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Introdução 

No estado do Amazonas, nove micro usinas fa-
zem extração mecânica de óleos fixos de uma 
variedade de oleaginosas com perspectiva de 
alcançar até 600 ton. ano

-1
, no entanto, apenas 

cerca de 50 ton. ano
-1

 de óleo são produzidos e 
comercializados

1
. Tal fato é devido, principalmen-

te, à falta de qualidade da matéria prima. Assim, 
este trabalho propôs incentivar a produção quali-
ficada do óleo de tucumã (Astrocaryum vulgare 
Mart) e de andiroba (Carapaguianensis) por meio 
do estudo preliminar da cadeia produtiva destes 
óleos em uma das micros ursinas da Amazônia.   

Resultados e Discussão 

O estudo foi realizado no município de Manaquiri-
Am. As etapas de coletas dos frutos e extração 
do óleo foram feitas pelos próprios comunitários 
que extraem e vendem os óleos. Os caroços de 
tucumã foram coletados em lanchonetes e res-
taurantes e o de andiroba em comunidades ribei-
rinhas próximas ao município. Antes da extração, 
os caroços de tucumã foram dispostos em uma 
estufa de secagem de 200 m

2 
(modelo galpão 

aberto e chão de concreto) e armazenados em 
sacos ou em pilhas de diferentes alturas. Já as 
amostras de andiroba foram cozidas e secas em 
forno. As coletas ocorreram em abril de 2011 e 
junho de 2012. Foram determinados 10 índices 
de qualidade indicado pela Farmacopeia Brasi-
leira

2
 e a caracterização química de onze ácidos 

graxos por cromatografia gasosa, por catálise áci-
da, em oito amostras do óleo de tucumã e uma 
de óleo de andiroba. Na tabela 1 estão descritos 
os resultados de alguns dos índices químicos 
analisados. Dentre os índices determinados, as 
amostras 5, 7, 8 e a de andiroba apresentaram 
valores acima do permitido para o índice de aci-
dez. Já a reação de Kreis indicou ranço nas 
amostras 2, 4, 5 e 6. Os demais resultados mos-
traram-se dentro do dos valores indicados na 
literatura

2
. Verificou-se que à falta de controle na 

escolha dos caroços antes de ir para a estufa e a 
forma de armazenamento (na estufa e após a 
extração do óleo) foram fatores relevantes na 
obtenção de resultados em conformidade com o 
mercado consumidor destes óleos

3
. As medidas 

de umidade e temperatura na estufa e na sala de 
armazenamento revelaram uma variação signifi-
cativa. A figura 1 apresenta o conteúdo de ácidos 

graxos, sendo as maiores concentrações de 
ácido láurico e mirístico para o óleo de tucumã e, 
ácido oléico e palmítico para o óleo de andiroba. 

Tabela 1: Características químicas do óleo extraído da 
amêndoa de tucumã e de andiroba, no ano de 2011/2012. 

  (I.S) Índice de Saponificação; (R.K) Reação de Kreis: (-) ausência de ranço, (+) 

presença de ranço; (nd) não determinado; (*) Amostras coletas em 2012. 

a) 

 
b) 

 
Figura 1: Concentração dos principais ácido graxos dos 

a) Óleos de andiroba e b) Óleo de tucumã. 

Conclusões 

Verificou-se a necessidade de mais estudos que 
busquem técnicas para que as comunidades 
extrativistas da Amazônia tenham a rastreabilida-
de da materia prima (oleaginosa). Bem como o 
entendimento dos fatores ambientais que influên-
ciam nos índices de qualidade exigido para a cer-
tificação da cadeia produtiva. 
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Amostras Acidez 
mg KOH/g 

Peróxido 
meq/ Kg

 
I.  S. 

mg KOH/g 
R.K 

1 3,49 ± 0,29  1,30 ± 0,01 174,9 ± 6,85 - 

2 2,00 ± 0,02 8,31 ± 1,39 181,3 ± 9,26 + 

3 1,63 ± 0,01 1,32 ± 0,01 nd - 

4 1,43 ± 0,29 7,31 ± 2,83 225,6 ± 19,4 + 

5 11,46 ± 0,15 1,32 ± 0,00 224,6 ± 1,95 + 

6 3,18 ± 0,17  1,33 ± 0,01 173,1 ± 31,3 + 

7* 34,2 ± 0,05 nd nd nd 

8* 18,3 ± 1,09 nd nd nd 

Andiroba 33,8 ±0,41 3,62 ± 0,00 179 ± 0,01 nd 


