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Resumo 

O presente trabalho teve como objetivo obter concentrados de ácidos 

graxos mono e poliinsaturados a partir do óleo branqueado de carpa (Cyprinus carpio), 

utilizando o método de complexação com uréia, e estabelecer as melhores condições 

através do estudo de seus parâmetros. Foi utilizado um planejamento experimental 23 

para determinar os fatores que influenciam de forma significativa (nível de 95%) os 

experimentos da complexação com uréia, e verificar quais as faixas de valores desses 

fatores que apresentam os melhores resultados. Os fatores de estudo foram: relação 

de uréia-ácido graxo (2:1 e 6:1), temperatura de cristalização (4ºC e -12ºC) e tempo de 

cristalização (14 e 24 h). As respostas para análise estatística foram: rendimento da 

fração líquida (%Rend), percentual de ácidos graxos livres (%AGL) da fração líquida e 

o perfil de ácidos graxos. Conforme o estudo realizado, a relação uréia/AG se mostrou 

muito efetiva, de forma diretamente proporcional, na obtenção de concentrados de 

ácidos graxos monoinsaturados (AGMI) e poliinsaturados (AGPI). Pois, uma vez que 

ao aumentar a relação de uréia/AG resultou em um meio favorável para a inclusão dos 

ácidos graxos saturados (AGS) na cristalização da uréia. Por este motivo a relação 

(6:1) foi melhor para obter concentrados de AGMI+AGPI. A relação entre temperatura 

e rendimento de concentrados de ácidos graxos insaturados foi de forma inversamente 

proporcional, sendo que no menor valor (-12ºC) ocorreu a melhor  separação de 

ácidos graxos saturados dos insaturados. O tempo foi significativo, porém com menor 

influência quando comparado com as demais variáveis de estudo. Devido a isso, o 

ganho em rendimento dos concentrados de ácidos graxos insaturados em relação ao 

custo operacional envolvidos no método de complexação com uréia não sugere que o 

maior tempo seja utilizado, sendo que 14 h oferece rendimentos que tendem à maior 

produtividade. Assim, as melhores condições para a obtenção de concentrados foram: 

maior relação de uréia/AG (6:1), menor temperatura (-12ºC) e menor tempo (14 h). 

Sendo que nestas condições as frações líquidas apresentaram rendimento em massa 

de até 65,4%, e seu percentual de ácidos graxos livres (%AGL) ficou em média 35,8 

g/100gácido oléico. Os ácidos graxos mono e poliinsaturados na melhor condição de 

complexação com uréia foram concentrados em 85,2%, e entre estes os EPA+DHA 

foram concentrados em 9,4%. 

Palavras-chave: Ácidos graxos, Complexação com uréia, Óleo de carpa, Resíduos de 

pescado. 
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Abstract 

 

This study aimed to obtain concentrates mono and polyunsaturated fatty acids from the 

bleanched carp (Cyprinus carpio) oil, using the method of urea complexation, and to 

establish the best conditions by studying its parametersAn experimental design 23 was 

used to determine the factors that influence significantly (95% level) the experiments 

with urea complexation, and to verify which values range of these factors have the best 

results. The factors were: urea-fatty acid ratio (2:1 and 6:1), crystallization temperature 

(4 ° C and -12 ° C) and crystallization time (14 and 24 h). The responses for statistical 

analysis were:  liquid fraction yield (%Rend), percentage of free fatty acids (%AGL) of 

the liquid fraction, and the fatty acid profile. According to the study, the urea / AG ratio 

showed higher significancel, in direct proportion, to obtain concentrates of 

monounsaturated (AGMI) and polyunsaturated (AGPI). fatty acids. Therefore, the 

increase of the urea / AG ratio resulted in a favorable environment for the inclusion of 

saturated fatty acids (AGS) in the urea crystallization. For this reason the ratio (6:1) 

was better for AGMI+AGPI concentrates. The temperature was found to concentrates 

yield of unsaturated fatty acids inversely proportional, whereas the lowest value (-12 º 

C) was better separation of saturated to unsaturated fatty acids. The time was 

significant, but with less influence when compared with the other study variables. 

Because of this, the gain in yield of concentrates of unsaturated fatty acids in relation to 

operational cost involved in complexation method with urea not suggest that the longer 

it is used, and 14 h yields that tend to offer higher productivity. Thus, the best 

conditions for obtaining concentrates of mono and polyunsaturated fatty acids (85.2%), 

and between the EPA+DHA (9.4%) were in  the higher urea / AG ratio (6:1) , lower 

temperature (-12 ° C) and lower time (14 h). In these conditions, the liquid fractions 

obtained mass yield of up to 65.4%, and its percentage of free fatty acids (% AGS) was 

on average 35.8 g/100gácido oleic. 

Word-Key: Carp oil, Fatty acids, Fish residues, Urea complexation. 
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1. Introdução 

 

Com o crescimento econômico, gerou-se uma necessidade de tentar 

equilibrar o crescimento populacional com a produção de alimentos. Devido a isso há 

o consenso de que o desenvolvimento se dê de forma sustentável (MATHUS, 1976). A 

recessão mundial que atingiu o mundo em 1973, trouxe muitas preocupações a 

respeito dos limites energéticos e à escassez de matérias primas. A lógica de 

expansão dos modelos de produção da época explorava os recursos naturais e 

incentivava o consumo, sem que houvesse uma preocupação com os meios que eram 

utilizados para isso. O avanço tecnológico gerou um modelo consumista e 

consequentemente à produção de manufaturas de pouca duração, isto para que 

houvesse incentivo no aumento da produção. O desperdício era a lógica econômica da 

época, e a parcela de menor poder aquisitivo, justamente, a que detém as maiores 

taxas de crescimento populacional, era distanciada cada vez mais de suas satisfações 

de necessidades básicas inclusive de uma dieta alimentar mínima (BURSZTYN, 

1995). 

Segundo o Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) o Brasil possui um 

grande potencial para a aquicultura pois o país apresenta uma Zona Econômica 

Exclusiva (ZEE) equivalente ao tamanho da Amazônia, que apresenta uma faixa 

marítima com mais de oito mil quilômetros, e detém 12% da água doce disponível no 

planeta (MPA, 2011). O aumento da demanda por pescado é impulsionada pelo 

crescimento da população, e pela busca por alimentos mais saudáveis. Houve um 

crescimento no consumo anual de 6,46 kg para 9,03 kg por habitante/ano entre 2003 e 

2009. O Ministério da Pesca e Aquicultura previa o consumo de 9 kg por habitante/ano 

apenas em 2011, portanto, esta meta foi atingida com dois anos de antecedência. 

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO, 

2005), o Brasil poderá se tornar um dos maiores produtores de pescado do mundo até 

2030, ano em que a produção pesqueira nacional teria condições de atingir 20 milhões 

de toneladas (MPA, 2011) 

A aquicultura encontra-se diante do desafio de adaptar-se aos moldes de 

como a sustentabilidade foi descrita. A racionalidade é um importante fator nesta 

adaptação, movendo as práticas do setor e a produção de conhecimento (ASSAD & 
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BURSZTYN, 2000). Os alimentos produzidos através da aquicultura oferecem altos 

teores proteicos para o consumo humano. A maior representação na piscicultura da 

Região Sul é atribuída a carpa e a tilápia, sendo que no Paraná e Rio Grande do Sul 

ocorrem as maiores produções destes pescados (IBAMA, 2008). 

A carpa é um peixe que apresenta até 60% de rejeitos (cabeças, vísceras, 

nadadeiras, cauda) em sua totalidade.  A obtenção de óleo bruto através do processo 

termomecânico de produção de farinha é uma forma de aproveitamento destes rejeitos 

(ARVANITOYANNIS & KASSAVETI, 2008). Além de evitar a contaminação ambiental 

e evitar desperdícios, este aproveitamento proporciona que o óleo seja utilizado na 

alimentação humana ou animal.  Um processo de refino do óleo bruto é necessário 

para retirar impurezas, obtendo-se então, um óleo de melhor qualidade, portanto, mais 

adequado para a alimentação humana (CREXI et al., 2007). 

O mercado mundial proporciona hoje uma vasta quantidade de 

suplementos alimentares de ω-3, que são encontrados principalmente nos óleos de 

pescado, ou em produtos nos quais estes ácidos graxos poliisaturados são agregados. 

Desta maneira, diversos projetos de pesquisa vem sendo realizados para a obtenção 

de concentrados de ω-3 no mundo. Cristalização por resfriamento, extração fluídica 

supercrítica, destilação molecular, concentração por lipases são métodos para obter 

estes concentrados (WANASUNDARA & SHAHIDI, 1999; LIU et al., 2006). 

Os ácidos graxos poliinsaturados (AGPIs) também denominados de ácidos 

graxos  ω-6 e ω-3 auxiliam na regulação do organismo humano. Estes ácidos auxiliam 

na prevenção de doenças já que ajudam na funcionalidade de certos órgãos. Dentre 

os AGPIs destacam-se os ácidos graxos eicosapentaenoico (EPA) e 

docosahexaenóico (DHA).  São cada vez mais necessárias pesquisas voltadas a 

métodos de obtenção de AGPIs uma vez que estes ácidos não são sintetizados pelo 

organismo humano, e apresentam grande importância nutricional e farmacêutica. A 

forma mais utilizada e mais eficiente de obtenção de AGPIs é o método de 

complexação com uréia. Este método de separação, também chamado de método da 

inclusão, baseia-se na separação pelo grau de instauração, onde os ácidos mais 

insaturados são menos complexados com a uréia. Isto ocorre devido ao fato de a uréia 

cristalizar-se em uma estrutura hexagonal de canais de diâmetro de 8 à 12ºA. Quando 

a uréia cristaliza-se em presença de moléculas de cadeias retas e longas estes canais 
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acomodam correntes alifáticas e sem ramificações. O ácidos graxos insaturados não 

são acomodados nos canais formados na cristalização da uréia devido ao maior 

volume ocupado por suas insaturações. Para a utilização deste método é importante 

realizar uma reação de hidrólise, também chamada de reação de alcóolise e/ou 

transesterificação, que é a reação entre óleos e/ou gorduras e um álcool. (SHAHIDI & 

WANASUNDARA, 1998; WANASUNDARA & SHAHIDI, 1999; CARVALHO et al., 

2003; LIU et al., 2006) 

O número de pesquisas voltadas à valoração de recursos hidrobiológicos vem 

aumentando na Universidade Federal do Rio Grande (FURG) devido à sua localização 

geográfica. No programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência de Alimentos 

da FURG tem-se desenvolvidos estudos a respeito da obtenção e refino de óleo de 

pescado, que para ser usado como fonte de ácidos graxos mono e poliinsaturados, 

requer o estudo dos parâmetros da complexação com uréia. Esta é uma forma de 

otimização da aquisição de concentrados de ω-3, além de encontrar alternativas para 

a preservação do meio ambiente e agregar valor aos rejeitos.  

 

1.1.Objetivos 

1.1.1 Objetivo geral 

Avaliar as condições para obtenção de concentrados de ácidos graxos 

mono e poliinsaturados pelo método da complexação com uréia, utilizando óleo 

branqueado produzido a partir de vísceras de carpa (Cyprinus carpio). 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 - Caracterizar as vísceras de carpa através das análises de composição 

centesimal (umidade, proteína e lipídios); 

- Obter o óleo bruto de carpa através do processo termomecânico de 

produção de farinha de pescado;  

- Refinar o óleo de carpa até o seu branqueamento utilizando o refino 

químico (degomagem, neutralização, lavagem, desumidificação, branqueamento); 
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- Caracterizar os óleos bruto e branqueado de carpa, através das análises 

de ácidos graxos livres, valor de TBA, índice de peróxido, índice de iodo, índice de 

saponificação e perfil de ácidos graxos;  

- Estudar as condições da complexação com uréia do óleo de carpa 

através da metodologia do planejamento experimental fatorial; 

- Avaliar os rendimentos da complexação com uréia. 

 

1.2. Histórico do Laboratório de Operações Unitárias 

Em 1997 com o projeto Refino de Óleo de Pescado (CAPES - 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), iniciou-se no 

Laboratório de Operações Unitárias a linha de pesquisa voltada para a valoração de 

recursos hidrobiológicos, sendo desenvolvida até os dias atuais sob a orientação do 

Prof.Dr. Luiz Antonio de Almeida Pinto. 

No período de 1998 a 2000 a dissertação intitulada: “Estudo do processo 

de refino de óleo de pescado”, foi realizada pelo aluno de mestrado Marcílio Machado 

Morais. Em 1999 foi desenvolvido o trabalho de conclusão de curso em Engenharia de 

Alimentos com o título: “Estudo do fracionamento físico do óleo de pescado”, pelas 

alunas Daniele Colembergue da Cunha, Danielle Pontes Saraiva e Roberta Daoud.  

De 2000 a 2002, a dissertação de mestrado da aluna Daniele Colembergue da Cunha 

foi realizada, e teve como titulo: “Estudo de métodos de fracionamento do óleo de 

pescado via winterização para fins farmacêuticos”. De 2003 a 2005, o trabalho de 

mestrado intitulado: “Refino de óleos de pescado provenientes dos processos de 

silagem ácida e termomecânico de farinha”, foi realizado pela aluna Valéria Terra 

Crexi. De 2007 a 2010, foi desenvolvida a tese de doutorado: ”Óleo de carpa (Cyprinus 

carpio): obtenção, refino e produção de concentrados de ácidos graxos 

poliinsaturados”, por Valéria Terra Crexi.  
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2. Revisão Bibliográfica 

2.1. Aquicultura  

Aquicultura é a produção de organismos com hábitat predominantemente 

aquático, em cativeiro, em qualquer um de seus estágios de desenvolvimento. O 

cultivo de peixes utiliza recursos naturais, manufaturados e humanos, tais como: terra, 

água, energia, ração, fertilizantes, equipamentos, mão de obra etc. Portanto, estes 

devem ser usados de forma racional para que a atividade seja lucrativa. (VALENTI, 

2002). 

Os oceanos são tidos como fontes inesgotáveis de exploração, à procura 

por alimentos marinhos tem contribuído para mudanças nos ecossistemas destes 

mares.  O atual modelo de produção de alimentos marinhos é insuficiente para atender 

o mundo, uma vez que a demanda cresce de forma maior e desproporcional em 

relação à oferta. O déficit na balança comercial entre a demanda e a oferta de 

pescado no mundo é amenizado em virtude da aquicultura. O cultivo de organismos 

aquáticos aumentou sua representatividade no consumo mundial de 3,9% à 47% entre 

os anos de 1970 e 2006. A produção de pescados no Brasil através da aquicultura 

aumenta cada vez mais conforme a tendência mundial. No período entre 1995 e 2007 

o país aumentou sua parcela de produção no cenário mundial de 7,1% para 27% 

(CAVALLI & FERREIRA, 2010). 

Alimentos saudáveis estão sendo cada vez mais procurados pela 

população, e por este motivo, a demanda deles também contribui para que a 

aquicultura tenha maior participação na produção pesqueira mundial (ABIMORAD et 

al.,2009).  O fato da produção de pescado aumentar de 1 milhão de tonelada para 

51,7 milhões de toneladas entre os anos de 1950 e 2006, significa que a aquicultura 

cresceu mais rapidamente do que outros setores de produção animal. O aumento da 

procura por alimentos saudáveis está associado com a diminuição dos estoques de 

pescado, que são extraídos diretamente dos oceanos e ou lagos naturais. No Brasil a 

aquicultura continental apresentou crescimento nas regiões Norte de 12%, na 

Nordeste de 2,1%, na Sudeste de 13,2% na Sul de 6,1% e no Centro-Oeste de 1,3% 

em 2006. As principais espécies de peixes utilizadas na aquicultura dessas regiões 

são: tilápia (Oreochromis niloticus), carpa (Ciprinídeos), tambaqui (Colossoma  

macropomum), tambacu (híbrido entre o tambaqui (Colossoma macropomum) e o 
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pacu (Piaractus mesopotamicus)) e curimatã (Prochilodus nigricans) (IBAMA,2008; 

MATTHIENSEN et al., 2009). 

A carpa e a tilápia são as espécies mais representativas, tendo suas 

maiores produções concentradas nos estados do Rio Grande do Sul e Paraná. A 

produção total de pescado no Rio Grande do Sul em 2006 foi de pouco mais de 65 mil 

toneladas, representada por 60,1% da pesca marinha, 37,3% do cultivo continental e 

2,6% da pesca continental. Da produção de pescado cultivado em água doce na 

região sul do Brasil, o estado do Rio Grande do Sul foi o mais produtivo. Sendo esta 

produção atribuída à piscicultura (IBAMA, 2008). 

 

2.2. Carpa 

Atualmente algumas espécies de peixes estão sendo exploradas pelo 

mercado consumidor, devido ao aumento das diferentes formas de utilização que elas 

podem ser submetidas.  Além de proporcionarem uma alternativa de alimento com 

elevado teor proteico, subprodutos como peles, vísceras e cabeças, gerados através 

de seu abate podem ser aproveitados. No caso das peles, em processos de 

confecções de artefatos, vestuários, calçados e até gelatinas. A obtenção de óleos 

ricos em   ω-6 e ω-3 e produção de farinha estão relacionados ao aproveitamento de 

vísceras e cabeças (SOUZA  et al., 2006; CREXI et al., 2010; SILVA et al.,2011). 

O cultivo de espécies rústicas, que apresentem crescimento e ganho de 

peso rápido, é ótimo para às exigências do mercado consumidor. A geração de 

maiores produções em menor tempo, que obtenham baixos custos de produção e que 

contenham potencial para a industrialização, auxiliam na escolha da espécie a ser 

criada. Estes fatores influenciarão na lucratividade de uma criação racional de peixes, 

e devem ser pensados antes de iniciar um projeto de cultivo. Muitos pontos que 

afetam a produtividade devem ser analisados na implantação de uma criação de 

peixes. Como por exemplo, a taxa de estocagem, a quantidade e qualidade de 

alimento natural produzido por fertilização, a qualidade da ração em casos de 

alimentação artificial, a qualidade e disponibilidade de oxigênio dissolvido na água e 

linhagem do peixe estocado (MELO & STIPP, 2001; SOUZA  et al., 2006). 
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Um dos peixes de maior significância no cenário mundial é a carpa 

(Cyprinus carpio), devido a seu crescimento rápido, fácil cultivo e manejo. É um peixe 

rústico que se adapta em ambientes extremos com facilidade, tais como: baixos teores 

de oxigênio dissolvido na água e variações de temperaturas entre 4ºC e 35ºC. São 

criados em sistemas de monocultivo e policultivo, buscando sempre melhorar seu 

valor comercial e diminuir os custos (CASTAGNOLLI, 1992; MOREIRA et al., 2001; 

ECHEVENGUÁ et al., 2007; GULER et al., 2008; VANDEPUTTE et al., 2008). O 

policultivo pode ser implantado inclusive com espécies nativas, uma vez que espécies 

distintas apresentam diferentes hábitos alimentares, como por exemplo, a carpa capim 

(Ctenoharyngodon idella) herbívora, a carpa prateada (Hypophthalmichthys molitrix) 

fitoplantofaga e a carpa cabeça grande (Aristichthys nobilis) zooplantofaga 

(CASTAGNOLLI, 1992; POLI et al., 2000 ). 

O bicultivo entre espécies pode gerar uma maior produção e um melhor 

crescimento quando comparado com o monocultivo. Isto é devido as interações 

positivas que ocorrem entre as espécies, ou seja, determinadas espécies têm seu 

desempenho melhorado quando cultivado na presença de outras. (KESTEMONT, 

1995; LUTZ, 2003). Foi observado no mono e bicultivo de carpa comum (Cyprinus 

carpio) e tilápia (Oreochromis niloticus), em sistema de recirculação de água, que o 

melhor desempenho para ambas as espécies foi no bicultivo com 40% de carpa e 60% 

de tilápia (KESTEMONT, 1995). 

Existem diferentes tipos de carpas, embora todas façam parte de um 

grande grupo chamado Ciprinídeos, sendo a carpa comum, carpa capim e carpa 

cabeça grande as de maior importância comercial no Brasil (MOREIRA et al. 2001). 

Uma espécie muito cultivada em pisciculturas é a chamada carpa húngara, (Cyprinus 

carpio), esta espécie é originária da Europa Oriental e da Ásia Ocidental, e foi a 

primeira espécie a ser cultivada em aquicultura, e hoje seu cultivo é realizado no 

mundo todo devido as características desejáveis que um peixe rústico apresenta. 

(QUEROL et al., 2005). 

As carpas são o grupo de peixes mais cultivados no mundo, representando 

aproximadamente 40% da produção (FAO, 2009). Todavia, apesar da carpa 

apresentar carne tenra e de boa digestibilidade, sua carne pode apresentar sabor 

indesejável devido o fato de fazer parte de sua alimentação excrementos de outros 
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animais (principalmente suínos) em algumas formas de cultura, fazendo que seu 

consumo in natura não seja muito apreciado. O cultivo em sistema de recirculação de 

água elimina fatores como plâncton, algas e oscilações bruscas de temperatura, que 

podem influenciar a qualidade dos produtos obtidos e na aceitabilidade no mercado 

(CORRÊA, 2009). 

O problema do baixo consumo pode ser solucionado com a elaboração de 

novos produtos, cuja diversificação das formas de processamento, pode oferecer ao 

pescado imagem mais aceitável pela população (SIKORSKI, 1994; SEBEM, 2000). 

Uma das formas de processamento desse pescado pode ser a obtenção de óleo de 

carpa, que é rico em ácidos graxos poliinsaturados ω-6 e ω-3 (AGPIs). 

 

2.3. Processo Termomecânico de obtenção de farinha de pescado 

O fato do processo de beneficiamento de pescado gerar uma grande 

quantidade de rejeito, podendo-se chegar a 60% da matéria-prima, tornou-se 

necessário à procura de uma alternativa de aproveitamento destes descartes da 

produção de filé de peixe. Há estimativas que indicam um desperdício de 30 a 40% 

das capturas de pesca ainda nas embarcações, ou seja, antes mesmo do pescado 

chegar às indústrias de processamento (PESSATTI,2001; KOLODZIEJSKA et al., 

2008). 

Resíduos de pescado são as principais matérias primas para a produção 

de farinha e como subproduto a água de cola, de onde é retido o óleo de pescado. 

(MORAIS et al., 2001; CREXI, 2005). O processo é constituído de quatro etapas 

principais: trituração, cocção, prensagem e secagem/moagem, e geram três 

componentes no final do processo: sólidos, óleo e água. Para separar o óleo bruto da 

água de cola é necessário a realização de centrifugação para tratamento do licor de 

prensa, (MORAIS et al., 2001; CREXI, 2005). A Figura 1 mostra o fluxograma das 

etapas do processo termomecânico de produção de farinha de pescado. 
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Figura 1- Fluxograma para obtenção do óleo bruto através do processo termomecânico de 

produção de farinha de pescado. 

Fonte: Brody (1965). 

 

2.3.1 Etapa de trituração 

É a etapa de redução do tamanho dos rejeitos, utilizada para facilitar a 

cocção. A trituração é normalmente realizada em triturador industrial, e deve-se 

atentar para o não acréscimo de água, pois facilita a formação de emulsões durante a 

cocção (WINDSOR & BARLOW, 1984). 

 

2.3.2 Etapa de Cocção 

É a etapa responsável pela extração do óleo advindo dos rejeitos de 

pescado (vísceras, cabeças e outros), uma vez que o aquecimento desta matéria-

prima a aproximadamente 100ºC favorece a coagulação das proteínas, e 

consequentemente a ruptura da membrana celular, gerando a liberação de óleo e 

água que estavam fisiologicamente ligados. Normalmente o tempo na cocção, à 

temperatura de 100ºC, é de 20 a 30 min (WINDSOR & BARLOW, 1984; 

CONTRERAS-GUZMÁN, 1994). 
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2.3.3 Etapa de Prensagem 

A separação entre os compostos sólidos e o licor de prensa é realizada na 

etapa de prensagem. A torta sólida, que é utilizada para a fabricação de farinha, 

contém aproximadamente 55% de umidade e cerca de 3 a 4 % de óleo (WINDSOR & 

BARLOW, 1984). 

 

2.3.4 Etapa de Centrifugação  

Centrifugação é a operação que separa o óleo de pescado da água de cola 

oriunda da etapa de prensagem. O licor de prensa é normalmente composto de 78% 

de água (chamada de água de cola), 6% de sólidos e 16 % de óleo. É recomendável 

que o licor de prensa esteja aquecido, ou que se adicione água a temperatura de 

aproximadamente 95ºC (WINDSOR & BARLOW, 1984).  

 Cabeças e vísceras podem gerar lucratividade quando transformadas em 

farinha de pescado constituindo-se em uma fonte de proteínas, e também um produto 

de alto valor biológico para alimentação animal. O óleo de pescado é um subproduto 

do processo termomecânico de fabricação de farinha de pescado com alto teor de 

AGPIs (GERON et al., 2007; ZHONG et al., 2007). 

O rendimento de óleo obtido através do processo termomecânico de 

produção de farinha de pescado foi determinado pelo método de Bligh & Dyer (1959), 

obtido através da Equação 1 (CREXI et al., 2009). 

 

100% x
M

M
R

OBD

OBR

óleo =

             (1)
 

sendo MOBR a massa de óleo bruto recuperado do processo termomecânico de farinha 

de pescado, e MOBD  a massa do óleo extraído através do método de Bligh & Dyer 

(1959). 
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2.4 Óleos de pescado e ácidos graxos poliinsaturados 

Os óleos refinados de origem vegetal e animal são constituídos de 

aproximadamente 98% de triacilgliceróis, sendo estes a forma esterificada de seus 

ácidos graxos com o glicerol (VIANNI & BRAZ-FILHO, 1995). 

Os óleos de pescado apresentam altos índices de AGPIs, dentre eles os 

ácidos graxos linoleico (ω-6) e linolênico (ω-3). Estes ácidos pertencem a diferentes 

famílias de AGPIs, porém, ambos são muito importantes na manutenção da saúde e 

devem ser incorporados através da alimentação, uma vez que não são sintetizados 

pelo corpo humano (CORRÊA, 2003; AHMED et al., 2009).  Os ácidos graxos linoleico 

e linolênico são considerados os precursores dos ácidos graxos de cadeia longa: ácido 

araquidônico (AA – C20:4), ácido eicosapentaenoico (EPA – C20:5) e ácido 

docosaehexaenóico (DHA – C22:6) (CREXI et al., 2009). A Figura 2 mostra a estrutura 

de alguns dos ácidos graxos mais importantes para a saúde humana. 

O beneficiamento da carpa com a intenção de obtenção de óleo bruto 

torna-se uma alternativa para evitar o desperdício e impedir a contaminação local. 

Este óleo também pode ser submetido a processos que proporcionem a elaboração de 

concentrados de AGPIs, agregando valor ao produto (CREXI et al. 2012). 

Alguns fatores influenciam na variabilidade da composição dos perfis 

graxos no óleo de pescado, tais como: sexo, tamanho, localização geográfica, 

temperatura do ambiente, estação do ano e alimentação. EPA e DHA são absorvidos 

pelo pescado através de sua dieta alimentar ao consumirem algas com alto teor de 

AGPIs (GONÇALVES & SOUZA-SOARES, 1988). 

As famílias de ácidos graxos  ω-3 e ω-6 consistem de ácidos graxos 

poliinsaturados contendo de 18 a 22 carbonos. A designação de ômega tem relação 

com a posição da primeira dupla ligação, contando a partir do grupo metílico final da 

molécula de ácido graxo. Os ácidos graxos ω-3 apresentam a primeira dupla ligação 

entre o terceiro e o quarto átomo de carbono, enquanto os ácidos graxos ω-6 têm a 

primeira dupla ligação entre o sexto e o sétimo átomo de carbono (CORRÊA, 2003; 

SUÁREZ-MAHECHA et al.,2002). A Figura 3 apresenta a estrutura química do ácido 

eicosapentaenoico (EPA) ω-3 e ácido araquidônico (AA) ω-6 com as respectivas 

numerações de suas insaturações. 
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(a) 

 

(b) 

 

 

(c) 

 

(d) 

 

(e) 

 

Figura 2- Estrutura química dos ácidos graxos mais importantes presentes no óleo de pescado: 

(a) ácido linoleico; (b) ácido linolênico; (c) ácido araquidônio; (d) acido eicosapentaenoico; (e) 

ácido docosahexaenóico (AHMED et al. 2009). 
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(a) 

 

(b) 

Figura 3 – Estrutura química das séries de ácidos graxos ω-3 e ω-6 respectivamente; (a) ácido 

eicosapentaenoico (EPA – C20:5) (ω-3); (b) ácido araquidônico (AA – C20:4) (ω-6). 

Fonte: Monte, (2010). 

 

O depósito de energia assim como a conformação das membranas 

celulares são as principais funções que os ácidos graxos poliinsaturados executam no 

organismo humano. A partir deles substâncias como as prostaglandinas, tromboxanos 

e leucotrienos são formados (LIU et al., 2006; GAMÉS-MEZA et al., 2003). As 

propriedades físicas e químicas dos AGPIs são determinadas pelo número e a posição 

das ligações. Os ácidos graxos ω-6 e ω-3 são ótimos reguladores dos processos 

biológicos. A complementação através da alimentação de AGPIs, principalmente EPA 

e DHA, diminui o risco de morte por problemas cardiovasculares além possuírem 

ações benéficas contra a hipertensão, arteriosclerose, arritmia e artrite (SUÁREZ-

MAHECHA et al., 2002; GAMÉS-MEZA et al., 2003; KLINKERSORN et al.,2004; LIU  

et al., 2006). 

 

2.5 Refino do óleo bruto de pescado 

O refino do óleo bruto é uma etapa necessária para melhorar as 

características de consumo. É através do refino que impurezas como fosfolipídios, 

ácidos graxos livres, pigmentos, produtos de oxidação lipídica entre outros compostos 

são removidos, fazendo com que o produto alcance um nível de pureza aceitável 

(BIMBO & CROWTHER, 1991; FERRARI, 1997). 
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O processo em que o óleo bruto é submetido para realização de seu refino, 

não altera o conteúdo dos ácidos graxos dos triacilgliceróis. Portanto, os principais 

objetivos do refino em óleos brutos são satisfazer os padrões de qualidade, 

proporcionar óleos mais purificados e com características de estabilidade no que diz 

respeito a cor, acidez, oxidação e sensorial . (FERRARI 1997; MORAIS, et al., 2001; 

HAFIDI et al.,2005; CREXI et al., 2007). A purificação do óleo bruto através do refino é 

composta principalmente pelas etapas de degomagem, neutralização, branqueamento 

e desodorização. A Figura 4 mostra o fluxograma completo com as etapas do refino do 

óleo bruto de pescado. 

                       Óleo Bruto  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Óleo Refinado  

Degomagem 

Neutralização 

Lavagens 

Desumidificação 

Branqueamento 

Desodorização 

 

Figura 4 - Fluxograma das etapas de refino do óleo bruto de carpa.  

Fonte: Brody (1965). 

 

2.5.1. Etapa de Degomagem 

 Os fosfolipídios, também chamados gomas, são os principais compostos 

entre os componentes menores que fazem parte do óleo bruto, são lipídios complexos, 

já que possuem além de ácidos graxos, um composto de fósforo em sua estrutura.  A 

etapa do refino que é destinada a retirar os fosfolipídios e substâncias afins do óleo 

bruto é chamada degomagem, onde através da hidratação de fosfolipídios hidratáveis 
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ocorre a separação dos não hidratáveis, uma vez que estes se tornam insolúveis no 

óleo e se decompõe (CREXI, 2005). A degomagem é realizada através de adição de 

água, soluções salinas ou ácidas, como por exemplo, o ácido fosfórico e o ácido 

cítrico. Estudos mostram que a degomagem ácida é mais eficiente (CARELLI et al., 

2002). 

2.5.2 Etapa de Neutralização 

Devido à adição de ácido fosfórico no processo de degomagem, aliado ao 

fato de existir ácidos graxos livres no óleo degomado, é necessário a realização da 

neutralização destes compostos. O teor de álcali a ser adicionado é equivalente a 

quantidade estequiométrica necessária para neutralizar os ácidos graxos livres, com 

certa quantidade em excesso. Neste processo, os ácidos graxos livres combinados 

com álcali formam sabões (NORRIS,1982; RITTINER, 1996; AZBAR & YONAR, 2004; 

HAFIDI et al., 2005). 

2.5.3 Etapa de Lavagem 

A etapa de lavagem tem o objetivo de remoção de sabões dissolvidos, o 

excesso de álcali que não reagiu e os resíduos de fosfolipídios que por ventura ainda 

estejam presentes no óleo (NORRIS, 1982; RITTNER, 1996). 

2.5.4 Etapa de Secagem 

Para um melhor desempenho da etapa de branqueamento é importante 

que o óleo esteja desprovido ao máximo de água. A umidade deve estar em torno de 

0,1% para o óleo ser considerado seco. Esta etapa pode ser realizada elevando a 

temperatura do óleo até 90ºC sob vácuo de 710 mmHg por um tempo médio de 10 min 

(CREXI et al, 2010). 

2.5.5 Etapa de Branqueamento 

Com o objetivo de remover ou promover a destruição dos pigmentos que 

dão cor ao óleo é feito o branqueamento do óleo. Para este fim, é utilizado uma 

mistura de adsorventes contendo carvão ativado e terra ativada, sendo que essa 

mistura é realizada devido ao alto valor comercial do carvão ativado em comparação 

com a terra ativada, portanto, essa mistura faz com que o processo tenha um custo 
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operacional mais baixo (MORAIS et al., 2001; MONTE, 2010). Pode ocorrer também 

nesta etapa, a remoção de traços de fosfolipídios, carotenoides, traços de metais, 

sabões residuais e mudança no estado de oxidação do óleo. A remoção destas 

impurezas requer o uso de materiais com alto poder de adsorção para atribuir 

qualidade ao óleo (KAYNAK et al., 2004; SABAH et al., 2007). 

 

2.7. Métodos de concentração de ácidos graxos poliinsaturados 

O óleo de pescado, por constituir uma importante fonte de ácidos graxos 

poliinsaturados, é usado preferencialmente como matéria-prima para preparar 

concentrados de ω-3 (CUNHA et al., 2007; CUNHA et al., 2009; PADILHA & RUIZ, 

2007). 

A procura por alimentos mais saudáveis nos últimos anos gerou um 

aumento potencial na comercialização de produtos contendo incorporações de 

concentrados de ω-3. Existem diferentes métodos físicos, químicos e enzimáticos que 

visam à obtenção de concentrados de ácidos graxos poliinsaturados a partir de óleo 

de pescado (CARVALHO et al., 2003; LIU et al., 2006). Dentre os métodos de 

concentração de óleos estão a cristalização por resfriamento, destilação molecular, 

extração fluídica supercrítica e concentração por lipase. Entretanto, a forma mais 

eficiente de obtenção de ácidos graxos poli-insaturados (AGPIs) é através da 

complexação com uréia (WANASUNDARA & SHAHIDI, 1999; LIU et al., 2006). 

 

2.7.1 Obtenção de ácidos graxos livres  

Através de uma reação orgânica chamada transesterificação, um éster é 

transformado em outro devido a troca do resíduo alcoxila, originando os ácidos graxos 

livres, essa reação contém monoacilgliceról e diacilgliceról como intermediários de 

reação.  Se esta reação ocorrer entre o éster original e um álcool ela é chamada de 

alcoólise (MEHER et al., 2006; MOURA et al., 2006; GERIS et al., 2007; CREXI et al. 

2012). A reação de alcoólise também é chamada de hidrólise química já que é 

responsável pela formação de ésteres metílicos, que após acidificação, também são 
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denominados de ácidos graxos livres (WANASUNDARA & SHAHIDI,1999; LIU et al., 

2006; MEHER et al., 2006; MOURA et al., 2006 ; GERIS et al., 2007). 

Através da Figura 5 é apresentada de forma geral a reação de alcoólise. 

 

Figura 5- Reação geral para a alcoólise de um triacilglicerol.  

Fonte: Geris et al. (2007). 

 

A reação de alcoólise e/ou hidrólise química é uma etapa importante na 

elaboração de concentrados de ácidos graxos poliinsaturados de óleos marinhos, 

através do método de complexação com uréia (WANASUNDARA & SHAHIDI, 1999; 

GAMEZ-MEZA et al.,2003; LIU et al., 2006). 

As condições da reação de hidrólise química dependem de alguns fatores 

como: concentração do catalisador, proporção de álcool em relação à massa de óleo, 

temperatura e tempo de reação (MOURA et al., 2006; MEHER et al., 2006; CREXI et 

al. 2012).  

Tratamentos diferentes para a reação de alcoólise foram estudados por 

Crexi et al. (2012) com o intuito de buscar melhores condições de obtenção de ácidos 

graxos livres para posterior obtenção de ácidos graxos poliinsaturados através da 

complexação com uréia. A melhor relação álcool-óleo de cabeças de carpa encontrada 

neste estudo foi de (39:1), concentração do catalisador (22%), temperatura de 60ºC e 

tempo de 1 h. 

Após a realização do procedimento de alcoólise e separação dos ácidos 

graxos livres, o rendimento da reação é determinado por gravimetria dos ácidos 

graxos livres em relação à massa de óleo utilizada. De acordo com a reação 

estequiométrica: um mol de óleo mais três moles de etanol é igual a um mol de éster 
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mais três moles de glicerol. Assim, a massa molar do óleo é igual à massa molar dos 

ésteres após separação do glicerol resultante da reação (CREXI et al., 2012). 

2.7.1.1 Massa Molar do Óleo 

Com a combinação entre o índice de saponificação (IS), lei de 

conservação das massas e a lei da composição definida pode-se determinar a massa 

molar do óleo de carpa (MM), utilizando a reação: (PADILHA, 2002, CREXI et al., 

2012) 

1mol de óleo + 3 moles de KOH = 3 moles ROO-K+ + 1 mol de glicerol 

A massa molar do óleo pode ser calculada a partir da Equação 2. 

 
IS

x
MM

1,563000
=

                                                                                   (2)
 

 

2.7.2 Método de Complexação com Uréia 

O método químico de obtenção de concentrados de AGPIs mais utilizado 

devido seu baixo custo operacional, e principalmente devido a sua eficiência é o 

método de complexação com uréia. A fundamentação deste método é baseada na 

separação pelo grau de instauração dos ácidos graxos, onde os mais saturados 

complexam mais com a uréia devido a estrutura que a uréia cristaliza quando resfriada 

(WANASUNDARA & SHAHIDI, 1999; LIU et al., 2006). 

A uréia quando resfriada à baixas temperaturas cristaliza-se em uma 

estrutura hexagonal de canais de diâmetro de 8 à 12 ºA. É nestes canais que os 

ácidos graxos saturados incorporam-se, proporcionando, a separação destes dos 

ácidos graxos insaturados. Os ácidos graxos insaturados não se incorporam na 

estrutura formada pela cristalização da uréia, pois suas insaturações apresentam 

dificuldades, devido seu maior volume, de ocuparem os canais formados 

(WANASUNDARA & SHADHI, 1999; LIU et al.,2006). Como neste método de 

separação, os ácidos graxos saturados adentram na estrutura formada pela uréia, o 

método também pode ser denominado método da inclusão (CARVALHO et al. 2003). 
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Para a realização da complexação com uréia adiciona-se aos ácidos 

graxos livres uma solução alcoólica de uréia, utiliza-se metanol ou etanol no preparo 

desta solução. A cristalização da solução de uréia e que contém os ácidos graxos 

saturados, e alguns monoinsaturados, é realizada sob resfriamento em um 

determinado tempo, após os ácidos graxos poliinsaturados são separados por 

filtração. A fração líquida ou não complexada com uréia é enriquecida com AGPIs ω-3. 

(WANASUNDARA & SHADHI, 1999; LIU et al.,2006). 

Alguns parâmetros são importantes para o estudo da complexação com 

uréia a fim de otimizar as condições de obtenção de AGPIs ω-3 , tais como: relação 

uréia-ácido graxo, temperatura de cristalização e tempo de cristalização. 

(WANASUNDARA & SHAHIDI 1999; LIU et al., 2006). 
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3. Material e Métodos 

3.1 Matéria-Prima 

A matéria-prima que foi utilizada nos experimentos foram vísceras de 

carpa (Cyprinus carpio) obtidas de um piscicultor residente do município de Roca 

Sales. Estas vísceras logo, após o abate dos peixes, foram imediatamente 

refrigeradas, e transportadas por viatura em recipientes plástico até o Laboratório de 

Operações/EQA/ FURG, onde foram estocados em embalagens plásticas em um 

freezer à temperatura de -18ºC.  

 

3.2. Procedimento Experimental 

3.2.1. Obtenção do óleo de pescado 

O processo termomecânico de elaboração de farinha de pescado para 

obtenção do óleo bruto de carpa seguiu o procedimento de Crexi et al. (2009), 

constituindo-se das seguintes etapas: cocção, prensagem e centrifugação. As vísceras 

foram descongeladas durante 12 h à temperatura ambiente. Na extração do óleo bruto 

foram utilizados 10 kg de vísceras de carpa sendo estas submetidas à cocção em 

autoclave (Rochedo - modelo Idealclave, Brasil), durante 30 min e temperatura entre 

95 e 100°C, seguida de prensagem para separação do licor de prensa dos sólidos.  

Para a separação do óleo bruto de carpa do licor de prensa foi realizada 

uma centrifugação, deste material, em centrífuga (Sigma modelo 6-15, D-37250, 

Alemanha), com rotação de 7000×g durante 20 min. 

 

3.2.2. Metodologia do Refino do óleo 

O óleo bruto obtido foi refinado através da metodologia descrita por Crexi 

et al. (2010). O refino seguiu as seguintes etapas: degomagem, neutralização, 

lavagem e branqueamento. 
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A etapa de degomagem foi realizada durante 30 min, a uma temperatura 

de 80°C e agitação de 600 rpm, com adição de 1,0% de ácido fosfórico (85%) em 

relação à massa do óleo. Após o óleo foi resfriado até a temperatura de 35ºC sob 

vácuo (700 mmHg), e a separação das gomas foi realizada por centrifugação à 

7000×g por 20 min. A etapa de neutralização iniciou-se com a determinação do índice 

de acidez do óleo degomado, logo após o óleo foi aquecido à 40ºC, sob vácuo (700 

mmHg). Foi adicionado NaOH 20%p/p (utilizando 4,0% de excesso em relação ao 

índice de acidez determinado após a degomagem). 

A massa de solução de NaOH a ser adicionado foi determinado pela 

Equação 4. 

                (4) 

Após neutralização do óleo, elevou-se a temperatura rapidamente à 80ºC 

para facilitar a separação da borra formada. Assim que a temperatura de 80ºC foi 

atingida, resfriou-se o óleo até 35ºC, sob vácuo. Após esse procedimento centrifugou-

se o óleo, para separação da borra, por 20 min e 7000×g.  

Na etapa de lavagem, foi adicionado 10% de água em relação a massa de 

óleo à 95°C, durante um tempo de contato de 10 min, com agitação de 500 rpm e 

temperatura do óleo sendo mantida a 50°C. Esta etapa foi repetida três vezes. A etapa 

de desumidificação teve a duração de 20 min, com uma temperatura entre 90ºC e 

95°C e agitação de 500 rpm. A etapa de desumidificação foi realizada pelo 

aquecimento do óleo neutralizado até 90 ºC, sob vácuo de 700 mmHg e agitação de 

100 rpm, até que não ocorresse mais evaporação (aproximadamente 10 min). Após o 

procedimento, desligou-se o aquecimento e esperou-se até a temperatura atingir 35ºC, 

sob vácuo.  

A etapa de branqueamento é realizada em duas partes. Inicialmente, a 

clarificação foi à temperatura de 70°C, agitação de 40 rpm e vácuo de 700 mmHg, 

com adição de 5% de adsorvente (mistura de terra ativada e carvão ativado na relação 

de 9:1), sendo o tempo de contato de 20 min. Após, foi feita a filtração do óleo em funil 

de Buchnner com uma pré-capa de terra diatomácea. Para a pré-capa foi utilizada a 

quantidade de terra diatomácea 0,5 kg/m2 de área filtrante. 
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3.2.3. Metodologia de obtenção de ácidos graxos livres  

O óleo branqueado de carpa foi submetido a reação de hidrólise química. 

Os ácidos graxos livres obtidos através da reação de hidrólise foram utilizados para o 

estudo da reação de complexação com uréia. 

Para a obtenção dos ácidos graxos livres foi utilizado um reator onde o 

óleo esteve sob agitação, aquecimento e vácuo. Foi adicionado ao óleo refinado de 

carpa antioxidante BHT (800 mg/kg), e uma solução de KOH em álcool etílico anidro,  

a reação ocorreu sob agitação de 600 rpm.   

As condições utilizadas na reação de hidrólise química foram as mesmas 

descritas por Crexi et.al, (2012), como sendo melhores para maiores rendimentos na 

obtenção de ácidos graxos livres: concentração do catalisador (22%), proporção molar 

álcool etílico/óleo (39:1), temperatura (60ºC) e tempo (1 h). 

Após o término da reação de hidrólise, a separação dos ácidos graxos 

livres foi realizada conforme procedimento descrito por Wanasundara & Shahidi 

(1999), sendo adicionada à mistura saponificada água destilada na quantidade de 

duas vezes o volume em relação à massa inicial de óleo. Para a extração da matéria 

insaponificável foi adicionado hexano (quatro vezes o volume de hexano em relação a 

massa de óleo inicial) este procedimento foi realizado duas vezes. A matéria 

insaponificável que contém hexano foi rejeitada.  

A matéria saponificável foi acidificada (pH=1,0) com HCl 6N. Após a 

mistura foi transferida a um funil de separação, e os ácidos graxos foram extraídos 

com adição de hexano (duas vezes o volume em relação à quantidade inicial de 

óleos). A camada de hexano, contendo os ácidos graxos livres, foi seca com sulfato de 

sódio anidro e o excedente foi removido a 40ºC, sob vácuo (700 mmHg), para 

recuperar os ácidos graxos livres. Estes foram armazenados à temperatura de -18ºC, 

para sua posterior utilização no estudo da obtenção dos concentrados de ácidos 

graxos poliinsaturados via complexação com uréia.  
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3.2.4 Metodologia da complexação com Uréia 

Para obtenção dos concentrados de ácidos graxos poliinsaturados foi 

utilizado banho termostatizado (Quimis modelo Q-304-264, Brasil) empregando 

mistura de álcool e água para se atingir as temperaturas de cristalização desejadas.  

Na reação de complexação com uréia, a mistura com os ácidos graxos e a solução de 

uréia em etanol aquoso 95% foi aquecida à temperatura de 60 a 70ºC, sob vácuo(700 

mmHg), com agitação até se obter uma mistura homogênea e límpida. Em seguida 

procedeu-se a etapa de cristalização. As relações da mistura ácido graxo-uréia, as 

temperaturas de cristalização e os tempo de cristalização foram definidos conforme a 

matriz do planejamento experimental fatorial apresentada na Tabela 1 da Metodologia 

Estatística (item 3.4). 

 A separação dos cristais formados (contendo ácidos graxos saturados) da 

fração líquida (contendo AGPIs) foi realizada por filtração à vácuo. A fração líquida foi 

diluída com volume igual de água destilada e acidificada a pH 4-5 com HCl 6N, após 

adicionou-se volume igual de hexano e agitou-se a mistura por 1 h, transferindo-a 

então para um funil separador. A camada de hexano foi lavada com água destilada 

(igual volume), e em seguida a água de lavagem foi separada e descartada.  Após foi 

adicionado sulfato de sódio anidro e o solvente restante foi removido a 40ºC, sob 

vácuo. 

 Os ácidos graxos da fração complexada (cristais) foram recuperados após 

a adição de igual volume de água destilada e acidificação a pH 4-5 com HCl 6N de 

maneira similar a fração não complexada.  As duas frações foram pesadas e 

separadas, e a porcentagem de recuperação de cada uma foi calculada conforme 

Wanasundara & Shahidi (1999). A Figura 6 apresenta o fluxograma simplificado da 

elaboração de concentrados em ω-3 por complexão com uréia. 
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Figura 6: Fluxograma da elaboração de concentrados em ω-3 por complexão com 

uréia 

 

3.3. Métodos Analíticos 

As análises utilizadas para a caracterização das vísceras de carpa foram: 

umidade (925.10) e proteína (960.52) conforme metodologia descrita por AOAC 

(1995), para a determinação de lipídios foi utilizado o método de Bligh & Dyer (1959). 

As metodologias analíticas utilizadas para os índices de caracterização dos 

óleos bruto e branqueado foram realizadas segundo os métodos AOCS (1980). Os 

índices foram: ácidos graxos livres (Ca 5a – 40), índice de iodo (Cd 1-25), índice de 

saponificação (Cd 36–76) e índice de peróxido (Cd 8-53). O valor de ácido 

tiobarbitúrico (TBA) foi realizado conforme método de Vyncke (1970). Todas as 

análises foram realizadas em duplicata.  
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O método utilizado para a determinação de ácidos graxos livres foi através 

de titulação da amostra (diluída em uma solução de éter-álcool etílico) com uma 

solução de hidróxido de sódio, utilizando como indicador fenolftaleina. Os resultados 

foram expressos em percentual de ácido oléico. Para a determinação do índice de 

peróxido , foi utilizada a titulação da amostra (diluída em uma solução de ácido 

acético-clorofórmio) com uma solução de tiossulfato de sódio. Os resultados foram 

expressos em meq/kg. Na determinação do índice de iodo, titulou-se a amostra diluída 

em uma solução de clorofórmio tratada com uma solução de Wijs iodeto de potássio, 

em uma outra de tiossulfato de sódio, usando solução de gel de amido como 

indicador. Os resultados foram expressos em cgI2/g. O método empregado para 

determinação do índice de saponificação foi o da titulação com ácido clorídrico da 

amostra diluída em uma solução de hidróxido de potássio, utilizando fenolftaleina 

como indicador.  Os resultados foram expressos em mg KOH/g. A determinação do 

valor de TBA foi realizada utilizando método espectrofotométrico (Quimis modelo Q-

108DRM, Brasil). Calculou-se o valor de TBA utilizando-se uma curva padrão obtida 

reagindo quantidades conhecidas de 1,1,3,3 tetrametoxipropano e TBA. Os resultados 

foram expressos como mgmalonaldeido (MDA)/kgamostra.   

Para avaliar as variações percentuais da reação de complexação com 

uréia, foi realizada a análise do perfil de ácidos graxos por cromatografia gasosa. As 

análises foram realizadas em um sistema cromatográfico (Shimadzu, GCMS-

QP2010Plus), equipado com injetor split/splitless acoplado com detector de massas. 

Temperaturas de operação do detector: interface, 280 ºC; e fonte a 230 ºC. Detecção 

no modo full scan com varredura m/z 30 até m/z 500, em um tempo de varredura de 

0,2 s. O modo de ionização utilizado foi o impacto de elétrons a 70 eV. As condições 

de operação do cromatógrafo foram: injetor, 250 ºC; coluna, 80 ºC (temperatura inicial, 

0 min); seguido de gradiente de 10 ºC/min até 180 ºC e depois 7 ºC/min até a 

temperatura final de 330 ºC; fluxo de gás He, 1,3 mL/min; pressão, 88,5 kPa; 

velocidade linear média, 42 cm/s; volume de injeção de 1 µL com razão de split de 

1:100. A coluna utilizada foi Crossbond 5% difenil/95% dimetil polisiloxano (30 m x 

0,25 mm x 0,25 µm, Restek). Os compostos foram identificados pelo tempo de 

retenção e também foi realizada a confirmação pelo espectro de massas. 

O preparo das amostras, para a cromatografia gasosa, foi realizado 

conforme o método de derivatização para amostras contendo alto percentual de ácidos 
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graxos livres. Neste método é retirada uma alíquota de 0,3 g de óleo e é adicionado 

3mL de trifluoreto de boro (BF3). A amostra então foi mantida à 70ºC durante 20 min, e 

então foi lavada em solução de água/hexano grau HPLC na relação (1:1). A água de 

lavagem foi descartada e a solução se hexano contendo os ácidos graxos foi então 

evaporada em rotaevaporador (Heidolph - modelo Laborota 4000) sob vácuo de 700 

mmHg e submersa em banho de glicerina à 40ºC. Após este procedimento 10 µL das 

amostras derivatizadas foram diluídas com 2 mL de hexano grau HPLC, e logo após 

injetadas no GC-MS em triplicata (n=3).  

 

3.4. Métodos Estatísticos 

Foi utilizado um planejamento experimental, do tipo fatorial 23, para 

determinar os fatores que influenciaram de forma significante, ao nível de 95% (p ≤ 

0,05), os experimentos da complexação com uréia, como também para verificar quais 

as faixas de valores desses fatores que apresentavam os melhores resultados (MYER, 

1976; BOX et al., 1978). 

Para reação de complexação com uréia os fatores estudados foram: 

relação uréia-ácido graxo (R), temperatura de cristalização (T) e tempo de 

cristalização (t). Os valores dos níveis dos fatores de estudo utilizados na reação de 

complexação com uréia foram determinados através de testes preliminares e da 

literatura (WANASUNDARA & SHADHI, 1999; LIU et al.,2006). 

As respostas consideradas para análise estatística dos resultados para a 

complexação com uréia foram: rendimento da fração líquida, percentual de ácidos 

graxos livres (%AGL) da fração líquida e o perfil de ácidos graxos.  

Em relação ao perfil graxo, foi analisado: o somatório de ácidos graxos 

saturados Σ(AGS); somatório de ácidos graxos monoinsaturados e poliinsaturados 

Σ(AGMI+AGPI); somatório de ácido graxo eicosapentaenoico e docosahexaenóico 

Σ(EPA+DHA). Também foram analisadas as variações percentuais dos concentrados 

após a separação de ácidos graxos saturados e insaturados, comparado ao óleo 

branqueado: %Σ(AGS); %Σ(AGMI+AGPI); %Σ(EPA+DHA). Os dados experimentais 
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foram analisados com o auxílio de softwares estatísticos. Foram realizadas réplicas 

dos experimentos para garantir a reprodutibilidade dos dados. 

O rendimento de percentual de ácidos graxos insaturados, poliinsaturados 

e saturados foram calculadas conforme apresenta a Equação 3 (CRÉXI et al., 2012).  

 

                               

( )
pagOB

pagOBpagC

Σ

Σ−Σ
=

100*

  (3) 

 

 sendo ΣpagC o percentual de ácidos graxos concentrados,ΣpagOB o percentual de 

ácidos graxos no óleo branqueado 

Para obtenção das respostas foi utilizado como ferramenta o software 

Statistica 7.0 (Statsoft, USA). Foram gerados os gráficos de Paretos que mostram a 

análise dos efeitos das variáveis estudadas, e os cubos de respostas para indicar as 

melhores condições.  

 

3.4.1. Planejamento Experimental 

Os experimentos para concentração dos ácidos graxos poliinsaturados 

através do método de complexação com uréia foram ordenados segundo a matriz de 

planejamento experimental fatorial para três variáveis independentes (23), apresentado 

na Tabela 1, onde são apresentadas as variáveis de estudo nas formas codificadas e 

dos valores reais: relação de ácido graxo/uréia; tempo de cristalização e temperatura 

de cristalização, com seus respectivos níveis.  
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Tabela 1- Matriz do planejamento experimental 23 utilizado para os experimentos de 

complexação dos ácidos graxos obtidos de óleo branqueado de carpa. 

Experimento 

Nº 

Relação Uréia/AG 

(R) Temperatura (T) Tempo (t) 

% codificado (ºC) codificado horas codificado 

1 2 -1 -12 -1 24 1 

2 6 1 -12 -1 24 1 

3 2 -1 -12 -1 14 -1 

4 6 1 -12 -1 14 -1 

5 2 -1 4 1 24 1 

6 6 1 4 1 24 1 

7 2 -1 4 1 14 -1 

8 6 1 4 1 14 -1 
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4. Resultados e Discussão 

 

4.1. Caracterização da matéria prima 

Os resultados da caracterização da matéria prima (vísceras de carpa) 

usada no processo termomecânico de farinha de pescado foram: conteúdo de 

umidade de 73 ± 1%, conteúdo de proteína de 14 ± 1% e conteúdo de lipídios de 13 ± 

1%.  Os resultados apresentados para a matéria prima utilizada neste trabalho foram 

similares aos de Crexi et al., 2009. Estes autores estudaram a composição proximal de 

vísceras de carpa, e obtiveram como resultados conteúdos de umidade, proteína e 

lipídios de aproximadamente 75%, 12% e 13%, respectivamente. As pequenas 

diferenças apresentadas podem estar relacionadas com a variabilidade da espécie, 

forma e tempo em que a matéria-prima utilizada foi armazenada. Fatores naturais 

como escassez de comida, ou fatores fisiológicos como desova ou migrações, também 

influenciam na composição química, ocorrendo maior variação da fração de lipídios 

(BORLONGAN & BENITEZ, 1992; DE SILVA et al., 1997). 

Foram recuperados 13,2 g e 10,9 g por 100 g de vísceras dos óleos brutos 

obtidos através do método Bligh & Dyer (1959) e processo termomecânico de farinha 

de pescado, respectivamente. Verifica-se que o rendimento de recuperação do óleo 

bruto (Equação 1) foi de 82,6%. Crexi et al.(2010) estudou a recuperação do óleo de 

vísceras de carpa obtendo quantidade máxima de óleo de aproximadamente 85%de 

recuperação, percentual próximo ao encontrado neste estudo. 

 

4.2. Caracterização Química dos Óleos Bruto e Branqueado 

A Tabela 2 mostra os valores encontrados para o índice de ácidos graxos 

livres (%AGL), índice de peróxidos (IP), índice de iodo (II), índice de saponificação (IS) 

e TBA para os óleos bruto, branqueado e do óleo obtido pelo método de Bligh & Dyer 

(1959) diretamente das vísceras de carpa. 

Os valores encontrados para o %AGL, IP,II IS e TBA estão na faixa de 

valores encontrados por Crexi et al. (2010) para óleo oriundo de vísceras de carpa 
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(Cyprinus carpio). As pequenas variações encontradas podem ser explicadas devido a 

variabilidade das amostras utilizadas para extração do óleo, tais como, sexo, tempo de 

armazenamento das vísceras, estação do ano em que foi realizada a captura dos 

pescados, alimentação dos peixes, entre outros.  

 

Tabela 2- Caracterização dos óleos brutos e branqueado obtidos das vísceras de 

carpa pelo processo termomecânico. 

Índices 
 

Óleo Bruto 

termomecânico 
Óleo Branqueado 

Óleo Bruto por 

Bligh Dyer 

AGL (%acido oleico) 2,7±0,2a   0,5±0,1b 3,2±0,3a 

IP(meq peroxide/ kg) 5,2±0,2a   3,0±0,2b 4,7±0,3a 

TBA (mgmalonaldeido//kgóleo) 7,1±0,2a   1,7±0,1b 2,3±0,2c 

II (cgI2/g)   108±1a   109±2a 109±2a 

IS (mgKOH/g)   201±1a   204±2a 202±1a 

* Valores médios ± erro padrão (em triplicata). Letras com sobrescritos diferentes na mesma 
linha apresentam diferença significativa (p ≤ 0,05). AGL: ácidos graxos livres; IP: índice de 
peróxidos; TBA;, ácido tiobarbitúrico; II: índice de iodo; IS: índice de saponificação 

 

A Tabela 2 mostra que os valores de %AGL, IP, , II e IS para os óleos 

brutos obtidos pelo processo termomecânico e óleo obtido pelo método de Bligh & 

Dyer (1959) não apresentam diferenças significativas (p > 0,05) ao nível de 

significância de 95%. Porém os valores de TBA foram diferentes (p ≤ 0,05), devido ao 

aquecimento das vísceras no processo termomecânico, o que promoveu a oxidação 

lipídica, com decomposição de hidroperóxidos e formação de produtos secundários de 

oxidação como aldeídos, cetonas e álcoois. 

Verifica-se também através do teste de Tukey, que existe diferença 

significativa (p ≤ 0,05) para o percentual de ácidos de graxos livres, índice de 

peróxidos e TBA quando se compara o óleo bruto com o óleo branqueado das 

vísceras de carpa. Estes índices apresentaram reduções em seus valores, devido às 
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etapas de degomagem, neutralização e branqueamento, que tem por finalidade 

melhorarem a qualidade do óleo.  

O percentual de ácidos graxos livres (%AGL) obtido para óleo bruto de 

vísceras de carpa (Tabela 2) ficou um pouco abaixo do encontrado na literatura que é 

de 3,35% (CREXI et al., 2009, 2010). Isto se deve, provavelmente, por se tratarem de 

amostras diferentes, que não foram submetidas às mesmas condições de 

alimentação, abate, tempo de armazenamento ou outros fatores. O percentual de 

ácidos graxos livres para o óleo branqueado das vísceras de carpa apresentaram 

valores próximos aos valores encontrados por Crexi et al., (2010), que foram ao redor 

de  0,45%. 

Em relação ao índice de peróxido, a Tabela 2 mostra que este valor para o 

óleo branqueado de carpa está abaixo do limite máximo adequado para sua utilização 

ena reação de alcoólise e consumo, segundo Moura et al. (2006), que é de 10 

meqperóxido/kg.   Para o ácido tiobarbitúrico (TBA), os valores  encontrados,  também 

estão próximos aos apresentados por Crexi et al. (2010) nos óleos bruto e branqueado 

de vísceras de carpa que foram de 6,7 e 1,5 mgmalonaldeído/kgóleo, respectivamente.  

Os valores dos índices de saponificação e iodo (Tabela 2) para os óleos 

bruto e branqueado não foram significativamente diferentes (p > 0,05). Isto era 

esperado, pois as etapas do refino (degomagem, neutralização e branqueamento) não 

afetam a composição de ácidos graxos dos triacilgliceróis. Crexi et al. (2010) 

encontraram para óleo branqueado de vísceras de carpa índices  de  saponificação e 

de iodo respectivamente de 205 mgKOH/g e de 115 cgI2/g, os quais são próximos aos 

encontrados neste estudo.. Com o índice de saponificação (Tabela 2), foi determinada 

a massa molar para o óleo de carpa através da Equação 2. O valor encontrado foi de 

834,3 g/gmol. 

 

4.3. Rendimentos de percentuais de ácidos graxos livres obtidos por  

complexação com uréia. 

A Tabela 3 mostra os rendimentos percentuais (%Rend) e os %AGL 

obtidos após as filtrações que sucederam a etapa da complexação com uréia. A 
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filtração foi realizada para separação da fração líquida (não complexada com uréia e 

enriquecida de ácidos graxos poliinsaturados ω-6 e ω-3) e da fração sólida 

(complexada e enriquecida com ácidos graxos saturados).  

Tabela 3 – Rendimentos e percentuais de ácidos graxos livres das frações após 

complexação com uréia dos ácidos graxos de óleo branqueado de carpa. 

Experimento 

Nº 
%Rend (L) %Rend (S) %AGL (L) %AGL (S) 

1 45,20±0,1 32,24±0,2 35,90±0,3 35,49±0,4 

2 68,80±0,3 31,20±0,2 30,05±0,3 31,87±0,4 

3 44,88±0,2 31,44±0,1 42,49±0,4 42,19±0,1 

4 65,38±0,2 34,61±0,3 35,79±0,1 35,88±0,2 

5 38,00±0,1 49,00±0,2 42,87±0,3 37,81±0,1 

6 54,24±0,2 41,72±0,2 34,32±0,2 34,32±0,3 

7 60,48±0,2 29,04±0,3 38,91±0,3 37,60±0,04 

8 38,44±0,1 48,08±0,1 36,82±0,4 37,50±0,3 

Valores médios ± erro padrão (experimentos em duplicada e análises em triplicata).%REND 
(L), percentual de rendimento líquido (não complexada com uréia); %REND (S, percentual de 
rendimento retida na ureia (fase sólida); %AGL, percentual de ácidos graxos livres.  

 

Foi realizada a análise da variância com os dados da Tabela 3 para as 

respostas consideradas (%Rend e %AGL), da fração líquida não complexada com 

uréia. As tabelas do Quadros de Anova estão apresentadas no Apêndice.  A Figura 7 

do gráfico de Paretos mostra os efeitos dos fatores de estudo R (relação); T 

(temperatura) e t (tempo) sobre o rendimento percentual das frações não complexadas 

com uréia. 

Na Figura 7 é possível verificar que todos os efeitos principais e suas 

interações foram significativos, ao nível de 95% (p ≤ 0,05), para a resposta 

Rendimentos percentuais (%Rend) das frações não complexadas. A interação T×R 

exerceu grande influência na obtenção de melhores rendimentos de fração líquida. 

Através dos efeitos gerados observa-se que o efeito principal de R (relação uréia/AG) 
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apresenta um comportamento diretamente proporcional ao rendimento, enquanto o 

efeito principal T (temperatura de cristalização) apresenta um comportamento 

inversamente proporcional. Também a relação uréia/AG exerceu maior influência, 

quando as variáveis são analisadas individualmente, do que as demais, e que o efeito 

principal de t (tempo de cristalização) apesar de ser significativo ao nível de 

significância de 95% exerceu uma influência muito pequena quando comparado com a 

interação entre T×R.   

 

 

Figura 7- Gráfico de Paretos para efeitos das variáveis de estudo sobre os 

rendimentos percentuais das frações não complexadas com uréia dos ácidos graxos 

obtidos de óleo de carpa. 

 

Assim como os rendimentos percentuais (%Rend) das frações não 

complexadas com uréia, o percentual de ácidos graxos livres (%AGL) nestas frações 

também indica teoricamente onde se atinge uma quantidade maior de ácidos graxos 

poliinsaturados. A Figura 8 mostra o gráfico de Paretos da análise dos efeitos 

relacionados a T, R e t sobre a resposta percentual de ácidos graxos livres nas frações 

não complexadas. 
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Figura 8- Gráfico de Paretos para os efeitos das  variáveis de estudo sobre o %AGL 

da fração não complexada com uréia dos ácidos graxos obtidos de óleo de carpa. 

 

Observa-se através da Figura 8, de forma similar a resposta %Rend, que 

todos os efeitos principais e suas interações foram significantes (p ≤ 0,05) na resposta 

%AGL da fração não complexada. Também que existiu uma grande influência da 

relação uréia/AG sobre a fração não complexada. Esta relação apresenta um 

comportamento inversamente proporcional ao percentual de ácidos graxos livres, o 

que já era esperado, uma vez que quanto maior a relação uréia/AG maior será a 

concentração de uréia no meio, ocasionando uma maior probabilidade de 

aprisionamento em sua estrutura de ácidos graxos livres saturados, fazendo com que 

estes fiquem retidos na fase sólida, diminuindo o percentual de ácidos graxos livres na 

fase líquida. A interação entre a temperatura e tempo apresentam efeitos 

significativos, porém em uma intensidade menor quando em comparação com a 

relação uréia/AG. 

As Figuras 9 e 10 mostram as duas frações de um mesmo experimento, 

uma frasco contendo a fração que não foi complexada com uréia (fase líquida, 

enriquecida de ácidos graxos poliinsaturados ω-6 e ω-3), e outro frasco com a fração 

complexada com uréia (enriquecida com ácidos graxos saturados). A Figura 10 

mostra, de forma visual, a diferença de fluidez que ocorre à temperatura ambiente 

entre a fração não complexada com uréia e a fração complexada. 
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(a) Líquida                               (b) Sólida  

Figura 9 - Fração líquida (a) e fração sólida (b) do experimento nº 2 da complexação 

com uréia dos ácidos graxos obtidos de óleo de carpa.  

    

Figura 10 - Diferença visual de fluidez à temperatura ambiente dos ácidos graxos 

poliinsaturados em comparação aos ácidos graxos saturados após complexação com 

uréia. 

 

4.4. Análise dos perfis de Ácidos Graxos: 

Os rendimentos percentuais (%Rend) da fase não complexada com uréia e 

do percentual de ácidos graxos livres (%AGL) fornecem uma garantia qualitativa da 

concentração de ácidos graxos poliinsaturados, essas respostas, porém, não 

oferecem de forma quantitativa o quão eficaz é este método. A Tabela 4 mostra o perfil 

de ácidos graxos dos óleos bruto e branqueado, das oito frações não complexadas 

com uréia e da fração saturada (referente à melhor condição encontrada para as 

frações não complexadas).  
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Tabela 4 – Perfis de ácidos graxos do óleo bruto, do óleo branqueado, das oito frações líquidas e da fração sólida da melhor condição 
líquida. 

 
* Valores médios ± erro padrão (em triplicata).  
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As classes de lipídios do óleo de carpa nas etapas do refino são 

apresentadas na Tabela 5. 

Tabela 5 - Classe de lipídios (% total de ácidos graxos) nos óleos bruto, refinado, e 

experimentos de complexação realizados. 

Ácido Graxo 

Óleo 

bruto 

(%) 

Óleo  

branq.    

(%) 

Concentrados (%) 

1L 2L 3L 4L 5L 6L 7L 8L 4S 

ΣAGS 28,0 28,1 20,1 12,1 17,35 8,81 24,69 9,77 24,54 12,31 48,45 

Σ(AGMI+AGPI) 67,3 64,47 74,3 82,8 77,2 85,24 69,8 84,42 70,05 82,29 40,28 

Σ(EPA+DHA) 2,42 2,39 7,2 8,73 7,58 9,43 5,95 8,79 5,79 7,64 3,83 

ΣAGS; somatório de ácidos graxos saturados; Σ(AGMI+AGPI): somatório de ácidos graxos 
mono e poliinsaturados; Σ(EPA+DHA): somatório de eicosapentaenoico e 
docosahexaenóico.1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L e 8L são as frações líquidas (não complexadas) 
dos respectivos experimentos; 4S é a fração sólida da melhor condição líquida da complexação 
Experimento nº4). 

 

Na Tabela 5, a fração 4L (fração líquida do exp. nº 4) foi a que apresentou 

menor percentagem de ΣAGS, obtendo valores abaixo de 10%. Este experimento 

também é responsável pela maior percentagem tanto para o Σ(AGMI+AGPI) como 

para o Σ(EPA+DHA), apresentando percentagens respectivamente de 85,2% e 9,4%. 

Na fração 4S (fração sólida do exp. nº 4) foi encontrado um grande percentual de 

ácidos graxos saturados (acima de 48%) e teores menores de Σ(AGMI+AGPI) e 

Σ(EPA+DHA), aproximadamente 40% e 4% respectivamente.  

Através da análise estatística dos dados da Tabela 5, para as respostas 

ΣAGS, Σ(AGMI+AGPI) e Σ(EPA+DHA), da fração líquida não complexada com uréia, 

foram obtidos os Quadros de Anova (que estão apresentados no Apêndice), e os 

gráficos de Paretos e os cubos de respostas (mostrados nas Figuras 11-16). 

 Através da Figura 11 (gráfico de Paretos) pode-se observar que todos os 

efeitos principais e suas interações foram significativos (p ≤ 0,05) para a resposta 

ΣAGS da fração não complexada.  Nesta figura também é destacada a grande 

influência que o efeito principal da relação uréia/AG exerceu nesta resposta em 

relação aos demais efeitos das variáveis. Esta influência foi inversamente proporcional 

ao ΣAGS para as frações líquidas, pois ao aumentar a relação, a quantidade de ácidos 
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graxos saturados nas frações líquidas diminui, pois estes ficam retidos na uréia com 

maior facilidade. A temperatura apresentou-se como o segundo fator de maior 

influência. Ela é relacionada de forma diretamente proporcional aos ácidos graxos 

saturados nas amostras não complexadas com uréia, uma vez que temperaturas 

maiores dificultam a cristalização da uréia, fazendo com que estes ácidos graxos 

sejam menos complexados, aumentando seus teores na fração líquida (não 

complexada). O tempo exerce um efeito muito pouco significativo quando comparado 

com a relação uréia/AG e a temperatura.  

 

 

Figura 11 – Gráfico de Paretos dos efeitos das variáveis de estudo sobre o  ΣAGS da 

fração não complexada com uréia dos ácidos graxos obtidos de óleo de carpa. 

 

A Figura 12 apresenta o cubo de resposta dos experimentos das frações 

líquidas para o ΣAGS da fração não complexada, onde as arestas representam as 

variáveis e seus respectivos níveis, e nos vértices são apresentadas as respostas 

teóricas obtidas pela análise estatística. É possível observar, ao analisar a relação 

uréia/AG, que ao aumentar os níveis dos experimentos de -1 (2:1) para +1(6:1) houve 

uma diminuição do percentual de ΣAGS, ou seja um decréscimo de 7,75% na 

concentração dos ácidos graxos saturados nas amostras líquidas. Ao aumentar os 

níveis de temperatura de -1 (-12ºC) para +1 (4ºC), ocorreu um aumento da 

concentração de ΣAGS de cerca de 7,96%. Já em relação ao tempo de cristalização 
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ocorreu pouca diferença significativa no percentual de ΣAGS  ao aumentar os níveis 

de tempo de -1 (14 h) para +1 (24 h).  

 

Figura 12 – Cubo de resposta das variáveis de estudo em função do ΣAGS em relação 

as frações não complexadas com uréia dos ácidos graxos obtidos de óleo de carpa. 

As Figuras 13-16 apresentam a análise estatística referente ao 

Σ(AGMI+AGPI) e Σ(EPA+DHA). Neste estudo verifica-se o grande efeito que a relação 

uréia/AG apresenta na concentração os ácidos graxos mono e poliinsaturados 

(Σ(AGMI+AGPI)), e entre os poliinsaturados o eicosapentaenoico (EPA) e o 

docosaexaenoico (DHA).  

Para  Σ(AGM+AGPI) e Σ(EPA+DHA), Figuras 13 e 14 (gráficos de Paretos) 

respectivamente, ao contrário do que ocorreu nos ácidos graxos saturados (Σ AGS 

nas frações líquidas, a relação uréia/AG é diretamente proporcional, e apresentou um 

efeito muito superior as demais variáveis em relação a este estudo. A medida que 

aumentou a concentração de uréia na etapa de complexação, diminuiu a quantidade 

de saturados nas frações não complexadas, o que fez aumentar a concentração de 

ácidos mono e poliinsaturados nas frações líquidas. A temperatura foi outro fator 

importante, embora com menor influência do que a relação uréia/AG.  A temperatura foi 
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inversamente proporcional ao Σ(AGMI+AGPI) e Σ(EPA+DHA), pois, ao diminuir a 

temperatura facilita-se a cristalização da uréia, retendo mais facialmente os ácidos 

graxos saturados.   

 

 

Figura 13 – Gráfico de Pareto dos efeitos das variáveis de estudo sobre o 

Σ(AGMI+AGPI) na fração não complexada com uréia dos ácidos graxos obtidos de 

óleo de carpa. 

 

 

Figura 14 – Gráfico de Pareto dos efeitos das variáveis de estudo sobre o 

Σ(EPA+DHA) na fração não complexada com uréia dos ácidos graxos obtidos de óleo 

de carpa. 



 

 

 

41 

 

A partir da Figura 16 é possível observar o comportamento do 

Σ(EPA+DHA) ao se variar os fatores de estudo em relação as frações não 

complexadas com uréia. Quando a relação uréia/AG foi aumentada do nível     -1(2:1) 

para o +1(6:1), ocorreu um aumento de 2,08% no Σ(EPA+DHA). Assim como ao 

diminuir a temperatura de cristalização de +1(4ºC) para -1(-12ºC), ocorreu um 

aumento do Σ(EPA+DHA) de 2,15%. O tempo mais uma vez se mostrou pouco 

significativo em comparação as outras variáveis, já que ao variar o tempo do nível -

1(14 h) para +1(24 h) apresentou um aumento de apenas 0,55%.  

 

Figura 15 - Cubo de resposta das variáveis de estudo em função de Σ(AGMI+AGPI) 

em relação as frações não complexadas com uréia dos ácidos graxos obtidos de óleo 

de carpa. 

 

A partir da Equação 3 é possível calcular os percentuais de variação das 

frações líquidas, ao comparar os concentrados com o óleo branqueado. A Tabela 6 

apresenta os percentuais de variação das oito frações não complexadas com ureia 

referentes aos oito experimentos realizados, e mais a fração complexada com uréia da 

melhor condição encontrada. 
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Figura 16 - Cubo de resposta das variáveis de estudo em função do Σ(EPA+DHA) em 

relação as frações não complexadas com uréia dos ácidos graxos obtidos de óleo de 

carpa. 

Tabela 6 – Percentual de Variação das classes de lipídios das frações líquidas não 

complexadas em relação ao óleo branqueado.  

%Variação 1L 2L 3L 4L 5L 6L 7L 8L 4S 

%Σ AGS -28,5 -57,0 -38,4 -68,7 -12,3 -65,3 -12,8 -56,2 72,0 

%Σ(AGMI+AGPI) 15,2 30,4 21,1 34,4 10,7 33,1 10,4 29,7 -36,5 

%Σ(EPA+DHA) 205,4 265 217,1 294,5 148,9 267,7 142,2 219,6 60,2 

ΣAGS; somatório de ácidos graxos saturados; Σ(AGMI+AGPI): somatório de ácidos grados 

mono e poliinsaturados; EPA: eicosapentaenóico; DHA: docosahexaenóico. 

 

Ao analisar as variações dos ácidos graxos saturados, é possível verificar 

na Tabela 6 um decréscimo que varia, aproximadamente, desde 12% até um máximo 

de 69%. É observado também, que na fração complexada com uréia 4S (experimento 

nº 4) houve um grande aumento de ácidos graxos saturados em relação ao óleo 

branqueado, este aumento foi de 72%. Para a variação %Σ(AGMI+AGPI) houve em 
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todas as frações não complexadas um aumento em relação ao óleo branqueado. Este 

aumento ficou entre 10% e 35%. Crexi et al. (2012) obteve aumento do percentual de 

variação %Σ(AGMI+AGPI) de 31,4%. O aumento do percentual de variação 

%Σ(EPA+DHA) variou entre 142% à 295% nas frações líquidas.  

Foi realizada uma análise de variância com os dados da Tabela 6, para as 

respostas de variações percentuais das classes de lipídios das frações líquidas não 

complexada com uréia em relação ao óleo branqueado: %(ΣAGS), %Σ(AGMI+AGPI) e 

%Σ(EPA+DHA). Foram obtidos os Quadros de Anova (apresentados no Apêndice), e 

os gráficos de Paretos e os cubos de respostas (mostrados nas Figuras 17-22). 

A Figura 17 (gráfico de Paretos) apresenta a análise dos efeitos das 

variáveis estudadas (T, R, t) e suas interações sobre os óleos não complexados pela 

uréia. É observada a grande influência que a relação uréia/AG exerce no percentual 

de variação de ácidos graxos saturados (%ΣAGS). Essa relação é inversamente 

proporcional, uma vez que ao aumentar esta relação o rendimento dos ácidos graxos 

diminuiu nas frações não complexadas de uréia. A explicação se dá no fato de ao 

aumentar a concentração de uréia, cria-se um meio favorável para a inclusão dos 

ácidos graxos saturados nos vacúolos criados pela cristalização da uréia,  

impossibilitando estes ácidos de fluírem para a fração não complexada que foi filtrada. 

 

Figura 17 – Gráfico de Paretos dos efeitos das variáveis de estudo sobre o %ΣAGS na 

fração não complexada com uréia dos ácidos graxos obtidos de óleo de carpa. 
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Na Figura 18 do cubo de resposta é possível verificar o comportamento do 

rendimento %ΣAGS nas frações líquidas ao se variar os fatores de estudo. Quando a 

relação uréia/AG foi aumentada do nível -1(2:1) para o +1(6:1) ocorreu um decréscimo 

de 27,5% no rendimento %ΣAGS nas frações líquidas, assim como diminuindo os 

níveis da temperatura de cristalização de +1(4ºC) para -1(-12ºC) ocorreu também uma 

diminuição do rendimento %ΣAGS de 28,4%. O tempo, apesar de significativo a nível 

de significância de 95%, não alterou de forma relevante quando em comparação às 

outras variáveis, já que ao variar o tempo do nível -1(14 h) para +1(24 h) apresentou 

uma diminuição de apenas 2,4% no rendimento %AGS das frações não complexadas 

com ureia.  

 

Figura 18 - Cubo de resposta das variáveis de estudo em função do rendimento  

%ΣAGS nas frações não complexadas com uréia dos ácidos graxos obtidos de óleo de 

carpa. 

 

As Figuras 19-22 apresentam a análise dos efeitos das variáveis T, R e t e 

suas interações, em relação ao comportamento dos rendimentos: %Σ(AGPI+AGPI) e 

%Σ(EPA+DHA), respectivamente.  
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Em todos estes casos foi observado um comportamento semelhante nos 

gráficos de Paretos (Figuras 19-20) para as respostas analisadas, sendo que todos os 

efeitos principais e suas interações foram significativos ao nível de 95% (p ≤ 0,05). O 

efeito principal da relação uréia/AG mostrou-se a variável mais influente entre todas as 

outras estudadas. A temperatura foi a segunda variável independente que mais 

influenciou no rendimento percentual dos AGMIs e AGPIs, e entre estes os EPA+DHA. 

O tempo se mostrou pouco significativo quando comparados às demais variáveis. 

Através da Figura 21 é possível verificar o comportamento do rendimento 

%Σ(AGMI+AGPI) ao se variar os fatores de estudo em relação as frações não 

complexadas com uréia. Quando a relação uréia/AG foi aumentada do nível -1(2:1) 

para o +1(6:1) ocorreu um aumento de 12,5% no rendimento %Σ(AGMI+AGPI). Assim 

como, diminuindo a temperatura de cristalização de +1(4ºC) para -1(-12ºC) ocorreu um 

aumento do rendimento %Σ(AGMI+AGPI) de 12,4%. O tempo mais uma vez se mostra 

pouco significativo em comparação as outras variáveis, já que ao variar o tempo do 

nível -1(14h) para +1(24h), ocorreu um aumento de apenas 1,0%.  

 

 

Figura 19 – Gráfico de Paretos dos efeitos das variáveis de estudo sobre o 

%Σ(AGMI+AGPI) na fração não complexada com uréia dos ácidos graxos obtidos de 

óleo de carpa. 
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Figura 20 – Gráfico de Paretos dos efeitos das variáveis de estudo sobre o rendimento 

%Σ(EPA+DHA) na fração não complexada com uréia dos ácidos graxos obtidos de 

óleo de carpa. 

 

 

Figura 21 – Cubo de resposta das variáveis de estudo em função do rendimento 

%Σ(AGMI+AGPI) nas frações não complexadas com uréia dos ácidos graxos obtidos 

de óleo de carpa. 
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Através da Figura 22 é possível avaliar o rendimento %Σ(EPA+DHA) ao se 

variar os fatores de estudo. Quando a relação uréia/AG foi aumentada do nível -1(2:1) 

para o +1(6:1), ocorreu um aumento de 62,7% neste rendimento. Assim como, 

diminuindo a temperatura de cristalização de +1(4ºC) para -1(-12ºC) ocorreu um 

aumento do Σ(EPA+DHA) de 89,6%. O tempo se mostrou significativo, porém, 

demonstrou pouca influência em comparação as outras variáveis.  

 

Figura 22 – Cubo de resposta das variáveis de estudo em função do rendimento 

%Σ(EPA+DHA) nas frações não complexadas com uréia dos ácidos graxos obtidos de 

óleo de carpa. 

A partir dos resultados obtidos pela análise estatística, o experimento nº 4 

foi o que apresentou os melhores resultados, sendo as condições de trabalho: maior 

relação de uréia/AG (R = 6:1), a menor temperatura (T = -12ºC) e o menor tempo (t = 

14 h). Analisou-se as seguintes classes de lipídios: ΣAGS que apresentou menor 

percentual retido entre as frações não complexadas com uréia ( 8,8%); Σ(AGMI+AGPI) 

que apresentou o maior percentual destas classes de lipídios (85,2%), e Σ(EPA+DHA) 

que apresentou maior percentual 9,4%. Também foi verificada a alta eficiência do 

método de complexação com uréia pelo altos teores de ácidos graxos saturados 

contidos na fração cristalizada (sólida) do experimento nº 4L e nº 4S. 
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5. Conclusão 

O rendimento do óleo bruto obtido das vísceras de carpa pelo processo 

termomecânico foi de 82,6%. O óleo bruto e o óleo obtido pelo método Bligh & Dyer 

não apresentaram diferença (p > 0,05) quanto aos índices de caracterização. Porém 

foi verificada diferença significativa ao nível de significância de 95% (p ≤ 0,05) nos 

ácidos graxos livres (%AGL), peróxidos (IP) e TBA para o óleo branqueado, isso foi 

devido as etapas de refino que melhoraram as características do óleo.  

Ao analisar as frações líquidas (não complexadas e ricas com ácidos 

graxos poliinsaturados) e sólidas (complexadas e ricas em ácidos graxos saturados), 

após o método da complexação com uréia, observou-se um maior rendimento e maior 

acidez das frações não complexadas nos experimentos com a maior relação de 

uréia/AG (R = 6:1) e a menor temperatura (T= -12ºC). Ficou evidenciado que o tempo 

é a variável que menos influenciou no rendimento de recuperação dos óleos nas 

frações não complexadas com uréia. A interação temperatura/relação uréia-AG 

mostrou-se muito significativa na recuperação de ácidos graxos poliinsaturados. 

Os perfis graxos do óleo bruto e do óleo branqueado não apresentaram 

diferenças significativas (p > 0,05) em praticamente todos os ácido graxos contidos 

neles. Os óleos das oito frações líquidas e da fração sólida, obtidas na complexação 

com uréia, apresentaram diferenças significativas na maioria dos conteúdos de EPA e 

DHA. A variação percentual de ácido graxos saturados (%ΣAGS) obtidos nas frações 

não complexadas com uréia, verificou-se a alta influência da relação uréia/AG sendo 

de forma inversamente proporcional. A temperatura e a interação entre temperatura e 

relação uréia/AG foram significantes, porém em menor intensidade.  Ao se aumentar a 

relação uréia/AG de (2:1) para (6:1) ocorreu uma diminuição na variação percentual 

%ΣAGS de 27,5%. Em relação a temperatura, ocorreu um decréscimo de 28,4% 

na%ΣAGS ao diminuir de 4ºC para -12ºC. Ao se variar o tempo de 14 h para 24 h, a 

%ΣAGS alterou-se muito pouco quando comparado com as demais variáveis. 

O percentual de variação dos ácidos graxos mono e poliinsaturados 

(%Σ(AGMI+AGPI)), ao se aumentar a relação de uréia/AG de (2:1) para (6:1) ocorreu 

um aumento de 12,5%. Também ocorreu um aumento de 12,4% quando diminui a 

temperatura de 4ºC para -12ºC. O tempo foi pouco influente, já que a variação de 14 h 

para 24 h ocorreu apenas um aumento de 1,0%. Já para a variação percentual de 

eicosapentaenoico e docosahexaenóico (%Σ(EPA+DHA)) ocorreu um aumento de 

62,7% quando aumentou a relação uréia/AG de (2:1) para (6:1). A diminuição a 
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temperatura de 4ºC para -12ºC levou a um aumento de 89,6% da %Σ(EPA+DHA). O 

tempo se mostrou significativo, aumentando em 21,5% a%Σ(EPA+DHA), quando foi 

de 14 h para 24 h de cristalização. 

Portanto, para os experimentos realizados, conclui-se que as condições de 

maior relação de uréia/AG (R = 6:1), a menor temperatura (T = -12ºC) e o menor 

tempo (t = 14 h) foram as que apresentaram melhores resultados para a obtenção de 

concentrados de ácidos graxos mono e poliinsaturados (85,2%), e entre estes os 

EPA+DHA (9,4%).  
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As Tabelas 6 à 11 apresentam as análises de Tukey referente ao 

percentual de ácidos graxos livres (%AGL), índice de peróxido (IP), ácido tiobarbitúrico 

(TBA), índice de iodo (II) e índice de saponificação (IS) apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 6 - Valores referentes à análise de Tukey para o %AGL. 

    Óleo Bruto Óleo Branqueado Óleo Bligh Dyer 

Óleo Bruto   - 0,000243 0,066955   
Óleo 
Branqueado 

0,000243 - 0,000229 
  

Óleo Bligh Dyer 0,066955 0,000229 -   
 

 

Tabela 7- Valores referentes à análise de Tukey para o IP. 

    Óleo Bruto Óleo Branqueado Óleo Bligh Dyer 

Óleo Bruto   - 0,000240 0,057536   

Óleo Branqueado 0,000240 - 0,000359   

Óleo Bligh Dyer 0,057536 0,000359 -   
 

 

Tabela 8 - Valores referentes à análise de Tukey para o TBA. 

    Óleo Bruto Óleo Branqueado Óleo Bligh Dyer 

Óleo Bruto   - 0,000227 0,000227   

Óleo Branqueado 0,000227 - 0,012961   

Óleo Bligh Dyer 0,000227 0,012961 -   
 

 

Tabela 9 - Valores referentes à análise de Tukey para o II. 

    Óleo Bruto Óleo Branqueado Óleo Bligh Dyer 

Óleo Bruto   - 0,000637 0,015608   

Óleo Branqueado 0,000637 - 0,015608   

Óleo Bligh Dyer 0,015608 0,015608 -   
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Tabela 10 - Valores referentes à análise de Tukey para o IS. 

    Óleo Bruto Óleo Branqueado Óleo Bligh Dyer 

Óleo Bruto   - 0,001049 0,585529   

Óleo Branqueado 0,001049 - 0,002153   

Óleo Bligh Dyer 0,585529 0,002153 -   
 

As Tabelas 11 à 20 apresentam a análise de variância dos efeitos 

principais e suas interações sobre o rendimento percentual e %AGL das frações não 

complexadas com uréia, assim como para o ΣAGS,Σ(AGMI+AGPI),Σ(EPA+DHA) e 

rendimentos: %ΣAGS, %Σ(AGMI+AGPI), %Σ(EPA+DHA), %EPA, %DHA.  

 

Tabela 11: Análise de variância dos efeitos da temperatura, relação uréia/AG e tempo 

sobre o percentual de rendimento das frações não complexadas com uréia (frações 

líquidas). 

  SQ GL MQ Teste F P 

T 270,3558 1 270,3558 6519,5070 <0,001 

R 353,3460 1 353,3460 8520,7778 <0,001 

t 1,7096 1 1,7096 41,2252 <0,001 

TxR 618,6413 1 618,6413 14918,2518 <0,001 

Txt 26,2913 1 26,2913 634,0017 <0,001 

Rxt 413,4106 1 413,4106 9969,2071 <0,001 

Falta de 
Ajuste 

313,3785 1 313,3785 7556,9798 <0,001 

Erro Puro 0,3317 8 0,0415 
  

Total 1997,4647 15 
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Tabela 12: Análise de variância dos efeitos da temperatura, relação uréia/AG e tempo 

sobre o percentual de %AGL das frações não complexadas com uréia. 

  SQ GL MQ Teste F P 

T 19,3160 1 19,3160 59433,9231 <0,001 

R 134,7921 1 134,7921 414744,9231 <0,001 

T 29,4306 1 29,4306 90555,7692 <0,001 

TxR 0,9312 1 0,9312 2865,3077 <0,001 

Txt 47,1969 1 47,1969 145221,2308 <0,001 

Rxt 7,9806 1 7,9806 24555,7692 <0,001 

Falta de Ajuste 13,2496 1 13,2496 40768,0000 <0,001 

Erro Puro 0,0026 8 0,0003 
  

Total 252,8997 15 
   

 

 

Tabela 13: Análise de variância dos efeitos da temperatura, relação uréia/AG e tempo 

para sobre o ΣAGS. 

  SQ GL MQ Teste F P 

T 40,7682 1 40,7682 47267,5 <0,001 

R 477,8596 1 477,8596 554040,1 <0,001 

T 3,4040 1 3,4040 3946,7 <0,001 

TxR 27,8784 1 27,8784 32322,8 <0,001 

Txt 18,1050 1 18,1050 20991,3 <0,001 

Rxt 1,1664 1 1,1664 1352,3 <0,001 

Falta de Ajuste 2,4336 1 2,4336 2821,6 <0,001 

Erro Puro 0,0069 8 0,0009     

Total 571,6222 15       
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Tabela 14: Análise de variância dos efeitos da temperatura, relação uréia/AG e tempo 

sobre o Σ(AGMI+AGPI). 

  SQ GL MQ Teste F P 

T 39,1876 1 39,1876 4543,4899 <0,001 

R 473,4976 1 473,4976 54898,2725 <0,001 

t 3,6672 1 3,6672 425,1855 <0,001 

TxR 23,9610 1 23,9610 2778,0899 <0,001 

Txt 27,8784 1 27,8784 3232,2783 <0,001 

Rxt 2,9241 1 2,9241 339,0261 <0,001 

Falta de Ajuste 10,4006 1 10,4006 1205,8696 <0,001 

Erro Puro 0,0690 8 0,0086 
  

Total 581,5856 15 
   

 

Tabela 15: Análise de variância dos efeitos da temperatura, relação uréia/AG e tempo 

sobre Σ(EPA+DHA). 

  SQ GL MQ Teste F P 

T 6,2625 1 6,2625 1887,0075 <0,001 

R 15,5039 1 15,5039 4671,6102 <0,001 

t 0,0541 1 0,0541 16,2881 0,0038 

TxR 0,5366 1 0,5366 161,6742 <0,001 

Txt 1,1396 1 1,1396 343,3691 <0,001 

Rxt 0,0390 1 0,0390 11,7533 0,0090 

Falta de Ajuste 0,4935 1 0,4935 148,7024 <0,001 

Erro Puro 0,0265 8 0,0033 
  

Total 24,0556 15 
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Tabela 16: Análise de variância dos efeitos da temperatura, relação uréia/AG e tempo 

sobre o rendimento %AGS. 

  SQ GL MQ Teste F P 

T 521,2089 1 521,2089 1303022,2500 <0,001 

R 6017,8806 1 6017,8806 15044701,5625 <0,001 

t 43,7582 1 43,7582 109395,5625 <0,001 

TxR 354,0042 1 354,0042 885010,5625 <0,001 

Txt 228,4632 1 228,4632 571158,0625 <0,001 

Rxt 14,3641 1 14,3641 35910,2500 <0,001 

Falta de 
Ajuste 

33,4084 1 33,4084 83521,0000 <0,001 

Erro Puro 0,0032 8 0,0004 
  

Total 7213,0909 15 
   

 

 

Tabela 17: Análise de variância dos efeitos da temperatura, relação uréia/AG e tempo 

sobre o rendimento %Σ(AGMI+AGPI). 

  SQ GL MQ Teste F P 

T 78,633 1 78,633 256759 <0,001 

R 1226,576 1 1226,576 4005145 <0,001 

t 14,497 1 14,497 47337 <0,001 

TxR 44,522 1 44,522 145379 <0,001 

Txt 86,909 1 86,909 283785 <0,001 

Rxt 11,645 1 11,645 38025 <0,001 

Falta de Ajuste 16,667 1 16,667 54422 <0,001 

Erro Puro 0,002 8 0,000 
  

Total 1479,451 15 
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Tabela 18: Análise de variância dos efeitos da temperatura, relação uréia/AG e tempo 

sobre o rendimento %Σ(EPA+DHA). 

  SQ GL MQ Teste F P 

T 10378,52 1 10378,52 30751157 <0,001 

R 27800,56 1 27800,56 82372030 <0,001 

t 47,75 1 47,75 141476 <0,001 

TxR 869,96 1 869,96 2577645 <0,001 

Txt 2295,37 1 2295,37 6801091 <0,001 

Rxt 141,37 1 141,37 418880 <0,001 

Falta de Ajuste 868,48 1 868,48 2573277 <0,001 

Erro Puro 0,00 8 0,00 
  

Total 42402,00 15 
   

 


