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Introdução 

A microencapsulação do óleo de palma pode ser 

capaz de protegê-lo e promover a sua liberação 

controlada. Microcápsulas de óleo de palma obtidas 

por coaservação complexa pode ser uma alternativa 

para que este nutriente seja transportado até o íleo 

sem ser totalmente digerido. Isto estimularia a 

produção de hormônios intestinais sendo uma 

alternativa para tratamento do Diabetes Mellitus 

(DM) tipo 2 além a utilização para redução de peso
1
. 

Para determinar a eficiência do processo de 

microencapsulamento é preciso extrair de forma 

adequada o óleo de palma presente externamente e 

internamente às microcápsulas para posterior 

quantificação. Dessa forma, este trabalho objetivou 

a otimização do processo de extração do óleo de 

palma de microcápsulas obtidas por coaservação 

utilizando a leitura de absorbância de amostras para 

obtenção do melhor solvente, pH, tempo de agitação 

para rompimento das microcápsulas e extração 

quantitativa do óleo de palma.   

Gelatina e goma arábica (1:1) foram utilizadas como 

material de parede numa concentração de 5% (p/v) 

sendo que óleo de palma foi adicionado nesta 

mesma concentração. Os coacervados foram 

obtidos em pH 4,0  0,01, decantados por 24 horas, 

congelados (-40
o
C) e liofilizados por 72 horas. 

Primeiramente padronizou-se o processo de 

extração do óleo de palma presente externamente 

através de cinco lavagens sucessivas com solvente 

orgânico. Posteriormente investigou-se a melhor 

forma de realizar o rompimento das microcápsulas e 

extração do óleo de palma nelas contido.  

Resultados e Discussão 

O solvente mais adequado, o melhor comprimento 

de onda para leitura de absorbância do óleo de 

palma, tempo e número de lavagens externas das 

microcápsulas, solubilidade, rompimento extração 

do óleo de palma das microcápsulas obtidos 

encontram-se na Tabela 1 
 

Tabela 1. Condições ótimas de extração de óleo de 
palma em microcápsulas 

Teste Condições ótimas 

Comprimento de onda 446nm 

Solvente Hexano 

Lavagem externa das 

microcápsulas 

Quatro lavagens com 5mL 

de hexano com agitação 

de 30 segundos cada. 

Solubilidade das 

microcápsulas 

Tampão de pH 9,50,2 

Rompimento e 

número de extrações 

das microcápsulas 

 

Rompimento com 5 mL de 

tampão pH 9 seguida por  

2 extrações utilizando 5mL 

de Hexano. Adição de 

mais 3 mL de tampão 

seguida por 2 extrações 

com 5mL de hexano e 

mais 2 utilizando 3mL de 

hexano cada.* 

* Todas as adições de tampão e hexano foram seguidas por 

agitação de um minuto. 

Conclusões 

Foi padronizado quatro extrações de 30 segundos 

cada através da adição de 5mL de hexano. Na 

quinta e última extração adiciona-se hexano sem 

agitação, remove-se a fase orgânica e completa-se 

o volume no balão volumétrico para leitura da 

absorbância em 446nm. 

O rompimento foi realizado com uso de solução 

tampão pH = 9,5  0,2 e o óleo de palma presente 

no interior das microcápsulas foi quantificado 

através de seis extrações utilizando hexano como 

solvente. Nas quatro primeiras extrações adiciona-

se 5mL do solvente e nas duas últimas 3mL. 
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