceiro carbono, respectivamente, enumerado a partir do 

grupo metílico terminal da cadeia da cadeia (Figura 17). O mais importante da série 

Ѡ-6 é o ácido linoleico (C18:2) que está presente de forma abundante nos óleos 
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vegetais. O ácido α-linolênico (C18:3), representante da série Ѡ-3, encontra-se em 

quantidades consideráveis em sementes oleaginosas como canola, soja e linhaça 

(FARIAS, 2013). 

 
Figura 17 – Ácidos graxos poliinsaturados 

 

 A Tabela 2 apresenta os principais ácidos graxos saturados e insaturados 
presentes em óleos e gorduras. 
 

Tabela 2 – Principais ácidos graxos em óleos 

 

 

 

Dois grupos de ácidos graxos são essenciais: Ѡ-3 (ou n-3), representados 

pelo ácido alfa-linolenico e os ácidos graxos Ѡ-6 (ou n-6), representados pelos 

ácidos linoleico e araquidônico. Para que a alimentação humana seja corretamente 
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balanceada, deve-se atender a uma relação ótima entre Ѡ-6 e Ѡ-3, de 4:1, 

(MARTIN et al., 2006). 

 

 

3.8 ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA 

 

 

 Para a determinação do perfil de propriedades físico-químicas do óleo das 

sementes de camu-camu, foram realizadas as seguintes análises: índice de iodo, 

acidez e saponificação.  

 

 

3.8.1 Índice de Iodo  

 

 

 O índice de iodo de um óleo ou gordura mede o grau de insaturação expresso 

em porcentagem de iodo absorvido por grama de amostra (IAL, 2008). O índice de 

iodo está relacionado à presença de duplas ligações no óleo. Quanto maior a 

insaturação de um ácido graxo, maior será a sua capacidade de absorver iodo e, 

portanto, maior será seu o índice de iodo. Este índice torna-se reduzido caso haja 

quebra de duplas ligações como, por exemplo, após sofrer oxidação (MORETTO; 

FETT, 2008). 

 

 

3.8.2 Índice de Acidez 

 

 

 É definido como a quantidade em mg de hidróxido de potássio necessária para 

neutralizar os ácidos graxos livres contidos em 1 grama de óleo ou gordura. A 

hidrólise, oxidação ou fermentação alteram quase sempre a concentração dos íons 

hidrogênio no óleo, fato comumente acompanhado pela formação de ácidos graxos 

livres. Estes expressos pela acidez, em mL de solução normal, por cento em grama 

de ácido oleico (IAL, 2008). 
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3.8.3 Índice de Saponificação 

 
 

 É uma medida inversamente proporcional a massa molecular média dos ácidos 

graxos dos triglicerídeos presentes no óleo vegetal. Tal índice indica a presença de óleos 

ou gorduras de alta proporção de ácidos graxos de baixa massa molecular em mistura 

com outros óleos e gorduras (MORETTO; FETT, 2008). Portanto, o índice de 

saponificação é definido como a quantidade em mg de hidróxido de potássio 

necessária para saponificar totalmente 1 grama de óleo ou gordura (IAL, 2008). 

 

 

3.8.4 Índice de Éster 

 

 

 O índice de éster é a diferença entre o índice de saponificação e o índice de 

acidez (IAL, 2008). 

 
 

3.9 EXTRAÇÃO POR SOLVENTE 

 

 

 A extração por solvente é mais aplicável em comparação à extração de óleos 

vegetais por prensa, principalmente paras sementes oleaginosas cujo conteúdo de 

óleo não é elevado. O desengorduramento produz resíduo com menos de 1% de óleo, 

independente do teor de óleo inicial do material a ser extraído (SPOTO, 2006). 

 
 
 
3.9.1 Método Soxhlet 

 

 

Neste método, a extração dá-se pela adição de solvente capaz de solubilizar a 

substância. A extração por solvente requer algumas condições, a principal delas: as 

substâncias devem apresentar diferença de solubilidade para serem separadas. O 
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emprego desse método é recomendável para sementes de baixo conteúdo de óleo 

(MORETTO et al., 2008), Figura 18. 

 

Figura 18 – Aparelho de Soxhlet 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O Autor. 

 

 

Para o processo, utiliza-se um balão volumétrico contendo o solvente, um 

condensador, uma manta ou chapa aquecedora e a vidraria de Soxhlet cujo interior 

contém um cartucho no qual a amostra fica inserida. O material contido no cartucho 

deve ser finamente dividido, para permitir a melhor atuação do solvente. Após a 

extração, o solvente é recuperado por destilação em evaporador rotativo (MORETTO 

et al., 2008). 

 

 

3.9.1.1 O solvente hexano 

 

 

 Este solvente é obtido pela destilação fracionada do petróleo cuja fórmula 

química é CH3(CH2)4CH3. Apesar de tóxico, é o solvente mais comum na extração de 

óleos devido as suas propriedades físico-químicas (Tabela 3) e pelos baixos pontos 

de ebulição e calor de vaporização (MORETTO et al., 2008).  
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Tabela 3 – Propriedades do Hexano 

Propriedades Hexano 

Fórmula Química C6H14 
Fórmula molecular CH3(CH2)4CH3 

Densidade relativa (g/mL) 0,66 
Ponto de ebulição 63-69 ºC 

Ponto de fusão < −95oC 
Massa molecular (g/mol) 86,18 

Fonte: Ávila (2012). 

 

 

Um bom solvente para extração deve: (i) Apresentar alta seletividade pela 

substância extraída; (ii) Ser inerte quimicamente; (iii) Ter baixa viscosidade e tensão 

superficial; (iv) Ser pouco poluente; (v) Apresentar baixo ponte de ebulição; (vi) Ser 

solúvel em óleo (BOCKISCH, 2006). 

 

 

3.10 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

 

 

 A Ressonância Magnética Nuclear (RMN) ocorre com qualquer isótopo que 

contém spin total I > 0, ou seja, que contém número ímpar de prótons e/ou nêutrons, 

como H1 (RMN 1H) e 13C (RMN 13C). O fenômeno ocorre quando se coloca a amostra 

em contato com um campo magnético B0. A ressonância ocorre quando se aplica uma 

frequência igual à frequência de precessão do núcleo, e por ressonância os spins 

absorvem energia (BELTON et al., 1995). A espectroscopia de RMN está baseada na 

medida de absorção de radiação na região de radiofrequência próxima de 4 a 900 

MHz, para isso é necessário expor a amostra a um campo magnético intenso (SKOOG 

et al., 2009). 

 

 

3.10.1 Ressonância Magnética Nucelar de Hidrogênio (RMN ¹H) 

 

 

 Na RMN 1H, a intensidade do campo necessária para a absorção de energia 

por um determinado próton depende de seu ambiente próximo. As imagens de 

Ressonância Magnética Nuclear (RMN) tornaram-se, na última década, na mais 
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rigorosa, sofisticada e promissora técnica de diagnóstico clínico. Esta constatação 

deve-se, fundamentalmente, à excelente resolução e contraste que estas imagens 

exibem e às recentes possibilidades de obtenção de imagens funcionais e 

espectroscópicas. Assim, o espectro de RMN 1H é uma série de sinais que relacionam 

a frequência e a natureza química dos átomos de hidrogênio cujas intensidades são 

relacionadas como a quantidade de átomos que produz o sinal. De acordo com o 

ambiente eletrônico, diferentes deslocamentos químicos e intensidades de sinal 

variam, portanto, com a quantidade de átomos de hidrogênio. Parâmetros como Índice 

de Saponificação (JOSEPH-NATHAN, 1982; CHIARA et al., 2009; REDA, 2010) e 

Índice de Acidez (REDA; CARNEIRO; CARNEIRO, 2005) também são determinados 

por RMN 1H.  

 

 

3.10.2 Ressonância Magnética Nuclear de Carbono 13 (RMN ¹³C) 

 

 

 O espectro de RMN ¹³C apresenta sinal particular para cada tipo de 

deslocamento químico. Apesar de não ocorrer interações carbono-carbono, núcleos 

de hidrogênio ligados ao carbono podem interferir e desdobrar os sinais em 

multipletos. Entretanto, é possível eliminar esse acoplamento e, portanto, cada 

carbono produzirá apenas um pico. 

 

 

3.11 ESPECTROMETRIA DE EMISSÃO ÓPTICA 

 

 

 A Espectrometria de Plasma Indutivamente Acoplado de Emissão Óptica 

(Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry ICP-OES), em português, 

Espectrometria de Emissão Óptica por Plasma Acoplado Indutivamente é amplamente 

utilizada para medições de multi- elementares. Neste contexto, numerosos estudos 

sobre trações em matrizes de biomassas têm sido realizados, principalmente por ICP-

OES. Esta técnica de análise que faz uso de uma fonte de excitação de plasma de 

argônio à alta temperatura (7.000 - 10.000 K) para produzir átomos excitados que 
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emitem radiação em comprimentos de onda na faixa de 125 a 950 nm, característicos 

dos minerais presentes na amostra (SKOOG, 2012). 

 

 

3.12 AÇÃO ANTIOXIDANTE 

 

 

Conforme Ramalho e Jorge (2006), lipídios são oxidados de várias formas. A 

autoxidação é o principal mecanismo de oxidação de óleos e gorduras, sendo a 

autoxidação relativa à reação do oxigênio com os ácidos graxos insaturados, sendo 

pois, o processo em 3 etapas, conforme Figura 19. 

 

 

       Figura 19 – Etapas da oxidação de óleos e gorduras 

 

Fonte: Ramalho; Jorge (2006). 

 
 

 Iniciação - formação de radicais livres do ácido graxo devido à retirada de um 

hidrogênio do carbono alílico na molécula do ácido graxo, em presença de luz 

e calor.  

 

 Propagação - conversão de radicais livres susceptíveis ao ataque do oxigênio 

atmosférico em outros radicais, tendo como resultado os produtos primários de 
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oxidação (peróxidos e hidroperóxidos) que vão atuar como propagadores da 

reação, resultando em um processo auto-catalítico.  

 

 Término -  radicais se combinam resultando em formação de produtos estáveis 

(peróxidos e epóxidos) obtidos por cisão e rearranjo de compostos voláteis e 

não voláteis.  

 

 

 

3.12.1 Determinação da Atividade Antioxidante Através do Radical DPPH  

 

 

A ação antioxidante de alimentos tem sido alvo de pesquisas para o 

desenvolvimento de métodos para avaliação da capacidade antioxidante. Esses 

métodos se baseiam na captura do radical peroxila, redução do metal, captura do 

radical hidroxila, captura do radical orgânico e quantificação de produtos formados 

durante a peroxidação. Dentre estes métodos, o DPPH destaca-se como um dos mais 

utilizados (RUFINO et al., 2007). 

 

O método do DPPH (2,2-difenil-picril-hidrazil) é uma análise fotométrica cujo o 

radical livre DPPH, de cor roxa intensa em solução alcoólica, é reduzido em presença 

de moléculas antioxidantes, tornando-se incolor. A estrutura do DPPH antes e depois 

da reação com o antioxidante, na Figura 20. 

 

 

Figura 20 – Estrutura do DPPH antes e após reação 

 

Fonte: Martin et al. (2005). 
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4 METODOLOGIA 

 

 

 A seguir, serão apresentados os procedimentos experimentais e o modo pelo 

qual as técnicas de análise foram realizadas. 

 

 

4.1 OBTENÇÃO DE AMOSTRAS 

 

 

 As amostras foram coletadas em março de 2014, época frutificação de camu-

camu, conforme calendário fenológico, coordenadas 2°52´17´´N 60°40´5´´ O, Praia do 

Caçari, Rio Cauamé, Boa Vista, Roraima (Figura 21). 

 

Figura 21 – Praia do Caçari, Rio Cauamé 

 

Fonte: Google Earth (2015). 
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4.2 SECAGEM DE SEMENTES 

 

 

 As sementes de camu-camu (Figura 22) foram lavadas com água corrente e 

secas em estufa com circulação de ar a uma temperatura de 60°C por 72 horas. Após 

a secagem, as sementes secas foram moídas em aparelho liquidificador, 

posteriormente, as partículas foram peneiradas até obtenção de partículas com 

diâmetro entre 20 a 40 mesh. 

Figura 22 – Sementes após secagem 

 

Fonte: O Autor. 

 

4.3 EXTRAÇÃO DO ÓLEO  

 

 

 Para a obtenção do óleo da semente de camu-camu utilizou-se o método de 

extração por Soxlhet, foi utilizado aproximadamente 100 mL de hexano. A extração foi 

feita por 3 horas em triplicata, conforme Vieira (2006). A mistura contendo óleo e 

hexano foi tratada com sulfato de sódio anidro e filtrada. Após isso, a mistura passou 

por um processo de separação por evaporação. O solvente foi recuperado, através do 

processo de destilação e posteriormente reutilizado. O óleo obtido foi colocado em 

ambiente de nitrogênio e armazenado posteriormente em ambiente refrigerado. 
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4.4 RMN 1H 

 

 

 A análise em RMN 1H consistiu com a adoção de aproximadamente 10 mg de 

amostra dissolvidos em 0,5 mL de clorofórmio deuterado, CDCl3. Os espectros de 

RMN foram registrados em espectrômetro RMN 1H (500 MHz) utilizando-se um 

espectrômetro de RMN de 11,7 Tesla. Para os núcleos de hidrogenio-1 foram 

utilizados os seguintes parâmetros de aquisição: pulso: 45o, tempo de relaxação: 1 s, 

tempo de aquisição: 2,049 s, largura de varredura: 7.997,6 Hz, largura da linha: 0,2 

Hz. Foram acumuladas 64 repetições para cada decaimento induzido livre (FID) com 

um tempo total de 3 min e 21s. 

 

 

4.4.1 Análises Físico-Químicas 

 

 
 Os índices de iodo, acidez, saponificação e a massa molecular média podem 

ser obtidos em RMN 1H, através das equações de Reda (2004) e Reda; Carneiro 

(2006) (Equações 1 a 9), enquanto o índice de éster e porcentagem de éster podem 

ser empregados de acordo com Silva (2005) (Equações 10 a 11). 

 

Área de um próton (Ap): 

 

                                                           Ap = ( i + h ) / 4                                             ( 1 ) 

Onde: 

i + h = prótons dos dois grupos metilenos do glicerol. 

 

Prótons olefínicos (V): 

 

                                                   V = [ ( j + k ) – Ap ] / Ap                                       ( 2 ) 

Onde: 

j + k = área correspondente aos prótons vinílicos;  

Ap = área de um próton 
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Total de prótons (T):  

 

                   T = ( k + j + i + h + g + f + e + d + c + b + a ) / Ap                          ( 3 ) 

Onde: 

Ap = área de um próton 

 

Massa molecular média (MM): 

 

                                        MM = 119,7 + 7,036 . T + 5,983 . V                                 ( 4 ) 

Onde: 

T= total de prótons 

 
Índice de iodo (II): 

                             

                                         II = ( 126,91 . 100 . V ) / MM                                           ( 5 ) 

Onde: 

V = número de prótons vinílicos (olefínicos); 

MM = massa molecular média. 

 

Índice de saponificação (IS): 

 

                                           IS = [ MM . (- 0,2358) ] + 398,42                                   ( 6 ) 

 

Índice de acidez (IA): 

 

                                 IA = 3,0597 . (Ro,a)2 – 6,3181 . (Ro,a) + 3,3381                    ( 7 ) 
 
Onde: 
Ro,a = relação de hidrogênios olefínicos / alifáticos. 
 
 
Relação de hidrogênios olefínicos / alifáticos (Ro , a ): 

 

                                                          Ro,a = V / ( a + b )                                       ( 8 ) 

Onde: 
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V = hidrogênios olefínicos; 

a + b = Soma dos hidrogênios alifáticos no triacilglicerol. 

 

Índice de éster (IE): 

 

                                                                IE = IS – IA                                             ( 10 ) 

 

Percentagem de éster (%IE): 

 

                                                        %IE = ( IS .100 ) / ( IS + IA )                          ( 11 ) 

 

 

4.5 PERFIL DE ÉSTERES METÍLICOS NOS ÁCIDOS GRAXOS 

 

 

 A análise e quantificação dos ácidos graxos insaturados do óleo de camu-camu 

pautou-se pelas seguintes equações estudadas por Knothe e Kenar (2004) e 

desenvolvidas por Kirb, Fofana e McCallum (2011), Equações 12 – 15. 

 

                                 ácido linolênico : Ѡ3 (%) = 100 . [ b / (a + b)]                     ( 12 ) 

 

                   ácido linoleico : Ѡ6 (%) = 100 . [ ( (g / 3) – 4. Ѡ3 ) / 2 ) ]               ( 13 ) 

 

           ácido oleico : Ѡ9 (%) = 100 . [ ( (k / 3) – 4 . Ѡ6 – 6 . Ѡ3 ) / 2 ]             ( 14 ) 

 

                    ácidos saturados : (%) = 100 . ( 1 – Ѡ3 – Ѡ6 – Ѡ9 )                   ( 15 ) 

 

Onde: 

a = prótons metílicos; 

b = prótons metílicos do ácido linolenico; 

g = prótons alélicos internos; 

k = prótons H-2 metilênico do glicerol.  
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4.6 PROTÓLEOS 

  

 

O programa denominado PROTOLEOS RMN 1H tem como finalidade criar um 

ambiente de cálculo de propriedades físico-químicas e majoritários de ácidos graxos. 

Este programa foi desenvolvido em ambiente livre para ser empregado como 

ferramenta de apoio a análises de óleos vegetais, calculando propriedades físico-

químicas, tais como: índice de iodo (II), índice de acidez (IA), índice de saponificação 

(IS), massa molecular media (MM), índice de éster (IE), porcentagem de éster (%IE), 

calculando ainda as porcentagens dos ácidos: oleico (Ѡ-9), linoleico (Ѡ-6), 

linolenico (Ѡ-3) e saturados (SAT), além de calcular a área de próton (Ap), prótons 

olefínicos (V), total de prótons (T), relação de hidrogênios olefínicos / alifáticos. O 

programa foi escrito em PYQT (software livre), onde os campos de entrada dos dados 

são os sinais: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k que correspondem às integrais obtidas dos 

espectros de RMN H1 do óleo. Todos os cálculos são feitos de forma direta e 

automaticamente concedem as informações pela entrada de dados (FARIAS, 2013). 

 

 

4.7 RMN 13C 

 

 

 Dissolveu-se 10 mg de amostra em 0,7 mL de CDCl3 com espectros registrados 

em espectrômetro (500 MHz) com as seguintes condições: pulso 45°, tempo de 

relaxação 1,132 s, tempo de aquisição 0,845 s, largura de varredura 18.883 Hz, 

largura de linha 1,0 Hz, número de repetições 160, com tempo total de 5 a 12 minutos. 

 
 

4.8 MINERAIS EM ICP-OES 

 
 

 A Espectrometria de Emissão Óptica em Plasma com Acoplamento Indutivo 

(ICP-OES) é uma técnica bem estabelecida e muito utilizada em laboratórios de 

pesquisa. O ICP-OES é uma técnica de análise multielementar que opera em uma 

ampla faixa linear de concentrações (4 a 5 ordens de grandezas), possuindo rápida 
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análise e baixo custo de operação. Além dessas vantagens, outro fator importante é 

o de que a técnica permite a análise direta de amostras líquidas, caso da nebulização 

pneumática. 

 

 

4.9 ATIVIDADE ANTIOXIDANTE 
 

 

A metodologia consiste na medida da extinção da absorção do radical 1,1-

difenil-2-picril hidrazil (DDPH) em 515 nm. A determinação da atividade antioxidante 

foi realizada em triplicata por método de espectrofotometria de absorção molecular 

UV-visível. A técnica consistiu na incubação por 10 minutos de 500 µL de uma solução 

metanólica de DPPH 0,1 mM com 500 µL de soluções contendo concentrações 

crescentes da amostra (500; 1000; 2500; 5000; 10000; 15000; 20000; 25000; 30000; 

35000; 40000; 45000; 50000 µg.mL-1) em metanol.  

 

Procedeu-se da mesma forma para a preparação da solução denominada 

controle, porém substituindo-se 500 µL da amostra em 500 µL de solvente metanol. 

Para a solução denominada “branco”, foi utilizado solvente etanol. O porcentual de 

captação do radical DDPH foi calculado em termos da porcentagem de atividade 

antioxidante (AA %). 

 

AA % = 
100-( Absamostra-Absbranco ) x 100

 Abscontrole
 

Em que:  
 
AA = Atividade antioxidante;  
Abs controle = Absorção do controle;  
Abs amostra = Absorção da amostra. 

 

Analisam-se as amostras em espectrofotómetro de absorção molecular UV-

Visível em comprimento de onda de 515 nm com objetivo de avaliar a absorbância 

das diferentes concentrações das amostras e anotar os resultados. Depois a avaliação 
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pode ser calculada a concentração de óleo necessária para capturar 50 % do radical 

livre DDPH (IC50) por análise de regressão linear (CARBONARI, 2005). 

 

 

4.10 DETERMINAÇÃO DOS GRUPOS FUNCIONAIS POR INFRAVERMELHO  

 

 

As amostras de óleos foram analisadas na região do Infravermelho utilizando-

se Espectrofotômetro IRPrestige-21 Shimadzu, do Programa de Pós-Graduação em 

Química da Universidade Federal de Roraima, utilizando pastilhas de KBr. Para esta 

análise foram listas as seguintes condições:  

 

 Modo de medição: Absorbância;  

 Número de scans: 16;  

 Resolução: 4 cm-1;  

 Faixa de comprimento de onda: 4000-400 cm-1. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 
5.1 COMPOSIÇÃO DOS FRUTOS 

 
 

 O camu-camu apresentou a seguinte composição: massa de 6,32 ± 1,96 g, com 

mínimo de 2,55 g e máximo de 8,79 g. As médias para o comprimento e diâmetro dos 

frutos foram de 1,91 ± 0,27 cm e 2, 04 ± 0,23 cm. A Figura 23 destaca amostras 

coletadas, sementes e óleo extraído por Sohxlet. 

 
Figura 23 – Frutos (A) e óleo de camu-camu (B) 

 

(A)                                                (B) 

 

 

5.2 RENDIMENTO  

 

 

Os óleos extraídos das sementes de camu-camu obtiveram uma cor verde-

escura para todas as amostras, como se constata na Figura 21. O rendimento obtidos 

foi de 2,98 ± 0,06 %. Isso se deve ao fato de que a sua semente ser classificada com 

amilácea, isto é, rica em amido, apresentando baixos teores de oleossomos em sua 

composição. O amido é um dos compostos de reserva de maior ocorrência em 

vegetais superiores, sendo o a substância de reserva energética como também 

atuante na absorção e distribuição de água em diferentes tecidos da planta 

(FERREIRA; BORGHETTI, 2004). 
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Conforme Soares et al., (2012), nas sementes do fruto existem reservas 

lipídicas (oleossomos) em menores quantidades em comparação ao teor de amido. 

Testes histoquímicos (Figura 24) realizados pela EMBRAPA-RR (Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária) detectaram amido e reservas lipídicas como as principais 

fontes de energia para o embrião de M. dubia, apresentando resultado negativo para 

compostos fenólicos e proteínas de reserva.  

 

Figura 24 – Secções transversais do tecido de reserva. A) amido (positivo); B) lipídeos 
(positivo em menor quantidade); C) compostos fenólicos (negativo); D) proteínas de 
reserva (negativo)  
 

 

Fonte: Soares et al. (2012). 

 

 

5.3 PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS POR RMN DE 1H 

 

 

 A partir da obtenção do espectro de RMN de 1H, foram calculadas pelo 

programa Protoleos (FARIAS, 2013) as propriedades físico-químicas do óleo como: 

índice iodo (II), índice de saponificação (IS), massa molecular média (MM), acidez 

(IA), conforme ilustra a Tabela 4. 
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Tabela 4 – Caracterização físico-química do óleo de camu-camu e de outros óleos 

RMN 
de H1 

Myrciaria 
dubia 

Melancia 
(AVILA, 
2012) 

Soja 
(REDA, 
2010) 

Limão 
Siciliano 
(CARN
EIRO, 
et al., 
2005) 

Canola 
(REDA, 
2010) 

Milho 
(REDA, 
2010) 

Algodão 
(REDA, 
2010) 

Girassol 
(REDA, 
2010) 

Abacate 
(FEITO
SA et 

al.,2007) 

II  50,39  114,9  124,2  101,4  103,09  110,6  108,1  119,5  78,54  
IS  178,15  174  192  183,1  179  195  199  186,8  192,10  
IA  1,46  0,26  0,3  0,28  0,08  0,12  0,19  0,31  0,72  
MM  934,16  951,5  875,3  912,9  929,3  862,4  846,1  798,9  874,97  

Legenda: II = índice de iodo; IS = índice de saponificação; A = índice de acidez; MM = massa molecular 
média, g/mol. 

 

 

 

5.3.1 Índice de Iodo  

 

 

Quanto maior a insaturação de um ácido graxo, maior será a sua capacidade 

de absorver o iodo e, consequentemente, maior será o índice insaturação. A Tabela 4 

compara o óleo de camu-camu com os da literatura. Verifica-se que o índice de iodo 

de camu-camu é inferior aos dos demais óleos comparados, sendo mais próximo ao 

índice de iodo do abacate determinado por Feitosa et al. (2007).  

 

 

5.3.2 Índice de Saponificação e Massa Molecular Média  

 

 

 De acordo com Moretto (2008), a presença de ácidos graxos livres no óleo 

aumenta o seu índice de saponificação. Além disso, quanto maior for o Índice de 

Saponificação menor será a massa molecular do ácido graxo e, quanto mais alto o 

índice de saponificação para óleos vegetais, mais estes prestam para fins de 

alimentação (MORETTO; FETT, 2008).  

 

O óleo de camu-camu apresentou Índice de Saponificação igual a 178,15 

mg/KOH que, comparado a outros óleos da literatura especializada, apresenta baixo 

índice. Consequentemente, espera-se que a relação de proporcionalidade inversa 

entre o Índice de Saponificação e a Massa Molecular Média seja obedecida. Conforme 
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os cálculos, o baixo Índice de Saponificação sugeria uma Massa Molecular Média 

elevada, conforme ilustra a Tabela 4 (p.51). 

 

 

5.3.3 Acidez 

 

 

 O Índice de Acidez fornece dados importantes quanto à conservação do óleo. 

A sua decomposição, seja por hidrólise, oxidação ou fermentação, altera quase 

sempre a concentração dos íons hidrogênio (IAL, 2008). O Índice de Acidez do óleo 

de camu-camu calculado em RMN de 1H foi de 1,46, parâmetro este muito elevado 

quando comparado aos demais óleos vegetais referenciados na Tabela 4 (p.51). Esse 

elevado teor de acidez pode ter correlação com a quantidade de ácidos graxos 

saturados presentes no óleo, visto que o Índice de Iodo determinado foi muito baixo. 

 

 

5.3.3.1 Relação Hidrogênio Olefínico/Alifático (Ro,a) 

 

 

 Quando um óleo apresentar Relação Hidrogênio Olefínico/Alifático (Ro,a) 

superior ou igual a 0,66, consideramos, portanto,  que ele pode ser apropriado para o 

consumo humano (REDA; CARNEIRO; CARNEIRO, 2005). O óleo de camu-camu 

apresentou Ro,a igual a 0,40, ou seja, dado que inviabilisa seu consumo na dieta 

humana. Esta relação no óleo de camu-camu é inferior a de óleos das melancias 

Charleston gray e Crimson sweet, estudadas por Ávila (2013) e que apresentaram 

Ro,a respectivamente iguais a 1,2 e 1,3. 
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5.3.4 Determinação da Composição Química em RMN 1H 

 

 

 Para Guillén e Ruiz (2003), o espectro de RMN de 1H apresenta 9 a 10 sinais 

de intensidades significantes, conforme os prótons de componentes dos óleos, isto é, 

os triglicerídeos. A análise de sinais de espectro foi estudada previamente por Miyake 

et al., (1998).  

 

A Figura 25 apresenta o espectro genérico de RMN 1H de óleo vegetal. Os 

principais sinais apresentados no espectro do óleo de camu-camu hexano podem ser 

observados na Figura 26. Os seus respectivos deslocamentos são apresentados na 

Tabela 4. 

 

Figura 25 – Espectro de RMN 1H genérico de um óleo vegetal. 

 

   Fonte: Reda (2004). 

 

 

Cabe ressaltar que a integral dos sinais é proporcional ao número de prótons 

presentes em cada grupo funcional (MANNINA; SEGRE, 2002) e que o espectro 

refere-se ao óleo não refinado. 
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Figura 26 – Espectro de RMN 1H do óleo de camu-camu em Protóleos 
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Na Tabela 5 encontram-se os sinais dos óleos vegetais com prótons 

associados a eles. O espectro apresentado toma como base o óleo não-refinado. Os 

sinais estão de acordo com a organização da Figura 25, p. 53 (KNOTHE; KENAR, 

2004, REDA; CARNEIRO, 2006) 

 

Tabela 5 – Atribuição dos sinais do espectro de RMN 1H do óleo de camu-camu. 

Sinal/Integração 
Deslocamento (δ) 

ppm 
Próton 

(H) 
Grupo funcional  

A 11,25 0,80−0,81 −CH3 Hidrogênios metílicos  

B 0,048 1,01−1,38 −(CH2)n− 
Hidrogênios 
metilênicos  

C 90,98 1,21−1,30 −CH2−CH2−COOH 
Hidrogênio β- 
carboxílicos  

D 10, 01 1,54−2,10 −CH2− CH= CH 
Hidrogênios alílicos 
externos  

E 10,09 1,90−2,41 −CH2 –COOH 
Hidrogênios α - 
carboxílicos  

F 8,183 2,24−2,84 
−CH= 

CH−CH2−CH=CH− 
Hidrogênios alílicos 
internos  

G 0,772 2,69−4,29 −CH2−O−COR 
Hidrogênios do 
glicerol  

H 2,626  4,07−5,28 −CH= CH Hidrogênios olefínicos  

 

 

Pode ser verificado que o sinal 2 indica prótons metilênicos que estão em 

posição β em relação a ligação dupla, ou estão presentes na posição  em relação ao 

grupo carbonila; o sinal 3 é corresponde aos prótons metilênicos em posição β em 

relação ao grupo carbonila; o sinal 4 é devido aos prótons α metilênicos em relação 

às duplas ligações, são também chamados prótons alílicos; o sinal 5 justifica os 

prótons metilênicos em posição α em relação ao grupo carbonila; o sinal 6 

corresponde aos prótons em posição α em relação às duas duplas ligações, também 

chamados de prótons bis-alílicos. O sinal 7 refere-se aos prótons ligados aos carbonos 

1 e 3 no grupo glicerol; o sinal 8 corresponde aos átomos ligados ao átomo de carbono 

2 no mesmo grupo glicerol, este sinal é sobreposto ao sinal 9, que corresponde aos 

prótons olefínicos (GUILLÉN; RUIZ, 2003). 

 

As proporções de ácidos graxos foram determinadas a partir do espectro de 

RMN de 1H (GUILLÉN; RUIZ, 2003). Os resultados obtidos são comparados com os 

dados da literatura na Tabela 6. 
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Tabela 6 – Composição percentual de ácidos graxos em sementes de camu-camu em 
comparação aos dados da literatura 
 

Ácidos 
graxos 

(%) 

M. dubia Limão 
Siciliano 
Carneiro et 
al., (2005) 

Abacate  
Feitosa et 
al., (2007)  

Girassol  
Silva et al., 
(2008)  

Oliva  
Silva et al., 
(2008)  

Soja  
Silva et al., 
(2008)  

Linolênico  0,42 10,7 0 0,37 0,57 5,1 
Linoleico  12,0 30,8 13 57,2 7,2 56,2 
Oléico  62,5 29,2 64 38,6 84,6 26,4 
Saturados  25,1 29,3 23 5,9 14,1 17,3 

 

 

 A quantidade de ácido linolênico (Ѡ – 3) no óleo de camu-camu é próxima a 

do girassol (SILVA et al., 2008); ácido linoleico (Ѡ – 6) próximo a quantidade 

encontrada no óleo de abacate, determinada por Feitosa et al. (2008). Há destaque 

para a quantidade de ácido oleico (Ѡ – 9) no óleo de camu-camu com valor superior 

aos óleos de limão siciliano, girassol e soja.  

 

O ácido oleico é o principal ácido graxo do grupo dos ácidos graxos 

monoinsaturados (AGI), isso porque um óleo rico em ácido oleico ajuda a diminuir a 

concentração lipoprotéica de baixa densidade (LDL) no plasma, o que reduz o risco 

de doenças cardiovasculares. 

  

O teor da ácidos graxos saturados (AGS) para o óleo de camu-camu (25,1%) é 

compatível aos demais comparados na literatura, o que indica sua tendência à forma 

pastosa. O óleo de camu-camu apresenta ainda teor de ácidos graxos saturados 

próximo ao do óleo da semente de arroz 23,6 %.  

 

 

5.4 ANÁLISE EM RMN 13C 

 

 

 A análise do espectro de RMN 13C mostra que δ 172,9-173 ppm corresponde 

às carboxilas de triacilglicerol; δ 128,4-130,2 ppm corresponde aos carbonos vinílicos. 

Os metilenos do glicerol aparecem em δ 62,4 ppm. Carbonos de alfa-carboxila 

aparecem em δ 34,17-34,36 ppm. Os carbonos de Ѡ – 3 mostram absorção em 32,1-

31,6 ppm. As metilas aparecem em δ 14-14,5 ppm, conforme a Figura 27. 
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Figura 27 – Espectro de RMN 13C para o óleo de camu-camu 

 

 

 

 

5.5 ANÁLISE DE MINERAIS 

 

 

 A análise por Varredura Semi-Quantitativa em Espectrômetro Ótico De 

Emissão Atômica Com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP OES, Radial) da marca 

Spectro, Modelo Arcos, identificou a presença dos seguintes elementos no óleo de 

camu-camu: K, Na, P, Si (> 100 ppm); Mg, S, (10 a 100 ppm) e Ti (< 100 ppm).  

 

 Posteriormente, foi feita a digestão das amostras utilizando ácido nítrico 

concentrado e peróxido de hidrogênio 30%, sob aquecimento em forno de micro-

ondas. O equipamento utilizado foi o Espectrômetro Ótico de Emissão Atômica com 

Plasma Indutivamente Acoplado (ICP OES, Radial) da marca Spectro, modelo Arcos, 

o procedimento foi realizado na Central Analítica do Instituto de Química da 

Universidade de São Paulo (USP). Os parâmetros operacionais utilizados constam na 

Tabela 7.  
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Tabela 7 – Parâmetros operacionais para análise ICP-OES 

 

Parâmetro Valor usual 

Potência aplicada 1400 W 
Radiofrequência do 
gerador de RF 

27,12 MHz 

Vazão do gás do 
plasma 

12 L min-1 

Vazão do gás auxiliar 1 L min-1 

Vazão do gás de 
nebulização 

0,85 L min-1 

Vazão de introdução de 
amostra 

0,85 L min-1 

  
 

Conforme a Tabela 8, os níveis de concentração de potássio (K), sódio (Na), 

fósforo (P) e silício apresentaram os maiores valores de minerais na composição 

química do óleo da semente de camu-camu.  

 
Tabela 8 – Análise quantitativa da concentração dos elementos 

 
Elemento Resultado 1 (ppm) Resultado 2 (ppm) 

K 451,6 462,3 
Mg 62,33 58,40 
Na 182,6 198,1 
P 447,7 449,1 
S 53,51 67,22 
Si 338,4 487,9 
Ti < 0,04 < 0,04 

 

 

O óleo de camu-camu apresenta concentração de potássio (K), magnésio (Mg) 

e fósforo (P) bem inferior quando comparado às concentrações de minerais contidos 

no óleo das sementes de baru (Dipteryx alata Vog.), medidas em ICP-OES. 

  

Dentre as funções do potássio, a ação reguladora da osmose (absorção e 

perda de água) e a síntese de carboidratos indicam forte correlação entre o ambiente 

de estresse hídrico em que a semente de camu-camu se encontra, bem como o seu 

elevado teor de amido. 

 

O abastecimento de fósforo à planta ocorre essencialmente de forma radicular, 

ou seja, a planta depende do seu fornecimento por parte do substrato. O teor de 

fósforo em vegetais apresenta elevada correlação com os processos metabólicos, 
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como na fotossíntese e na síntese de macromoléculas como carboidratos. 

Considerando o teor de amido na semente de camu-camu, o teor de fósforo corrobora 

para sua síntese. O aumento dos teores de fósforo orgânico tem forte relação com o 

intemperismo, conforme observado em solos tropicais do Brasil e da Venezuela. Além 

disso, o fósforo inorgânico do solo pode ser adsorvido a argilas silicatadas. 

 

As sementes de camu-camu apresentaram teor de sódio, o que indica que a 

absorção do elemento pela semente pode ser utilizada na dessalinização de águas 

salobras, reduzindo a salinidade da água, mesmo que em pequenas quantidades. Já 

o silício pode atuar também como osmorregulador, propiciando a proteção da semente 

contra fatores abióticos, como o estresse hídrico, ataque de pragas e condições 

adversas. 

 

 

5.6 ATIVIDADE ANTIOXIDANTE 

 

 

 Na Tabela 9, mostram-se os resultados obtidos após a determinação da 

atividade antioxidante do óleo fixo de camu-camu em diferentes concentrações. Os 

resultados demostram que o percentual antioxidante aumenta proporcionalmente com 

a concentração. A correlação entre a atividade antioxidante (%) e a concentração de 

óleo utilizado (Y=0,3969 x +4,4687) com R2 = 0,9941, dando um coeficiente de 

correlação muito bom, apresentando boa linearidade, fornecendo um IC50 = 114,72 

µg.mL-1, apresentando um valor muito alto em comparação com o controle positivo 

empregado (quercetina = 0,94 µg.mL-1). 
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Tabela 9 - Valores da concentração para diferentes valores de % AA 

CONCENTRAÇÃO (µg.mL-1) (AA %) 

5 3,01 

10 8,57 

25 15,71 

50 25,13 

100 47,1 

200 82,10 

 

Por meio do gráfico apresentado na Figura 28, verificou-se a atividade 

antioxidante do óleo. Então, considerando-se o teste realizado, o óleo vegetal de 

camu-camu, demostrou potencial para ser utilizado como antioxidante. 

 

Figura 28 – Atividade antioxidante do óleo de camu-camu 
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5.7 GRUPOS FUNCIONAIS PRESENTES NO ÓLEO DE CAMU-CAMU  
 

 

A Figura 29 indica o espectro de absorção na região do Infravermelho para 

amostra de óleo da semente de camu-camu. 

 

Figura 29 – Bandas de absorção dos grupos funcionais 

 

 

Tabela 10 – Atribuição das principais bandas de absorção na região do infravermelho 
para amostras de óleo de camu-camu 

 
Bandas  
(cm-1)  
M. dubia  

Bandas  
(cm-1)  
Crimson  
Sweet  

Bandas  
(cm-1)  
Passiflora  
alata  

Bandas 
(cm-1) 

Passilfora 
edulis 

Bandas  
(cm-1)  
Passiflora 
quadrangula
ris  

Albuquerque  
  2006 

Canola 

Vasconcelos  
Soja  

Possíveis 
atribuições 

3015,46 
2930,49  
2854,13  
1745,19  
1460,73  
1164,77  
726,35 

3008,13  
2925,84  
2854,19  
1744,17  
1464,68  
1164,36  
722,24  

3008,41  
2925,19  
2854,02  
1744,95  
1464,78  
1164,72  
722,93  

3008,34 
2924,73 
2853,94 
1745,41 
1464,92 
1163,61 
722,94 

3008,16 
2924,75 
2853,81 
1745,45 
1464,87 
1163,90 
722,85 

- 
2924 
2854 
1747 

- 
1165 
723 

3005 
2930 
2856 
1745 
1465 
1150 
720 

=C-H 
=C-H3 

as=CH2 
c=o 

s=CH2 
(CO)-O-C 

s/CH 

 
A análise do espectro indica bandas características de triglicerídeos em 

absorbância de aproximadamente 1745 cm-1 forte e intensa, referente ao grupo 

carbonila (C=O) de ácidos carboxílicos. Há absorções entre 2930 a 2856 cm-1 

referentes à deformação axial da ligação C-H (sp3-s), com a absorção forte em 2930 
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cm-1 referente ao grupo metila (CH3), seguida de uma absorção média em 2856 cm-1, 

atribuída aos grupos metilênicos CH2. A absorção em 3015 cm-1 é atribuída à banda 

forte de deformação axial de H-C= (sp2). Ocorre também uma banda em 1460 cm-1 

atribuída à deformação angular simétrica do plano do grupo metileno. Em 1165 cm-1 

observa-se outra banda de intensidade média de deformação axial do grupo funcional 

(C-O-C) e absorção em 726 cm-1 referente às deformações fora do plano dos grupos 

(CH). 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

 As sementes apresentam rendimento de óleo (2,98 ± 0,06 %), devido à baixa 

reserva lipídica. Trata-se, portanto, da confirmação de que suas sementes são de 

reserva amilácea.   

 

As análises físico-químicas indicaram que as condições de armazenamento e 

extração foram estáveis, o que pode ser corroborado pelos resultados dos testes em 

conformidade com os dados da literatura. Além disso, pôde-se concluir que o óleo de 

camu-camu não é propício para consumo na dieta humana 

 

A técnica de RMN 1H foi importante para determinação da acidez, índice de 

iodo, índice de saponificação e massa molecular média do óleo da semente de camu-

camu devido sua rapidez e precisão. Ao mesmo tempo, a RMN 1H permitiu quantificar 

a composição de ácidos graxos nos óleos camu-camu.  

 

As análises da composição em ácidos graxos demonstraram que óleo da 

semente de camu-camu apresenta teor de ácidos graxos saturados compatível com 

outros óleos dados na literatura.  

 

Entre os ácidos graxos insaturados presentes na composição, o ácido oleico se 

apresenta em maior quantidade no óleo. 

 

A análise de minerais do óleo revelou a presença majoritária de potássio (K), 

fósforo (P), sódio (Na) e silício (Si). 

 

O espectro de infravermelho indicou a presença de bandas característica de 

grupos funcionais de óleos de origem vegetal, em especial, dos triacilglicerídeos.  

 

A atividade oxidante do óleo, medida pelo método de DPPH, indicou a 

potencialidade do óleo como agente antioxidante. 
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