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RESUMO: A escolha do melhor método de análise é um passo muito importante para aquilo 

que se deseja analisar. Devido à complexidade da constituição de um alimento, alguns componentes 

são difíceis de serem manipulados, pois podem interferir na resposta dos resultados, induzindo a 

erros. Os lipídios são compostos que podem estar complexados a outras frações do alimento, como 

carboidratos e proteínas, requerendo muitas vezes tempo ou protocolos de extração demorados. Para 

os moluscos bivalves é utilizado comumente, o tempo de 4 horas de extração de lipídios e este pode 

não ser suficiente para determinar com exatidão seus teores. Diante disto, o trabalho tem como 

objetivo definir o melhor tempo de extração de lipídios totais para espécies de moluscos bivalves da 

região do baixo amazonas. Para isso, amostras foram coletadas de forma manual na comunidade de 

São Francisco do Carapanari-Santarém/Pará nos meses de novembro e dezembro de 2018, no 

período de seca amazônica. Utilizou-se o método descrito por Prates (2007) para analisar os 

lipídeos totais em diferentes tempos de extração, 4; 6 e 8 h. Nos resultados obtidos, percebeu-se que 

os teores de lipídeos totais diferiram (P<0,05) nos três tempos de extração (4h, 6h, 8h), para a 

espécie P. corrugatus, ao contrário da espécie P. obliquus. Para P. corrugatus o tempo de 8 horas 

foi capaz de extrair 1,48 % de lipídios totais, sendo significativamente maior do que o percentual 

extraído nos tempos 4 e 6 horas. No entanto, ao se comparar os diferentes tempos de extração para a 

espécie P. obliquus, observa-se que o melhor tempo de extração foi o de 4 horas com 1,25 %, uma 

vez que este não se diferiu (P>0,05) dos demais e por ser um tempo menor de extração utiliza 

menos energia elétrica, reagentes, poupa o uso de equipamento e economiza tempo. Os resultados 

encontrados neste trabalho sugerem que o melhor tempo de extração de lipídios totais à espécie P. 

corrugatus é de 8 horas e à espécie P. obliquus é de 4 horas. 
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ABSTRACT: Choosing the best analysis method is a very important step for what you want to 

analyze. Due to the complexity of the constitution of a food, some components are difficult to 

manipulate, as they can interfere in the response of the results, leading to errors. Lipids are 

compounds that may be complexed to other food fractions, such as carbohydrates and proteins, 

often requiring time or longer extraction protocols. For bivalve molluscs it is commonly used the 

time of 4 hours of lipid extraction and this may not be sufficient to accurately determine their 

contents. Therefore, the objective of this work is to define the best total lipid extraction time for 

bivalve mollusc species from the lower Amazon region. For this, samples were collected manually 

in the community of São Francisco do Carapanari-Santarém/Pará in November and December 2018, 

during the Amazon drought. The method described by Prates (2007) was used to analyze total lipids 

at different extraction times, 4; 6 and 8 h. In the obtained results, it was noticed that the total lipid 

contents differed (P<0.05) in the three extraction times (4h, 6h, 8h), for P. corrugatus species, as 

opposed to P. obliquus species. For P. corrugatus, the time of 8 hours was able to extract 1.48% of 

total lipids, being significantly longer than the percentage extracted at 4 and 6 hours. However, 
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when comparing the different extraction times for P. obliquus species, it was observed that the best 

extraction time was 4 hours with 1.25%, since this did not differ (P>0,05) of the others and being a 

shorter extraction time uses less electricity, reagents, saves the use of equipment and saves time. 

The results found in this work suggest that the best total lipid extraction time for P. corrugatus is 8 

hours and for P. obliquus is 4 hours. 

 

Keywords: Soxhlet; Efficiency; Cost; Amazon. 

 
 

1- INTRODUÇÃO 

 

A escolha do melhor método de análise é um passo muito importante, pois devido à 

complexidade da constituição de um alimento, o seu teor lipídico pode ser difícil de ser extraído e 

consequentemente determinado através dos diferentes métodos (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 

2008).  

Dentre as metodologias de extração a quente, destaca-se a metodologia tipo soxhlet. Ela é 

uma técnica antiga e muito difundida para extração de lipídeos, sendo uma das principais 

metodologias adotadas como referência de eficiência de extração. A extração consiste no tratamento 

sucessivo e intermitente da amostra imersa em um solvente puro (éter de petróleo, éter dietílico ou 

n-hexano), devido à sifonagem e subsequente condensação do solvente aquecido dentro de um 

balão que está na base do aparelho (BRUM, 2004). Os principais inconvenientes que o método de 

Soxhlet apresenta são o longo tempo requerido à extração e o grande volume de solvente utilizado, 

o qual não é somente de alto custo, mas também pode ser nocivo à saúde e ao ambiente (GARCÍA-

AYUSO et al., 1998).  

Os moluscos bivalves são excelentes fontes de proteínas e minerais e possuem baixos teores 

de lipídeos, sendo recomendados para pessoas que sofrem de diabetes e hipertensão, e para pessoas 

que desejam manter uma boa saúde (Fauconneau, 2002; FAO, 2018). 

Devido ao seu baixo teor lipídico e a complexidade de sua constituição, um tempo de 

extração de quatro horas, pode não ser suficiente para extrair todo o conteúdo lipídico das amostras. 

Diante disto, o trabalho tem como objetivo testar três tempos de extração de lipídeos totais e 

determinar qual deles é o mais indicado às espécies de moluscos bivalves Prisodon corrugatus e 

Prisodon obliquus. 

 

 

2- MATERIAL E MÉTODOS 

 

Na comunidade de São Francisco do Carapanari-Santarém/Pará, a amostra foi coletada de 

forma manual em duas extrações, no mês de novembro e dezembro de 2018, no período de seca 

amazônica. Obteve-se as amostras de moluscos bivalves Prisodon corrugatus e Prisodon obliquus, 

com crescimento adequado e fez-se uma pré-limpeza externa no momento da coleta. Após, foram 

acondicionados em caixa térmica com água do rio, para manter os moluscos vivos e transportados 

para o Laboratório de Recursos Aquáticos da Universidade Federal do Oeste do Pará.   No 

laboratório de Recursos Aquáticos, procedeu-se a separação por espécie e por tamanho e em 

seguida realizou-se a limpeza externa e interna à retirada de organismos e detritos orgânicos. Após 

isto, foi possível fazer a remoção da parte edível (todos os tecidos moles) com auxílio de faca inox.  

A partir de então, procedeu-se com base no método descrito por Prates (2007), em que a carne 

dos moluscos que foram parcialmente secas, em estufa de circulação forçada de ar a 60 ± 5 ̊C, e 

posteriormente submetidas a secagem definitiva a 105 ̊C por 12 horas.  
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Determinou-se os lipídeos totais nos tempos de extração 4, 6 e 8 horas, utilizando-se o 

aparelho de Soxhlet (marca Lucadema, modelo DQO) e o solvente éter de petróleo.  As amostras 

foram colocadas dentro do aparelho, imersas em 250 mL de éter, à temperatura de 65 ± 5°C. Após a 

extração dos lipídeos nos diferentes tempos (4, 6 e 8 h) pesou-se as amostras em balança analítica e 

obteve-se os respectivos percentuais, usando-se a seguinte fórmula: % LT = ((P2 *100)/P1 (P1= 

peso inicial da amostra; P2 = peso final da amostra). 

Os dados foram submetidos à análise de variância utilizando-se o programa estatístico SPSS 

(2018) e em presença de significância as médias foram comparadas pelo teste de Tukey (P<0,05). 

 

 

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Analisando-se os dados obtidos, percebeu-se que os teores de lipídeos totais diferiram 

(P<0,05) nos três tempos de extração (4h, 6h, 8h), para a espécie P. corrugatus, ao contrário da 

espécie P. obliquus (Tab. 1). 

Para P. corrugatus o tempo de 8 horas foi capaz de extrair 1,48 % de lipídios totais, sendo 

significativamente maior do que o percentual extraído nos tempos 4 e 6 horas.  

No entanto, ao se comparar os diferentes tempos de extração para a espécie P. obliquus, 

observa-se que o melhor tempo de extração é o de 4 horas com 1,25 %, uma vez que este não se 

diferiu (P>0,05) dos demais e por ser um tempo menor de extração utiliza menos energia elétrica, 

reagentes, poupa o uso de equipamento e economiza tempo. 

Os teores de lipídios totais extraídos no tempo de 4 horas apresentam uma semelhança com os 

resultados obtidos por Pedrosa e Cozzolino (2001) no mesmo tempo e método. Esses autores 

encontraram concentrações de lipídeos em torno de 1,10 % para o mexilhão Anomalocardia 

brasiliana.  

 

Tabela 1- Tempo de extração de lipídeos totais às espécies P. corrugatus e P. obliquus.  

 Prisodon corrugatus 

Tempo de extração 4 horas 6 horas 8 horas 

Média  1,07 c 1,25 b 1,48 a 

CV (%) 16,43 8,67 8,17 

 Prisodon obliquus 

Tempo de extração 4 horas 6 horas 8 horas 

Média  1,25 1,30 1,31 

CV (%) 10,57 9,22 12,25 

CV= Coeficiente de variação. Médias na linha seguidas por letras distintas diferem (P<0,05) pelo 

teste de Tukey. 

 

 

4- CONCLUSÃO 

 

Nas condições desenvolvidas neste trabalho, conclui-se que o melhor tempo de extração de 

lipídios totais à espécie P. corrugatus é de 8 horas e à espécie P. obliquus é de 4 horas. 
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