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RESUMO 

 

A macaúba destaca-se por apresentar um óleo com características potenciais para uso 

como matéria-prima na indústria cosmética, na indústria farmacêutica e até para o setor 

energético, como por exemplo na produção de biodiesel. O presente trabalho realizará 

uma prospecção tecnológica com o auxílio das ferramentas de revisão bibliográfica e 

análise de patentes sobre as principais aplicações da macaúba na atualidade. Foi 

realizada uma pesquisa sobre os principais aspectos da macaúba, seu fruto, 

características gerais do óleo, métodos de extração desse óleo vegetal e suas principais 

aplicações existentes na literatura. Foram utilizados dois métodos de prospecção: o 

método de análise de tendências e os métodos computacionais/ferramentas analíticas. 

Com a integração dessas ferramentas, as aplicações mais recentes foram enumeradas 

através de um mapeamento de patentes que envolvem a macaúba e as potenciais áreas 

para investimentos e tecnologias  futuras foram analisadas. 

 

Palavras-chave: Macaúba, prospecção tecnológica, aplicações da macaúba. 
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ABSTRACT 

 

Macauba stands out because it presents an oil with potential characteristics for use as 

raw material in the cosmetic industry, in the pharmaceutical industry and even for the 

energy sector, for example in the production of biodiesel. The present work will carry out 

a technological prospection with the aid of bibliographic review and patent analysis tools 

on the main applications of macauba in the present time. It was carried out a research on 

the main aspects of macauba, its fruit, general characteristics of the oil, methods of 

extraction of this vegetable oil and its main applications existing in the literature. Two 

prospecting methods were used: the trend analysis method and the computational 

methods / analytical tools. With the integration of these tools, the most recent applications 

were listed through a mapping of patents involving macauba and potential areas for future 

investments and technologies were analyzed.  

 

 

Keywords: macauba, technological forecasting, macaw applications. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A macaúba (Acrocomia Aculeata) é uma espécie de palmeira presente em parte 

do território brasileiro [1]. Do fruto dessa palmeira é possível extrair um óleo vegetal que 

vem sendo objeto de estudos como matéria-prima para várias áreas do conhecimento 

[1]. 

A macaúba destaca-se por ter um alto índice de produtividade de óleo, gerar 

diversos benefícios para o solo, apresenta um bom potencial como matéria-prima para a 

produção de biodiesel, além de ser amplamente utilizada na indústria cosmética, 

farmacêutica e energética [2]. Definida essa diretriz principal, busca-se responder a 

seguinte pergunta: quais são as principais aplicações da macaúba atualmente? 

Andrade et al. [3] descreveram diversas aplicações, principalmente, do óleo da 

macaúba. Uma análise do perfil de ácidos graxos que estão contidos no óleo da palmeira 

mostrou aplicações em diferentes ramos da indústria. Na indústria alimentícia, os ácidos 

graxos possuem potencial de aplicação por possuírem propriedades benéficas ao corpo 

humano, como por exemplo a redução dos níveis de colesterol, alguns desses ácidos 

graxos precisam estar presentes na dieta dos seres humanos. Na indústria farmacêutica, 

o ácido láurico pode ser explorado na redução da carga viral do vírus HIV. Além disso, o 

mesmo ácido graxo pode ser utilizado na formulação de cosméticos.  

 Ramos et al. [4] discutiram sobre a capacidade da macaúba em aumentar os 

níveis de vitamina A em ratos. Os resultados desse estudo mostraram que, devido à 

presença de carotenoides, os ratos alimentados com a polpa da macaúba apresentaram 

ganhos significativos de peso, demonstrando o potencial da polpa da macaúba na 

indústria alimentícia.  

 Traesel et al. [5] analisaram o perfil tóxico do óleo da polpa de macaúba através 

da alimentação, por meio de sonda, de ratos. Os resultados mostraram que o óleo de 

macaúba não possui toxicidade aguda ou subaguda, porém, frisaram que estudos futuros 

seriam necessários para atestar se este óleo não é tóxico para seres humanos. 

 Machado et al. [6] realizaram uma caracterização dos minerais presentes no fruto 

da macaúba, além de estudar a composição físico-química do óleo dessa palmeira. 
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 Win [7] analisou o papel do óleo de oliva na prevenção do câncer de mama e 

obteve como resultado que as propriedades anti-câncer do óleo podem dever-se ao 

ácido oleico, que está presente no óleo da macaúba. 

 Nair et al. [8] obtiveram como resultado que o ácido caprílico e a monocaprilina , 

ambos presentes no óleo de macaúba, devem ser avaliados como alternativas ou 

adjuvantes aos antibióticos como a infusão intramamária no tratamento da mastite 

bovina. 

 Traesel et al. [9], em 2015 realizaram outro estudo com o fim de atestar a 

toxicidade, os efeitos genotóxicos e os efeitos mutagênicos do óleo da polpa da macaúba 

em ratos. Os resultados obtidos confirmaram o que foi publicado por eles em 2014 e 

evidenciaram, ainda mais, a segurança desse óleo.  

 Dangour et al. [10] iniciaram um estudo para verificar o papel do ômega-3, ácido 

graxo presente no óleo da macaúba, na capacidade cognitiva de idosos, visto que tem 

sido amplamente recomendado o consumo de peixes oleosos que contém esse ácido 

graxo, e são associados a melhorias na saúde cognitiva. Porém, resultados consolidados 

ainda não foram publicados, deixando uma lacuna para pesquisas futuras. 

 Evaristo et al. [11] caracterizaram os resíduos do processamento de frutos da 

macaúba e analisou as propriedades desses resíduos junto à possibilidade de utilização 

como carvão vegetal e in natura. Os resultados mostraram que todos os resíduos da 

macaúba possuem potencial energético e destaca-se que o carvão do endocarpo possui 

características adequadas para ser utilizado como fonte de energia. 

 Silva et al. [12] realizaram um estudo prospectivo que proporcionou bons 

resultados acerca da inserção futura da macaúba no setor de matérias-primas para a 

produção de biodiesel 

 De Carvalho Lopes et al. [13] aplicaram indicadores econômicos com o objetivo 

de analisar a viabilidade econômica da utilização da macaúba como matéria-prima para 

produção de biodiesel. Os resultados demonstraram que, apesar do excelente potencial, 

a macaúba precisa de melhorias, principalmente genéticas, para que custos sejam 

diminuídos e a palmeira possa consolidar-se no mercado de matérias-primas 

energéticas. 
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Os estudos prospectivos demonstram ser uma ferramenta com grande utilidade 

para auxiliar no desenvolvimento de novas tecnologias para serviço de toda a população, 

através da análise de tendências, ferramenta prospectiva, é possível uma análise mais 

efetiva do cenário tecnológico de determinado assunto, possibilitando uma maneira mais 

efetiva de definir diretrizes futuras de trabalho [14]. 

Com o intuito de mapear as mais recentes tendências tecnológicas envolvendo a 

utilização da macaúba, é possível aplicar ferramentas de busca, e, dessa forma, realizar 

uma prospecção tecnológica sobre em que áreas a macaúba está sendo aplicada. Esse 

estudo pode ser realizado através uma revisão de bibliografia e da análise de patentes 

sobre as aplicações do óleo dessa palmeira. Essa pesquisa é pertinente pois proporciona 

auxílio na tomada de decisão acerca da viabilidade de se investir ou não no potencial e 

na aplicabilidade dessa palmeira em diversas áreas do conhecimento. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 Mapear aplicações da macaúba, através da aplicação de métodos de prospecção 

tecnológica, e tendências tecnológicas para auxiliar na tomada de decisões futuras. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Aplicar métodos de prospecção tecnológica. 

 Realizar um mapeamento de tendências tecnológicas sobre as aplicações 

da macaúba, identificando tendências tecnológicas nesta área. 

 Identificar tendências tecnológicas que possam influenciar na tomada de 

decisão para investimentos futuros. 

 Utilização de ferramentas de busca, tais como Orbit® Intelligence e 

periódicos científicos. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 MACAÚBA 

 

3.1.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS E CULTIVO 

Pertencente ao reino plantae, a macaúba (Acrocomia Aculeata) vem sendo objeto 

de diversos estudos que analisam o potencial do óleo vegetal advindo do fruto dessa 

planta para a produção de biodiesel. Presente em parte do território brasileiro, ainda é 

possível encontrar a macaúba em outros países da América do Sul, bem como em alguns 

locais da América Central [1].  

 

 

Figura 1. Regiões com maior ocorrência da espécie Acrocomia Aculeata. Fonte: [1] 
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De acordo com Carvalho et al. [15], a macaúba pode ser encontrada com diferentes 

nomes. 

O nome popular varia de acordo com a região de ocorrência da espécie. No 

Brasil, além de macaúba, também é conhecida como macaúva, mucaja, mucuja, 

macaíba, macajuba, coco – baboso, coco – de – catarro, chiclete – de – baiano, 

bocaiúva, entre outros, dependendo da região. Já em outros países pode ser 

encontrada como mbocayá (Argentina), totaí (Bolívia), corozo (Colômbia, 

Venezuela), tamaco (Colômbia), coyol (Costa Rica, Honduras, México), corosse 

(Haiti) [15]. 

 Dentre as características morfológicas dessa palmeira, destacam-se: a altura, 

entre 15 e 20 metros; o diâmetro do tronco, entre 20 e 30 centímetros; os espinhos, de 

10 centímetros de comprimento que cobrem parte do tronco de alguns indivíduos (Figura 

2a); e os cachos, onde os frutos, fonte do óleo vegetal, estão localizados (Figura 2b) [16]. 

                                 

                                      a                                                             b 

 

Figura 2. (a) Tronco da macaúba; (b) cachos da macaúba. Fonte: [12]  

O cultivo dessa palmeira acarreta em uma série de fatores que podem ser 

vantajosos não só para os agricultores, como também para a sociedade no geral. Um 

estudo realizado no ano de 2011 definiu as condições naturais nas quais a macaúba 

cresce [15], e os resultados obtidos (Tabela 1) proporcionam grandes expectativas 

quanto ao cultivo da palmeira no país, visto que as condições onde a incidência de 
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macaúba foi maior, aproximam-se das condições climáticas existentes em boa parte do 

território brasileiro. 

Tabela 1. Condições climáticas e topográficas aferidas em local de crescimento natural 

da macaúba. Fonte: Adaptado da referência [17] 

Precipitação média anual 1100 a 1500 mm 

Temperatura média anual 15 a 31 °C 

Altitude Desde o nível do mar até 1200 metros 

Segundo Carvalho et al. [15], algumas características da palmeira se destacam.  

Cada planta de macaúba produz, geralmente, 3 a 4 cachos, sendo que 

a maturação dos frutos no cacho ocorre de forma desuniforme. O ponto de 

colheita é quando os frutos começam a se desprender do cacho, indicando que 

todo o cacho está com maturação suficiente para o processamento [15]. 

A maior intensidade de maturação dos frutos da macaúba ocorre entre os meses 

de novembro e fevereiro, e a queda dos frutos entre setembro e janeiro. A colheita, 

tradicionalmente, pode ocorrer de três formas: através da utilização de uma foice para 

aparar os cachos, uma rede para interceptar a queda dos frutos antes que eles entrem 

em contato com o solo, ou colhendo-os diretamente do solo.  

É importante ressaltar que, por tratar-se de um fruto oleaginoso, o processamento 

deve ser rápido, pois a demora no processamento é diretamente proporcional à 

degradação do óleo que, através da fermentação, torna-se mais ácido. Estima-se que o 

prazo máximo de armazenamento dos frutos seja de 10 dias. Para um prazo maior que 

este, se faz necessária a utilização de algum método de tratamento para evitar a 

degradação do fruto [15].  

Além das condições climáticas favoráveis, o cultivo da macaúba possui maior 

capacidade de produção de biodiesel quando comparado às matérias-primas 

tradicionais. Na Tabela 2 pode-se observar esse dado.  
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Considerando apenas a produtividade de óleo, sem considerar outras questões 

econômicas envolvendo a produção desse biocombustível, a macaúba apresenta um 

rendimento 10 vezes maior que a soja, mostrando-se uma excelente alternativa como 

matéria-prima para a produção de biodiesel. Além disso, a palmeira possui elevada 

capacidade de recuperar áreas degradadas, tornando o solo fértil novamente [12,15]. 

Tabela 2. Rendimento potencial de biodiesel baseado nas características agronômicas 

de cada espécie (L/Ha-1)*. Fonte: [15] 

Espécie Litros 

Soja (Glicine max) 420 

Arroz (Oriza sativa) 770 

Girassol (Helianthus anuus) 890 

Amendoim (Arachis hipogaea) 990 

Mamona (Ricinus communis) 1320 

Pinhão Bravo (Jatropha curcas) 1590 

Abacate (Persea americana) 2460 

Coco (Cocos nucifera) 2510 

Macaúba (Acrocomia aculeata) 4200 

Dendê (Elaeis guineensis) 5550 
*Litros por hectare. 

Estima-se que a macaúba alcança a máxima produtividade após quatro anos de 

crescimento, podendo produzir até 5000 quilos de óleo por hectare em um ano. Além de 

ser altamente resistente a pragas e variações de temperatura, essa alta produção da 

macaúba pode ser mantida por até 100 anos. De acordo com dados da literatura, com 

técnicas adequadas de cultivo, a macaúba pode produzir até 6000 quilos de óleo por 

hectare [18]. 
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3.1.2 O FRUTO E O ÓLEO DA MACAÚBA 

O fruto da macaúba (Figura 3) divide-se entre casca (epicarpo), polpa 

(mesocarpo), tegumento (endocarpo) e amêndoa, sendo a polpa a parte onde é possível 

encontrar a maior parte do óleo disponível no fruto, seguida pela amêndoa e pela casca. 

No tegumento não é possível encontrar óleo.  

 

Figura 3. (A) Frutos maduros de macaúba; (B) fruto com e sem epicarpo; (C) coquinho 

(endocarpo + amêndoa); (D) fruto de macaúba cortado ao meio evidenciando todas as 

partes do fruto; (E) amêndoas. Fonte: Referência [1] 

A Tabela 3 mostra a composição do fruto da macaúba, a concentração do óleo, o 

teor de óleo e a densidade do óleo encontrado em cada parte do fruto [19]. 
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Tabela 3. Composição, densidade e teor de óleo do fruto da macaúba. Fonte: [19] 

Componente Composição do 
fruto(%m/m) 

Teor de 
Óleo(%m/m) 

Densidade do 
óleo(kg.m-3) 

Casca 24,1 9,80 9194 

Mesocarpo/polpa 39,6 69,9 9256 

Tegumento 29,0 - - 

Amêndoa 7,30 58,0 9176 

 

 Além do óleo, é possível aproveitar outros produtos do fruto da macaúba. A torta 

da polpa possui 9% de proteínas e pode ser utilizada como ração para animais. Já a torta 

da amêndoa possui maior concentração de proteínas (32%) e também é utilizada na 

alimentação de animais.  

Após o processo de extração do óleo, é possível obter carvão, através da 

utilização dos resíduos resultantes da extração do óleo, para utilização na indústria 

siderúrgica. A Figura 4 apresenta o esquema do aproveitamento dos componentes do 

fruto da macaúba, onde destacam-se as aplicações do óleo [19]. 
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Figura 4. Esquema do aproveitamento dos componentes do fruto de Macaúba após 

processamento. Fonte: [19]. 

 O óleo vegetal extraído do fruto da macaúba tornou-se objeto de diversos estudos 

que buscam analisar o potencial deste composto, principalmente o da polpa, como 

matéria-prima para a produção de biodiesel [12]. Além de ser objeto de estudo para 

produção de biodiesel, o óleo de macaúba já é uma matéria-prima consolidada no 

mercado de cosméticos e farmacêuticos, onde o óleo da amêndoa, fração de maior valor 

comercial, é utilizado para produtos de cabelo, sabonetes e cremes para a pele [12].  

3.1.2.1 MÉTODOS DE EXTRAÇÃO DO ÓLEO 

Silva et al. [12] ressalta que os diferentes métodos utilizados para a extração do 

óleo da macaúba, influem diretamente nas características do óleo obtido. Por essa razão, 

o estudo criterioso desses diferentes métodos é relevante. 
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Dentre os métodos mais utilizados pela indústria para extrair o óleo vegetal de 

oleaginosas, destacam-se o método de prensagem e o método de extração por solvente 

[20]. 

3.1.2.1.1 MÉTODO DA PRENSAGEM  

O método da prensagem consiste, basicamente, em prensar o fruto para que o 

óleo contido no interior seja extraído, separando o óleo e a chamada torta. 

O método de prensagem é simples, porém, quando comparado ao método de 

extração auxiliado por solventes, possui rendimento inferior. Uma das principais 

vantagens do método da prensagem é a sua sustentabilidade, visto que os solventes 

utilizados para a extração do óleo podem causar prejuízos ao meio ambiente. Outro fator 

vantajoso para o método da prensagem é a ausência de contato do óleo com outros 

compostos químicos, o que acarreta em um maior valor comercial, principalmente nas 

indústrias alimentícia e cosmética [21]. 

Inicialmente, é necessário que o fruto passe por etapas anteriores à prensagem, 

tais como a quebra, secagem, dentre outras. Isso proporciona um refino do material que 

será levado à prensa, aumentando o rendimento do processo [21]. No caso da macaúba 

é importante que o fruto sofra essas etapas de pré-prensagem, pois é comprovado que 

o óleo extraído das diferentes partes do fruto possui características diferentes [21]. 

Esse processo de extração gera dois produtos, o óleo bruto e uma parte sólida 

que é chamada de torta. Após a prensagem, é necessária uma filtragem, que geralmente 

ocorre com a utilização de centrífugas, para retirar resíduos indesejados do óleo [22]. A 

Figura 5 mostra uma prensa utilizada para a extração de óleo vegetal em oleaginosas. 
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Figura 5. Prensa para extração de óleo vegetal. Fonte: [23] 

3.1.2.1.2 MÉTODO DE EXTRAÇÃO POR SOLVENTE (LPSE) 

Considerado menos sustentável que o método da prensagem, por utilizar 

compostos químicos, o método de extração auxiliado por solvente possui um maior 

rendimento. O método de extração por solvente (low pressure solvent extraction, LPSE), 

utiliza solventes a baixa pressão (pressão ambiente) para a dissolução seletiva de 

compostos contidos em uma matéria sólida [24]. 

A Figura 6 mostra o esquema de uma unidade de LPSE para extração de 

carotenoides. Neste caso o solvente (etanol) foi adicionado à matriz sólida com o auxílio 

de uma bomba rotatória. O solvente entra em contato com a matriz sólida pré-aquecida, 

onde a extração ocorre. Em seguida, através da válvula, o extrato (mistura de 

carotenoides e solvente) flui para o frasco coletor.  

 

 



 
 

13 
 

 

Figura 6. Esquema de uma unidade de LPSE alimentada com etanol: (TE) tanque de 

etanol; (BR) bomba rotatória; (CF) controlador de fluxo; (BT) banho termostático; (CE) 

cama de extração; (CT) controlador de temperatura; (V1) válvula; (FC) frasco coletor. . 

Adaptada da referência [24]. 

Dessa forma, é possível observar que  os diferentes métodos de extração estão 

intimamente ligados à qualidade final do óleo, influenciando diretamente suas 

propriedades físico-químicas, e consequentemente, suas diversas aplicações.    

3.1.2.2 PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DO ÓLEO 

O óleo da macaúba proveniente da casca, polpa e amêndoa possui diferença em 

suas propriedades físico-químicas (Tabela 4), pois há uma variação causada pelo tempo 

de exposição aos efeitos climáticos. Pode-se perceber uma diferença entre os níveis de 

acidez entre os três tipos de óleo, além de uma pequena variação na viscosidade. 

 Considerando que a amêndoa é a parte mais interna do fruto, as partes mais 

externas (polpa e casca) estão sujeitas a uma maior ação climática, causando alteração 

nas propriedades físico-químicas, principalmente na composição dos ácidos graxos 

(Tabela 5). A viscosidade do óleo encontrado na amêndoa da macaúba é ainda mais 

baixa que o óleo de outras oleaginosas, tais como milho, canola e girassol [12]. O índice 

de saponificação, maior no óleo da amêndoa, é uma propriedade que é diretamente 

associada à utilização dessa matéria-prima na indústria cosmética e farmacêutica.  
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Tabela 4. Propriedades físico-químicas dos óleos extraídos das partes do fruto da 

macaúba. Adaptado da referência [12]. 

Propriedades   

Macaúba (fruto) 

  

  Casca  Polpa  Amêndoa 

Viscosidade a 40°C  7.832  6.594  4.20 

Índice de Saponificação  196.539  203.174  241.173 

Acidez (mg de KOH/g)   105.510  63.280  5.61 

 

De acordo com Silva et al. [12], a acidez, medida em miligramas de hidróxido de 

potássio (KOH) necessárias para a neutralização de uma grama de amostra do óleo, é 

maior do que o recomendado (1 mg KOH/g).  

No caso específico da produção de biodiesel, por exemplo, este fato torna 

necessário um tratamento prévio na matéria prima para que o processo seja viável. Esse 

tratamento consiste na esterificação ácida dos ácidos graxos livres, formando ésteres, 

porém, do ponto de vista químico, essa reação apresenta uma cinética lenta. 

Sendo assim, é possível observar que as características físico-químicas do óleo 

extraído da macaúba estão diretamente ligadas às diversas aplicações deste óleo nas 

diversas áreas do conhecimento citadas posteriormente neste trabalho.  

 

3.1.2.3 COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO ÓLEO DE MACAÚBA 

Por tratar-se de um óleo vegetal, o óleo de macaúba apresenta em sua 

composição ácidos graxos. Ácidos graxos são ácidos carboxílicos de cadeia carbônica 

longa, sendo diferenciados entre si pelo número de carbonos e também pelo número de 

saturações presentes nas cadeias carbônicas. Podem ser: monoinsaturados, quando há 

somente uma saturação na cadeia carbônica; ou poli-insaturados, quando há mais de 
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uma instauração [22]. A Tabela 5 apresenta os diferentes ácidos graxos presentes no 

óleo de macaúba e a participação de cada ácido graxo na composição total do óleo. 

 Tabela 5. Composição dos ácidos graxos (%) presentes na Macaúba. Adaptada 

da referência [12] 

Ácido Graxo 

Composição (%) 

Polpa Amêndoa 

Ácido caprílico - 6.2 

Ácido cáprico - 5.3 

Ácido láurico - 43.6 

Ácido mirístico - 8.5 

Ácido palmítico 18.7 5.3 

Ácido palmitoleico 4.0 - 

Ácido esteárico 2.8 2.4 

Ácido oleico 53.4 25.5 

Ácido linoleico 17.7 3.3 

Ácido linolênico 1.5 - 

Ácidos saturados 21.5 71.2 

Ácidos insaturados 78.5 28.8 

 

Considerando a composição química da macaúba, podem-se destacar alguns 

ácidos graxos importantes.  

Ácido oleico (C18H34O2), popularmente conhecido como ômega 9, é amplamente 

utilizado na indústria cosmética, principalmente, como aditivo em sabão e, também, é 

objeto de pesquisa como componente aplicado ao combate do câncer de mama [25,7] 

Ácido linoleico (C18H32O2) popularmente conhecido como ômega 6, é associado à 

redução dos riscos de doenças cardiovasculares juntamente com o ômega 3(ácido 
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linolêico), que é objeto de estudo no auxílio protetivo da capacidade cognitiva de idosos 

[26,27]; 

 Ácido caprílico (C8H16O12), é aplicado em estudos que exploram a capacidade 

antibacteriana do mesmo. Há estudos nos quais o ácido caprílico é analisado como 

agente de combate a bactérias e, até mesmo, no auxílio da produção de soros 

antiofídicos [28,29]; 

Apesar de baixa participação na composição do óleo da macaúba, estando 

presente em apenas 5,3% do óleo encontrado na amêndoa do fruto, o ácido cáprico 

(C10H20O2) possui propriedades antibacterianas, antifúngicas, antivirais e anti-

inflamatórias [30]; 

Ácido láurico (C12H24O2) compõe a maior parte dos ácidos graxos encontrados no 

óleo da amêndoa de macaúba. Esse ácido é um triglicerídeo de cadeia média e é 

absorvido com facilidade pelo corpo humano, além de possuir propriedades 

antimicrobianas [31]. 

3.1.3 A MACAÚBA NA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA 

 Não somente o óleo, como também a torta da macaúba, possuem valores 

nutricionais que possibilitam a inserção dessa palmeira na indústria alimentícia. A Tabela 

6 apresenta as publicações relevantes encontradas na literatura que tratam da macaúba 

como alimento. 

Os frutos da macaúba não possuem componentes tóxicos, e apresentam duas 

partes comestíveis: a polpa e a amêndoa. O valor energético de 100 gramas de amêndoa 

de macaúba é de 243 kcal, além de ser fonte de proteínas, lipídios, cálcio, fósforo, ferro 

e vitaminas A, B1, B2 e C. A polpa da macaúba possui elevadas concentrações de 

carotenoides, importantes para as atividades pró-vitamínicas A do corpo humano. A 

vitamina A tem papel fundamental na visão, crescimento, diferenciação dos tecidos, 

dentre outras participações importantes no organismo.[1,24,37,39] 
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Tabela 6. Estudos da macaúba aplicada na indústria alimentícia.  

Pesquisadores Título do Trabalho Ano de Publicação 

Andrade et al. [3] 

Óleo do fruto da palmeira macaúba parte I: uma 

aplicação potencial para indústrias de alimentos, 

fármacos e cosméticos 

2006 

Martin et al. [32] 
 Omega-3 and omega-6 polyunsaturated fatty 

acids: importance and occurrence in foods 
2006 

Lorenzi [33] 
 Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.-

Arecaceae: bases para o extrativismo sustentável. 
2006 

Ramos et al. [34] 
Bocaiuva (Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd) 

Improved Vitamin A Status in Rats 
2007 

Dessimoni-Pinto et al. [35] 

Características físico-químicas da amêndoa de 

macaúba e seu aproveitamento na elaboração de 

barras de cereais  

2010 

Galvani e Santos [36] 

Extração mecânica da polpa da bocaiúva voltada 

para a fabricação de alimentos em comunidades 

extrativistas de Miranda, MS. 

2011 

De Azevedo et al. [37] 
Desempenho de cordeiros alimentados com 

inclusão de torta de macaúba na dieta.  
2012 

Verediano [38] 
Aproveitamento da torta residual da extração do 

óleo da Polpa de Macaúba para fins alimentícios. 
2012 

Traesel et al. [5] 

Acute and subacute (28 days) oral toxicity 

assessment of the oil extracted from Acrocomia 

aculeata pulp in rats. 

2014 

Machado et al. [6] 
Evaluation of two fruit ecotypes (totai and 

sclerocarpa) of macaúba (Acrocomia aculeata) 
2015 

 

 Dessimoni-Pinto et al. [35] atestou a aceitação dos consumidores ao consumir 

uma barra de cereal contendo macaúba, sendo fonte de energia e de lipídeos. Verediano 

[38] formulou uma farinha, para utilização em produtos de panificação, feita a partir da 

torta da macaúba e obteve boa aceitação e bons valores nutricionais. 
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3.1.4 A MACAÚBA NAS INDÚSTRIAS COSMÉTICA E FARMACÊUTICA 

  

 A diversidade de ácidos graxos contidos no óleo de macaúba proporciona 

diferentes aplicações nas indústrias cosmética e farmacêutica. As palavras-chave 

utilizadas na realização dessa pesquisa retornou poucos estudos que abordem a 

macaúba como matéria-prima direta para utilização nessas indústrias. Por outro lado, é 

possível encontrar um grande número de estudos que abordam as propriedades dos 

ácidos graxos contidos no óleo de macaúba. 

 A tabela 7 apresenta as publicações que tratam de componentes encontrados 

óleo de macaúba aplicado nas indústrias cosmética e farmacêutica encontradas nas 

bases de dados utilizadas nesse trabalho. 

 

Tabela 7. Estudos da macaúba aplicada nas indústrias cosmética e farmacêutica.  

Pesquisadores Título do Trabalho Ano de publicação 

Win [7] 
Oleic acid-The anti-breast cancer component in 

olive oil. 
2005 

Nair et al. [8] 

Antibacterial effect of caprylic acid and 

monocaprylin on major bacterial mastitis 

pathogens 

2005 

Gutiérrez et al. [29] 

Pan-African polyspecific antivenom produced by 

caprylic acid purification of horse IgG: an 

alternative to the antivenom crisis in Africa. 

2005 

Andrade et al. [3] 

Óleo do fruto da palmeira macaúba – parte I: uma 

aplicação potencial para indústria de alimentos, 

fármacos e cosméticos 

2006 

Canomanhezi, Bachion 

e Lima Pererira[30] 

Utilização de ácidos graxos essenciais no 

tratamento de feridas 
2008 

Novello, Franceschini e 

Quintiliano[27] 

A importância dos ácidos graxos ω-3 e ω-6 para 

a prevenção de doenças e na saúde humana 
2010 

Debmandal e 

Mandal[31] 

Coconut (Cocos nucifera L.: Arecaceae): in 

health promotion and disease prevention 
2011 
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Dangour et al. [27] 

Omega 3 fatty acids and cognitive health in older 

people 

 

2012 

Traesel[9] 
Assessment of the cytotoxic, genotoxic, and 

mutagenic potential of Acrocomia aculeata in rats 
2015 

Souza et al. [40] 

X-ray structure of O-methyl-acrocol and anti-

cancer, anti-parasitic, anti-bacterial and anti-Zika 

virus evaluations of the Brazilian palm 

tree Acrocomia totai 

2017 

 

 

3.1.5 A MACAÚBA NA INDÚSTRIA ENERGÉTICA 

O que tem tornado a macaúba conhecida nos últimos anos, sem dúvidas, é o 

potencial energético dessa palmeira. Desde a produção de biodiesel até a produção de 

carvão, a macaúba apresenta um diversificado leque de linhas de pesquisa. A Tabela 8 

apresenta os principais estudos encontrados que tratam a macaúba como matéria-prima 

para fins energéticos. 

De Carvalho Lopes et al. [42] analisaram a viabilidade econômica do biodiesel de 

macaúba através da simulação de cenários onde o biocombustível era produzido em 

escala industrial, e foi possível obter cenários com potencial de lucratividade, visto que 

a macaúba possui fácil adaptação a diferentes ecossistemas, bom rendimento, além de 

um bom valor de mercado para os produtos advindos dessa palmeira. Porém, Silva, 

Cardoso e Pasa [47] afirmaram que, por possuir um elevado índice de acidez, o óleo de 

macaúba requer um alto custo para a produção de biodiesel, visto que é necessário um 

pré-tratamento no óleo para que os processos de produção de biodiesel sejam iniciados. 
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Tabela 8. Estudos da macaúba aplicada na indústria energética. Fonte: do autor. 

Pesquisadores Título do Trabalho Ano de Publicação   

Gonçalves et al. [41] 
Ethanol production from 

macaúba (Acrocomia aculeata) 

presscake hemicellulosic 

hydrolysate by Candida boidinii 

UFMG14 

2013   

De Carvalho Lopes et al. [42] Economic feasibility of biodiesel 

production from Macauba in 

Brazil 

2013   

Aguieiras et al. [43] 
Biodiesel production 

from Acrocomia aculeata acid oil 

by (enzyme/enzyme) 

hydroesterification process: Use 

of vegetable lipase and 

fermented solid as low-cost 

biocatalysts 

2014   

Iha et al. [44] Physicochemical properties of 

Syagrus coronata and Acrocomia 

aculeata oils for biofuel 

production 

2014   

Yang et al. [45] Preparation and properties of 

myristic–palmitic–stearic 

acid/expanded graphite 

composites as phase change 

materials for energy storage.  

2014   

Silva et al. [12] The prospects of using 

Acrocomia aculeata (macaúba) a 

non-edible biodiesel feedstock in 

Brazil 

2015 
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Michelin et al. [46] Kinetics of ultrasound-assisted 

enzymatic biodiesel production 

from Macauba coconut oil 

2015   

Evaristo [11] 
 

Energy potential of the macaw 

palm fruit residues and their use 

in charcoal production 

2016   

Silva, Cardoso e Pasa [47] 
Synthesis and characterization of 

esters from different alcohols 

using Macauba almond oil to 

substitute diesel oil and jet fuel 

2016   

Souza et al. [48] 
Synthesis of ethyl esters from 

crude macauba oil (Acrocomia 

aculeata) for biodiesel production 

2016   

Com os esforços empregados em pesquisas posteriores à publicação desse 

estudo, espera-se que diferentes técnicas de cultivo e, até mesmo, melhorias na genética 

da planta surjam em um cenário futuro, inserindo a macaúba no ramo das principais 

matérias primas utilizadas para produzir biodiesel no país [42]. 

O ácido mirístico (C14H28O2), foi objeto de um estudo onde atuou em materiais de 

armazenamento de energia térmica através da mudança de fase(PCM), [45]. Os PCM’s 

armazenam energia por meio do armazenamento de calor latente e liberam energia a 

uma temperatura constante, temperatura na qual a mudança de fase ocorre. [49]  

Estudos como estes supracitados reforçam o papel importante da macaúba em 

cenários energéticos futuros, proporcionando ao país a oportunidade de enriquecer ainda 

mais a gama de matérias-primas energéticas que são utilizadas para compor sua matriz 

energética. 
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3.2 PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA 

 

A sociedade atual está sujeita a constantes mudanças nos mais diversos 

aspectos. Essa mudança constante, principalmente no cenário tecnológico, tem criado 

um ambiente competitivo onde as empresas estão sempre analisando dados em busca 

de um processo otimizado para aplicação em seu ambiente interno ou, até mesmo, no 

desenvolvimento de um novo produto [14].  

É necessário, porém, que a inovação ocorra com efetividade. Os estudos 

prospectivos demonstram ser uma ferramenta com grande utilidade para auxiliar no 

desenvolvimento de novas tecnologias para serviço de toda a população. 

 

A prospecção tecnológica é um meio sistemático de mapear 

desenvolvimentos científicos e tecnológicos futuros capazes de influenciar de 

forma significativa uma indústria, a economia ou a sociedade como um todo [50]. 

 

O objetivo de qualquer estudo prospectivo é auxiliar os “tomadores de decisão” 

em planos de negócio. De acordo com Christensen [51], o processo natural é que as 

tecnologias atuais sejam substituídas pelas novas, porém é difícil determinar se é mais 

vantajoso otimizar a tecnologia ou processo atualmente utilizado ou investir em algo 

inovador. Por esses motivos, a prospecção se faz tão importante, pois emprega métodos 

e ferramentas de pesquisa que possibilitem a melhor análise do cenário, tornando a 

decisão menos suscetível a erros. 

 

O principal objetivo de uma inovação tecnológica é executar uma tarefa através 

de um método mais efetivo e com menor custo. Em um universo onde erros acarretam 

em um aumento de custos e perda de tempo, a prospecção tecnológica permite uma 

análise detalhada do processo e proporciona um melhor entendimento, auxiliando, de 

maneira eficiente, no processo de tomada de decisões. Dessa forma é possível definir a 

viabilidade em criar uma tecnologia totalmente inovadora ou otimizar processos já 

existentes. 
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3.2.1 FUTURE STUDIES, FORESIGHTING, FORECASTING 

Para a compreensão do estudo prospectivo, o entendimento de cada conceito 

proporciona eficiência na escolha do método de prospecção utilizado na pesquisa. 

Future studies, como a tradução literal, é um termo que trata sobre atividades que 

visam auxiliar na compreensão de consequências futuras de escolhas atuais. Essas 

atividades relacionam-se a uma série de visões acerca de três cenários futuros: 

prováveis, possíveis e desejáveis. Ou seja, uma escolha atual acarretará em mudanças 

no cenário futuro, podendo essas mudanças serem desejáveis ou não [50]. 

Foresighting significa prospectiva. Este conceito consiste em analisar o futuro 

tendo como base as condições atuais e as tendências. Através da prospectiva, é possível 

identificar, com análises, possíveis cenários futuros e identificar tecnologias emergentes 

que possam proporcionar benefícios à sociedade futuramente [52].  

Foresight é um processo pelo qual pode-se chegar a um entendimento mais 

completo das forças que moldam o futuro a longo prazo e que devem ser levadas 

em consideração na formulação de políticas, planejamento e tomada de decisão 

[53]. 

 As definições de foresighting e forecasting são bem próximas. Porém mesmo que 

ambos conceitos busquem a previsão de um cenário futuro tendo como base as 

condições do presente, o conceito de forecasting inclui também a previsibilidade dos 

fatos [52]. 

3.2.2 MÉTODOS DE PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA 

Por tratar-se de uma tentativa de prever o futuro, a prospecção tecnológica é uma 

análise complicada e requer extrema atenção. Para executar uma prospecção de 

qualidade, é necessário o emprego de métodos que evitem incertezas na confiabilidade 

dos dados da pesquisa.  

De acordo com Vanston [54], se houver um fluxo constante de mudanças e 

melhorias tecnológicas, a tendência pode ser determinada através da interpretação de 

dados históricos acerca do assunto analisando a existência de um “padrão”.  
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De acordo com Teixeira [53], os métodos de prospecção podem ser divididos em 

cinco grandes grupos e dentro de cada grupo estão contidas diversas ferramentas de 

prospecção. Pode-se destacar os métodos citados abaixo. 

 

Tabela 9. Grupos e Ferramentas de prospecção. Adaptado da referência [53]. 

Grupo Ferramentas de Prospecção 

Monitoramento e Sistemas de 
Inteligência Inteligência Competitiva 

Análise de Tendências 

Análise de Regressão 

Curva S 

Curva de Aprendizado 

Opinião de Especialistas 

Método Delphi 

Painel de Especialistas 

Tecnologias Críticas 

Surveys 

Avaliação Individual 

Seminários/Workshops/Comitês 

Construção de Cenários 

Matriz SWOT 

Matriz BCG (Boston Consulting Group) 

GBN (Global Business Network) 

Métodos 
Computacionais/Ferramentas 
Analíticas 

Modelagem 

Simulação 

Análises de Patentes/Recursos Gastos em 
P&D 

Análises Multicritério 

Análises Road Map (Mapas Tecnológicos) 

Análises de Conteúdo 

Data Mining/Text 
Mining/Cientometria/Bibliometria 

 

 

Na Tabela 10 foram descritos os objetivos de cada grupo de métodos, mostrando 

os objetivos específicos de cada um. A escolha dos métodos de prospecção, de acordo 

com Dağdeviren [55], possui dois principais obstáculos: a variedade de critérios 

necessários para a tomada de decisão, e a subetividade/ambiguidade que pode estar 

presente em um processo de avaliação. 

Tendo como base a análise da Tabela 6, pode-se concluir que a escolha do 

método de prospecção é fator determinante para a eficiência da pesquisa e a obtenção 
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do resultado esperado. Porém, como todo e qualquer método de pesquisa, os métodos 

de prospecção tecnológica possuem vantagens e limitações, o que torna necessário o 

emprego de dois ou mais métodos, para que se complementem e tornem a pesquisa 

eficiente. 

 

Tabela 10. Descrição dos grupos de métodos de prospecção. Adaptado da referência 

[53]. 

Métodos de Prospecção Objetivos 

Monitoramento e Sistemas de Inteligência Identificar ameaças potenciais, oportunidades 

possíveis e direção de tendências relativas à 

tecnologia em foco. 

Ajuda a moldar o cenário no qual a tecnologia e a 

organização inserem-se. 

Inteligência Competitiva Tecnológica. 

Manter a base de informação de interesse da 

organização para a organização e tomadores de 

decisão. 

Análise de Tendências Construir um cenário possível baseado na 

hipótese de que os padrões do passado serão 

mantidos em momentos futuros, particularmente 

de curto prazo. 

Opinião de Especialistas Construir uma visão de futuro baseada em 

informações qualitativas, utilizando-se da lógica 

subjetiva e de julgamento de pessoas com grande 

conhecimento e familiaridade com o tema em 

pauta. 

Métodos Computacionais/Ferramentas Analíticas Incorporar diversos eventos (sociais, políticos, 

tecnológicos e econômicos) em modelos de 

análise, permitindo tratamento analítico a uma 

grande quantidade de informações (quantitativas e 

qualitativas). 
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Construção de Cenários Ordenar sistematicamente percepções sobre 

ambientes futuros alternativos, com base em 

combinações de condicionamentos e variáveis 

 

É difícil encontrar uma empresa bem estruturada sem a presença de um 

departamento de pesquisa e desenvolvimento. Na literatura em inglês, este 

departamento é chamado de “R&D”(Research and Development). Após o trabalho de 

pesquisa e desenvolvimento ser realizado, uma forma de proteger o desenvolvimento 

tecnológico é o registro de patentes. As patentes inviabilizam a utilização do 

conhecimento desenvolvido por terceiros sem devida autorização [56]. 

No Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial(INPI) é responsável pelo 

registro de patentes. 

Entre os serviços do INPI, estão os registros de marcas, desenhos 

industriais, indicações geográficas, programas de computador e topografias de 

circuitos integrados, as concessões de patentes e as averbações de contratos 

de franquia e das distintas modalidades de transferência de tecnologia. Na 

economia do conhecimento, estes direitos se transformam em diferenciais 

competitivos, estimulando o surgimento constante de novas identidades e 

soluções técnicas [57]. 

 

Dessa forma, as patentes possuem fundamental importância pois, além de 

protegerem a propriedade intelectual, possibilitam que o conhecimento tecnológico 

produzido seja valorizado e seu criador devidamente reconhecido. 

3.2.3 VANTAGENS E LIMITAÇÕES DOS MÉTODOS DE PROSPECÇÃO 

 

Através da análise detalhada das limitações e vantagens de cada método de 

prospecção, é possível definir quais métodos devem ser empregados para que se tenha 

melhores resultados em determinados objetivos. A Tabela 11 apresenta as vantagens e 

limitações dos tipos de métodos de prospecção. 
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Tabela 11. Vantagens e limitações dos métodos de prospecção. Fonte: [53]. 

 

Método de prospecção Vantagens Limitações 

Monitoramento e Sistemas 

de Inteligência 

Ajuda a moldar o cenário 

no qual a tecnologia e a 

organização inserem-se 

Método deve ser 

complementado com 

outras análises 

prospectivas 

Análise de Tendências 

Quando há parâmetros 

bem quantificados, 

fornece previsões 

precisas no curto prazo 

É uma análise mais 

vulnerável em previsões 

de longo prazo e quando 

ocorrem mudanças 

bruscas 

Opinião de Especialistas 

Deve ser usada quando 

não se pode obter 

informações quantitativas 

ou para complementar 

análises de tendências 

Pode haver divergências 

entre especialistas 

da mesma área 

Métodos 

Computacionais/Ferramentas 

Analíticas 

Uma vantagem é a 

facilidade e rapidez na 

obtenção dos resultados 

pelo uso de modelos 

computacionais 

O risco no uso destas 

ferramentas é utilizar 

pressupostos essenciais 

aos modelos de forma 

inadequada à realidade e 

de pouca aplicabilidade 

Construção de Cenários 

Incorpora uma grande 

variedade de informações 

quantitativas e 

qualitativas que ajudam 

os gestores nas tomadas 

de decisão 

Pode ser difícil obter as 

informações desejadas 

 

 



 
 

28 
 

 Dessa forma, a aplicação da prospecção tecnológica para avaliar as novas 

tecnologias existentes no mercado podem ser aplicadas ao estudo das aplicações do 

óleo da macaúba. Este estudo é importante porque organiza e mapeia o conhecimento 

científico acerca do assunto, apresentando aos sujeitos interessados um arcabouço 

teórico e prático sobre os estudos já realizados sobre o tema, possibilitando que as 

pesquisas e investimentos futuros sejam mais eficientes. 

 

4. METODOLOGIA  

 

 A metodologia desse trabalho dividiu-se em duas partes. A primeira consistiu em 

uma etapa pré-prospectiva, que se fundamentou na revisão bibliográfica para o 

entendimento dos principais conceitos relacionados à macaúba, seus principais produtos 

e aplicações, englobando aspectos gerais do assunto. Essa etapa teve como objetivo a 

construção do conhecimento teórico necessário para uma compreensão efetiva dos 

assuntos abordados. A segunda parte foi baseada na realização da prospecção 

tecnológica, a qual foi realizada a partir da mesclagem de dois métodos: 

 análise de tendências; 

 métodos computacionais/ferramentas analíticas. 

Essa etapa foi baseada na análise de tendências, visando um mapeamento das 

principais aplicações da macaúba nas diversas indústrias. A pesquisa bibliográfica 

utilizou a base de dados dos periódicos CAPES através do uso das seguintes palavras-

chave juntamente com o operador booleano “and” e “or”: macaúba, macaw, Acrocomia 

Aculeata, food, energy, cosmetic, pharmaceutical,technological forecasting, prospecção 

tecnológica. 

Inicialmente, foi empregada a busca com as palavras-chave “prospecção 

tecnológica e technological forecasting, para que os conceitos e métodos de prospecção 

fossem conhecidos e auxiliassem no restante da pesquisa. 

A pesquisa foi iniciada utilizando as palavras-chave “macaúba or Acrocomia 

Aculeata or macaw” para reunir conhecimento acerca das propriedades e características 

da palmeira. 
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Em seguida, a pesquisa tratou das aplicações da macaúba através da 

combinação das palavras-chave: “macaúba and food”, “Acrocomia Aculeata and food” e 

“macaw and food” para que os resultados retornassem artigos científicos que abordam 

a macaúba aplicada na indústria alimentícia. 

Posteriormente, utilizou-se a mesma lógica. Combinando as palavras “macaúba”, 

“macaw” e Acrocomia Aculeata”, através do operador booleano and com as palavras 

energy, pharmaceutical e cosmetic para obter resultados que tratassem da macaúba 

aplicada nas indústrias de energia, farmacêutica e cosmética. 

Em virtude dos resultados insatisfatórios com as palavras “cosmetic” e 

“pharmaceutical”, empregou-se uma busca utilizando como palavras-chave os nomes 

dos ácidos graxos contidos na macaúba: “caprylic acid”, “capric acid”, “lauric acid”, 

“myristic acid”, “palmitic acid”, “palmitoleic acid”, “stearic acid”, “oleic acid”, “linoleic acid” 

e “linolenic acid”. Dessa forma, foi possível encontrar diversas aplicações para os ácidos 

graxos contidos na macaúba e obter dados pertinentes para a pesquisa. 

O mapeamento científico teve como principal objetivo determinar as áreas nas 

quais a macaúba está inserida como objeto de pesquisa. Através de buscas no banco 

de periódico CAPES, foi possível obter os estudos mais relevantes que tratam da 

macaúba e de seus subprodutos, finalizando assim a etapa pré-prospectiva. 

A etapa posterior consistiu na busca de patentes depositadas no site do INPI com 

o emprego das palavras-chave “macaúba” e “Acrocomia Aculeata”.  

A última etapa da pesquisa foi a aplicação das palavras “Acrocomia Aculeata or 

macaúba” no sistema Orbit® Intelligence. Nesta etapa, a palavra-chave “macaw” não foi 

utilizada pois não retornou resultados pertinentes, tendo em vista que a palavra “macaw” 

na língua inglesa pode ser traduzida como arara, fez com que os resultados obtidos 

fossem desprezados para esta etapa da pesquisa. Logo após a pesquisa no sistema 

Orbit® Intelligence, os resultados foram filtrados para retornar somente patentes que 

tenham a macaúba no título ou que apresentassem aplicações diretas à palmeira. 

Através do sistema Orbit® Intelligence, foi possível processar os dados e gerar 

gráficos e tabelas que auxiliaram na obtenção dos resultados deste trabalho. 

 Em suma, a metodologia pode ser descrita de acordo com o esquema abaixo. 
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 Etapa 1- Pré-prospecção: Construção do Conhecimento  

 Fundamentação teórica acerca dos conceitos de macaúba, aplicações 

da macaúba e prospecção tecnológica. 

 Definição dos termos utilizados na busca. 

 Mapeamento de artigos científicos publicados sobre as aplicações da 

macaúba. 

Etapa 2- Prospecção Tecnológica 

 Coleta de dados. 

 Análise de patentes relacionadas à macaúba. 

 Análise qualitativa e quantitativa dos dados obtidos. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 MAPEAMENTO TECNOLÓGICO 

 

 Na busca no site do INPI, com as palavras-chave “macaúba” e “Acrocomia 

Aculeata”, foi possível recuperar doze patentes depositadas entre os anos 2007 e 2015. 

A Tabela 12 apresenta as patentes encontradas nessa busca, a data de depósito e o 

código IPC. 

De acordo com o INPI a classificação IPC pode ser definida como: 

A IPC é o sistema de classificação internacional, criada a partir do Acordo de 

Estrasburgo (1971), cujas áreas tecnológicas são divididas nas classes A a H. 

Dentro de cada classe, há subclasses, grupos principais e grupos, através de um 

sistema hierárquico[57]. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 12. Patentes encontradas em busca no site do INPI.  



 
 

31 
 

Data do depósito Título IPC 

19/07/2007 

BIOCOMBUSTÍVEL A BASE DE COCO DE 

MACAÚBA 
C10L 1/00 

20/07/2007 

PROCESSO PARA INDUÇÃO DA GERMINAÇÃO 

E PRODUÇÃO DE SEMENTES PRÉ-

GERMINADAS DE MACAÚBA (Acrocomia 

aculeata (Jacq.) Lodd. ex. Mart) 

A01C 1/00 

06/09/2007 

EMULSÃO EMOLIENTE PARA FINS 

COSMÉTICOS CONTENDO ÓLEO DE 

SEMENTES DE MACAÚBA (Acrocomia sp.) 

A61K 8/92 

22/12/2010 

PROCESSO DE FABRICAÇÃO E FORMULAÇÃO 

DE SABONETE PARA FINS COSMÉTICOS 

CONTENDO ÓLEO DE SEMENTE DE MACAÚBA 

(ACRONOMIA ACULEATA) E O PRODUTO 

OBTIDO 

A61Q 

19/10 

21/02/2011 

COMPOSIÇÕES DOMISSANEANTES Á BASE DE 

ÓLEO DE MACAÚBA E EXTRATOS DE SALVINIA 

AURICULATA E SEUS DERIVADOS COM AÇÃO 

TERAPÊUTICA E SEU USO PARA PREVENÇÃO 

E/OU CONTROLE DE MASTITE BOVINA 

A61K 

36/11 

04/07/2011 

ABRASIVO ORGÂNICO DE GRANALHA DE 

ENDOCARPO DE MACAÚBA ULTILIZADO EM 

UM PROCESSO DE JATEAMENTO 

C09K 3/14 

19/12/2012 

CARVÃO ATIVADO A PARTIR DO ENDOCARPO 

DO FRUTO DA PALMEIRA MACAÚBA 

(ACROCOMIA ACULEATA), PROCESSO DE 

OBTENÇÃO E USOS 

C01B 

31/08 

26/03/2013 

ÓLEO DE MACAÚBA (ACROCOMIA ACULEATA) 

COMO COLETOR ANIÔNICO NA FLOTAÇÃO DE 

MINERAIS 

B03D 

101/02 
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17/06/2013 

PROCESSO DE ELABORAÇÃO DE TABLETE DE 

FRUTA DE MACAÚBA E RESPECTIVO 

PRODUTO 

A23L 

21/12 

09/12/2013 

PROCESSO DE GERMINAÇÃO DE PALMEIRAS 

COM DORMÊNCIA FISIOLÓGICA 

ESPECIALMENTE Acrocomia aculeata 

A01C 

14/00 

07/10/2014 

PRINCÍPIO ATIVO OBTIDO A PARTIR DOS 

FRUTOS DE ACROCOMIA CRISPA E 

ACROCOMIA ACULEATA, USO DO PRINCÍPIO 

ATIVO, COMPOSIÇÃO FARMACÊUTICA, 

SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS E 

FORMULAÇÕES DE FUNÇÃO COSMÉTICO-

TERAPÊUTICA 

A61K 9/14 

14/05/2015 

DISPOSITIVO EXTRATOR DE OPÉRCULO PARA 

OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO GERMINATIVO DE 

SEMENTES DE PALMEIRAS, EM ESPECIAL 

ACROCOMIA ACULEATA 

A01C 1/00 

 

  

Ao analisar as patentes encontradas na busca do site do INPI, pode-se observar 

que, dentre as 12 patentes, 3 estão aplicadas às indústrias cosméticas ou farmacêuticas, 

3 estão ligadas à área de melhoramento germinativo das sementes de macaúba, e 2 

tratam do aproveitamento do potencial energético da macaúba.  

Pode-se observar pela distribuição áreas que não há uma tendência de depósitos 

para um determinado setor em detrimento do outro, ou seja, as tecnologias 

desenvolvidas estão sendo distribuídas em diferentes setores: agricultura, farmacêutico 

ou cosmético e energético.    

De acordo com a metodologia estabelecida para a busca realizada no sistema 

Orbit® Intelligence, através da combinação das palavras-chaves “acrocomia aculeata or 

macaúba”, após a filtragem dos resultados, foram encontradas 15 famílias de patentes.  
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A Tabela 13 apresenta o título das patentes recuperadas no sistema Orbit® 

Intelligence bem como o ano de publicação e o domínio tecnológico ao qual as patentes 

pertencem. 

 

Tabela 13. Patentes encontradas em busca no sistema Orbit® Intelligence. Fonte: 

Adaptado da referência [58]. 

Título Domínio Tecnológico Ano de publicação 

Method of modifying 
glyceride oils 

Química de materiais 
básicos 

1949 

Machine to peel and to pulp 
coconuts 

 

Outras máquinas 
especiais 

 

2008 

Emollient Emulsion for 
cosmetic ends I contend oil 
of seeds of [macauba] 
([acrocomia] sp.) 

Química orgânica 
fina 

2008 

Bioquerosene and process 
of attainment of the same 

Química de materiais 
básicos/Química 

orgânica fina 
2009 

 
Process for induction of the 
germination and production 
of seeds [pre]-germinadas 
of [macauba] ([acrocomia] 
aculeata ([jacq].) [lodd]. ex. 
[mart]) 
 

Outras máquinas 
especiais 

2009 

Heterogeneous catalyst and 
process of 
[transesterificação] 
understanding the use of 
heterogeneous catalyser 

Química de materiais 
básicos/Engenharia 

química/Química 
orgânica fina 

2009 

Process of desacidification 
of oils and fats for extraction 
liquid-liquid and process of 
[purificação] of biodiesel 
and treatment of the 
spirituous reagent 

Química de materiais 
básicos/Engenharia 

química 
2011 
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Compounds from the fruits 
of acrocomia crispa and 
acrocomia aculata against 
inflammation and oxidative 
stress 

Química de materiais 
básicos/Química 

Alimentar/Química 
orgânica 

fina/Fármacos 

2013 

Extracting Device of 
[operculo] for [otimizacão] of 
the germinative process of 
seeds of palms, in particular 
[acrocomia] aculeata 

Outras máquinas 
especiais 

2013 

Coal activated from 
[endocarpo] of the fruit of 
the palm [macauba] 
([acrocomia] aculeata), 
process of attainment and 
uses 

Materiais/Metalurgia 2013 

Process of germination of 
palms with [dormência 
fisiológica] especially 
acrocomia aculeata 

Química de materiais 
básicos/Outras 

máquinas especiais 
2013 

Process for the oil treatment 
acidsrocess for the oil 
treatment acids by means of 
reaction of [esterificaçao] 
catalyzed for fermented 
solid enzymes 

Química de materiais 
básicos/Biotecnologia 

2014 

Development of a prepared 
nutritional solution to the 
base of palm residue 

Química de materiais 
básicos/Tecnologia 

ambiental 
2014 

Process of manufacture and 
formulation of soap for 
cosmetic ends and contend 
oil of seed of macauba 
(acronomia aculeata) and 
the obtained product 

Química orgânica 
fina 

2014 

Oil of macaúba (acrocomia 
aculeata) as aniônico 
collector in the flotação of 
minerals 

Engenharia química 2015 

 

Conforme esperado, visto que grande parte da ocorrência da macaúba é no Brasil, 

13 das 15 patentes estão depositadas no Brasil, uma nos Estados Unidos e uma em 

Cuba, além disso, uma delas também está depositada no WIPO (World Intellectual 



 
 

35 
 

Property Organization), instituição ligada às Nações Unidas que supervisiona e 

administra uma série de tratados internacionais relacionados a patentes e propriedade 

intelectual em geral [59], conforme mostram as Figuras 7 e 8. 

 

 

 

Figura 7. Países que possuem patentes relacionadas à macaúba no mundo - distribuição das 

famílias de patentes pelo país de 1º depósito. *indicação da escala: número de famílias de 

patentes depositadas. Adaptada da referência [58]. 

 

Analisando a distribuição dos dados geográficos foi possível constatar que poucas 

patentes foram geradas em outros países, sendo que a maior parte das foram 

depositadas no Brasil. Isso pode ser explicado pela abundância da palmeira, ou seja, 

uma planta nativa do país. [1].  

 



 
 

36 
 

Figura 8. Países que mais possuem patentes depositadas relacionadas à macaúba - distribuição 

das famílias de patentes pelo país de 1º depósito. Adaptado da referência [58]. 

 

A primeira patente relacionada à macaúba tem registro de depósito em 1949. É 

possível observar na Figura 9 que houve um aumento considerável no número de 

patentes depositadas a partir de 2008, o que mostra que a macaúba tem sido objeto 

frequente de estudos e tem despertado grande interesse devido ao grande potencial de 

aplicação em diversas áreas do conhecimento que possui.  

 

 

 

Figura 9. Famílias de patentes relacionadas à macaúba, depositadas entre os anos de 1940 a 

2018. Adaptado da referência [58]. 
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Além disso, é possível constatar que grande parte das patentes relacionadas à 

macaúba foram depositadas por universidades brasileiras, conforme mostra a Figura 10. 

 

 

Figura 10. Depositantes de Famílias de patentes relacionadas à macaúba. Adaptado da 

referência [58]. 

 

O sistema Orbit® Intelligence possui uma interessante ferramenta para análise de 

dados, na qual é possível separar as patentes por áreas tecnológicas às quais fazem 

parte, de acordo com a Classificação Internacional de Patentes(IPC) e a Classificação 

Cooperativa de Patentes (CPC). Na Figura 11 é possível identificar a quais principais 

áreas tecnológicas as patentes referentes à macaúba fazem parte. 

 

Figura 11. Famílias de patentes relacionadas à macaúba, por domínio tecnológico. 

Fonte: Adaptado da referência [58]. 
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Inseridas nas classificações, as áreas tecnológicas dividem-se em classes e, 

dentre elas, é na Seção C onde são classificadas as patentes que tratam sobre química 

e metalurgia [60].  

Através da análise da figura é possível constatar que a área tecnológica mais 

expressiva onde se encontram as patentes relacionadas à macaúba é a área de química 

de materiais básicos (32%), seguida pela área de química orgânica fina (23,4%). 

 Outra maneira interessante de analisar os dados obtidos é a classificação em que 

essas patentes estão inseridas de acordo com o IPC (Figura 12). 

  

 

Figura 12. Famílias de patentes por códigos IPC. Fonte: Adaptado da referência [58] 

 

A Figura 12 mostra uma ampla distribuição dos códigos, dos quais três se 

destacam. O primeiro código mais utilizados para classificação das famílias de patentes 

recuperadas para essa busca é o C10L-001/02 (7,32%). De acordo com o IPC [60], esse 

código é designado para “Indústrias do petróleo, do gás ou do coque; Gases técnicos 

contendo monóxido de carbono; combustíveis; lubrificantes; turfa; combustíveis não 
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incluídos em outro local; gás natural; gás natural de sintético obtido por processos não 

abrangidos pelas subclasses C10G ou C10K; gás liquefeito de petróleo; uso de aditivos 

em combustíveis ou ao fogo; acendedores de fogo; combustíveis carbonáceos líquidos; 

baseados essencialmente em componentes consistindo somente em carbono, 

hidrogênio e oxigênio.”  

Outra área muito explorada é a área correspondente ao código A61K-008/97 

(7,32%). O IPC designa esse código para “Necessidades humanas; Ciência médica ou 

veterinária/higiene; Preparações para finalidades médicas, odontológicas ou higiênicas; 

cosméticos ou preparações similares para higiene pessoal.” [60]. 

O terceiro código que mais aparece na pesquisa é o código A01C-001/00 (7,32%). 

Ainda de acordo com o IPC [60], esse código caracteriza-se por inserir patentes que 

tratam sobre “Agricultura/Silvicultura/Pecuária/Caça/Captura em armadilhas/pesca; 

Plantio/Semeadura/Fertilização; Aparelhos ou métodos de seu uso, para experimentar 

ou beneficiar sementes, raízes ou similares antes de semear ou plantar”. 

Esse dado mostra que as patentes geradas na área de energia, juntamente com 

a área de cosméticos e de agricultura, conferem a maioria dos depósitos encontrados, 

reforçando o grande potencial da macaúba aplicada à estas três áreas tecnológicas.  

Além disso foi realizada uma análise quanto à situação legal das famílias de 

patentes encontradas na busca. A Figura 13 mostra que a maioria destes documentos 

estão pendentes. 
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Figura 13. Famílias de patentes por status legal. Adaptado da referência [58]. 

 

Três dessas patentes merecem ser destacadas. São elas: 

 “Coal activated from [endocarpo] of the fruit of the palm [macauba] 

([acrocomia] aculeata), process of attainment and uses”; 

 “Process of manufacture and formulation of soap for cosmetic ends and contend 

oil of seed of macauba (acronomia aculeata) and the obtained product” e  

A primeira trata do processo de obtenção de um carvão, quimicamente ativado, 

usando como matéria-prima a poeira particulada do endocarpo do fruto da macaúba. 

Além disso, também descreve os produtos desenvolvidos que, em geral, apresentam 

características ajustadas para uso como material na remoção de substâncias 

indesejáveis ou desejável a recuperação de substâncias contidas em meios gasosos e 

líquidos, como, por exemplo, no tratamento de água, purificação do ar, a remoção de 

poluentes orgânicos e inorgânicos de sistemas de efluentes industriais gasosos e 

líquidos, na recuperação ou separação de substâncias específicas em variados 

processos industriais, como a recuperação de ouro, prata e outros metais nobres, na 

recuperação de voláteis solventes de interesse em processos variados, entre outros [58]. 
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A segunda menciona o “processo de fabricação e formulação de sabão para fins 

cosméticos contendo óleo de semente de macaúba e o produto final obtido” [58]. Essa 

patente é destinada às indústrias de produtos de higiene pessoal e cosméticos, e 

apresenta uma formulação para obtenção de sabão de base glicerinada [58]. 

A terceira patente destacada aborda um procedimento que fornece germinação 

de 90 a 100% de sementes de Acrocomia Aculeata com 15 dias a 12 meses de 

armazenamento. Esse processo é, segundo o documento da patente, o mais eficiente 

para a germinação da macaúba, e apresenta menor custo por não exigir hormônios 

onerosos e outros reagentes [58]. 

Essas três patentes demonstram a preocupação dos cientistas em proteger o 

conhecimento que envolva a macaúba aplicada às diversas áreas do conhecimento, 

devido a todos os fatores que projetam para essa palmeira um potencial de expansão do 

cultivo e aproveitamento dessa matéria-prima nas diversas áreas do conhecimento. 

Duas dessas patentes destacadas estão diretamente relacionadas à indústria 

cosmética e farmacêutica e à agricultura. Além da área energética, também é possível 

observar que a macaúba apresenta evidente tendência tecnológica de investimento nas 

indústrias cosmética e farmacêutica, provando que a macaúba tem atraído diversas 

pesquisas relacionadas ao potencial uso de sua matéria prima nesses setores. 

Esse estudo revela que devido ao grande poder calorífico da macaúba, à grande 

quantidade de óleo que é possível extrair desse fruto e às características singulares de 

seu óleo, a macaúba apresenta grande potencial como matéria-prima de elevado valor, 

tanto para pesquisas quanto para investimentos futuros.  

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSÃO 
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 Foi possível constatar que a macaúba, conforme relata a literatura, têm 

despertado o interesse de diversos pesquisadores acerca de suas propriedades e 

potenciais utilizações. As características singulares do óleo da macaúba demonstram o 

motivo pelo qual seus derivados vêm sendo amplamente estudados nos últimos anos. 

 A mesclagem de dois métodos de prospecção, conforme recomendado na 

literatura, possibilitou um mapeamento tecnológico atual sobre as aplicações do óleo da 

macaúba, além de tornar possível a identificação de possíveis áreas de desenvolvimento 

tecnológico.  

Os resultados obtidos confirmam o que o mapeamento científico apresentou sobre 

a macaúba. Foi possível constatar que, de fato, a macaúba está em ascensão no ramo 

de cosméticos e fármacos, além do ramo de melhoramento da germinação das 

sementes. A macaúba aplicada ao setor energético possui grande potencial, tendo em 

vista a quantidade de artigos publicados e a existência de patentes que utilizam o 

potencial energético dessa palmeira para desenvolver novas tecnologias.  

Dentro do que foi analisado, o objetivo da prospecção tecnológica foi mapear 

tendências futuras para a aplicação da macaúba e de seu óleo. A existência de um 

número significativo de patentes depositadas relacionadas aos artigos científicos 

encontrados na literatura mostra que a macaúba encontra maiores aplicações em três 

grandes setores, despertando maior interesse para que novas tecnologias surjam em um 

futuro próximo na indústria cosmética/farmacêutica, na agricultura e no setor energético.  

O óleo dessa palmeira apresenta, em sua composição, ácidos graxos com 

características únicas que podem ser amplamente aplicados nas indústrias cosmética e 

farmacêutica, conforme mostrou o mapeamento científico. Isso proporciona a ampliação 

de esforços para que o aproveitamento da macaúba nessas indústrias seja ampliado, ou 

seja, é uma área com grandes perspectivas de estudos e investimentos futuros. 

Melhoramentos genéticos e na germinação das sementes tendem a influenciar as 

características gerais do fruto da macaúba, demonstrando ser uma tendência de estudos 

e de desenvolvimento tecnológico. Estudos aplicados nessa área podem possibilitar uma 

ampliação da cultura controlada dessa palmeira, além de melhoramento nas 

características do óleo, ampliando a aplicação para outras áreas, como, por exemplo, a 
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energética, onde o óleo de macaúba possui potencial de matéria-prima para produção 

de biocombustíveis. 

Sendo assim, essa palmeira demonstrou ser interessante objeto de estudos e 

apresentou um bom potencial de crescimento, se consolidando no hall das grandes 

matérias-primas nativas do país.  
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