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Introdução 
No Brasil, o cultivo da gravioleira (Annona Muricata 

L., Annonaceae) é concentrado principalmente nas 
regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. 
Seu cultivo está em expansão, principalmente por 
oferecer múltiplas formas de utilização da polpa dos        
frutos, agregando valor ao produto. As sementes       
não são muito utilizadas, mas se prensadas podem        
ser utilizadas como uma forma de produção de óleo.         
A semente da graviola possui um percentual de 5,2         
do fruto total, a semente também possui alto teor de          
ácidos graxos (em média 66,49%), mostrando-se      
ser uma excelente matéria-prima para a produção       
de óleo. Diante deste cenário, o aproveitamento das 
sementes de graviola como uma forma de produção        
de óleo parece ser viável. O presente trabalho tem o          
objetivo de fazer análises físico-química no óleo       
para futuramente testa-lo como um agente inibidor       
de  corrosão.  

Resultados e Discussão 
A obtenção do óleo foi feita por prensagem a frio,          
não contento a presença de solventes. Foram       
realizadas análises de viscosidade, ponto de névoa,       
ponto de fluidez e índice de acidez. Outras análises         
serão realizadas futuramente. Todas as análises      
foram realizadas em triplicatas e os valores       
apresentados na tabela são referentes a média       
obtida. A tabela 1 mostra os resultados obtidos.  
 
Tabela 1. Análises físico-química do óleo da 
semente de graviola. 
 

Análise físico-químicas Óleo da semente da 
graviola 

Viscosidade 21, 5 mm2/s 
Ponto de névoa 60C 
Ponto de fluidez  -20C 
Índice de acidez 8,39 mgKOH/g 

 
 

 
 
 
O ponto de névoa e fluidez são parâmetros de         
qualidade utilizado para avaliar a tendência do       
líquido a solidificar-se parcialmente ou a perder sua        
fluidez. Essa análise é importante para termos       
conhecimento de como o produto poderá ser       
utilizado, armazenado e transportado.  
A viscosidade do óleo aumenta com o comprimento        
da cadeia carbônica e com o grau de saturação e          
tem influência no processo de escoamento e       
utilização do produto.  
O índice de acidez está relacionado com a        
quantidade de compostos ácidos presentes no      
produto e essa análise também dá um indicativo da         
resistência a oxidação.  
Esse trabalho tem como objetivo o estudo das        
caracteristicas do óleo da semente da graviola para        
posteriormente tentar usa-lo como um inibidor de       
corrosão. Essa intenção se deu por conta do        
elevado de inibidores de corrosão altamente tóxico,       
o que dificulta o seu manuseio e descarte, dessa         
forma inibidores de origem vegetal vem despertando       
interesse científico. No caso desse trabalho em       
especíco, ainda será usado um resíduo que       
atualmente não tem tido muita utilização.  

Conclusões 
Esse trabalho ainda está em desenvolvimento, mas       
acredita-se que o óleo da semente da graviola, que         
hoje é muito pouco utilizado, pode vir a ser um          
inibidor de corrosão natural e ainda agregar valor ao         
agronegócio do fruto em questão.  

Agradecimentos 
IFRJ e UFRJ 
__________________ 
 Braga S. R.; Cardoso, J.E.; Freire, F. C.O.; Brasília: Embrapa-SPI; 

Fortaleza: Embrapa-CNPAT, 1998. p.131-141.  

XVII Encontro Regional da Sociedade Brasileira de Química -Regional Rio de Janeiro (XVIIERSBQ-Rio) 



 
Sociedade Brasileira de Química-Rio de Janeiro    

 

2 
37a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química - SBQ  


