
TECNOLOGIA DE
ÓLEOS E GORDURAS

PROCESSOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS IIPROCESSOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS II



Óleos e Gorduras

Quimicamente são ésteres:

Parte alcoolica: Glicerol   

Parte ácida: Ácidos graxos  
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Denominação:

Triacilglicerois (TAG)
Triglicerídeos 

nome oficial da IUPAC: 
1,2,3-propanotriol. 



ÁCIDOS GRAXOS

Àcido esteárico (C18)
Ác. oleico (C18:1)
Ác. linoleico (C18:2)
Ác. linolênico: (C18:3)



Triacilgliceróis
Os ácidos graxos ocorrem na 
natureza como substâncias 
preferencialmente esterificadas.
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Glicerol Ácido carboxílico Triacilglicerol
(óleo ou gordura)

água
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Estrutura de uma molécula de triglicerídeos



Ácidos graxos
São compostos formados por uma cadeia de carbonos 
(propriedade lipossolúvel), e um grupo carboxila 
terminal (propriedades ácidas).
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Ácido láurico (12:0)

Grupo hidrofílico
Grupo hidrofóbico
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Ácido láurico (12:0)

•• Diferem um dos outros pelo comprimento da cadeia Diferem um dos outros pelo comprimento da cadeia 
carbônica, pelo número e posição das duplas ligações.carbônica, pelo número e posição das duplas ligações.
• No estado sólido, as cadeias de carbono quando No estado sólido, as cadeias de carbono quando 
estendidas formam um zigestendidas formam um zig--zag. zag. 
•• Grupos terminais (metílicos e carboxílicos) em lados Grupos terminais (metílicos e carboxílicos) em lados 
opostos opostos -- ação das forças de van der Waals.ação das forças de van der Waals.



ÁCIDOS GRAXOS

• Possuem mais de 10 carbonos na cadeia
• Possuem cadeia normal 
• Podem ter ou não ligações duplas
• São monocarboxílicos
• Tem número par de átomos de carbono



Ácidos Graxos
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Linoléico

α - Linolênico

(18:3∆9,12,15 )

Polinsaturado

(18:2∆8,12)

Ácidos graxos  com número ímpar de carbonos não superam 
em nenhum caso 1 a 2% do total de gordura nos alimentos.



Fontes de ácidos graxos 

• Gorduras com altos teores de ácidos graxos
saturados: manteiga, banha de porco, sebo
bovino e gorduras láuricas (coco e babaçu);

• Óleos com altos teores de ácidos graxos
saturados: palma (dendê) e algodão;saturados: palma (dendê) e algodão;

• Óleos com altos teores de ácidos graxos
monoinsaturados: oliva, canola, amendoim, arroz;

• Óleos com altos teores de ácidos graxos
poliinsaturados: girassol, milho, soja, açafrão.



Ácidos graxos saturados



Ácidos Graxos Insaturados



Os ácidos graxos livres ou constituintes dos TGA, mais comuns são:
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Ácidos Graxos Essenciais
• Não são produzidos 

pelo homem através do 
metabolismo próprio, 
portanto devem ser 
administrados pelos 

Símbolo 
numérico

Nome 
comum

16:0 Palmítico

18:0 Esteárico

administrados pelos 
alimentos.

• Os insaturados 
produzem efeitos 
benéficos ao 
organismo humano.

18:1 (9) Oleico

18:2 (9,12) Linoleico

18:3 
(9,12,15)

Linolênico

20:4 
(5,8,11,14)

Araquidônico





Fontes de ácidos graxos 
• Origem Animal 
• Origem Vegetal

Classificação dos Óleos e Gorduras 
Grupo Tipo Exemplos 

Gorduras leite manteiga, creme Gorduras leite 
vegetal 
animal 

manteiga, creme 
cacau 
banha, sebo, óleo de mocotó 

Óleos ácido láurico 
 

ácido oleico e linoleico 
ácido linoleico 

 
óleos marinhos 

coco, palmiste, babaçu 
 
algodão, amendoim, dendê, milho, 
arroz, soja, linhaça 
 
baleia, cacholote, peixe 

 



Classificação de TAG

I) Grupo das Gorduras do Leite e Derivados: 30 a
40% de ácido oleico, 20 a 30% de ácido palmítico, 10 a 15%
de ácido esteárico, e ca. 15% de ácido butírico.
II) Grupo dos Ácidos Insaturados: Contém ácidos
insaturados. Ex.: óleo de milho, girassol, oliva, canola.
III) Grupo do Ácido Láurico: 50% de ácido láurico e
ácidos com 8, 10, 16 e 18 C na cadeia. Ex.: óleos de dendê e
babaçu.
IV) Grupo das Gorduras Animais: 40% de ácidos com
16 - 18C. Possuem p.f. maior do que os TAG de outros grupos.
Ex.: triestearina (toicinho, sebo).



Composição percentual em ácidos graxos nos diferentes 
óleos vegetais  

 
 

Ácido Graxo Estrutura Soja Oliva  Girassol  Milho  
Láurico 12:0 0 0 0 0 
Mirístico 14:0 0,1 0 0 0 
Palmítico 16:0 10,5 16,9 7,0 11,5 Palmítico 16:0 10,5 16,9 7,0 11,5 
Palmitoléico  16:1 0 1,8 0 0 
Esteárico 18:0 3,2 2,7 3,3 2,2 
Oléico 18:1 22,3 61,9 14,3 26,6 
Linoléico 18:2 54,5 14,8 75,4 58,7 
Linolênico 18:3 8,3 0,6 0 0,8 
Eicosanóico 20:0 0,2 0,4 0 0,2 
Eicosenóico 20:1 0,9 0,1 0 0 
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Óleos Vegetais 

�Soja                          

�Mamona

�Dendê

�Girassol

�Canola

�Sementes de gergelim

�Buriti

�Jojoba

�Canola

�Palmiste

�Babaçu

�Amendoim

�Pequi

�Linhaça

�Milho 

�Algodão 

�Oliva 



Aplicações industriaisAplicações industriais

Indústrias alimentícias
produção de sabão

perfumaria
farmacêutica
detergentesdetergentes
explosivos
polímeros

óleos para freio
fluídos de hidramático
fabricação de tintas

adesivos e 
produção de biodiesel



Extração Extração 
com solvente

Prensagem

Hexano

EXTRAÇÃO DE ÓLEOS VEGETAISEXTRAÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS

Extração

Combinação

com solvente

Etanol



Extração de óleo 

Etapas Preliminares:
• Armazenamento do vegetal (soja, milho, girassol, canola, 

algodão, arroz...) – umidade até 12%
• Limpeza (retirada de impurezas em peneiras vibratórias)
• Descorticação (retirada da fibra em volta da semente)• Descorticação (retirada da fibra em volta da semente)
• Descascamento
• Trituração e laminação (moinhos e rolos aquecidos -

redução do tamanho dos grãos para aumento da superfície 
de contato)

• Cozimento (desnatura ptns, diminuindo viscosidade ( 70 a
• 75oC/30min.)



EXTRAÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS

• A extração por prensagem consiste em submeter o
material a um esmagamento sob pressão e
aquecimento, para facilitar o escoamento do óleo,
através das células do material.

• A pressão e temperatura são específicas para cada
tipo de material empregado.

• A extração por solventes seja como uma operação
isolada ou como uma operação complementar à
prensagem, vem adquirindo uma grande importância
técnica e econômica, tendo em vista, os altos
rendimentos obtidos industrialmente.



Extração por prensagem 

Expeller (prensas contínuas 
com dois parafusos paralelos que 
giram em sentido contrário);
• Processo contínuo;
• Retenção de 3-4% de óleo 
na torta.

Prensa hidrálica
• Processo em batelada;
• Semente descascada;
• Pequenos volumes;
• Retenção de 6-10% de 
óleo na torta.na torta. óleo na torta.



Extração com solvente

• Percolação
• Imersão
• Percolação + imersão



PROCESSO DE EXTRAÇÃO DO ÓLEO DE ALGODÃO

LÍNTER (10 E 20 CORTE)

CASCA

ALGODÃO

Pré-Lavagem

Deslintagem

Descorticagem

Trituração

Desfibragem

LÍNTER (30 CORTE)
Amêndoas

Laminação

Cozimento

Prensagem

Óleo Bruto   
de Algodão

Óleo Bruto

Extração por 
Solvente

Farelo de 
Algodão

Óleo Bruto



FOTOS DO PROCESSO DE EXTRAÇÃO DO ÓLEO DE ALGODÃO

Algodão

Peneira Pneumática
Estas máquinas são responsáveis
pela pré-lavagem, são
conhecidas como “Peneirões
pneumáticos”. A pré-lavagem
consiste em deixar limpos os
caroços de algodão por
peneiramento e aspiração



Deslintadeiras

Estas máquinas são responsáveis pela remoção do
línter do caroço do algodão (fibra de algodão),
visando uma melhor retirada do óleo e subprodutos
do caroço. As deslintadeiras retiram o línter através de
pentes e alternativos, com auxílio de um ventilador.



Máquinas Decorticadoras
São nestas máquinas que ocorre o
descascamento do caroço. O
processo de decorticamento
consiste em descascar o caroço,
separando a casca que têm baixo
teor de óleo e a amêndoa que
contém o maior teor de óleo.

Moinho Triturador
O papel do moinho triturador
no processo é o de facilitar o
cozimento e a extração do
óleo, quebrando a semente
em partes menores. Muitas
sementes conseguem ter um
maior aproveitamento após
este procedimento.



Laminação

Em seguida são passados

laminadores. Após este processo

a amêndoa segue para a etapa

de cozimento.



Cozimento
No cozimento as células
portadoras de óleo se
encontram intactas e
precisam ser rompidas o
que facilita a saída do
óleo por prensagem.

Prensagem

Nesta etapa as prensas, tipoNesta etapa as prensas, tipo
parafusos, são as responsáveis pela
prensagem da massa provida da
etapa de cozimento. Após a
prensagem obtemos o óleo bruto de
algodão que segue para a refinaria e
uma torta com cerca de 40% do total
de óleo do caroço do algodão. Esta é
encaminhada para o setor de
extração de solvente onde recupera-
se o óleo, que também tem como
destino a refinaria



Extração por solvente
Neste processo o óleo contido na
semente ou na torta, obtido na
prensagem mecânica, é dissolvido por
um solvente, e posteriormente,
separado deste por aquecimento. Na
temperatura elevada, o solvente se
evapora e permite assim, a obtenção
do óleo bruto. O próprio solvente,
após sua condensação, volta
novamente para o circuitonovamente para o circuito
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Óleo Bruto  
Acidez

Cor 

Odor 

Gomas 

Degomagem  Degomagem  

Retirar as gomas (fosfolipideos)

facilita a etapa posterior de refino, facilita o transporte e recupera a 
lecitina 

Refino 

Quebrar a acidez

Reduzir a cor

Reduzir o odor



Refino de óleos

• É o conjunto de processo que visam
tornar os óleos brutos em óleos
comestíveis, com a melhora do odor e
sabor pela remoção de alguns
componentes, que quando presentes,componentes, que quando presentes,
favorecem a rancificação destes.

Etapa de Refino Físico: filtro prensa
(quadro e placas) – consumo como 
azeite.



ETAPAS DO PROCESSO DE 

REFINO

• Neutralização ou desacidificação• Neutralização ou desacidificação
• Branqueamento ou clarificação e 

secagem
• Desodorização



Neutralização

• A acidez é um fator que varia com a
qualidade da matéria-prima, tempo e
condições de estocagem, presença de
gomas, que fermentam a acidificam o meio.

• Eliminação total ou parcial dos ácidos graxos
livres, inclusive de baixo peso molecular e
outros componentes como proteínas, ácidos
oxidados, produtos de decomposição de
glicerídeos e pigmentos.



Neutralização
Refino Químico:

• Soda cáustica via úmida - dispersão da solução 
alcalina em óleo (80oC/10 min.- forte agitação);

• Retirada da “borra” e saponificáveis;
• Lavagem do óleo com água fervente;• Lavagem do óleo com água fervente;
• Secagem.

Solúveis em água

centrífugas



Neutralização 
contínua



Branqueamento ou Clarificação 

• Remoção dos corantes naturais e
hidrocarbonetos aromáticos policíclicos
presentes no óleo.

• Absorção em terras clarificantes – silicato
de alumínio (naturais, argila ou carvão
ativados).



Carvão
Argila
Óleo

Misturador Filtro

Filtro para remoção da
argila ativada dos óleos
clarificados.

Óleo 
clarificado



Desodorização

• As substâncias odoríferas e de sabor 
indesejável são, em geral, pouco voláteis mas 
sua pressão de vapor é bem superior aquela do 
ácido oleico ou esteárico.

• Um alto vácuo é essencial para reduzir o • Um alto vácuo é essencial para reduzir o 
consumo de vapor direto, o tempo de processo 
e o perigo de oxidação e hidrólise do óleo. 
Condições: 2-6 mmHg, T~240-2600C, t~1,5-2,5 
horas

• Recuperação de tocoferóis no destilado.



REFINO DE ÓLEOS

Misturador Misturador

Centrífuga Centrífuga

Tanque de 

Alimentador 
contínuo

Terra de 
alvejamento

vácuo

Secador a 
vácuo

Tanque de 
armazenamento

NEUTRALIZAÇÃO

CLARIFICAÇÃO/ SECAGEM  

Refinação alcalina (NaOH ou Barrilha)

Lavagem 

Clarificação (Argila)

Secagem

Desodorização ( Vapor d'água super 
aquecidp.)

Óleo Degomado 
Ou Bruto

Lixívia

Borra p/
sabão H2O

Água
saponácea

Tanque de 
clarificação

Filtro-
prensa

Máquina de 
encher

ACONDICIONAMENTO

Filtro-
prensa

Congelador

Vaso de 
desodorização

Vácuo

Material 
plastificado Vácuo injetado

Usuário

DESODORIZAÇÃO





Degomagem com água
• Fosfatídeos, proteínas e impurezas do tipo coloidais 

se hidratam com a adição de vapor saturado, 
aumentam de peso e formam coágulos facilmente 
aglomeráveis e separáveis por centrifugação.

• Essas substâncias, compostas • Essas substâncias, compostas 
por uma fração polar e outra 
apolar possuem grande 
capacidade emulsionante, 
capazes de formar capas 
hidratadas em função da energia 
de interação intermolecular 
(fosfatídeo-água-glicerídeo).



OBTENÇÃO DA LECITÍNA DE SOJA
A adição de água ao óleo (T ≅ 60-90 0C), por um período de contato de 10-60 min..
Nesse período ocorre a hidratação dos fosfatídios, com formação de uma emulsão
(40-50 % de água e 35-40 % de óleo). Em seguida é realizado uma secagem sob
vácuo a temperatura reduzida 50-75 0C, originado assim a lecitina de soja.

DegomagemDegomagem

ÓLEO QUENTE ÁGUA ÁGUA OXIGENADA ÁCIDOS GRAXOS

CONTATO

SEPARAÇÃO

ÓLEO DEGOMADO GOMAS ÚMIDASÓLEO DEGOMADO

VAPORES GOMAS SECADAS

ESFRIAMENTO

LECITINA DE SOJA

Para 
Refinação 

PARA
SECAGEM

E ESTOCAGEM

GOMAS ÚMIDAS

ADITIVAÇÃO

SECAGEM



Produção de Lecitina

Tanque de 
óleo bruto

Filtro Misturador

HidrataçãoCentrífuga
Homogeneizador

secador 
60- 80oC

Óleo de soja 
degomado

Tanque de 
estocagem

Lecitina 
comercial



Agro -negócio da Soja

Plantio Cultura Colheita
Armazenamento

em Silos

Exportação

EsmagamentoRefino

Fabricação
de Alimentos

Fabricação
de Proteínas

Óleo

Farelo

Ração Animal

•Margarinas
•Maioneses
•Óleos de Cozinha
•Gorduras Hidrogenadas

•Texturizada
•Concentrada
•Isolada



Esmagamento da Soja

Limpeza Secagem
Quebra

dos Grãos

Extração
por Solvente

Dessolventização /
Tostagem

Grãos de Soja

Degomagem

Dessolventização Degomagem

Farelo
de Soja

Óleo Bruto Óleo Degomado

H2O

Lecitina de Soja

Degomagem
Enzimática



Refino de Óleo de Soja

Neutralização Clarificação

DesodorizaçãoMistura

Óleo 
Degomado

NaOH

Borra

Terra Clarificante

Óleo
Neutro Clarificado

Óleo

Destilado

Desodorização

Hidrogenação

Mistura

Óleo
Desodorizado

Gordura
Desodorizada

Gordura Hidrogenada

Reação de Neutralização

R1   COOH  +   NaOH                R1   COO-Na+ +   H20

Sabão



Gorduras & Óleos modificados

• Olestra
• Biodiesel 
• Ácidos graxos• Ácidos graxos
• Margarina





Vantagens 

⇒ Ao contrário dos mono, di e triésteres, os 
poliésteres de sacarose não são hidrolisados 
pela lipase intestinal e portanto não são 
absorvidos pelo organismo.

⇒Aprovado pelo FDA (1996)

⇒ substituto de óleos e gorduras na ⇒ substituto de óleos e gorduras na 
fabricação de produtos alimentícios 
rotulados como sem gordura “fat-free”.

Desvantagens 

⇒absorção de vitaminas como A, D, E e K. 

⇒Pode causar diarréia em alguns indivíduos.



OLESTRA

• Éster de sacarose de ácidos graxos

• Substituição no óleo vegetal da molécula de 
glicerol por sacaroseglicerol por sacarose

• Propriedades = gordura 
• Zero de caloria
• Por que pode substituir a gordura sem fornecer 

caloria para o organismo humano?



um lipídio modificado quimicamente de valor
calórico próximo de zero e inerte como alimento
usado somente para fritura.

OlestraOlestra



Bio -combustíveis

• Etanol é o bio-combustível mais conhecido e pode
ser misturado com a gasolina.

• Biodiesel é o bio-combustível do momento e poderá
ser misturado com o diesel. É obtido pela reação de
um lipídeo com um álcool na presença de um catalisador,um lipídeo com um álcool na presença de um catalisador,
para produzir ésteres e glicerol como subproduto.



  

 Óleo 
diesel  

Biodiesel  

Poder calorífico (kcal/kg) 
Ponto de névoa (oC) 
Índice de cetano 
Densidade a 25oC 
Viscosidade a 37,8oC (cSt) 
Destilação a 90% (oC) 

10950 
0 
40 

0,8497 
2,0-4,3 
338 

9530 
6 
nd 

0,8597 
6,4 
338 

DIESEL X BIODIESEL

Destilação a 90% ( C) 
Teor de cinzas (%) 
Cor (ASTM) 
Resíduos de carbono Conradson 
sobre 10% do resíduo seco (%) 

338 
0,014 
2,0 
0,35 

338 
0,01 
0,5 
0,02 

 



Produção de ácidos graxos

• Hidrólise sob alta 

pressão

Água
Ácidos
Graxos

• Gordura flui em 

corrente ascendente

• Água em contra 

corrente

Gordura Água doce



Margarinas / Maioneses

Maionese: Emulsão (O/A) de Óleo em Água
Principais Ingredientes: Água, Óleo Desodorizado, 
Vinagre, Suco de Limão, Sal, Açúcar, Ovo, 
Conservantes, Antioxidantes, Acidulantes, 
Aromatizantes, Espessantes, Condimentos.

Margarina: Emulsão (A/O) de Água em Óleo
Principais Ingredientes: Gordura Hidrogenada, Água,
Emulsionantes, Corantes, Aromatizantes, Leite, Sal,
Conservantes, Acidulantes, Antioxidantes.



Hidrogenação
• Introdução de hidrogênio nas duplas ligações 

de ácidos graxos insaturados em presença de 
catalisadores.

↑ saturação           
↑ ponto de fusão

�� A hidrogenação é controlada pela A hidrogenação é controlada pela 
temperatura do processo, pressão de trabalho, temperatura do processo, pressão de trabalho, 
velocidade de agitação, tipo de catalisador e velocidade de agitação, tipo de catalisador e 
quantidade de hidrogênio livre para reação, em quantidade de hidrogênio livre para reação, em 
reator totalmente fechado.reator totalmente fechado.

↑ ponto de fusão



Produção de Margarina

Preparo da 
emulsão 
(tanques 

misturadores  -
37 a 440C)

Leite (natural, pó reconstituído, soro)    + aditivos 
(lecitina, emulsificantes, corantes, sal, antioxidantes, 
vitaminas, aromas, conservantes…)

87% matéria gordurosa e 16% umidade

Bomba Bomba 
homogeneizadora 
de alta pressão

Cristalizador (dispersão 
da fase aquosa da 
emulsão em gotículas)

Resfriamento 7 à 100C/ 7seg 
(trocador de calor de superfície 
raspada) formação de núcleos 
cristalinos finos

Plastificação agitada / 
temperagem - até atingir a 

plasticidade ideal

Unidade 
estabilizadora 

de repouso (25-
36oC/2-3 dias) 

causa um 
amolecimento 

permamente na 
estrutura

recristalização

Embalagem



Hidrogenação de Óleos Vegetais

C  +   H2 C        C ou C        
C

C

H H
Ni

Isômero Cis

H

H H

H H

Ni
C        C

H

H

Isômero Trans

Interesterificação
Enzimática

H



Glicerol como sub-produto 

• Produção de ácidos graxos 
• Fabricação de sabão
• Produção de biodiesel

Glicerol � Componente químico puro 1,2,3-propanotriol

Glicerina � Todos os produtos comerciais purificados            
normalmente contendo no mínimo 95% de glicerol



Fabricação de Sabão

GlicerolGordura NaOH Sal Sabão+ +

• Fase superior: Sabão
• Fase inferior: Lixívia (solução de hidróxido 

de sódio ou potássio), glicerol, água e sal



Recuperação

• Fabricação 
de Sabão

• Lixívia

• Várias operações para remover 
impurezas orgânicas

• Uso de ácidos minerais para 
reduzir o material cáustico livre (pH 
a 4,6 – 4,8)

• Contém pouco ou nenhum ácido ou 

~80%

• Fabricação 
de Ácidos 
Graxos

• Contém pouco ou nenhum ácido ou 
sais minerais

• A água doce deve ser tratada 
imediatamente após o processo para 
evitar a degradação e perda do 
glicerol por fermentação

• Produção 
de biodiesel 

• Dependente do catalisador e da 
qualidade da matéria prima utilizada

~88 – 91%




