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Resumo: O mercado nacional de andiroba, principalmente na região Norte, a região de origem do 

produto, há a uma forte presença do conhecimento tradicional sobre o uso e a frequente oferta no 

mercado informal, na qual consume in natura a maior parte do óleo que é produzido 

artesanalmente. O óleo é obtido a partir da secagem da semente, entretanto é necessário cuidados 

para que não haja alterações físico-químicas indesejadas. Logo, o presente estudo teve por 

finalidade caracterizar os parâmetros físico-químicos do óleo de andiroba comercializada no 

Município de Salvaterra-Pa. O óleo de andiroba foi doado pela cooperativa COOPEMAFRIMA, 

localizada no Município de Salvaterra-Pa. Realizaram-se análises físico-químicas no óleo in natura 

e no óleo com tratamento térmico a fim de comparar e analisar as características dos mesmos. O 

tratamento térmico no óleo vegetal adotado foi de 100 °C por 7 minutos. Os dados obtidos diante 

as análises foram: Acidez 10,64 e 11,40 %; Densidade 0,92 (g/cm³); Índice de refração 1,474 e 

1,487 (meq/100g) e Umidade com 4,39 %. Diante do exposto, observou-se que óleo in natura 

apresentou parâmetros físico-químicos de acordo com outras literaturas, bem como o óleo que 

passou por tratamento térmico, onde foi observado que mesmo com a adição de temperatura ainda 

sim possui suas características próximas ao in natura.  
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PHYSICAL-CHEMICAL CHARACTERIZATION OF ANDIROBA OIL (Carapa 

guianensis Aubl) FROM THE MUNICIPALITY OF SALVATERRA-PA 

 

Abstract: The national market of andiroba, mainly in the North region, the region of origin of the 

product, there is a strong presence of traditional knowledge about the use and the frequent supply 

in the informal market, in which most of the oil that is produced is consumed in natura handcrafted. 

The oil is obtained from the drying of the seed, however care must be taken to avoid undesired 

physical-chemical changes. Therefore, the present study had the purpose of characterizing the 

physical-chemical parameters of andiroba oil marketed in the Municipality of Salvaterra-Pa. 

Andiroba oil was donated by the cooperative COOPEMAFRIMA, located in the Municipality of 

Salvaterra-Pa. Physical and chemical analyzes were carried out on the oil in natura and on the oil 

with heat treatment in order to compare and analyze the characteristics of the same. The heat 

treatment in the vegetable oil was 100 °C for 7 minutes. The data obtained from the analyzes were: 

Acidity 10.64 and 11.40 %; Density 0.92 (g/cm3); Refractive index 1.474 and 1.487 (meq /100g) 
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and Moisture with 4.39 %. In view of the above, it was observed that in-natura oil presented 

physical-chemical parameters according to other literatures, as well as the oil that passed through 

thermal treatment, where it was observed that even with the addition of temperature it still has its 

characteristics close to in natura. 

 

Keywords: andiroba, vegetable oil, heat treatment. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a andiroba pode ser encontrada em toda a bacia Amazônica, preferencialmente 

nas várzeas e áreas alagáveis (FERRAZ, 2003), similarmente são encontradas em locais bem 

drenados de terra firme (RAPOSO; SILVA; SOUSA, 2003).  

A andiroba (Carapa guianensis Aubl) é uma árvore da família Meliaceae, muito encontrada 

na região Norte do país, principalmente na Amazônia (TAPPIN et al., 2008), onde pode atingir 25 

a 30 metros de altura, de poste reto e cilíndrico, com sapopemas na base. Sua floração ocorre em 

época chuvosa, e a frutificação entre os meses de janeiro a maio. Os frutos são ouriços redondos, 

formados de 4 valvas que quando estão maduros, abrem-se deixando cair no solo às sementes 

(CAVALCANTE, 1991).  

A semente inteira seca contém 43 % de óleo; e na massa, sem casca, 56 %. O óleo de 

andiroba tem cor amarelada claro, podendo ser entrada também em coloração transparente, líquida, 

mas em temperatura inferior a 25 °C endurece como vaselina. É composto de oléina, palmitina, e 

diversas outras glicerinas em proporção mais limitada. A casca da andiroba, bem como o óleo, 

contém alcalóide carapina, princípio amargoso que caracteriza o óleo (PESCE, 1941).  

O mercado nacional de andiroba, principalmente na região Norte, a região de origem do 

produto, há a forte presença do conhecimento tradicional sobre o uso e a frequente oferta no 

mercado informal, na qual consume in natura a maior parte do óleo que é produzido artesanalmente 

(GALDINO, 2007). Diante do exposto, o presente estudo teve por finalidade de caracterizar os 

parâmetros físico-químicos do óleo de andiroba, comercializada no Município de Salvaterra-Pa. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O óleo de andiroba foi doado pela Cooperativa dos Produtores Extrativista Florestais e 

Marinhos da Ilha do Marajó (COOPEMAFRIMA) localizada do Município de Salvaterra-Pa, 

sendo armazenada e transportada em um recipiente escuro e fechado até o Laboratório de 

Tecnologia de Alimentos da Universidade do Estado do Pará- UEPA, campus XIX, para ser 

realizado as seguintes análises: Acidez total titulável (%), Densidade (g/cm³), Índice de Refrão 

(meq/100g) e Umidade (%) todas seguindo a metodologia preconizada do Instituto Adolf Lutz 

(2008).  

Realizaram-se as análises em triplicata no óleo in natura e posteriormente o mesmo foi 

submetido a um tratamento térmico a fim de comparar e analisar as características dos mesmos. O 

tratamento térmico no óleo vegetal adotado foi de 100 °C por 7 minutos para verificar o seu 

comportamento físico-químico. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Tabela 1 obtém-se os dados das análises físico-químicas, antes e depois do tratamento 

térmico no óleo de andiroba proveniente do Município de Salvaterra-Pa. 

 

 

 

 

 

 

 

Na Tabela 1, nota-se que o óleo que sofreu tratamento térmico, apresentou uma acidez de 

11,40 %, superior ao do óleo in natura 10,64 %. Vasconcelos et al. (2008) estudou diferentes 

métodos de extração, entre eles um artesanal e outro in natura com índice de acidez de 14,66 e 6,36 

% respectivamente.  

No estudo de Silva (2018) sobre perfil de ácido graxo do óleo de andiroba de Manaus, obteve 

acidez de 3,89 % dado inferior aos valores empregados na Tabela 1. Isso se dar devido à 

determinação da acidez, que pode fornecer um dado na avaliação do estado de conservação do óleo. 

Um processo de decomposição, seja por hidrólise, oxidação ou fermentação, altera quase sempre a 

concentração dos íons hidrogênio. A decomposição dos glicerídeos e acelerada por aquecimento e 

pela luz, sendo a rancidez quase sempre acompanhada pela formação de ácidos graxos livres 

(ADOLF LUTZ, 2008).  

A densidade de ambos os óleos analisados, não apresentaram alterações aos dados obtidos. 

Ferreira (2005, apud RODRIGUES et al. 2016) pesquisa sobre o óleo de andiroba proveniente de 

Baião e Cametá-Pá, alcançou densidade variando de 0,96 e 0,95 g/cm³, sendo superior aos dados 

obtido na Tabela 1, mas a densidade encontrada em estudo de Cruz et al. (2012) oriunda dos estados 

do Pará e Roraima variou entre 0,923 e 0,941 g/cm3, valor este que se semelha ao presente trabalho.  

Sobre o Índice de refração analisado obteve-se entre 1,474 e 1,487 (meq/100g) parâmetro 

semelhante a pesquisa de Vasconcelos et al. (2008) com 1,465 (meq/100g) para óleo de andiroba 

oriunda de Tomé-Açu - Pa.  

O óleo in natura apresentou 4,39 % de umidade, dado acima de Silva et al. (2011) que 

apresentou valores baixos de 1,34 a 2,37 % de umidade para óleos provenientes do Acre e 

Amazonas. Logo, o óleo de andiroba do município de Salvaterra- Pa, contém uma quantidade maior 

de água, tal fato pode ter sido ocasionado pelo próprio método de extração que foi do tipo artesanal 

e acabou tendo um contato maior com o ar atmosférico.  

Segundo Mendonça (2015) a característica físico-química do óleo é o fator limitante para 

seu uso necessitando, portanto, de procedimentos adequados de secagem e extração do óleo que 

assegurem sua qualidade, uma vez que o óleo analisado foi utilizado secagem natural para a sua 

obtenção. 

 

4. CONCLUSÕES 
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Com base no que foi exposto, sabe-se que o óleo de andiroba é de grande importância, 

principalmente para moradores da região Norte, uma vez que ele tem ações que trazem benefícios 

à saúde, bem como por ser um produto peculiar, fator que auxilia aos pesquisadores recorrer a 

estudos, principalmente quando se trata de sua característica físico-química. Diante do exposto, 

observou-se que óleo in natura apresentou parâmetros físico-químicos de acordo com outras 

literaturas, bem como ao óleo que passou por tratamento térmico, onde foi observado que mesmo 

com a adição de temperatura ainda sim possui suas características próximas ao in natura.  
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