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RESUMO
A noz macadâmia, originária da Austrália, é consumida in natura, como
snacks e confeitos, no preparo industrial de vários tipos de alimentos, na cozinha
gourmet, para obtenção de óleo e produtos cosméticos. No Brasil a macadâmia é
produzida principalmente na região sudoestes, com destaque para o Estado de São
Paulo. O consumo de nozes e castanhas tem aumentando, devido principalmente
aos diversos estudos sobre os benefícios para uma dieta saudável. Spreads são
cremes espalháveis, os mais conhecidos são a margarina, requeijão e geleias, além
dos cremes com amendoim, avelãs, entre outros. Os cremes tipo spreads são uma
forma de aumentar o consumo de nozes e castanhas em geral (nuts) e oferecer uma
apresentação mais fácil e prática para o consumidor, conferindo praticidade,
sensorialidade, indulgência (prazer sem culpa), considerando que existe um
mercado a ser explorado por produtos diferenciados e os spreads podem ser
incorporadas nos diferentes momentos da alimentação e em combinação com outros
alimentos. A maioria dos spreads que possui algum tipo de nut em sua composição,
não apresentam os pedaços do nut utilizado na formulação, se caracterizando por
um creme muito liso (similar a uma margarina, por exemplo). Neste estudo foram
preparados dois spreads de chocolate, contendo pedaços de macadâmia. Os quais
foram caracterizados por composição centesimal, textura, diâmetro médio e
distribuição de tamanho de partícula e avaliados por teste sensorial. A fonte de
macadâmia utilizada no spread 1 foi a pasta premium de macadâmia e a farinha
residual de macadâmia, na proporção 1:1, o spread 2 foi somente a farinha residual
de macadâmia. Tanto a mistura, quanto o uso individual da farinha de macadâmia
visavam obter um spread de chocolate com macadâmia com menor valor calórico,
quando comparados com produtos similares de mercado.

Palavras Chaves: Macadâmia; Spreads; Textura; Sensorial.

ABSTRACT
Application of residual macadamia flour (Proteaceae) in chocolate
spread: alternative of caloric reduction
Macadamia nut, originally from Australia, is consumed in natura, such as
snacks and confectionery, in the industrial preparation of various types of food, in the
gourmet kitchen, for obtaining oil and cosmetic products. In Brazil the macadamia is
produced mainly in the region sudoestes, with emphasis on the State of São Paulo.
Consumption of nuts and nuts has been increasing, mainly due to several studies on
the benefits to a healthy diet. Spreads are spreadable creams, the best known are
margarine, cottage cheese and jellies, in addition to the cream with peanuts,
hazelnuts, among others. The spreads type creams are a way to increase the
consumption of nuts and nuts, and offer an easier and practical presentation for the
consumer, giving practicality, sensoriality, indulgence (pleasure without guilt),
considering that there is a market To be explored by differentiated products and the
spreads can be incorporated in the different moments of the feeding and in
combination with other foods. Most spreads that have some type of nut in their
composition, do not present the pieces of nut used in the formulation, characterized
by a very smooth cream (similar to a margarine, for example). In this study two
spreads of chocolate were prepared, containing pieces of macadamia. They were
characterized by centesimal composition, texture, mean diameter and particle size
distribution and evaluated by sensorial test. The macadamia source used in spread 1
was the macadamia premium pasta and the residual macadamia flour, in a ratio of 1:
1, spread 2 was only residual macadamia flour. Both the mixture and the individual
use of macadamia flour aimed to obtain a spread of macadamia chocolate with lower
caloric value, when compared with similar products of the market.

Keywords: Macadamia; Spreads; Texture, Sensory.
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1 INTRODUÇÃO

No processamento de alimentos, a indústria utiliza diferentes tipos de nozes,
tais como amêndoa, castanha do Brasil, castanha de caju, avelã, macadâmia, noz,
pinhão, pistache e pecan. Esta categoria de frutos de casca rija é denominada de
nuts (SHAKERARDEKANI, et al., 2013).
Um relatório estatístico da produção global de nuts e frutos secos, emitido em
2015 pelo INC (International Nut and Dried Fruit Council Foundation), aponta que em
2014, considerando a produção mundial, a maior quantidade produzida de nut sem
casca foi de amêndoas, seguida pelas nozes. Na sequencia seguem pistaches,
castanha de caju, avelã, pecan, macadâmia, pinhole (pinhão) e castanha do Brasil.
O relatório destaca a ampliação das áreas de plantio, e consequente aumento da
produção para todos nuts citados acima.
Nuts podem ser consumidos in natura, torrados ou salgados. São utilizados
no preparo de diversos alimentos tais como spreads (cremes espalháveis), produtos
de panificação e confeitaria, preparados de cereais, bebidas, sorvetes, entre outras
aplicações. O óleo em geral pode ser para preparo de pratos gourmet, em molhos e
temperos para salada, como ingredientes aromatizantes, como componentes de
produtos cosméticos e farmacêuticos. (SHAKERARDEKANI, et al., 2013).
O consumo de diferentes tipos de nozes e castanhas é estimulado
principalmente, através de alimentos que utilizam algum ou vários tipos de nuts
como componente de apelo saudável. (SHAKERARDEKANI, et al., 2013; SANTOS,
2012; BRUNO,2007).
O termo nut spread é utilizado para os cremes espalháveis, os quais, em
geral

apresentam

pelo

menos

40%

de

nuts

em

sua

composição

(SHAKERARDEKANI, et al., 2013).
Nut spreads são produtos espalháveis feitos a partir das nozes moídas até
formarem uma pasta (USDA-U.S. Department of Agriculture, Nut butter and nut
spread, 2006: SHAKERARDEKANI, et al., 2013).
Conforme o CODEX ALIMENTARIUS – Norma 256 de 2007, spreads são
produtos com gorduras comestíveis ou misturas de gorduras que apresentam um
teor mínimo de 10% e máximo de 90% em gordura, utilizados, fundamentalmente,
para serem espalháveis.
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No mercado brasileiro, conforme fonte da Nielsen Homescan, 2008, os creme
de chocolate são majoritariamente produzidos com avelã, seguido por amendoins
(NASSER, 2009).
A figura 1 mostra produtos nacionais tipo spreads de chocolate com avelãs,
os quais são mais comumente encontrados com variedades de marcas.
Figura 1: Cremes de chocolate com avelãs

Fonte: imagens internet e sites dos fabricantes, 2016.
Em 2015 a Australian Macadamia Society publicou uma pesquisa do
Datamonitor 2014, demonstrando que o mercado internacional de manteiga de
amendoim passava por uma acirrada competição, pois spreads cremosos fabricados
com diferentes tipos de nuts e sementes oleoginosas (gergelim, girassol, linhaça,
etc), estavam atraindo consumidores que buscavam diversificação, sabores
diferenciados, aliados a uma dieta saudável.
A macadâmia apresenta um teor de ácido graxo insaturado maior que as
demais nozes, comercialmente disponíveis. Apesar de ser um óleo considerado
benéfico, isso também a torna mais calórica. Aproximadamente, cada 100g de
macadâmia possui cerca de 720 kcal, superando o conteúdo energético de outros
frutos secos, como por exemplo, as amêndoas (575 kcal). Tal fato se deve ao seu
elevado conteúdo em óleo, o qual apresenta valores em torno de 76%. Estas
características favorecem sua textura e paladar peculiar, mas pode limitar seu
consumo, considerando uma preferência por opções menos calóricas (COSTA e
JORGE, 2011; FREITAS e NAVES, 2010; DIERBERGER e NETTO, 1985).
O consumo moderado de macadâmia pode ser favorável para uma
alimentação saudável, devido principalmente a sua composição de ácidos graxos
insaturados e componentes com ação antioxidantes (WALL, 2010; WOOD, et al.,
2013; ARANCETA e PÉREZ, 2012).
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A macadâmia é uma planta arbórea, originária da Austrália, cuja amêndoa é
muito apreciada, principalmente no mercado internacional, devido principalmente a
sua textura e sabor peculiar (PIMENTEL, et al., 2007).
O Brasil está entre os dez maiores produtores de macadâmia do mundo,
sendo que o Estado de São Paulo responde pela maior volume de produção e
processamento de macadâmia no território brasileiro (PIZA, 2016; PIMENTEL, et al.,
2007; LOURENZANI, et al., 2005).
Considerando o potencial de crescimento do cultivo da noz macadâmia no
Brasil, além do perfil de ácidos graxos e sabor marcante da noz macadâmia que a
tornam desejada pelo mercado industrial. Existe um espaço pouco explorado para
elevar o consumo de macadâmia, considerando a baixa oferta de produtos com
macadâmia (PERDONÁ, et al., 2012; SOBIERAJSKI, et al., 2006).
Como forma de oferecer novas possibilidades de consumo, foram elaborados
dois cremes tipo spread de macadâmia com chocolate. Sendo um deles preparado
com a macadâmia processada na forma de pasta, e o outro utilizando
residual da extração do óleo de macadâmia.

farinha

Os produtos obtidos foram

caracterizados através de análise centesimal, tamanho e distribuição de partícula e
textura.
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2 OBJETIVOS
O objetivo geral deste estudo é preparar um spread

com macadâmia e

cacau que atenda a principal característica de spreads: ser espalhável. E avaliar se
a macadâmia apresenta boa espalhabilidade, sem a adição de gorduras plásticas.
Os objetivos específicos são:


Preparar dois tipos de produtos com macadâmia: um produto spread
utilizando a pasta de amêndoas selecionadas de macadâmia, e um
segundo spread preparado com o resíduo da extração do óleo da
macadâmia – a farinha parcialmente desengordura.



Caracterizar os produtos obtidos quanto à composição centesimal,
análise de perfil de textura (TPA) e propriedades sensoriais.



Verificar

o

comportamento

dos

spreads

preparados

quando

submetidos a estresse térmico.


Avaliar se os pedaços da amêndoa de macadâmia presentes na pasta
é um fator positivo para o produto final, quanto ao tamanho distribuição
e morfologia das partículas, textura (espalhabilidade) e sensorial.

Para atingir os objetivos citados foi realizada uma revisão da literatura,
análises físico-químicas e sensoriais, aplicação dos produtos spreads obtidos
conforme consumo mais usual.
Ambas as formulações foram elaboradas com lista mínima de ingredientes,
com o propósito de verificar a possibilidade de redução de aditivos e coadjuvantes
de tecnologia. O uso da farinha de macadâmia parcialmente desengordura, tem o
propósito de oferecer um produto com menor teor de gordura, e consequentemente,
menor valor calórico. Além de ser uma opção de consumo, pois apesar de ser um
“resíduo nobre”, a farinha obtida na extração do óleo de macadâmia apresenta como
principal destinação o uso para ração animal.

.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Este capítulo apresenta as informações de literatura relevantes ao trabalho
desenvolvido. Inicialmente são apresentados os dados sobre a Macadâmia e seu
mercado. Em seguida discorre-se sobre o conceito de spread e seu mercado. Após
uma abordagem do cacau e seus produtos, apresenta-se o conceito de textura,
importante para este tipo de produto.
3.1.

A macadâmia
Apresenta-se a seguir informações sobre a planta, seu cultivo,

processamento, bem como sobre o óleo e a farinha dessa noz.
3.1.1. A planta e o cultivo
A nogueira macadâmia é uma planta arbórea, pertence à família botânica
Proteaceae, nativa das florestas subtropicais e tropicais da costa leste da Austrália
(MCFADYEN, et al., 2012; PERDONÁ, et al.,2012). O nome macadâmia foi dado
pelo botânico alemão Ferdinand Jakob Heinrich von Mueller em homenagem ao
amigo químico, médico e político John MacAdam (SCHNEIDER, et al., 2012; PIZA,
2016).
Embora existam mais de 10 espécies do gênero descritas, as exploradas
comercialmente são macadamia integrifolia (Maiden e Betche) e macadamia
tetraphylla, a grande maioria das plantações são oriundas do cruzamento entre
estas duas espécies e seus híbridos( PERDONÁ, et al., 2012).
A Macadamia jansenii e Macadamia ternifolia não são comestíveis pois seus
frutos maduros apresentam níveis elevados de glicosídeos cianogênicos. As
espécies cianogênicas liberam moléculas de cianidrina (ácido cianídrico - HCN) que
confere toxicidade ao produto. Tal característica está relacionada com o sistema de
defesa de alguns vegetais (SOBIERAJSKI, et al., 2006; TRUEMAN, 2013).
A Macadamia integrifolia apresenta frutos de cascas lisas e esféricos, a planta
possui três folhas por nó e suas flores são brancas. Na Macadamia tetraphylla os
frutos são de casca rugosa, a planta apresenta folhas espinhosas e disposta em
quatro folhas por nó e as flores rosadas ou avermelhadas (CORRÊA, 2014;
SRICHAMNONG, 2012; PENONI, 2011).
Outra diferenciação entre as duas espécies está no fato que a Macadamia
intergrifolia suporta melhor umidade baixas e temperaturas altas e a exigência de
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adubação é menor quando comparada com a Macadamia tetraphylla. Porém a
Macadamia intergrifolia possui maior período de produção, fato que requer várias
etapas de colheitas elevando o custo de produção. A Macadamia tetraphylla por sua
vez apresenta menor período de produção, logo o custos de colheita é reduzido, em
contrapartida possui espinhos nas folhas dificultando tratos culturais como a poda,
por exemplo (PERDONÁ, et al., 2012).
Apesar de sua origem australiana, o maior desenvolvimento tecnológico da
nogueira macadâmia ocorreu no Hawaii Agricultural Experiment Station (HAES), a
partir daí foram desenvolvidas a maioria das cultivares em programas de seleção no
Hawaii e Austrália, que identificaram mudas de árvores com superiores rendimentos,
criando então os principais clones e cultivares plantados no mundo (MCFADYEN, et
al., 2012; PERDONÁ, et al., 2012; TRUEMAN, 2013).
No Brasil os primeiros estudos e desenvolvimentos de mudas ocorrem na
década de 1940 e foram conduzidos pelo IAC – Instituto Agronômico de Campinas.
Por volta de 1974 o IAC – Instituto Agronômico de Campinas, realizou projetos de
melhoramento genético disponibilizando mais de 10 cultivares de nogueira
macadâmia adaptadas ao clima do Brasil. A introdução da cultura ocorreu
primeiramente no Estado de São Paulo, sendo que primeiras plantações comerciais
tiveram início próximo de 1980 (PIMENTEL, et al., 2007; SCHNEIDER, et al., 2012;
PERDONÁ, et al., 2012; PIZA, 2016).
A nogueira macadâmia apresenta boa adaptação a região Sudeste brasileira,
provavelmente, devido as condições climáticas locais serem semelhantes às da
região de origem da espécie (PERDONÁ, et al.,2012 ). Os estudos realizados no
Brasil, identificaram grandes áreas com boas condições para o plantio da
macadâmia, principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito
Santo, sul de Minas Gerais, leste do Mato Grosso do Sul e oeste do Paraná
(PERDONÁ, et al.,2012).
Apesar do grande potencial de mercado, a noz macadâmia ainda é pouco
explorada no Brasil, provavelmente devido ao fato de, localmente, ser pouco
conhecida no cenário de nozes e castanhas. Também contribui a demora de retorno
na formação dos pomares, considerando que são necessários de 10-12 anos para
alcançar bom nível produtivo, além das exigências climáticas para o bom
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desenvolvimento da cultura e o custo de processamento das nozes (SCHNEIDER, et
al., 2012; PERDONÁ, et al., 2012; PIMENTEL, et al., 2007).
Devido ao seu sabor e aroma peculiar, a macadâmia é denominada a rainha
das nozes, apresentando alto valor comercial, fato que estimula a ampliação e
investimentos em novas áreas de cultivos. Como forma de reduzir o custo de
formação de novos pomares, algumas cultivares utilizam a técnica consorciada com
café ( PERDONÁ, et al., 2014).
O sombreamento e a adubação proveniente dos cafezais favorecem o
desenvolvimento da raiz da árvore de macadâmia, antecipando a produção de nozes
e pagando os custos de implantação do pomar entre 4 - 5 anos após o plantio dos
pés de macadâmia (SCHNEIDER, et al., 2012; PERDONÁ, et al., 2012). Outro fator
favorável é o fato de ser uma cultura de longa vida produtiva, podendo até
ultrapassar 60 anos, conforme condições de solo e clima (SCHNEIDER, et al.,
2012).
O aumento da produtividade e qualidade das nozes das cultivares de
macadâmia têm sido relacionado com o conhecimento da biologia floral da planta e
o processo de polinização. Alguns recursos como pomares formados por duas ou
mais cultivares, sendo uma principal e as outras plantadas em fileiras
“polinizadoras”, são utilizados para melhorar a produtividade. A macadâmia também
é plantada em blocos parciais ou completas de uma única cultivar (SOBIERAJSKI, et
al., 2007; TRUEMAN, 2013).
Embora a planta apresente floradas abundantes, em média, apenas 1 a 3%
das flores geram frutos aptos para a comercialização (PERDONÁ, et al., 2014). A
polinização ocorre predominante pela ação de insetos, mais comumente por
abelhas. A polinização através do vento tem sido relatada como de pequena
importância e de baixa probabilidade (TRUEMAN, 2013; PERDONÁ, et al., 2014).
Na floração da macadâmia, o processo de autopolinização ocorre com frequência,
porém gera baixa taxa de formação de frutos. Enquanto que a polinização cruzada
tem apresentado melhor resultado no crescimento de frutos, considerando que a
capacidade

combinatória

nos

cruzamento

é

limitada

pela

parcial

autoincompatibilidade da macadâmia. Tal limitante reprodutivo tem sido contornado
com o plantio intercalar de cultivares compatíveis (TRUEMAN, 2013; CORRÊA,
2014; PERDONÁ, et al., 2014 ).
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Em relação aos fatores climáticos, a temperatura tem sido considerada o fator
de maior impacto no crescimento e produtividade da macadâmia. Pois a fenologia
(períodos da vida da planta) da macadâmia é influenciada pela temperatura
climática, considerando que os distintos ciclos de desenvolvimento ocorrem em
períodos cuja a temperatura favorece determinado estágio da planta (SCHNEIDER,
et al., 2012; PERDONÁ, et al., 2014).
É provável que o alongamento e o crescimento das inflorescências requeiram
temperaturas mais baixas, pois estudos demonstraram que o desenvolvimento floral
iniciaram primeiro em locais mais frios, e que alta temperatura causava um
decréscimo no número de flores, influenciando também o crescimento dos frutos e o
acúmulo de óleo (STEPHENSON e GALLAGHE,1986; SCHNEIDER, et al., 2012;
PERDONÁ, et al., 2014).
A frutificação, crescimento do fruto e acúmulo de óleo, são fases da planta
que estão relacionadas com a qualidade das nozes obtidas. Neste período, o
crescimento vegetativo da planta compete com o desenvolvimento das nozes pelos
compostos resultantes da fotossíntese, utilizados como fonte de

energia

(SCHNEIDER, et al., 2012).
Técnicas de plantio e manejo são utilizadas para melhorar e aumentar a
frutificação, considerando os processos de iniciação floral, floração e polinização da
macadâmia como de grande importância para a produção da noz. Limitações na
frutificação e desenvolvimento do fruto acarretam impactos econômicas importantes
para os produtores de macadâmia, considerando que o fruto maduro é o produto
comercial (SOBIERAJSKI, et al., 2007; TRUEMAN, 2013).
A fase de floração está relacionada com a disponibilidade de água,
penetração de luz e adaptação a latitude (CORREA, 2014).
Para a formação da noz propriamente dita, a planta passa por estágios
definidos e sequencias (SOBIERAJSKI, et al., 2007):
1 – Surgimento da gema floral
2 – crescimento e alongamento do racemo floral
3 – formação do botões florais
4 – abertura das flores e liberação do pólen
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5 – senescência (envelhecimento ao nível celular, abscisão) e fecundação
das flores
6 - início da frutificação e crescimento dos frutos
7 – amadurecimento dos frutos, com mudança da coloração e abertura do
carpelo
8 – queda natural do fruto maduro
Na Figura 2 observa-se os estágios de alongamento do racemo floral com
botões de flores (a), abertura das flores e liberação do pólen (b) e frutificação e
crescimento dos frutos (c).
Figura 2: Desenvolvimento da floração e frutificação

Fonte: TRUEMAN, S.J, 2013
O processo de formação do fruto é mediado por fitormônios, tais como:
citocianinas (hormonônio da juvenilidade, regulador da divisão celular), giberelinas
(síntese de enzimas para reservas nutritivas, responsável pelo alongamento da
planta e germinação de sementes)

e auxinas (regula o crescimento e

desenvolvimento vegetativo) (BOTIN e CARVALHO, 2015).
A figura 3 apresenta a fórmula estrutural da forma de giberelina mais comum
nas plantas: o ácido giberélico. A figura 4 a fórmula estrutural do ácido indol-3acético (AIA), forma mais abundante auxina das plantas. E a figura 5 apresenta a
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fórmula estrutural da zeatina, a citocinina mais abundante nas plantas e a primeira a
ser descoberta.
Figura 3: Ácido giberélico (C19H22O6)

Figura 4: ácido indol-3-acético

(C10H9NO2)

Fonte: Adaptado Dossiê Técnico Hormônios Vegetais, 2012.
Figura 5: Zeatina (C10H13N5O)

Fonte: Adaptado Dossiê Técnico Hormônios Vegetais, 2012.

Os fitormônios, ou hormônios vegetais, são substâncias orgânicas, atuam no
crescimento e desenvolvimento do vegetal. Os hormônios sintetizados pela plantas
apresentam função direcionada a locais específicos, e influenciam a germinação, o
crescimento vegetativo, o florescimento, a frutificação, a senescência e a abscisão
(ODDONE, 2012).
Durante a fase de semente, a macadâmia desenvolve dois cotilédones que
vão substituir completamente o endosperma - tecido nutritivo da semente resultante
da fecundação. Os cotilédones ocupam o maior volume da semente e armazenam
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substâncias nutritivas. As substâncias de reserva acumuladas variam muito e são
definidas geneticamente, por exemplo: feijão acumula na forma de amido, soja na
forma de proteína, amendoim, girassol e macadâmia acumulam óleos, etc. A
quantidade a ser acumulada, além da genética, também apresenta interferência do
ambiente, variedade, tratos culturais e manejos da planta (TRUEMAN, 2013;
WALTON, WALLACE, e WEBB, 2012; SOBIERAJSKI, et al., 2007; GROTH, 2009).
Embora o fruto da macadâmia seja chamado de noz, botanicamente é um
folículo, composto por carpelo (exocarpo e mesocarpo), casca (endocarpo) e
amêndoa (embrião) (PENONI, 2011; SRICHAMNONG, 2012; CORRÊA, 2014). A.
Durante a fase de desenvolvido, o fruto da macadâmia aumenta de diâmetro,
acumulando biomassa. A medida que a casca endurece o seu núcleo, amêndoa
propriamente dita, acumula óleo, sendo que as amêndoas maduras podem conter de
66-82% de óleo (TRUEMAN, 2013). Figura 6 mostra uma imagem da composição da
noz macadâmia.

Figura 6: Noz Macadâmia
Carpelo
(mesocarpo +

Casca
(endocarpo)

exocarpo)

Amêndoa
(embrião)

Fonte: PERDONÁ, J.M, et al., 2014.

A queda natural do fruto ocorre após o período de acumulação de óleo, porém
existem variedades que permanecem na árvore durante vários meses antes
abscisão (queda natural). Sabe-se que a retenção de frutos imaturos na árvore está
relacionada com a disponibilidade de carboidratos

(SOBIERAJSKI, et al., 2007;

TRUEMAN, 2013).
A qualidade da amêndoa também foi relacionada com seu conteúdo em óleo,
assim melhores amêndoas foram obtidas quando o óleo não era inferior à 70%,
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provavelmente, devido a sua contribuição para formação do aroma, sabor e textura
da amêndoa (DIERBERGER, 1985). A Figura 7 apresenta uma foto dos frutos da
nogueira macadâmia na árvore, a qual pode chegar a atingir de 15 a 20 metros de
altura (PENONI, 2011).
Figura 7: fruto da nogueira macadâmia

Fonte: Internet – Globo Rural, 2008.

O fruto da nogueira macadâmia é recoberto por um carpelo de coloração
verde que escurece ao cair no solo. Esse carpelo envolve uma casca extremamente
dura de coloração marrom, a qual envolve uma amêndoa de coloração creme e rica
em óleo (LOURENZANI, et al., 2005).
A Figura 8 mostra uma foto do fruto maduro, constituído por uma casca de
coloração marrom, já na Figura 9 observa-se uma foto da amêndoa da noz
macadâmia, sem casca.
Figura 8: Noz em casca

Figura 9: Amêndoa da noz

Fonte: Internet – G1 Nosso Campo, reportagem Macadâmia é opção lucrativa,
25/10/2015.

A amêndoa

(núcleo ou embrião) da macadâmia é formada por dois

cotilédones. A quebra, ou separação entre os cotilédones que formam a amêndoa
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inteira, pode ocorrer em distintas fases do processamento, como também já se
apresentar dividida após a abscisão (queda do fruto). A tendência de permanecer
inteira é influenciada por fatores genéticos, tipos de cultivares, tratos culturais e
colheita (TRUEMAN, 2013; WALTON, WALLACE e WEBB, 2012).
Durante o processamento pós-colheita, as amêndoas podem quebrar na
interface dos dois cotilédones, sendo algumas cultivares mais propensas a quebras
enquanto outros tendem a manter a amêndoa inteira. Tal susceptibilidade para
quebra pode também estar relacionada com a estrutura e espessura da região de
interfase entre os cotilédones. As quebras das amêndoas também ocorrem em fases
como o transporte, armazenamento e processos de secagem. Cuidados nas
operações são importantes, considerando que uma amêndoa íntegra é associada
com qualidade e valor comercial (WALTON, WALLACE e WEBB, 2012).
A Figura 10 apresenta a amêndoa da macadâmia inteira e com a separação
dos cotilédones
Figura 10: Cotilédones da amêndoa da macadâmia
Cotilédones,
amêndoa inteira

Divisão na região
entre os cotiledones

Fonte: TRUEMAN, S.J, 2013

Os mecanismos pelos quais a macadâmia acumula seu expressivo ter de
óleo, ainda não são conhecidos (WINSTON e SHAW,1943; STEPHENSON e
GALLAGHE, 1986; PÉREZ, et al., 2011).
Estudos realizados por WINSTON e SHAW (1943), indicaram que nos
primeiros 90 dias após a floração a planta da macadâmia estabelece as estruturas
de formação e crescimento do fruto, da casca e endosperma. Posteriormente, o
embrião formado aumenta rapidamente e começa o processo de formação e
acúmulo de óleo. Os estudos indicaram que no período de 90 a 185 dias após a
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floração, o fruto apresentou um crescimento de 44% do tamanho total e cerca de
70% do total de óleo é formado. Verificou-se também que na fase de acúmulo de
óleo também são acumulados carboidratos (sacarose) e proteínas (STEPHENSON e
GALLAGHER, 1986).
Há indícios de haver alguma relação com a disponibilidade de açúcares e a
produção de óleo na macadâmia, pois estudos detectaram que carboidratos foram
convertidos em óleo após a floração. Amêndoas com alto teor de açúcar pode ser
uma indicação de imaturidade do fruto, pois o açúcar ainda não foi totalmente
convertido em óleo. Portanto a maturidade do embrião também é um ponto que
interfere na qualidade da macadâmia (WINSTON e SHAW, 1943).
Vários fatores influenciam a qualidade da amêndoa formada, tais como
altitude, meio ambiente (umidade, ventos, radiação solar), tratos culturais, cultivar e
a condição climática. No processo de acumulação de óleo foi verificado uma
considerável influência da temperatura climática. A temperatura influência os
estágios de pré-floração e desenvolvimento do endosperma, que são importantes
para o crescimento da amêndoa e acumulação de óleo. Estes estágios da planta são
prejudicados quando as temperaturas chegam a cerca de 35ºC. As plantas que
crescem nestas temperaturas, podem apresentar problemas de má formação dos
ramos, prejudicando seu desenvolvimento devido a restrições na fotossíntese e
elevada

taxa

de

respiração,

comprometendo

o

desenvolvimento

da

noz.

(STEPHENSON e GALLAGHER, 1986; PERDONÁ, et al., 2014).
STEPHENSON e GALLAGHER (1986) encontraram uma maior tendência de
crescimento dos componentes da noz em temperaturas em torno de 25ºC.
Considerando que a casca apresentou maior ganho, pode haver algum tipo de papel
desempenhado pela casca intermediando a acumulação de óleo na amêndoa. A
maior relevância foi atribuída ao fato de que em condições de temperaturas amenas,
após o período de maturação as amêndoas apresentaram um teor de óleo próximo
de valores correspondentes a 72%.
Plantas oleoginosas em geral estão organizadas em um complexo processo
metabólico, mediado por enzimas específicas que promovem a síntese de ácidos
graxos. Neste processo as plantas captam a energia solar para oxidar a água,
reduzindo o dióxido de carbono e produzindo oxigênio e compostos orgânicos, tais
como sacarose e amido, os quais são fonte de energia utilizável pelas células das
plantas (BELTRÃO e OLIVEIRA, 2007).
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Na macadâmia é provável que os carboidratos sejam uma importante fonte de
óleo, considerando que alguns testes demonstraram que ramos floridos contêm
amido armazenado, enquanto ramos sem floração na mesma árvore, muitas vezes
não contêm nenhum vestígio de amido. Assim, pode haver a disponibilidade de duas
fontes de carboidratos: amido armazenado proveniente da fotossíntese e nos ramos
floridos, este último desaparece durante o tempo de desenvolvimento do embrião
(amêndoa) e consequente formação do óleo (STEPHENSON e GALLAGHER, 1986).
Os carboidratos, os lipídios e outras moléculas armazenadoras de energia
são quebradas pela célula e consumidas na forma de ATP (Adenosina Trifosfato) a
partir de ADP (Adenosina Difosfato) e Pi (Fósforo inorgânico). O ATP fornece
energia para a maioria das atividades celulares, que requerem energia e participa
como transportador de energia,na maioria das séries de reações que ocorrem nos
sistemas vivos (BELTRÃO e OLIVEIRA, 2007).
Como ainda não são conhecidos os mecanismos de acumulação de óleo da
macadâmia, estudos conduzidos por PÉREZ, et al. (2011), avaliaram a atividade da
proteína transportadora do grupo acila (ACP) na composição do óleo da macadâmia.
As enzimas estão organizadas num complexo multienzimático denominado de
síntese dos ácidos graxos ou acilo-síntese, pois é mediado por uma proteína
transportadora do grupo acila (ACP). A síntese dos ácidos graxos começa com a
carboxilação de acetil-CoA, a malonil-CoA, sendo uma reação irreversível, é a etapa
de controle da síntese dos ácidos graxos. Por sua vez a síntese do malonil-CoA é
catalisada por um complexo multienzimático (BELTRÃO e OLIVEIRA, 2007).
A ação do complexo multienzimático envolve sucessivos alongamentos de
derivados de Acil-ACP, produzindo o estearoil-ACP. Na macadâmia a presença de
enzimas dessaturases de alta especificidade, exibiram maior atividade para reações
em direção da formação de palmitoil-ACP quando comparada com outras sementes
com menor conteúdo de ácido palmitoleico. Tal fato pode indicar que para a planta
acumular ácido graxo palmitoleico, precisa apresentar elevados níveis de palmitoilACP e/ou forte dessaturação do palmitoil-ACP, em conjunto com uma relativamente
alta atividade de acil-ACP (PÉREZ, et al., 2011).
A Figura 11 mostra a sequência de reações envolvidas na síntese de ácidos
graxos,

onde é possível verificar que o palmitato (palmitoil) é o precursor do

estearato (esteriol) e de outros ácidos graxos como o palmitoléico e oleico. Os seres
humanos (mamíferos) não são capazes de converter o oleico em linoleico e
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linolênico, pois esta etapa de dessaturação ocorre somente nos vegetais (BELTRÃO
e OLIVEIRA, 2007).
Figura 11: Síntese de ácidos graxos

Fonte: BELTRÃO, N. E.M. e OLIVEIRA, M. I. P., 2007
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Em 1985 DIERBERGER apontava que o principal valor da macadâmia estava
na quantidade e qualidade nutricional do óleo, principal responsável pela alta
qualidade de suas nozes, sabor, aroma e textura peculiar.
SRICHAMNONG, W., 2012, relatou em seus estudos a possível correlação
existente entre a concentração de óleo acumulado e as características da amêndoa
da macadâmia. A Tabela 1 mostra a relação entre a concentração de óleo e algumas
características da macadâmia.
Tabela 1 – Conteúdo em óleo x características da amêndoa macadâmia

Composição em óleo

Densidade

Aparência

(%)

< 50

> 1,100

Amêndoa crua

Amêndoa torrada

Tamanho pequeno, base

Escurecimento intenso

seca ou murcha, textura

aroma de queimado,

dura ou rígida, sem

textura dura, muito

brilho, descorada ou

firme.

pálida

50 – 61,5

1,100 – 1,050

Tamanho pequeno, base

Escurecimento intenso

seca ou murcha, textura

aroma de queimado,

dura ou rígida, sem

textura dura, muito

brilho, descorada ou

firme.

pálida

61,5 - 67

1,050 – 1,025

Tamanho pequeno, base

. Escurecimento

seca ou murcha, textura

intenso aroma de

dura ou rígida, sem

queimado, textura

brilho, descorada ou

dura, muito firme.

pálida

67 - 72

1,025 – 1,000

Base da amêndoa

Coloração um pouco

ligeiramente murcha

escura, tendência a

(seca), irregularidade e

apresentar aromas e

variações de tamanho e

sabores pouco

cor

agradáveis, textura
esponjosa

72 - 75

1,000 – 0,985

Base da amêndoa com

Cor levemente

forma suave e

dourada, sabor suave

arredondada (carnuda),

e agradável, textura

coloração creme,

macia e crocante.

tamanho bem cheio
(grande).
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75 – 78,5

0,985 – 0,970

Base da amêndoa com

Cor levemente

forma suave e

dourada, sabor suave

arredondada (carnuda),

e agradável, textura

coloração creme,

macia e crocante

tamanho bem cheio
(grande).

> 78,5

< 0,970

Base da amêndoa com

Cor levemente

forma suave e

dourada, sabor suave

arredondada (carnuda),

e agradável, textura

coloração creme,

macia e crocante

tamanho bem cheio
(grande).

Fonte: Adaptado de SRICHAMNONG, W., 2012.

3.1.2. Amêndoa da macadâmia – alguns fatores de qualidade sensorial.
Um dos fatores que contribui para a qualidade sensorial da amêndoa da
macadâmia é o controle da umidade e atividade de água. Ao manter a umidade em
um valor de 1,2 – 1,6%, correspondente a uma atividade de água de 0,36 – 0,44,
constatou-se uma baixa possibilidade de oxidação lipídica e de alterações na cor e
textura na amêndoa da macadâmia (BOROMPICHAICHARTKUL, et al., 2009).
A atividade de água, basicamente, pode ser descrita como a água disponível
para atuar como solvente e participar de reações químicas e bioquímicas. Em
termos numéricos os valores da atividade de água podem variar entre 0,0 e 1,0,
sendo que para a água pura o valor da atividade de água é igual a 1,0.
Normalmente, valores de atividade de água acima de um limite de 0,4 tendem a
interferir na textura de nuts, comprometendo a crocância e diminuindo o grau de
aceitação (AZEREDO, 2012; BOROMPICHAICHARTKUL, et al., 2009).
A rancidez está relacionada com sabores e aromas desagradáveis, formados
nos processos oxidação lipídica. A rancidez pode ser de causa hidrolítica ou
oxidativa,

devido

a

uma

reação

de

hidrólise

ou

presença

de

oxigênio

respectivamente (MIRALIAKBARI e SHAHIDI, 2008; BOROMPICHAICHARTKUL, et
al., 2009; COLZATO, et al., 2010; CHITUNDU, 1994).
A rancidez é

responsável pela degradação

de óleos e gorduras em

alimentos, pode ocorrer por hidrólise enzimática, devido a ação de enzimas como a
lipase/lipoxigenase. Ou por via não enzimática, através de agentes químicos
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(ácidos/bases), rompendo a ligação éster e liberando ácidos graxos (FILHO e
VASCONCELOS, 2010; ÖZILGEN, S. e ÖZILGEN, M., 1990).
A rancidez hidrolítica pode ser acelerada na presença de água ou quando um
óleo ou gordura apresentam radicais livres, ainda que em pequena concentração,
pode provocar sabores e odores desagradáveis. O ranço é causado pelos produtos
resultantes da degradação dos peróxidos formados na oxidação de ácidos graxos. A
principal forma de inibir a rancidez hidrolítica é através da eliminação da água e da
inativação térmica de enzimas presentes no alimento (PRADO FILHO, 1994; CHOE
e MIN, 2006; FILHO e VASCONCELOS, 2010).
A ação das enzimas lipoxigenases causa a oxidação lipídica via catálise
enzimática. Estas enzimas possuem preferência por ácidos graxos que apresentam
uma estrutura pentadieno (C=C-C-C=C) como os ácidos graxos linoleico e linolênico,
catalizam a adição do oxigênio na cadeia do ácido graxo poli-insaturado, formando
peróxidos e hidroperóxidos. Estes últimos participam de posteriores reações
degradativas, originando diferentes produto. A oxidação enzimática exige uma maior
especificidade em relação ao substrato (cadeia poli-insaturada) quando comparada
aos outros mecanismos de oxidação, contudo a ação das enzimas lipogenases
também estão associadas com o processo de inicialização de outros processos de
oxidação (FILHO e VASCONCELOS, 2010; SILVA, et al., 1999).
A Figura 12 ilustra, resumidamente, as etapas envolvidas na oxidação
enzimática a partir de um ácido graxo poliinsaturado: 1-retirada de um hidrogênio; 2rearranjo do radical; 3- inserção do oxigênio e 4- formação de radical peroxil.

1) Retirada
do Hidrogênio

2) Rearranjo

Figura 12: Oxidação por catálise enzimática

3) Inserção
4) Radical peroxil

Fonte: Adaptado de CHOE e MIN, 2006 e FENNEMA, O.R., 2008

do oxigênio
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A oxidação lipídica é uma das principais causas de deterioração

em

alimentos desidratados, limita principalmente o tempo de estocagem. A presença de
oxigênio também é um fator de relevância para a preservação da qualidade de nuts,
em alguns casos, pode ser controlado com embalagens à vácuo, sistemas de
embalagens com barreiras para oxigênio, entre outros meios que impeçam o contato
direto com o oxigênio atmosférico (MASKAN e KARATAS,1998).
A reação espontânea do oxigênio atmosférico com os lipídios, conhecida
também como auto oxidação, é um processo comum que acarreta alterações nos
alimentos tanto nutricional como sensorial (NOBRE e LIMA, 2011; AZEREDO, 2012).
O Processo de auto oxidação ocorre, basicamente, em três etapas
(RAMALHO e JORGE, 2006; CHITUNDU, 1994; SILVA, et al., 1999):


Iniciação – Formação de radicais livres, quando um hidrogênio é
removido da molécula do ácido graxo, por um iniciador (X•) em
condições favorecidas por luz e calor, acarretando a formação de radical
livre (R•). A formação do primeiro radical livre pode ocorrer devido ação
da irradiação, calor, presença de íons metálicos e também por outros
radicais livres, pois são substâncias químicas com número ímpar de
elétrons, altamente energético e de elevada instabilidade.

O radical

peróxido livre é um iniciador de novos radicais livres, formando
hidroperóxidos.


Propagação – os radicais livres são susceptíveis ao ataque do oxigênio
atmosférico, formando radical peroxil (ROO•). Estas reações geralmente
envolvem a retirada de um átomo de hidrogênio da molécula lipídica ou
a adição de oxigênio para um radical alquila. Há uma interação lipídeolipídeo, onde o radical peroxil

(ROO•) remove um hidrogênio da

molécula adjacente (RH), formando um hidroperóxido (ROOH) e um
novo radical livre (R•).
 Término – dois radicais combinam-se (R•), com a formação de
produtos estáveis (produtos secundários de oxidação) obtidos por cisão
e rearranjo dos peróxidos. Ocorrem reações radical-radical formando
produtos não radicalares (RR)
A Figura 13 ilustra de forma simplificada as etapas envolvidas na auto
oxidação.

37

Figura 13 : Mecanismo de auto oxidação lipídica

Inicialização

X• + RH→R• + XR

Propagação

R• + O2→ROO•
ROO• + R’H→ROOH + R•

Término

ROO• + ROO• →ROOH + O2
ROO• + R• →ROOH
R• + R• →RR

Fonte: Adaptado de CHOE e MIN, 2006

ÖLZIGEN,S e ÖLZIGEN (1990), observaram que o mecanismo da reação de
oxidação lipídica será elevado quando grandes quantidades de radicais livres estão
envolvidos no passo de propagação. Quando as concentrações de radicais livres é
baixa a ocorrência de reação de terminação também será baixa, devido
principalmente a provável dificuldade de um radical livre encontrar outro para reagir.
A foto-oxidação ocorre em presença da radiação UV e compostos
fotossensibilizadores (como clorofila, riboflavina, mioglobina, etc), os quais são
capazes de converter o oxigênio atmosférico ao estado singlete. A conversão ocorre
quando o fotossensor encontra-se em seu estado excitado, através da absorção de
luz, transferindo, posteriormente, o excesso de energia para a oxigênio, levando este
último ao estado de maior energia: singlete. Podendo então reagir com a molécula
do lipídeo (FILHO e VASCONCELOS, 2010; RAMALHO e JORGE, 2006; SILVA, et
al., 1999).
A ativação do oxigênio em oxigênio singlete (forma mais reativa do oxigênio)
pode desempenhar um papel importante na indução da deterioração oxidativa. Além
disso a presença de metais, incluindo ferro ou cobre, ou a enzima lipoxigenase,
podem atuar no processo pelo qual a deterioração oxidativa é iniciada (RAMALHO e
JORGE, 2006; FENNEMA, et al., 2008).
O problema da oxidação de ácidos graxos presentes em óleos e gorduras,
pode ser controlado diminuindo a ocorrência de mecanismos favoráveis, tais como
os inicializadores de formação de radicais livres, como luz, oxigênio e presença de
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metais. Íons metálicos são importantes pró-oxidantes em alimentos, por sua vez uso
de antioxidantes é indicado pois sequestram os radicais livres, estimulam a quelação
de metais ou de outros mecanismos (WARAHO, McCLEMENTS e DECKER, 2011;
MIRALIAKBARI e SHAHIDI, 2008; SILVA, et al., 1999).
Na amêndoa da macadâmia a tendência a oxidação está relacionada com
seu alto teor de lipídeos insaturados. A umidade também pode

influenciar o

desenvolvimento do ranço na amêndoa após a colheita, portanto recomenda-se
manter o teor de umidade abaixo de 1,5%. O processo de secagem aplicado
desempenha importante função de reduzir a umidade e inativar as enzimas
associadas a oxidação hidrolítica (BOROMPICHAICHARTKUL, et al., 2009;
SRICHAMNONG, 2012).
Nuts, geralmente, podem ser armazenadas entre 2 - 5 anos sob condições
favoráveis de temperatura, umidade, higiene, etc. Porém sob condições de
armazenamento inadequadas tornam-se não comestíveis dentro de um mês, devido
a fungos, insetos, descoloração, a absorção de sabores estranhos e rancidez
(MASKAN e KARATAS, 1998).
KAIJSER, et al. (2000), relataram que para atingir uma melhor estabilidade as
amêndoas da macadâmia precisam ser secas até atingirem um valor de umidade
próximo de 1% e devem ser armazenadas em temperaturas moderadas,
preferivelmente em torno de 18ºC.
Alimentos ricos em PUFA (ácidos graxos poli-insaturados, da sigla em inglês:
Poly Unsaturated Fatty Acid) e tratados termicamente, tais como nozes e sementes,
estão sujeitos a oxidação lipídica. Nozes e sementes oleoginosas, contêm
normalmente quantidades elevadas de ácidos graxos insaturados, fato que favorece
o desenvolvimento do ranço ao longo do tempo (YAACOUB, et al., 2008).

3.1.2.2 Processamento da Macadâmia
A qualidade da amêndoa pode ser influenciada tanto por fatores internos
como externos, ou seja, as etapas de processamento e as condições ambientais,
sendo

que

estes

fatores

podem

estar

inter-relacionados

(BOROMPICHAICHARTKUL, et al., 2009; SRICHAMNONG, W., 2012).
Recomenda-se a colheita logo após o amadurecimento e as nozes caírem no
chão, pois nesta etapa tornam-se suscetíveis ao escurecimento por ação de
microrganismos. Além disso as operações de descascamento e controle de umidade
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devem ser conduzidas de forma a minimizar fonte de microrganismos. Outro fator a
se ter conta é a presença de sacarose hidrolisada em glicose e frutose. Estes
açúcares redutores em conjunto com um componente proteico podem ocasionar o
escurecimento através da reação Maillard durante a secagem (SRICHAMNONGRI e
SRZEDNICKI, 2015).
Valores de baixa rancidez, situação em que a noz apresenta índice de
peróxido inferior a 30 meq (miliequivalentes), foram relacionados com a qualidade
sensorial da macadâmia, não sendo encontrado, neste caso, alterações de sabor e
na coloração, a qual apresentou uma cor claro à creme típica da espécie
(BOROMPICHAICHARTKUL, et al., 2009).
Para a determinação da oxidação lipídica (ranço), podem ser utilizados os
valores de Índice de Peróxido – ruptura das duplas ligações formando peróxidos cujo
o produto volátil confere, na maioria das vezes, odores rançosos. E o Índice de
Acidez – atribuído a acidificação do meio devido ação enzimática que podem formar
compostos com sabor desagradável (SILVA, et al., 1999; CANNEDDU, et al., 2016).
Contudo o índice de peróxido não é uma medida efetiva do grau de oxidação, pois
os peróxidos por serem instáveis, vão se decompondo para formar produtos mais
estáveis, diminuindo a medida que a reação avança para a etapa de término. A
determinação do índice de peróxido pode ser considerada mais efetiva no início da
reação de oxidação, quando os peróxidos são formados (PRADO FILHO, 1994;
CANNEDDU, et al., 2016).
Para estabelecer uma padrão de qualidade a Associações de Produtores de
macadâmia da África e Austrália fixaram valores de índices de qualidade para a
determinação de peróxido de no máximo de 3 mEq/kg e índice máximo de acidez de
0,5%. Para assegurar estes valores são adotadas medidas, tais como (CANNEDDU,
et al., 2016):
 descascar e secar a amêndoa em até 24 horas após a colheita;
 secagem deve ser realizada em uma temperatura em torno de 60ºC, para
reduzir o teor de umidade da amêndoa e atingir valor de 1,5%;
 evitar contato com oxigênio, recomendado uso de embalagem à vácuo;
 sempre que possível manter armazenado à frio, principalmente se for
necessário longo prazo de armazenagem.
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O desenvolvimento do escurecimento da amêndoa da macadâmia está
associado, principalmente, ao processamento térmico e ao tratamento pós-colheita.
Todas etapas envolvidas no pós colheita como a colheita propriamente dita,
descarpelamento, limpeza, secagem, quebra da casca, seleção, processamento
térmico e armazenamento, devem ser conduzido de forma a evitar danos ao fruto.
Problemas relacionados a degradação da amêndoa como a ineficiência do
processamento, podem acarretar centros marrons na amêndoa impactando na
qualidade do produto e gerando perdas econômicas, devido a redução do valor
comercial da amêndoa (SRICHAMNONGRI e SRZEDNICKI, 2015).
Devido à coloração da amêndoa da macadâmia, a qual pode variar de creme
à clara, alterações de cor são facilmente visualizadas, pois o escurecimento,
geralmente, pode variar de castanho claro para castanho escuro. Estudos relataram
que a redução de tempo entre a operação de colheita, e aquelas envolvidas no
processamento de macadâmia associado a valores de baixo teor de umidade (1012%)

podem

melhorar

a

qualidade

da

amêndoa

(SRICHAMNONGRI

e

SRZEDNICKI, 2015).
A Figura 14 mostra imagens da amêndoa macadâmia com alterações de cor,
apresentados centros com visível escurecimento.
Figura 14 : Escurecimento na coloração da amêndoa da macadâmia.

Fonte: SRICHAMNONG, W., 2012

O escurecimento enzimático está associado a presença de enzimas, como por
exemplo a polifenoloxidase, cujo principal substrato é a presença de compostos
fenólicos. Este escurecimento ocorre principalmente na presença de oxigênio e
depende da concentração do substrato. Por ser relativamente termolábil, enzimas
podem ser inativadas com o aquecimento durante o processamento, em geral
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necessitam de temperaturas acima de 50ºC (AZEREDO, 2012; SRICHAMNONGRI
e SRZEDNICKI, 2015)
Reação de Maillard - A reação de Maillard envolve uma série de reações,
inicialmente um açúcar redutor condensa-se com um grupo amino, primeira e
reversível etapa da reação. Após uma série de etapas consecutivas e paralelas,
incluindo oxidação, redução e condensação, ocorre a formação de moléculas de
água. Vários produtos finais são gerados, com destaque para pigmentos marrons
insolúveis, denominados melanoidinas. Além das melanoidinas, ocorre também a
formação de compostos voláteis que contribuem para o aroma de muitos alimentos
(BARBOSA, et al., 2016; AZEREDO, 2012; FILHO e VASCONCELOS, 2010;
MARTINS, et al., 2001).
Basicamente, a reação de Maillard ocorre entre grupos carbonílicos,
presentes nos açúcares redutores ou em produtos da oxidação lipídica, com um
grupamento amino,

que podem ser

provenientes de aminoácidos, peptídeos,

aminofosfolipídeos ou proteínas, formando glicosamina.

Quando a molécula de

glicosamina perde água, formam a base de Schiff, também conhecidas como iminas
ou azometinas, são análogos nitrogenados de um aldeído ou cetona em que o grupo
carbonila é substituído por um grupo imina ou azometina, sendo incolores e
instáveis. Posteriormente ocorre uma reestruturação, denominada

rearranjo de

Amadori ou de Heynes, quando são formados compostos de aldosaminas (Amadori)
ou de cetosaminas (Heynes). Sucessivas reações ocorrem com destaque para a
Degradação de Strecker, quando pigmentos escuros (melanoidinas) e outros
compostos voláteis e odorosos são gerados (MARTINS, et al., 2001; SHIBAO e
BASTOS, 2011; BARBOSA, et al., 2016).
A Figura 15 mostra um esquema simplificado da reação de Maillard.
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Figura 15: Esquema da reação de Maillard

Adaptado de CHEFTEL, 1992 e MARTINS, S.I.F.S, et al, 2001.

A reação de Maillard é responsável por grande parte das alterações físicoquímicas em alimentos durante a torrefação, ocorre em amplas faixas de
temperatura. O aumento da temperatura é um fator que contribui para a velocidade
da reação (DURMAZ e GÖKMEN, 2010).
Para

evitar alterações de cor como o escurecimento da amêndoa de

macadâmia, recomenda-se que na secagem da macadâmia sejam utilizadas
temperaturas de no máximo 40ºC, quando a noz apresentar umidade acima de 8,7 –
11,1% (BOROMPICHAICHARTKUL, et al., 2009).
O processo de torra é importante para nozes e sementes, devido as
propriedades sensoriais e nutricionais específicas geradas nesta etapa de
processamento. Deve-se ter cuidados nesta etapa, pois além de induzir a formação
de componentes de interesse como anti-oxidantes, também pode ocasionar a
formação de contaminantes como a acrilamida, furanos e furfurais. As possíveis
reações químicas dependem, principalmente, da composição dos alimentos crus e
das condições de torrefação. Sendo importante conduzir o processo de torra de
modo a minimizar os efeitos indesejáveis e melhorar a qualidade sensorial de nuts,
considerando que fatores de tempo, temperatura e umidade interferem no resultado
da torrefação (DURMAZ e GÖKMEN, 2010).
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A reação de Maillard e sua extensão durante o processo de torra está ligada à
concentração de aminoácidos livres nas amêndoas e a presença de ácidos graxos
poli-insaturados que por termo-oxidação, formam compostos carbonílicos reativos,
além disso os produtos da oxidação de lípidos, como aldeídos e cetonas, também
podem favorecer o progresso da reação de Maillard (DURMAZ e GÖKMEN, 2010).
A caramelização é outra reação em que os açúcares estão envolvidos durante
a torrefação. A pirólise do açúcar é o principal fator de condução para caramelização
em que aminoácidos não estão envolvidos. Em comparação com a reação de
Maillard, a caramelização requer temperaturas mais elevadas durante a torrefação
(DURMAZ e GÖKMEN, 2010; SRICHAMNONGRI e SRZEDNICKI, 2015).
O processo de torrefação catalisa muitas reações químicas em nozes e
sementes que modificam significativamente a sua composição química e,
consequentemente, a composição do óleo extraído a partir deles. A quantidade de
açúcares simples, normalmente, diminuem. Polissacarídeos presentes, tais como
amido, pode ser parcialmente hidrolisado liberando e disponibilizando açúcares
reativos para

outras reações durante a

torrefação

(SRICHAMNONGRI e

SRZEDNICKI, 2015).

Lipídeos - Os lipídeos são moléculas orgânicas formadas a partir de ácidos
graxos e álcool, caracterizadas pela baixa solubilidade em água e outros solvente
polares e alta solubilidade em solventes apolares. São classificados em simples,
compostos e derivados (FENNEMA, et al., 2008; JORGE, 2009; GIOIELLI,1996):


Os lipídios simples são aqueles que quando sofrem hidrólise total,
originam somente ácidos graxos e álcoois. São exemplos de lipídeos
simples os óleos e gorduras (ésteres de ácidos graxos e glicerol) e as
ceras (ésteres de ácidos graxos e monohidroxiálcoois).



Os lipídios compostos além de ácidos graxos e alcoóis, possuem outros
grupos na molécula. São exemplos os fosfolipídios ou fosfatídios
(ésteres de ácidos graxos com ácido fosfórico e um composto
nitrogenado) e os cerebrosídios ou glicolipídios (ácidos graxos com um
grupo nitrogenado e um carboidrato).



Os lipídios derivados são substâncias geralmente obtidas por hidrólise
dos lipídios simples e compostos. São exemplos os ácidos graxos,
alcoóis como glicerol, esteróis, hidrocarbonetos, vitaminas lipossolúveis,
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pigmentos, e compostos nitrogenados, entre os quais colina, serina,
esfingosina e aminoetanol.
Óleos e gorduras são sintetizados pela união de três ácidos graxos a uma
molécula de glicerol, formando um triéster, chamados de triacilgliceróis. Gorduras
diferenciam-se dos óleos no grau de solidificação à temperatura ambiente, óleos são
líquidos a temperatura ambiente e as gorduras oscilam entre 30ºC – 42ºC. O ponto
de fusão é maior quando são formados por ácidos graxos de cadeias longas, pois
são mais susceptíveis as forças intermoleculares de atração (AZEREDO, 2012;
JORGE, 2009; KODALI e LIST, 2005; ORDÓÑEZ, 2005).
Em geral os ácidos graxos saturados são sólidos à temperatura ambiente,
pois a existência de duplas ligações (insaturação) abaixa o ponto de fusão, tendendo
a uma consistência líquida (AZEREDO, 2012; ORDÓÑEZ, 2005; JORGE, 2009).
Uma classificação muito utilizada para lipídios, baseia-se na presença ou não
de ácidos graxos em sua composição. Quando os ácidos graxos estão presentes, os
lipídeos são saponificáveis, pois reagem com bases formando sabões. As duas
substâncias mais conhecidas dentro desta classificação são as gorduras e os óleos
(AZEREDO, 2012; GIOIELLI, 1996).
Os óleos e as gorduras são de origem animal ou vegetal, insolúveis em água
(hidrofóbicas), formados predominantemente por ésteres de triacilgliceróis que são
produtos resultantes da esterificação entre o glicerol e ácidos graxos. Os
triacilgliceróis são compostos que à temperatura ambiente possuem uma
consistência de líquido para sólido. Quando estão sob forma sólida são chamados
de gorduras e quando estão sob forma líquida são chamados de óleos (FILHO e
VASCONCELOS, 2010; JORGE, 2009).
As propriedades de óleos e gorduras dependem dos ácidos graxos que os
formam. Os ácidos graxos são formados por um número diferente de átomos de
carbono e hidrogênio. Os átomos de carbono, formam uma cadeia em zigue-zague;
quanto maior a quantidade de átomos de carbono mais longa será a cadeia. Ácidos
graxos com cadeias maiores são mais suscetíveis a forças intermoleculares de
atração, aumentando seu ponto de fusão (JORGE, 2009).
Classificam-se em ácidos graxos saturados ou insaturados pela ausência ou
presença de uma dupla ligação entre os carbonos de sua estrutura. A dupla ligação
é um ponto passível de reagir, sofrendo oxidação. Se apresentam apenas uma dupla
ligação são denominado ácido graxo monoinsaturado, enquanto um ácido graxo
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poliinsaturado apresenta mais de uma dupla ligação (JORGE, 2009; FENNEMA, et
al.,2008).
Como os ácidos graxos saturados não possuem a dupla ligação entre os
carbonos ou outro grupo funcional ao longo da cadeia, possuem uma forma reta,
enquanto que os ácidos graxos insaturados possuem uma ou mais duplas ligações
de forma alternada ao longo da cadeia (do tipo -CH=CH-CH=CH); quanto maior for o
número de duplas ligações, maior é a curva da cadeia do ácido graxo (SOUZA, et
al., 1998; JORGE, 2009).
Os ácidos graxos insaturados podem apresentar duplas ligações com
configurações diferentes: configuração trans: quando o ácido graxo adquire uma
forma aparentemente linear, os dois átomos de carbonos envolvidos na dupla
ligação estão em lados opostos e configuração cis: quando os átomos dos carbonos
adjacentes estão do mesmo lado da dupla ligação. Apresenta um “dobramento” da
cadeia. Os ácidos graxos insaturados de ocorrência natural normalmente possuem
configuração cis. A maioria dos ácidos graxos de configuração trans não são
encontrados na natureza e sim por processos artificiais, como por exemplo, a
hidrogenação (JORGE, 2009; KODALI e LIST, 2005; GIOIELLI, 1996).
A Tabela 2 mostra alguns exemplos ácidos graxos, com seus respectivos
número de carbonos, nome e ponto de fusão.
Tabela 2 - Exemplos de ácidos graxos saturados e insaturados
Ácidos Graxos Saturados
Ácido graxo

Nome comum

Nome químico

Ponto de fusão (ºC)

4:0

Butírico

Butanóico

-8

6:0

Capróico

Hexanóico

-3,4

8:0

Caprílico

Octanóico

16,7

10:0

Cáprico

Decanóico

31,6

12:0

Láurico

Dodecanóico

4,2

14:0

Mirístico

Tetradecanóico

54,4

16:0

Palmítico

Hexadecanóico

62,9

18:0

Esteárico

Octadecanóico

69,6

20:0

Araquídico

Eicosanóico

74,5

22:0

Behênico

Docosanóico

80

24:0

Lignocérico

Tetracosanóico

84,2

26:0

Cerótico

Hexacosanóico

87,7
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Ácidos Graxos Insturados
16:1 (ω7)

Palmitoléico

9-hexadecenóico

0,0

18:1 (ω9)

Oléico

9-octadecenóico

16,3]

18:2 (ω6)

Linoléico

9,12-octadecadienóico

-5,0

18:3 (ω3)

Linolênico

9,12,15-octadecatrienóico

-11,0

20:4 (ω6)

Araquidônico

5,8,11,14-eicosatetraenóico

-49,5

20:5 (ω3)

EPA

5,8,11,14,17-

-

eicosapentaenóico
22:1 (ω9)

Erúcico

13-docosenóico

33,5

22:6 (ω3)

DHA

4,7,10,13,16,19-

-

docosahexaenóico

Fonte: Adaptado de FENNEMA, O.W., 2008 e JORGE, N., 2009

3.1.3. Óleo de macadâmia
A composição em óleo da macadâmia é rica em ácidos graxos
monoinsaturados, majoritariamente na forma do ácido graxo oleico (C18:1) e com
expressivas quantidades de ácido graxo palmitoleico (C16:1) (CARMONA, et al.,
2015; MADAWALA, et al., 2012). A amêndoa da macadâmia pode atingir até 78% de
óleo em sua composição, dependendo da cultivar, localização, tratos culturais,
condições ambientais, etc. A presença do ácido palmitoléico (C16:1), também
chamado de ômega 7 (ω7), aumenta o interesse e o valor nutricional do óleo, devido
principalmente a sua potencial relação com a saúde (PERONI, 2011; MARO, et al.,
2012).
O ácido palmitoléico é encontrado na secreção sebácea natural da pele,
porém, durante o processo de envelhecimento, a quantidade desse ácido na pele
diminui. Tal relação desperta o interesse das indústrias de cosméticos pelo óleo de
macadâmia, sendo um dos principais destinos para o óleo de macadâmia.
(FRANÇA, 2007; FREITAS e NAVES, 2010; MARO, et al., 2012).
O óleo de macadâmia tem uma coloração amarelo claro, quase transparente,
seu sabor é definido como suave e agradável, sendo utilizado também na cozinha
gourmet (FRANÇA, 2007).
A composição do óleo de macadâmia é predominantemente composta por
ácidos graxos monoinsaturados, seguidos por ácidos graxos saturados e em menor
proporção os ácidos graxos poli-insaturados (MOONDLEY, et al., 2007; WALL,
2010; CORRÊA, 2014).
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Devido a elevada quantidade de ácidos graxos monoinsaturados, os quais
participam do processo de metabolismo de lipídeos e da presença dos ácidos oleico
(ω 9) e palmitoléico (ω 7), o óleo de macadâmia pode contribuir para equilibrar os
níveis do colesterol circulante, denominados HDL (High Density Lipoproteins) e LDL
(Low Density Lipoproteins), (FRANÇA, 2007; FREITAS, 2010; WALL, 2010; MARO,
et al., 2012).
Em seus estudos CORRÊA, E.R., 2014, encontrou no óleo de macadâmia,
dentro do grupo dos ácidos graxos monoinsaturados concentrações predominantes
do ácido oleico (48,96 - 62,72%) e ácido palmitoléico (24,49 - 31,66%), seguidos
pelo grupo do ácidos graxos saturados representados pelo ácido palmítico ( 9,8312,46%) e ácido esteárico (2,19 – 3,02%) e em menor proporção ácidos graxos poliinsaturados, sendo mais significativo o ácido linoleico (1,44 – 2,62%). A Tabela 3
apresenta alguns resultados da composição do óleo de macadâmia encontrados por
diferentes autores.
Tabela 3 – Composição em ácidos graxos do óleo da macadâmia

Ácido graxo

Maguire,
et al 2004

Venkatachalam

e Sathe 2006

Souza, et al
2007

Griel, et
al 2008

Carmona,
et al 2015

C 12

Láurico

N.A

0,09

0,07

< 0,1

0,06

C 14

Mirístico

0,95

0,90

0,35 - 0,68

0,6

0,64

C 16

Palmítico

8,37

8,88

5,66 - 7,05

6,9

8,38

C 16:1

Palmitoléico

17,28

18,69

10,32 - 14,27

13,3

18,28

C 18

Esteárico

3,17

4,26

3,38 - 4,43

3,4

3,68

C 18:1

Oleico

65,15

58,51

63,41 - 67,30

53,9

56,76

C 18:2

Linoléico

2,31

1,81

1,57 - 1,82

1,9

2,78

C 18:3

Linolênico

0,06

2,58

0,12

0,1

0,27

C 20:0

Araquídico

2,28

2,95

3,42 - 4,36

2,9

2,91

C 20:1

Eicosenóico

N.A

0,0

2,95 - 3,62

2,6

2,51

C 22:0

Behênico

0,2

0,79

1,18 - 1,32

0,9

N.A

C 24:0

Lignocérico

N.A

0,32

0,42 - 0,66

0,4

N.A

Fonte: Adaptado de MAGUIRE, 2004; SOUZA, 2007, GRIEL, 2008, FREITAS e NAVES,
2010 e CARMONA, 2015.

MARO,

et al. (2012), encontrou valores distintos na composição dos

principais ácidos graxos do óleo da macadâmia, ao comparar diferentes cultivares
plantadas em Itapira, interior de São Paulo. Na análise de 22 cultivares diferentes
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da mesma localização (Itapira), em média, o percentual dos ácido graxos variaram
entre as cultivares analisadas, sendo que em algumans cultivares não foram
detectadas a presença dos ácidos graxos palmitoléico, esteárico, linoleico e
linolênico. Porém, em todas as 22 cultivares foram detectadas quantidades
expressivas de ácido oleico e palmítico.
O ácido linolênico da série ômega 3 , tem sido bastante estudado, por haver
possibilidade de contribuir para redução dos triglicerídeos séricos e melhorar a
função plaquetária, com uma certa redução na pressão arterial de hipertensos
(MARO, et al., 2012).
A Tabela 4 apresenta apenas o valor máximo e mínimo encontrado e seu
respectivo cultivar. Observa-se que a quantidade do ácido graxo linolênico (ω 3) foi
bastante elevada, embora tenha sido detectado em apenas 9 dos 22 cultivares
avaliadas.
Tabela 4 – Percentual máximo e mínimo de ácidos graxos para diferentes cultivares
de noz macadâmia

%

Oleico

Palmitoléico

Palmitico

Esteárico

Linoléico

Linolênico

Maior

84,35%

29,64%

32,31%

7,13%

13,10%

7,06%

“HAES

“Edson”

“Beaumont

“Africa”

“HAES

“IAC 9-20X”

849”
Menor

695”

788”

45,09%

10,82%

1,37%

1,25%

1,03%

3,87%

“HAES

“HAES 842”

“HAES 849”

“Beaumont

“IAC 9-20”

“IAC 4-12B”

741”

695”

Fonte: MARO, L.A.C., et al. 2012.

KAIJSER, et al. (2000), realizaram um estudo semelhante para diferentes
cultivares de macadâmia plantadas em diferentes localizações da Nova Zelândia,
realizando, neste caso, o perfil completo da composição de ácidos graxos do óleo da
macadâmia, comparando 4 tipos de cultivares em 7 localizações distintas. Talvez por
ter estudado em número bem menor de cultivares, a variação dos resultados para
um mesmo ácido graxo foi menor. A Tabela 5 reproduz os valores encontrados por
KAIJSER, et al.(2000).
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Tabela 5 – Composição de ácidos graxos do óleo de macadâmia referente a cultivares
de regiões da Nova Zelândia
Ácido graxo

14:0 mirístico
16:0 palmítico
16:1

Jordan
Auckland

PA 39
Manaka
u

Whangarei

PA 39

Beaumont
Pukekohe

Beumont
Great
Barrier
Island

Beumont
Kerikeri

GT207
New
Plymouth

1,84
8,41

1,11
11,13

1,30
10,56

0,96
8,50

1,13
9,85

0,97
8,24

1,68
10,54

29,65

30,39

33,75

21,50

29,25

16,86

25,78

1,72

2,84

3,19

1,49

2,01

2,02

1,64

47,34
2,99

43,18
2,83

40,55
2,63

54,48
3,96

46,14
3,13

59,01
3,81

48,29
4,47

0,17

0,17

0,20

0,16

0,18

0,18

0,20

1,23

2,06

2,02

1,55

1,65

1,81

1,31

2,13

1,40

1,36

2,55

1,83

2,63

2,14

0,39

0,56

0,45

0,54

0,49

0,61

0,41

0,19

0,10

0,07

0,24

0,15

0,23

0,16

0,12

0,11

0,14

0,19

0,17

0,18

0,14

palmitoléico

18:0 esteárico
18:1 oléico
18:2
linoléico

18:3
linolênico

20:0
araquídico

20:1
eicosenóico

22:0 Behênico
22:1
docosenoico

24:0
lignocérico

Fonte: Adaptado de Kaijser, A, et al. 2000. Onde: grifado corresponde a localização da
cultivar.

A suscetibilidade para sofrer oxidação é um parâmetro de avaliação da
qualidade de óleos. O óleo da noz macadâmia por apresentar elevado teor de ácidos
graxos monoinsaturados e baixo teor dos poli-insaturados, e conter compostos com
ação antioxidantes, é considerado um óleo com boa estabilidade oxidativa (baixa
rancidez) (SOUZA, et al., 2007, MOONDLEY, et al., 2007). Considerando também
que o tipo de ácido graxo insaturado e o grau de saturação têm influência
significativa na oxidação (os ácidos linoléico e linolênico oxidam-se 64 e 100 vezes
mais rápido do que o ácido oléico, respectivamente).
A noz macadâmia, apresenta quantidades expressivas de ácidos graxos
monoinsaturados como palmitoléico (ômega-7) e oleico (ômega-9), além de serem
encontradas em sua composição presença de ácidos graxos poli-insaturados como
linoleico (ômega-6), linolênico (ômega-3), (MARO, et al., 2012).
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Compostos antioxidantes, como tocoferóis, tocotrienóis, e esqualenos foram
encontrados na amêndoa da noz macadâmia, porém sua relação com a estabilidade
oxidativa do óleo de macadâmia ainda não foram bem definidos (WALL, 2010).
Os tocoferóis são os antioxidantes naturais mais importantes em óleos de
nozes, já os tocotrienóis (T3) são considerados antioxidantes mais potentes que os
tocoferóis. O conteúdo total de T3 encontrado na amêndoa de macadâmia foi de 3092 µg óleo/g, os quais apresentam variações conforme a variedade da planta
(WALL, 2010). Por sua vez, esqualenos também são eficazes antioxidantes e
contribuem para o controle da peroxidação lipídica. Análises em diferentes cultivares
de macadâmia encontraram valores de 72,44 a 171,26 óleo µg/g (WALL, 2010).
Os tocoferóis estão presentes de forma natural na maioria dos óleos vegetais,
em alguns tipos de pescado e atualmente são fabricados por síntese. Existem quatro
tipos segundo a localização dos grupos metila no anel: α, β, γ, δ. A atividade
antioxidante dos tocoferóis é devida, principalmente, à capacidade de doar seus
hidrogênios fenólicos aos radicais livres lipídicos interrompendo a propagação em
cadeia. Desta forma, a estabilidade oxidativa do óleo de macadâmia pode ser
dependente da combinação de seus ácidos graxos e os compostos fitoquímicos
presentes em sua composição (MARO, et al., 2012; SOUZA, et al., 2007; WALL,
2010).
A Figura 16 mostra uma imagem da estrutura molecular dos tocoferóis.
Figura 16: Tocoferóis

Fonte: COSTA,T. e JORGE, N., 2011

Entre as características físico-químicas dos óleos comestíveis em geral,
elevados valores de iodo, são na maior parte das vezes, indicativo de menor
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estabilidade, logo caracterizam óleos mais suscetível à oxidação. O índice de iodo
fornece uma medida do grau de insaturação, podendo ser usado como um dos
indicativos para prever a vida de prateleira do óleo (MOONDLEY, et al., 2007).
Como os ácidos graxos poli-insaturados são mais vulneráveis a oxidação
lipídica, o tempo de armazenamento do óleo dependerá da quantidade de poliinsaturados presentes, desta forma valores de iodo baixo podem indicar que óleos
de nuts tendem a ter uma vida de prateleira mais longa que aqueles com valores de
iodo elevados (MOONDLEY, et al., 2007).
Já o índice de acidez é um indicador da qualidade de óleos puros, níveis de
acidez baixos indicam que óleos virgem e extra virgem são apropriados para
consumo humano. Por sua vez os óleos que apresentam valores elevados de
saponificação, representa um bom indicativo para seu possível uso em produtos
para pele (MOONDLEY, et al., 2007).
A Tabela 6 transcreve os resultados obtidos por MOONDLEY, et al., 2007, ao
analisar a composição físico-química dos óleos de diferentes nuts, entre os quais o
óleo de macadâmia.
Tabela 6 – Características físico-químicas do óleo de macadâmia e outros nuts

Nut

Índice de Acidez
(mg KOH/g óleo)

Índice de Iodo
(gI2/100g óleo)

Índice saponificação
(mg KOH/g óleo)

Macadâmia

0,42 ± 0,01

78,3 ± 0,6

193,7 ± 2,4

Pecan

1,07 ± 0,03

110,1 ± 1,1

185,1 ± 1,8

Castanha do Brasil

1,45 ± 0,14

74,2 ± 0,3

192,4 ± 1,3

Avelã

1,35 ± 0,11

113,8 ± 2,8

190,4 ± 1,2

Amêndoa

0,78 ± 0,03

93,6 ± 0,8

182,5 ± 2,6

Fonte: MOONDLEY, R. et al., 2007.

A elevada concentração em óleo da amêndoa da macadâmia permite a
extração do óleo por prensagem frio, obtendo como resultado o óleo de macadâmia
extra virgem e uma farinha parcialmente desengordurada. Opcionalmente, esta
farinha pode ser submetida a uma segunda prensagem ou/e extração com solvente,
neste caso será produzido um óleo refinado (NAVARRO e RODRIGUES, 2016).
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O óleo de macadâmia refinado pode apresentar uma coloração amarelo claro,
odor e um sabor leve, menos intenso do que o óleo de oliva extra virgem
(NAVARRO e RODRIGUES, 2016).
A extração do óleo de macadâmia se faz a partir da parte comestível – kernel
do termo em inglês e muito comumente utilizado para se referir a amêndoa.
Recomenda-se que o descasque para a retirada do kernel dentro de um prazo de 24
horas após a colheita, evitando-se assim uma possível deterioração (NAVARRO e
RODRIGUES, 2016).
Usualmente, antes do descasque, a noz macadâmia passa por duas etapa de
secagem, reduzindo a umidade inicial de cerca de 25% para valores próximos de
3,5% de umidade em base seca. Após é realizada a quebra, descasque
propriamente dito e seleção. Na etapa de seleção o kernel (amêndoa) livre de
fragmentos de cascas, isento de defeitos no formato e na cor, em geral, segue para
processos de torra podendo então ser salgado, confeitado com chocolate ou outras
coberturas ou mesmo vendido in natura ou outro tipo de apresentação. Já aqueles
que foram quebrados durante o processamento ou apresentaram defeito no
tamanho, forma ou a cor são usados como matéria prima para o processo de
extração de óleo (NAVARRO e RODRIGUES, 2016).
Na prensagem a frio o conjunto de amêndoas recebe uma pressão em torno
de 11,376 e12,755 kPa, a qual pode variar conforme o tipo de equipamento utilizado,
mantendo-se uma temperatura inferior a 30ºC afim de preservar sabores e aromas
(NAVARRO e RODRIGUES, 2016).
Este óleo a partir da primeira prensagem a frio, tem valores dos índices de
peróxido no intervalo de 1.7 e 3.9 meq O2/kg, muito abaixo dos limites
recomendados para óleos obtidos por prensagem a frio (15 meq O 2/kg de óleo).
KAIJSER, et al. (2000) sugerem que a formação de peróxidos de macadâmia
é baixo, devido à estrutura do fruto, o que protege a parte comestível por um
pericarpo espesso.

3.1.4

Farinha de macadâmia

Considerando a elevada qualidade do óleo da macadâmia, a farinha
parcialmente

desengordurada

obtida

no

processo

de

extração,

apresenta
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propriedades interessantes para a alimentação humana (NAVARRO e RODRIGUES,
2016).
O óleo de macadâmia obtido na prensagem a frio pode apresentar em geral,
um rendimento em torno de 35 e 40%. Apesar do baixo rendimento, este processo
de extração é mais fácil e conserva suas propriedades e qualidade comparáveis ao
azeite de oliva (MILLÁN, et al., 2011). Desta prensagem resta um material sólido
(farinha parcialmente desengordurada) que contém ainda uma quantidade
significativa de óleo.
Os subprodutos agrícolas e industriais têm sido alvo de muitos estudos,
considerando que os resíduos é muitas vezes um problema para a indústria , mas
em alguns casos podem ser fontes promissoras de compostos de interesse
tecnológico e nutricional. As farinhas e tortas de sementes e frutos secos são
subprodutos dos processos de extração à frio de óleos e azeites (SARKIS, et al.,
2014).
A farinha ou torta é um subproduto obtido nas indústrias que processam o
óleo de macadâmia e sua composição nutricional depende do tipo de processo de
extração utilizado ( PHOSA, 2009). O teor residual de óleo nas farinhas obtidas após
a extração de óleo obtidos nos estudos de PHOSA (2009) foi de 23%, SKENJANA
(2011) encontrou 26% e SARKIS, et al. (2014), obteve valores da ordem de 52%.
A farinha parcialmente desengordurada pode utilizada em um segundo
processo de extração de óleo (extração por solvente) ou como ingrediente para
formulação de alimentos, onde pode ser uma rica fonte de nutrientes. Contudo, um
dos principais destinos para a farinhas é a produção de ração animal (NAVARRO e
RODRIGUES, 2016).
As farinhas obtidas a partir de sementes comestíveis e nozes, quer
isoladamente ou em mistura, podem ser aplicadas em uma infinidade de alimentos
preparados de diferentes maneiras. Com o reconhecimento contínuo da importância
da contribuição de alimentos vegetais na dieta humana e saúde, a utilização de
alimentos com base ou de origem vegetal tende a aumentar (JOSHI, LIU e SATHE,
2015).
JITNGARMKUSOL, et al., 2008 e JOSHI,

et al.

2015, avaliaram a

capacidade de retenção de óleo, ambos encontraram uma maior capacidade para a
farinha de macadâmia desengordurada.
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JITNGARMKUSOL, et al., 2008, analisaram a composição da farinha de
macadâmia parcialmente e totalmente desengordura de diferentes cultivares de
macadâmia. Neste caso o óleo foi separado das amêndoas de macadâmia, através
de uma prensa hidráulica que possui capacidade para extrair até 75-79% do total do
óleo da amêndoa (55-62 g de óleo/100 g de amêndoa). A partir da farinha obtida
como resíduo da extração do óleo foram produzidos dois tipos de produtos: farinha
parcialmente (12-15% em óleo) e a totalmente desengordurada (1% em óleo),
através de extração com solvente. Os resultados obtidos por JITNGARMKUSOL, et
al., 2008 constam na Tabela 7.
Tabela 7 - Teores das farinhas de macadâmia parcial ou totalmente desengorduradas
FPD

FPD

FPD

FTD

FTD

FTD

(PY 741)

(DS 344)

(DS 800)

(PY 741)

(DS 344)

(DS 800)

Umidade%

8,04

5,51

7,72

12,59

6,99

9,43

Proteína %

28,47

28,73

29,45

31,86

32,85

30,00

11,18

12,10

13,75

0,90

0,54

0,55

45,33

47,19

42,91

45,66

51,84

51,71

2,47

2,94

2,44

3,46

3,39

3,42

5,49

5,40

3,68

6,72

4,71

4,48

3,39

3,16

3,05

4,40

4,93

4,65

Parâmetros

Gorduras
totais %
Carboidratos
%
Fibras%
Retenção de
água (g/g)
Retenção de
óleo (g/g)

Fonte: Adaptado de JITNGARMKUSOL, S., et. al., 2008. Onde FPD é Farinha
Parcialmente Desengordurada e FTD é Farinha Totalmente Desengordurada.

JOSHI, et al., 2015, em seus estudos prepararam as farinhas de nozes e
sementes utilizando um liquidificador Osterizer (velocidade "moagem"), obtendo uma
farinha integral com tamanho de partícula da ordem de 0,841 milímetros de
diâmetro. Parte da farinha obtida foi desengordurada usando um aparelho de
Soxhlet com éter de petróleo.
Entre os cereais e oleaginosas os valores de capacidade de retenção de água
foram muito próximos, com exceção das soja que foi superior. Entre as farinhas de
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nozes e castanhas houve variações no valores, devido, provavelmente aos fato de
apresentarem diferentes conteúdos e tipos de lipídeos, proteínas, carboidratos e
fibras, pois a quantidade de água retida por cada componente pode ser diferente,
devido a diferença de polaridade entre eles. Além disso, capacidade de retenção de
água é preciso considerar também os diferentes teores de fibras, as fibras podem
influenciar nos resultados devido a sua capacidade de reter água.
Neste estudo,

JOSHI, et al. 2015, verificaram que todas as farinhas

desengorduradas apresentaram maior capacidade de retenção de água em
comparação com as farinhas integrais. A farinha de macadâmia integral apresentou
uma capacidade de retenção da água da ordem de 0,66g/g de farinha, enquanto a
farinha desengordurada foi de 1,58g/g de farinha.
A Tabela 8 apresenta alguns dos resultados obtidos. Nesta tabela foram
reproduzidos somente os resultados dos nuts analisados.
Tabela 8 – Composição aproximada em g/100g da farinha integral de diferentes tipos
de nozes e castanhas

%
Amostra

% Umidade

% proteína

gorduras

Carboidratos

totais
Amêndoa

3,52

23,25

46,75

27,79

3,60

13,91

67,05

15,89

4,95

19,55

43,85

34,35

Avelã

3,16

14,54

63,96

20,27

Macadâmia

1,53

12,72

67,63

18,39

Pecan

1,85

15,60

64,02

19,21

Pistache

3,34

18,69

46,10

34,13

Nozes

1,55

18,91

66,52

12,89

Amendoim

4,96

25,41

42,53

29,60

Castanha
do Brasil
Castanha
de Caju

Fonte: Adaptado de JOSHI, A.U.,et. al, 2014
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Outro parâmetro importante para avaliar a aplicabilidade da farinhas de
macadâmia é a solubilidade de proteínas, pois uma maior solubilidade pode conferir
aos alimentos uma melhor emulsão e formação de gel. A solubilidade de proteínas
pode estar principalmente relacionada com os parâmetros de processos utilizados
na obtenção da farinha. O desengorduramento pode ajudar na formação de gel no
desenvolvimento de produtos com alto teor de proteína e baixo teor de gordura,
indicando um papel predominante dos componentes não lipídicos na formação de
géis. Todas estas propriedades influenciam a textura, umidade e a aparência dos
produtos (JITNGARMKUSOL, et al., 2008 ; JOSHI, et al., 2015; NAVARRO, et al.,
2016)
Durante a moagem de nozes e sementes, a presença de lipídeos podem
interferir na redução do tamanho de partícula, pois lipídeos tendem a agir como
lubrificantes. A adesão das partículas oleosas durante a moagem, dificulta a
obtenção de farinhas de tamanho de partículas uniformes (JOSHI, et al., 2015).
Walton & Wallace, 2005, avaliaram por microscopia óptica a possível
presença de amido nas farinhas de macadâmia desengorduradas, comparando-as
com outras farinhas, como a de mandioca, milho e arroz. Em seus estudos
concluíram que o teor de amido da macadâmia é baixo.
Conforme informado por Pedro Piza da empresa QueenNut Macadâmia de
Dois Córregos, SP, 2016, são produzidas dois tipos de farinha de macadâmia, como
segue:
• Farinha Premium - oriunda da amêndoa "premium" que foi cortada em
cubos.

Esta

operação

gera

produtos

de

vários

tamanhos,

consideramos farinha o produto que passou por uma peneira com
furos de 4mm de diâmetro. Teor de óleo idêntico ao da amêndoa
premium utilizada - aproximadamente 72%.
• Farinha do Óleo - oriunda do processo de extração por prensagem
para obtenção do óleo e utiliza amêndoas "comerciais". De um lado da
prensa sai óleo e do outro a farinha. Granulometria muito pequena, ao
redor de 1mm. Teor de óleo de aproximadamente 50%.

A Figura 17 mostra a foto das amêndoas comercias no funil da prensa de óleo
(a), o óleo extraído da prensagem (b) e o “resíduo” obtido: farinha do óleo (c).
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Figura 17: produção do óleo e obtenção da farinha residual de macadâmia

Fonte: QueenNut Macadâmia. Autor Nathalia Rother da Cruz, 2016.
Onde: a) amêndoas da macadâmia na entrada da prensa; b) prensagem do óleo a frio
c) farinha parcialmente desengordurada de macadâmia.

3.1.5

Mercado de castanhas e nozes
A noz macadâmia, embora apresente boa adequação e áreas aptas para o

plantio, principalmente no sudoeste brasileiro, ainda é pouco produzida e consumida
no Brasil, tendo como principais mercados consumidores os Estados Unidos, Europa
e Japão (PIMENTEL, et al., 2007; LOURENZANI, et al., 2005).
A nogueira macadâmia atinge a plenitude produtiva entre 10 -12 anos.
Alternativas como melhoramento genéticos e sistema de consórcio irrigado com o
café, são formas de recuperar os investimentos na formação de pomares
(PIMENTEL, et al., 2007; PERDONA, et al., 2012; SCHNEIDER, et al., 2012).
No que se refere a agricultura familiar, a macadâmia apresenta viabilidade por
não ser restrita à exploração de grandes áreas para seu cultivo; pela possibilidade
do plantio consorciado com outras culturas (café, mandioca, etc.) e por apresentar
longa vida produtiva. Apesar dos preços atrativos o tempo de retorno dos
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investimentos é longo. Contudo, grande parte dos agricultores familiares poderiam
ter dificuldade para adotar o cultivo da macadâmia, devido principalmente a
exigência de capital cultural do produtor e da capacidade de conciliar, planejar e
investir nas atividades de curto e longo prazo que envolvem a cultura (NETO e
NOGUEIRA, 2010).
A produção nacional de noz macadâmia é destinada em parte para indústria
de cosmético e farmacêutica e para suprir a alta demanda do mercado internacional
(PIMENTEL, et al., 2007; LOURENZANI, et al., 2005). De acordo com dados do
Euromonitor Internacional (2011), somente no período de 2005 a 2010 as vendas no
varejo cresceram 53% na Austrália, 60% no Reino Unido e 73% na Rússia.
Conforme Euromonitor (2011), os processadores de noz macadâmia tem
introduzidos diferentes formas de apresentação, buscando incentivar consumo no
mercado interno. O consumo de nozes frescas aumentou mais do que a de outros
alimentos frescos saudáveis. O volume global de vendas de nozes frescas cresceu
19% no período de 2005 a 2010. As macadâmias constituem cerca de 2% do
mercado global de nozes, sendo que na Austrália, sua região de origem, a produção
é de cerca de 30% da safra mundial.
Conforme informado, em conversa, por PIZA (2016) diretor da empresa
QueenNut Macadâmia, em termos globais a área plantada de macadâmia aumentou
em 2015 com o ingresso de produtores, investimentos, melhorias e expansão das
áreas cultivadas de macadâmia. Assim, a África do Sul tornou-se o maior produtor
mundial de noz macadâmia. Ainda, conforme PIZA (2016), a China possui cerca de
41,3% de área plantada com macadâmia, seguido pela África do Sul com 12,4% e
Austrália com 11,1%. O Brasil segue na 8ª posição com 3,8%, equivalente a uma
área de 6.000 ha. De acordo com os relatos de PIZA, a China embora possua a
maior área plantada, seus pomares ainda não atingiram a plenitude produtiva.
A Tabela 9 apresenta o total em hectares de área plantada de noz
macadâmia por país produtor com o respectivo percentual do cultivo global de
macadâmia em 2012. A Tabela 10 mostra a evolução do plantio mundial de
macadâmia com os mesmos dados referente a ano de 2015.
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Tabela 9 - área plantada em 2012
País

Área (ha)

%

África do Sul

19.000

19%

Austrália

17.500

18%

China

16.500

Quênia

Tabela 10 - área plantada em 2015
País

Área (ha)
65.000

41,3%

África do Sul

19.500

12,4%

17%

Austrália

17.500

11,1%

12.000

12%

Quênia

17.500

11,1%

Guatelama

9.000

9%

Guatelama

10.000

6,4%

Havaí (USA)

6.800

7%

Havaí (USA)

8.160

5,2%

Brasil

6.500

7%

Malauí

6.058

3,8%

Malauí

5.300

5%

Brasil

6.000

3,8%

Colômbia

1.500

2%

Vietnãn

2.000

1,3%

Zimbábue

1.500

2%

Moçambique

1.000

0,6%

Moçambique

1.000

1%

Outros

4.500

2,8%

Bolivia

1.000

1%

Total

157.218

100%

Equador

500

1%

Paraguai

500

1%

1.400

1%

100.000

100%

Outros
Total

Fonte: Anais 6º Simpósio Internacional
de Macadâmia, 2012.

China

%

Fonte: Anais 7º Simpósio Internacional de
Macadâmia, 2015

PIZA (2016), relata em conversa, que dos atuais 6000 hectares plantados no
Brasil, 38% estão no Estado de São Paulo, 32% no Espírito Santo, 10% em Minas
Gerais, 10% na Bahia, 6% no Rio de Janeiro, 2% no Paraná e que Mato Grosso do
Sul e Goiás possuem 1%. A figura 18 mostra um gráfico com esta distribuição de
áreas plantadas de noz macadâmia nos Estados brasileiros.
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Figura 18: Distribuição entre os Estados do total de área plantada

Fonte: PIZA, P. 7º Simpósio Internacional de macadâmia, 2015.

PIZA (2016), informa ainda que, conforme estimativa do 7 th Simpósio
Internacional de Macadâmia realizado na África do Sul no ano de 2015, o Brasil
deve saltar das atuais 6000 toneladas em casca de macadâmia, para cerda de 7500
toneladas até 2020. Com um cenário atrativo e em crescimento, o grande desafio é
tornar a noz mais conhecida internamente e abrir novos mercados de consumo.
Conforme a Australian Macadamia Society (AMS) 2015,
concorrência

a crescente

no mercado internacional de macadâmia vem da África do Sul e

América Central, mas atualmente macadâmias representam menos de 3% do
mercado de nozes plantada no mundo, assim com marketing em mercados novos e
existentes, há um potencial ilimitado para macadâmias.
As nozes, castanhas e sementes comestíveis são consumidas globalmente,
principalmente devido as suas características sensoriais e nutricionais. Nas mais
variadas apresentações, podem ser utilizadas em produtos snacks (petiscos e
salgadinhos), como também incorporadas

em uma variedade de alimentos de

formar a conferir a estes atributos de qualidade desejáveis que incluem sabor e
textura (SHARMA, et al, 2010). Dentre a grande variedade de nozes e sementes
disponíveis, em geral a escolha entre um ou outro tipo se dá considerando o atributo
desejado e a qualidade do produto onde será utilizado, tais como in natura, torradas,
salgadas, confeitos, produtos de confeitaria, panificação, sobremesas, pratos
gourmet, etc (SHARMA, et al., 2010).
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Levantamento realizado pela Mintel (2009) mostra a introdução global de
novos produtos com nuts em 2008, a pesquisa engloba um total de 48 países das
seguintes regiões do globo: América do Norte, Europa, América Latina, Ásia –
Pacífico, Leste europeu e África.
A Figura 19 exibe um gráfico com o total de novos produtos alimentícios
lançados em 2008, para cada tipo de nut, onde é possível observar a predominância
de novos produtos utilizando amêndoas. Os percentuais indicam a participação
global de produtos de nuts no mercado em 2008. Para o ano de 2008 foram
lançados 160 novos produtos de macadâmia, correspondendo a uma participação
de 2% no mercado global.
Figura 19: Total de novos produtos por tipo de nut lançados em 2008
22%
20%
16%

5%

6%
4%
2%

4%

Fonte: Adaptado Mintel Global New Products Database & Sterling-Rice Group, Global New Products
Introductions Report, 2009.

Outra pesquisa realizada pela Awareness, Attitude and Usage (AAU),
referente ao ano de 2010, indica uma maior participação da macadâmia no mercado
global de

lançamentos de novos produtos. Neste levantamento do total de

categorias de novos produtos de nuts lançados em 2010, 11% correspondem a
macadâmia. A figura 20 apresenta um gráfico com a participação global de novos
produtos de nuts lançados em 2010.
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Figura 20: Participação global de novos produtos de nuts lançados em 2010.

Fonte: Adaptado 38ª Conferência Anual da Indústria de Amêndoas- Volume Driver AAU
(Awareness, Attitude and Usage), 2010

Segundo IBGE em censo de 2008-2009 sobre aquisição domiciliar, o
consumo per capita anual de nozes foi de 1,256Kg, enquanto que os açúcares,
doces e produtos de confeitaria representou uma aquisição de 20,521Kg e óleos e
gorduras foi de 8,932Kg per capita
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA.

(IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE

Aquisição alimentar domiciliar per capita Brasil,

2010).
Apesar da tendência de consumo de alimentos saudáveis nos últimos anos, o
brasileiro ainda possui um consume baixo de nozes e castanhas. Contudo a
divulgação dos benefícios atribuídos ao consumo de oleoginosas pode contribuir
para aumento do consumo in natura como também a oferta de alimentos produzidos
com nuts (REGO, R. A., 2010).
Na figura 21 tem-se um gráfico com o censo do IBGE para aquisições
alimentar domiciliar per capita, onde é possível verificar o baixo consumo domiciliar
de nozes em geral.
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Figura 21: Aquisição domiciliar per capita em Kg de alimentos 2008-2009

Castanhas e nozes por serem um alimento complexo e com consideráveis
quantidades de ácidos graxos monoinsaturados, têm mostrado potenciais efeitos
benéficos na dieta. Dentre estes frutos de cacas rija, a macadâmia, devido ao
elevado teor em óleo, pode ser , popularmente, julgada como não benéfica para uma
dieta equilibrada (CURB, et al.,2000). No entanto, CURB, et al. 2000, ao substituírem
itens de alimentos ricos em gorduras saturadas por macadâmia, compararam três
dietas de 30 dias, realizadas em 30 voluntários com idades entre 18 a 53 anos.
Cada voluntário foi alimentado com uma dieta " típica de americano" ricos em
gordura saturada (37% de energia a partir de gordura); uma dieta recomendada
pela

AHA (30% de energia a partir de gordura); e uma dieta de gordura

monoinsaturada baseado no macadâmia (37% de energia de gordura) em ordem
aleatória. Os resultados indicaram que o consumo de uma dieta rica em gorduras
monoinsaturadas, com porções significativas derivadas de macadâmia, parecem
contribuir na

diminuição do nível de colesterol sérico, enquanto o balanço

energético total e percentagem de energia a partir de gordura não foram alterados.
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Além disso os níveis totais de gorduras a partir do consumo de macadâmias, não
apresentaram, estatisticamente, diferenças quando comparados com uma dieta de
baixo teor de gordura, conforme recomendações da AHA (Associação Americana de
Cardiologia). Indicando que a macadâmia, como outras nozes e castanhas, podem
fazer parte de uma dieta satisfatória e saudável.
De acordo com os estudos de MOODLEY, et al., (2007) e ROS, 2010, a
amêndoa de macadâmia pode ser uma boa fonte de minerais, pois em suas análises
encontraram presença de alguns minerais considerados importantes para uma dieta
equilibrada e saudável (Tabela 11). Os autores não informaram a cultivar da
macadâmia, provavelmente por se tratarem de amostras comerciais.
Tabela 11 – Teores de minerais da noz macadâmia

Minerais

MOONDLEY, R.,et al (2007)

ROS, E. (2010)

(µg/g)
Cálcio

3376 ± 15 µg/g

850 µg/g

Magnésio

4886 ± 24 µg/g

1300 µg/g

Potássio

Não analisado

3680 µg/g

Fonte: Adaptado de MOONDLEY, R., et al., 2007 e ROS, E., 2010.

Os óleos vegetais monoinsaturados ricos em ácido oleico (C18:1), principal
constituinte da noz macadâmia, apesar de não ser considerado um ácido graxo
essencial, tem seu consumo recomendado pois estudos apontam que dietas ricas
em ácido oleico aumentam o nível da fração de colesterol de lipoproteínas de alta
densidade (HDL) e podem reduzir o nível da fração de colesterol de lipoproteínas de
baixa densidade (LDL). Esses ácidos graxos também estão associados à redução da
incidência de doenças cardíacas. Tal fato tem incentivado pesquisas por novas
fontes de óleos vegetais que atendam estas recomendações de composição
(COSTA e JORGE, 2011).
Além disso o ácido graxo monoinsaturado oleico, esta cada vez mais sendo
utilizado em substituição à gordura saturada, pois favorece um aporte diário de
gordura suficiente para que a dieta seja palatável, sem os efeitos indesejáveis da
gordura saturada (FRANÇA, 2007).
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Nos últimos anos a composição em ácidos graxos de nozes e sementes vem
recebendo maior atenção devido não somente as suas propriedades sensoriais
(sabores e textura suaves), mas também a uma certa contribuição que podem
desempenhar em relação a manutenção da saúde humana (SHARMA, et al., 2010).
A presença de ácidos graxos importantes na alimentação, como os
monoinsaturados e poli-insaturados (ω3/ω6), compostos antioxidantes e alguns
minerais presentes, fazem com que o consumo de nozes sejam uma fonte
interessante para a nutrição humana (SHARMA, et al., 2010).
Estudos realizados por GRIEL, et al., 2008, com participação de vinte e cinco
pessoas, sendo 15 mulheres e 10 homens com idades entre 25-65 anos. Os
indivíduos

participantes

não

apresentavam

outros

problemas

de

saúde,

considerados razoavelmente saudáveis, porém com taxas de colesterol no sangue
moderadamente ou um pouco elevadas (valor de referência 200 mg/decilitro de
sangue). Foram inclusas 1,5 g de macadâmia/dia na alimentação destes indivíduos
em substituição ao consumo de algumas fontes de gorduras saturadas, obtendo
como resultado uma diminuição nas concentração de triglicéreos e de LDL
(colesterol ruim) nos homens e mulheres participantes do estudo.
Conforme GRIEL, et al., 2008, o estudo realizado contribui para demonstrar
os efeitos benéficos do consumo de nozes sobre o controle dos níveis de colesterol,
um dos fatores de risco para doenças cardiovasculares. Considerando o crescente
números de estudam que buscam evidenciar a necessidade de consumir MUFA
(ácidos graxos monoinsaturados)

e PUFA (ácidos graxos poli-insaturados)

reduzindo o consumo de SFA (ácidos graxos saturados).
O tipo de gordura consumida apresenta maior influência nos níveis de
colesterol que a ingestão total de gorduras. Logo, em certos casos, substituir a
gordura saturada por uma insaturado pode ser mais eficaz na redução do risco de
doença coronária do que a redução da ingestão de gordura total. Considerando que
há relatos de que dietas ricas em MUFA têm um efeito favorável sobre a proporção
de colesterol total: elevando a lipoproteína de alta densidade (HDL) e reduzindo a
lipoproteína de baixa densidade (LDL) (MAGUIRE, et. al. 2004; FAO, 2010).
Castanhas e nozes são matrizes alimentares complexas, com diversificados
macro e micronutrientes, além de outros constituintes fitoquímicos que podem
contribuir na modulação da pressão sanguínea. São considerados alimentos com
potencial para proteger contra pressão alta, em casos leves e moderados. Nozes e
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castanhas in natura apresentam baixo teor de sódio, quantidades significativas de
ácidos graxos mono e poli-insaturados,

alguns grupos de minerais como o

magnésio, potássio e cálcio, fibras alimentares e antioxidantes. Considerando que
todos estes componentes podem interagir, e desta forma propiciar algum beneficio
para o controle da pressão sanguínea (CASAS-AGUSTENCH, et al., 2011).
MARO, et al., 2012, ao comparar diferentes cultivares de noz macadâmia
localizadas em Itapira, SP, obteve proporções de ω-6:ω-3 entre 3:1 a 2:1 para
aquelas cultivares onde foram encontrados quantidades de ácido graxo linoléico (ω6) e o ácido graxo linolênico (ω-3).
Conforme

é

possível

verificar

na

Tabela

12,

existem

diferentes

recomendação de consumo conforme países e organismos de nutrição e saúde
humana.
Tabela 12 – Recomendações diárias de ω-6: ω-3
Região/Organismo/Paí
s
EUROPA
EURODIET, 2000

ω-6 (LA)

EFSA, 2010

4 %E

Fourth Joint Task Force
of the European Society
of Cardiology, 2007
The German Nutrition
Society (DGE), 2006

-

ω-3

ALA

EPA + DHA

2g/dia

200 mg/dia

-

0.5 %E

250 mg/dia

-

-

1 g/dia (consumir

4-8 g/dia

peixes 2
vezes/semana).

n-6:n-3;
5:1

n-6: n-3
5:1

1.8 -2,0g/dia

250 mg/dia

Dutch Health Council,
2006

2 %E

1%E

-

450 mg/dia (consumir

ANSES 2011

4 %E

-

1 %E

-

Conseil Supérieur de la
Santé. Belgium, 2016

4 %E
8,8-11g/dia

1 %E
2,2- 2,8g/dia

0,250-0,500 g/dia

Nordic Nutrition
Recommendations 2012

5-9 %E

1-2 %E
2,2 – 5,6g/
dia
≥1 %E

-

-

SENC. Spain, 2011

5 %E

1-2 %E

1-2 %E

500-1000 mg/dia

5 -10 %E

-

-

Aumentar a quantidade
e variedade de peixes
e frutos do mar

3- 10 %E
12- 17g/dia

1,1 – 1,6 g/
dia

-

500mg/dia

AMÉRICA DO NORTE
USDA Dietary
Guidelines for
Americans, 2010
ADA USA
&Canada,2007

peixes 2
vezes/semana)
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ÁSIA – PACÍFICO
NHMRC. Australia &
New Zealand, 2013
National Institute of
Nutrition.India,2009

4 -10 %E

-

5 – 8 %E

1 – 2 %E

INTERNACIONAL
FAO/WHO, 2008

0.5-2 %E

0.4 -1 %E

-

2 %E

0.250 - 2g/dia

2.5-9 %E

onde: LA = ácido linoleico; ALA = ácido alfa-linolênico; DHA= ácido docosaexanóico
EPA = ácido eicosapentaenoico; %E= % ingestão diária de Energia
Fonte: Adaptado de ARANCETA e PÉREZ, 2012; EUROPEN FOOD INFORMATION
COUNCIL – EUFIC, 2015

Estima-se que a proporção de

consumo dos ácidos graxos ômega-6:

ômega-3 da população em geral apresenta uma razão maior que 10:1, sendo que
com algumas estimativas chegam a citar uma razão de 30:1, devido principalmente
aos hábitos alimentares e consumo de produtos processados. Existem estudos que
sugerem que o consumo deveria estar na ordem de 5:1 (WHO, 2003), considerado
que proporções menores podem ajudar a reduzir o risco de doença cardíacas,
associadas ao níveis de colesterol sérico e pressão alta. No entanto, não existem
ainda evidências de que a redução da ingestão de ômega-6 seria a melhor condição,
sabe-se que o aumento no consumo de ômega-3 pode propiciar benefícios para a
saúde, independente dos níveis de ômega-6 (MARTIN, A.C., 2006).
O ácido graxo linoléico (LA) e o ácido graxo alfa linolênico (ALA) quando no
organismo humano, tendem a competir pelo metabolismo da enzima Δ6desnaturase.
Assim um alto consumo de LA poderia reduzir a quantidade de Δ6desnaturase
disponível para o metabolismo do ALA. Como o

AL e ALA são substratos das

mesmas desaturases, estes ácidos graxos famílias ω6 e ω3 de certa forma
competem entre nas reações de dessaturação e alongamento mediada por estas
enzimas (MARTINS, M.B. et al., 2008, FAO, 2010).
Dietas ricas em ω 3 podem diminuir a conversão do AL em AA elevando a
quantidade de EPA e DHA. Contudo a inter-relação e possíveis efeitos sinergéticos
entre os ácidos graxos ω6 e 3 ainda não foram elucidadas e consensuadas a ponto
de determinar o impacto da ingestão de ω 6 sobre a taxa de conversão do ω 3 em
EPA e DHA. Ômega-3 e ômega-6 são precursores de eicosanoides, os quais estão
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relacionados com a regulação imune e inflamatória (MARTINS, M.B. et al., 2008,
FAO, 2010).
Tem-se proposto que a produção excessiva de prostanóides da série 2 está
relacionada com a ocorrência de desordens imunológicas, doenças cardiovasculares
e inflamatórias, sendo recomendado aumentar a ingestão de ácidos graxos n-3 para
elevar a produção de prostanóides da série 3 (MARTIN,C.A., et.al., 2006; GALLES,
2015). A Figura 22 mostra uma imagem simplificada do metabolismo humano dos
ácidos graxos ω6 e ω3.
Figura 22: Metabolismo humano do ácido linoleico e α linolênico

Fonte: MARTINS, M.B. et al., 2008; FAO, 2010.

Em estudo realizado por WOOD, et al., 2013, o consumo excessivo de ácido
linoleico (LA) para a dieta de australianos foi reduzido, substituindo os óleos de
spreads à base de vegetais comuns por alternativas de baixo LA, neste caso foi
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utilizado óleo de macadâmia, para cozinhar, assar e usar como spreads. No trabalho
realizado foi possível diminuir a ingestão de PUFA na forma de ômega -6 sem um
aumento nos níveis de gorduras saturadas, reestabelecendo um equilíbrio entre ω6/ω-3. Porém os autores relataram a dificuldade da manutenção desta dieta a longo
prazo, principalmente devido ao fato de a maioria dos alimentos processados serem
produzidos com óleos com elevados níveis de ácido graxo linoleico (ω-6),
necessitando, neste caso, que consumidor evite alimentos processados para
reestabelecer o equilíbrio entre ω-6/ ω-3.
A maioria das nozes e castanhas, inclusive a macadâmia apresentam
também em sua composição aminoácidos. Para que as células possam produzir
suas proteínas precisam de aminoácidos, sendo que os naturais são sintetizados no
organismo e os aminoácidos essenciais são obtidos a partir da alimentação.
Conforme Tabela 13, nozes e castanhas atendem a grande parte das necessidades
de aminoácidos essenciais de escolares e de indivíduos adultos, com exceção dos
aminoácidos lisina, metionina e cisteína onde alguns tipos de nozes e castanhas
estão abaixo do consumo recomendado pela Organização Mundial da Saúde
(FREITAS e NAVES, 2012).
Tabela 13 – Composição de Aminoácidos essências em nuts
Aminoácidos essências mg/g
Nuts

His

Ile

Leu

Lys

Met+ Cys

Phe + Tyr

Thr

Trp

Val

Amêndoa

29,7

37,9

71,9

30,6

11,1

76,7

26,0

7,0

44,1

Amendoin

25,4

34,5

70,3

38,8

16,4

87,8

22,1

7,3

39,5

Avelã

26,5

36,9

74,0

29,3

24,2

73,6

29,5

9,8

46,6

Baru

23,4

37,5

77,8

48,4

22,0

77,2

44,9

20,2

51,8

Castanha

57,0

58,6

93,1

79,3

9,1

74,2

41,4

-

70,7

Castanha de caju

26,8

41,5

80,0

45,9

28,1

72,6

32,2

13,1

56,5

Castanha do pará

30,2

31,5

82,4

37,4

95,9

71,8

26,4

10,1

49,2

Macadâmia

24,5

32,6

65,5

41,0

29,9

76,5

28,1

5,9

43,1

Noz

24,3

40,0

77,6

27,1

21,9

80,4

30,0

5,5

46,1

Pecã

28,0

40,8

75,1

31,7

29,7

81,0

29,0

4,7

47,2

Pistache

23,8

41,0

75,6

46,4

24,1

73,2

29,7

7,8

56,9

Padrão Escolar

16

31

61

48

24

41

25

6,6

40

FAO/WHO

15

30

59

45

22

38

23

6

39

Fonte: VENKATACHALAM e SATHE, 2006; FREITAS e NAVES, 2012.
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Onde: His:histidina, Ile:isoleucina, Leu:leucina Lis:lisina, Met:metionina, Phe:fenilalanina,
Cys:cisteína, Tyr:tirosina, Thr:treonina, Trp:triptofano, Val:valina.

Em 29 de agosto de 2016 foi realizado o V Encontro Brasileiro e 1º Encontro
Latino Americano de Nozes e Castanhas , promovido pela FIESP (Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo). No evento o diretor da Divisão de Nozes e
Castanhas do Deagro – FIESP, José Eduardo Mendes de Camargo

repassou os

seguintes dados, obtidos da International Nut and Dried Fruit Council Foundation
(INC):


o consumo mundial de nozes e castanhas representa um mercado de US$
35 bilhões com um crescimento na faixa de 6% a 8% ao ano;

 nozes e castanhas tiveram aumento nos preços de 400% nos últimos 10
anos.
No VI Encontro Brasileiro de Nozes e Castanhas realizado pela FIESP em
2015 foi informado que o mercado brasileiro de nozes e castanhas apresentou
exportação anual de US$ 133 milhões e importação de US$ 123 milhões em 2014.
Já no V Encontro realizado em 2016, a exportação referente a 2015 foi de
US$ 153 milhões, contra importação de US$ 136 milhões, conforme informou José
Eduardo Mendes de Camargo, Diretor da Divisão de Nozes e Castanhas do Deagro.
Camargo comentou também que para o Estado de São Paulo, a proibição de
queimadas nas plantações de cana deve liberar áreas em encostas para outras
culturas, além disso os produtores de cana que não poderão mais cultivar a planta
devido à declividade de seus terrenos podem substituí-la pelas árvores de
macadâmia, pois é uma noz que tem uma demanda futura promissora com bom
potencial, além disso Estado de São Paulo dispõe de pessoal capacitado para
produzir e de mercado consumidor. Estado mais populoso do Brasil, com 44,4
milhões de habitantes - 21,7% da população total do país (IBGE, 2015).
No encontro realizado em 18/05/2016 na FIESP, foi informado que a
produção de nozes e castanhas no Brasil pode ser dividida, mas não
exclusivamente, da seguinte forma: castanha do brasil no Norte, castanha de caju no
Nordeste, baru no Centro-Oeste, macadâmia no Sudeste e pecã no Sul. Porém, de
acordo com os especialistas, o produtor precisa de mais estímulos para poder
atender a demanda, que não para de crescer.
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Em relação a produção nacional de nozes e castanha, conforme Beatriz
Camargo, responsável pelo mercado latino-americano da Green & Gold (2016), a
divisão foi a seguinte: castanha de caju (33.000 toneladas), seguida pela castanha
do brasil (3.465 toneladas), macadâmia (1.500 toneladas), pecan (1.400) e baru
(100). Ressaltou ainda que é esperado uma plantação adicional de 500 hectares por
ano de macadâmia e de pecan, o que deve levar a mudanças nos próximos anos.
(V Encontro Brasileiro e I Encontro Latino Americano de Nozes e Castanhas, 2016).
A Figura 23 apresenta um gráfico com a produção nacional de nozes e
castanhas

relativa

ao

fechamento

de

2015,

conforme

levantamento

do

Departamento de Nozes e Castanhas da FIESP.
Figura 23: Total produzido de noz e castanhas em 2015 (Tonelas)

Fonte: Adaptado do V Encontro Brasileiro e I Encontro Latino Americano de Nozes e
Castanhas (FIESP), 2016

Conforme pesquisa do Consumidor Datamonitor, GRADY, S., 2014, o cenário
de consumo refletem os movimento rápidos dos consumidores, exigindo que a
indústria mantenha o ritmo com as necessidades específicas de seus clientes.
Dados demográficos e padrões de comportamento do consumidor são termômetros
da atividade do mercado, guiando as atividades de desenvolvimento de produtos e
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merchandising. Na pesquisa do Consumidor Datamonitor, (2014), as seguintes
tendências são indicadores chave de como consumidor está direcionando seu
consumo: Produtos sazonais, adequados e em sintonia com as características da
estação, evento, situação, etc.
Consumíveis mais divertido e envolvente.
Público masculino assumindo um maior papel no consumo da casa.
Crescente interesse em outras culturas para conduzir busca por produtos étnicos.
Produtos práticos que tornam rápido as tarefas demoradas;
Embalagens que reduzem custo, energia e resíduos;
Maior interesse por produtos relacionados com saúde e bem-estar
Clareza nas informações para o consumidor saber o que está comendo
Preferência por ingredientes naturais, sem o sacrifício do gosto ou prazer
A pesquisa Brasil Food Trends 2020, identificou cinco grupos de tendências
de consumo:


Sensorialidade e Prazer: alimentos premium, étnicos, gourmet etc.



Saudabilidade e Bem-estar: produtos light/diet, energéticos, fortificados
etc.



Conveniência e Praticidade: pratos prontos, produtos para micro-ondas
etc.



Confiabilidade e Qualidade: garantia de origem, selos de qualidade etc.



Sustentabilidade e Ética: embalagens recicláveis, selos ambientais etc

Uma forma de alavancar o mercado interno de macadâmia, talvez seja
aproveitar as novas tendência e a valorização do saudável.

As tendências de

consumo de alimentos no cenário global, estão voltadas para produtos que ofereçam
algum atributo relacionado com a saudabilidade e bem estar, cada vez mais o
consumidor busca nos alimentos industrializados algum benefício para a saúde
(REGO, R. A, 2010).
A obesidade é considerada pela Organização Mundial de Saúde como um
dos maiores desafios de saúde pública para o século 21. Números recentes
mostram que, globalmente, 36,9% dos homens e 38,0% das mulheres estão acima
do peso ou obesos. Além disso no continente europeu, a população também está
envelhecendo, e esta população mais velha tende a se tornar um grupo de
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consumidores ainda mais importante no futuro (EUROPEAN FOOD INFORMATION
COUNCIL, 2015).
Com uma população estimada em 204.450.649 habitantes (IBGE 2015), o
Brasil é um importante mercado de alimentos embalados. Existe uma crescente
preocupação e conscientização dos consumidores brasileiros sobre a importância de
uma alimentação saudável.

Nesta tendência alimentos com baixo teores de

gorduras, lights, diets, naturais, com apelos saudáveis e de bem estar vem
ganhando mercado. A tendência de alimentos saudáveis está exigindo produtos
processados convenientes, fáceis de preparar e que sejam saudáveis e favoráveis a
manutenção de uma dieta equilibrada (PACKAGED FOOD BRAZIL, 2009).

3.2. Reologia
A reologia estuda as relações entre força e tensão (deformação e
escoamento) em matérias que tem comportamento intermediário entre sólido e
líquido (STEFFE, 1996; BORWANKAR, 1992). A deformação pode ocorrer no modo
elástico quando é imediata e reversível, no modo plástico quando a deformação
também é imediata porém irreversível, no modo viscoso quando não é imediata e
ocorre ao longo do tempo, pois há uma resistência ao cisalhamento (TABILOMUNIZAGA e BARBOSA-CÁNOVAS, 2005; LANNES, 1997).
O tamanho da partícula e como está dispersa pode influenciar o
comportamento reológico do material (ADAMS, et al., 2004). Alguns alimentos semisólidos são produzidos com dispersões de partículas, tais como sólidos ou líquidos
não miscíveis. A presença destas partículas em suspensão e podem afetar a
estabilidade e a reologia das suspensões como resultado de suas

interações

(SHAKERARDEKANI, et al., 2013).

3.2.1. Características dos Spreads
Spreads, termo em inglês que significa espalhar, agrupa uma categoria de
alimentos como margarinas, requeijões, geleias, cremes de queijos, maioneses,
cremes de nozes e castanhas, cremes de chocolates, etc.
Uma das características dos spreads é a espalhabilidade. A espalhabilidade é
uma expressão subjetiva que pode ser definida como uma tensão necessária para
criar uma distribuição uniforme sobre uma superfície, considerando que cada tipo de
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produto apresenta uma forma específica de espalhar e uma expectativa do
consumidor durante a aplicação. Assim a capacidade e forma de espalhar de um
spread de amendoim será diferente de uma geleia de frutas (DAUBERT, et al., 1998)
A maioria dos spreads são comumente espalhadas nas superfícies de pães,
torradas, biscoitos, etc. Os spreads doces com chocolate são uma opção para
incrementar e proporcionar novos sabores as diferentes refeições diárias.
Os cremes de chocolate tipo spreads, são de certa forma, uma nova categoria
de alimentos no mercado nacional. Caminho este que foi aberto pelo produto
Nutella, líder na categoria com mais de 70% do mercado, que devido a sua rápida
propagação e aceitação permitiu a entrada de novas marcas no mercado. (NASSER,
2009).
As nozes e castanhas são consumidas como petiscos, sobremesas ou parte
de uma refeição. São consumidas inteiras (fresco ou torrado), nos spreads
(manteiga de amendoim, pasta de amêndoa, creme de avelã, etc.), ou como
ingredientes em produtos comerciais, pratos mistos, molhos, doces, sorvetes e
produtos de panificação (ROS, 2010).
Os produtos denominados nut spreads, são adicionados de algum tipo de
nozes, as quais podem estar presentes na forma de pedaços, pasta ou finas
partículas. A preparação da fração de nozes podem ser confeccionadas como uma
manteiga de noz. E em geral são preparados com algum nut torrado e moído
(SHAKERARDEKANI, et al., 2013). Eles apresentam uma fração oleosa formada
por uma mistura de gorduras vegetais, e uma fase dispersa formada por açúcares,
cacau em pó, algum tipo de noz torrada e moída, leite e soro de leite em pó, sendo
ainda adicionados lecitinas e emulsionantes como os mono e diglicerídeos
(RACOLTA, et al., 2014).
Chocolate spreads consistem em um tipo de creme com aroma e sabor típico
de chocolate, consumidos no pão e em produtos de panificação, como também na
forma de recheios e coberturas em produtos de confeitaria em geral, sendo que a
principal característica deste tipo de produto é de não solidificar em temperatura
ambiente, devido, principalmente a elevada concentração de gorduras (superior a
40%) e com uma mistura de diferentes ingredientes secos (MANZOCCO, et al.,
2014).
Os principais ingredientes dos spreads de nozes são nozes como amêndoas,
castanhas, avelã, macadâmia, amendoim, nozes, pistache, etc, açucares ou
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edulcorantes, óleos vegetais e uma fonte proteica. Contudo gorduras hidrogenadas
são muitas vezes utilizadas para estabilizar o creme espalhável – spreads
(SHAKERARDEKANI, et al., 2013). Dependendo do tipo de gordura utilizada pode
ser obter produtos mais firmes ou mais macios (MOHOS, 2010).
A fração lipídica dos spreads é, na maioria das vezes, composta por gorduras
plásticas e os demais constituintes apresentam diferentes proporções entre a as
fases sólidas e líquidas. Contudo, a característica de espalhabilidade está mais
relacionada com a fração lipídica (MANZOCCO, et al., 2014).
A plasticidade está relacionada com a mudança de consistência em função da
temperatura, sendo um atributo relacionado a textura. Esta característica é
associadas as propriedades físicas de óleos e gorduras. Os cristais de gordura
formam uma rede tridimensional que

confere plasticidade ao material. A

hidrogenação de gorduras é uma reação química que permite a conversão de óleo
líquido em gorduras plásticas para a produção de margarinas, gorduras e outros
produtos semi-sólidos, por exemplo. Assim, as gorduras plásticas são misturas de
gorduras sólidas e óleo líquido, capazes de suportar certos níveis de tensão antes
de se deformarem, considerando que esta tensão inicial é influenciada pelo forma
polimórfica e o teor de gordura sólida (D’AGOSTINE, 2001; FENNEMA, 2008).
O comprimento da cadeia de carbono de ácidos graxos, o grau de
insaturação, a distribuição e configuração molecular dos ácidos graxos, como
também estado polimórfico da gordura, afetam as propriedades físicas dos
alimentos,

como

a

viscosidade,

ponto

e

características

de

derretimento,

cristalinidade e espalhabilidade. Interferindo também nas propriedades físicas e
químicas do produto alimentício e, consequentemente em seu comportamento
durante o processamento, nas características de pós-processamento e na estabilidade de armazenamento (ARAÚJO, J.M.A, 1995).
Além disso óleos e gorduras têm uma função importante na definição de
características sensoriais, tais como a aparência (brilho, translucidez, coloração,
uniformidade da superfície e cristalinidade), a textura (viscosidade, elasticidade e
dureza), o sabor (intensidade de flavor, liberação de flavor, perfil de sabor e
desenvolvimento de flavor) e a sensação de preenchimento na boca (derretimento,
cremosidade, lubricidade, espessura) (RIBEIRO, 2007; SOARES, 2010).
No processo de fabricação de um nut spread, geralmente, durante a moagem
das nozes são adicionados os açúcares da formulação. E os demais ingredientes
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são adicionados na pasta de nozes obtida na moagem, quando esta encontra-se
fluída e aquecida. Pode ser necessário remover ar quando houver formação do
mesmo. Posteriormente, executa-se o resfriamento e posterior envase. Contudo é
recomendado deixar em repouso à 20ºC, durante 35- 40h, antes da comercialização.
Tal procedimento permite a estabilização do nut spread (SHAKERARDEKANI, et al.,
2013). A Figura 24 apresenta um esquema simplificado do processo de fabricação
de nut spread, desde a obtenção da pasta de noz.
Figura 24: Fluxograma simplificado da fabricação de nut spread.
Nozes torradas
Adição de

açúcares
Moagem das
nozes

Obtenção da
pasta

Adição dos
ingredientes.

Resfriamento

Envase e
repouso
Fonte: Adaptado de SHAKERARDEKANI, A. et al (2013).

Os parâmetros físicos mais comumente utilizados para avaliar os creme de
espalhar (spreads) são: espalhabilidade, comportamento reológico e cor, sendo que
a espalhabilidade é um parâmetro muito importante, pois identifica o quão facilmente
o creme espalha uniformemente na superfície onde é aplicado (SHAKERARDEKANI,
et al., 2013).
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Produtos tipo spreads requerem baixo teor de umidade, de forma a garantir
sua estabilidade e

propriedades físicas e sensoriais, além disso apresentam

diferentes espalhabilidade e firmeza, dependendo da quantidade e tipo de gordura
utilizada (MANZOCCO, et al., 2014).
A facilidade com a qual um produto se espalhe pela superfície, confere a este
um atributo de espalhabilidade que se relaciona com as propriedades viscoelásticas
do produto, importante na caracterização de spreads (SHAKERARDEKANI, et al.,
2013).
Considerando que maioria dos spreads a base de nuts apresentam um
elevado teor em óleo, um dos grandes problemas deste tipo de produto é a
separação da fase oleosa. O uso de emulsificantes ajuda a retardar a separação e
contribuem para uma melhora global da textura. Spreads podem conter de 0,9 –
3,0% de emulsificantes alimentícios, sendo os mais utilizados os mono e digliceridios
e as lecitinas (SHAKERARDEKANI, et al., 2013; MANZOCCO, et al., 2014).
Os emulsificantes também desempenham um papel importante na retenção
da umidade na formulação, resultando na diminuição do teor de ácidos graxos livres
em spreads (SHAKERARDEKANI, et al., 2015).
Os emulsificantes possuem um grupo terminal polar que age mutuamente
com as moléculas de água e um grupo hidrofóbico que interage com a fase lipídica.
A porção hidrofóbica da molécula é geralmente uma cadeia alquila longa, enquanto
a hidrofílica consiste em um grupo dissociável ou grupos hidroxilados. Os
emulsificantes pertencem à classe de compostos caracterizados por sua natureza
ampifílica, apresentado, em sua estrutura química, segmentos hidrofóbicos e
hidrofílicos, espacialmente separados (ORDÓÑEZ, 2005).
Os alimentos (industrializados ou não) necessitam de emulsificantes, visto
que, além da água, contêm três outros componentes principais: proteína, carboidrato
e gordura (ORDÓÑEZ, 2005).
Os emulsificantes para alimentos são ésteres de ácidos parciais de ácidos
graxos de origem animal ou vegetal e álcoois polivalentes, como glicerol,
propilenoglicol, sorbitol, sacarose, etc. Podem ser adicionalmente esterificados com
ácidos orgânicos, como ácido láctico, tartárico, succínico, cítrico, etc (ORDÓÑEZ,
2005).
Eles são diferenciados também pela carga, sendo os emulsificantes iônicos
responsáveis por estabilizarem emulsões do tipo óleo/água. Na interface, os grupos
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alquila interagem com as gotículas de óleo, enquanto os grupos finais carregados se
projetam para a fase aquosa. O envolvimento de íons contrários forma uma camada
dupla, que previne a agregação das gotículas do óleo. Por sua vez emulsificantes
não iônicos são orientados na superfície das gotículas do óleo com a proporção
polar projetada para a fase aquosa (VASEL, 2009).
No primeiro estádio, o emulsificante age como tensoativo, reduzindo a tensão
interfacial entre as duas fases e a força requerida para superar a energia de
superfície, facilitando assim a dispersão de uma fase na outra. No segundo estádio,
o emulsificante forma um filme interfacial coeso em torno das gotículas, contribuindo
assim para a estabilização das gotículas dispersas, evitando (ou pelo menos
retardando) sua desestabilização (ROUSSEAU, 2000).
O spread de chocolate é um exemplo de sistemas que contêm emulsificantes
como estabilizantes e reguladores da cristalização de gordura (SHAKERARDEKANI,
et al., 2013).
Devido ao polimorfismo das gorduras, podem existir em três principais formas
cristalinas, α, β’ ou β-prima e β ( SILVA, et al., 2008). As transformações de α para
β-prima e desta para β, normalmente acontecem nesta ordem e são irreversíveis,
exceto se ocorrer um processo de fusão e recristalização. Gorduras de composição
homogênea, no geral mas não exclusivamente, tendem a cristalizar na forma β,
enquanto as de composição heterogênea tendem à forma β-prima. Entre as três
formas polimórficas, a β é a mais estável, β-prima é metaestável e a α a menos
estável. A forma β é mais densamente empacotada, consequentemente, apresenta
maiores consistência e ponto de fusão (D’AGOSTINE, 2001; SILVA, et al., 2008).
Os cristais β são responsáveis por atribuir uma superfície suave e brilhante
aos produtos, contudo, embora sejam

inicialmente sejam pequenos, crescem

originando os aglomerados em forma de agulhas. Alguns tipos de spreads de
chocolate podem apresentar, após algumas semanas de armazenamento,
aglomerados de cristais β, formando uma textura granulosa e sensação arenosa na
boca, efeito que pode ser controlado ou retardado com emprego de emulsificantes
(D’AGOSTINE, 2001, ALMEIDA, 2016).
Em geral, os principais componentes de produtos alimentícios são: água,
lipídios, proteínas e polissacarídeos. Estes, frequentemente estão presentes em um
estado específico: dispersão do tipo óleo em água (O/W) onde gotas de óleo estão
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dispersas na fase externa ou contínua (água), e dispersão tipo água em óleo ( W/O)
onde gotas de água estão dispersas na fase oleosa (HEERTJE, 2014).
Spreads como margarina costumam apresentar uma rede contínua de cristais
de gordura ou de agregados de cristais de gordura, enquanto que a manteiga tem
uma estrutura muito mais descontínua, contendo glóbulos de gordura com nenhuma
ou limitada interação com o resto da matriz. Isto reflete em propriedades, tais como
dureza, espalhabilidade, sensação de boca, estabilidade da emulsão e liberação de
sabor destes produtos (HEERTJE, 2014).

3.2.2.

Mercado de Spreads
De acordo com fonte Euromonitor, em termos de vendas global, a categoria

de produtos spreads registrou um aumento de 12% em 2015.
A Figura 25 mostra a imagem de um spread com macadâmia importado, já a
figura 26 ilustra uma opção deste tipo de produto no mercado nacional, um creme
de macadâmia com castanha de caju vegano (isento de componentes de origem
animal) .
Figura 25: Spread de chocolate/macadâmia

Fonte: Buderim Group Limitad, 2016

Figura 26˸ macadâmia e castanha

Fonte: Bioporã produtos naturais, 2016.

Os produtos de creme espalhável com noz – nut spread, possuem uma boa
aceitação, devido principalmente ao sabor agradável, facilidade de uso, versatilidade
de

combinações

com

outros

(SHAKERARDEKANI, et al., 2013).

alimentos

e

ser

pronto

para

consumo
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Conforme Datamonidor, 2014, em termos e mercado global, a categoria de
todos os produtos spreads movimentaram US$ 22,6 bilhões em 2013. Dentre estes
produtos, os spreads tipo compotas e conservas representou a maior subcategoria
de spreads com US$ 6,5 bilhões. Contudo a previsão de crescimento é promissora
para spreads à base de nozes e mel, conforme Datamonitor (2014), esta categoria
apresenta crescente interesse do consumidor, principalmente por serem produtos
que apresentam benefícios "naturais" (AMS - Australian Macadamia Society).
De acordo com AMS (Australian Macadamia Society), dados do Datamonitor,
2014, destaca várias tendências-chave que estão permitindo inovações na categoria
spreads, tais como:
• Manteigas alternativas: impulsionadas pelo foco em fontes de proteínas
alternativas, a tradicional manteiga de amendoim está sendo desafiada por
outros tipos de nozes. Também uma maior variados de spreads doces mais
incomuns também estão aparecendo.
• Super sabor: inovações importantes no sabor estão sendo impulsionado por
consumidores bem viajado e

devido ao desejo de

experimentar novos

sabores, fora do tradicional.
• Funcionalidade: reforçada bem-estar através benefícios para a saúde
"naturais" ou adicionados
• Embalagem positivas: tornar os produtos mais convenientes, especialmente
para o consumo on-the-go, ao mesmo tempo reduzindo o desperdício.
Conforme previsão de tendências Datamonitor, 2014, produtos nuts spreads
serão reinventados, oferecendo novas formas de consumo e uso para públicos
direcionados, como adolescentes, crianças, esportistas, pessoas que procuram
saúde e indulgência em novos sabores e texturas.
Em relação à marca, a avaliação da qualidade depende da estratégia
adotada, inclusive na comunicação dos diversos atributos da marca para os
consumidores, como o sabor superior, nutrição, as alegações de saúde, status,
conforto, características intrínsecas (orgânico, natural, ecológica, animal amigável,
etc) ou combinação destas e de muitas outras possíveis características dos produtos
(BARNES, et al., 2014).
Conforme levantamento realizado pela pesquisa Brasil Food Trends 2020
(FIESP/ITAL, 2010), as principais tendências de consumo de alimentos estão
relacionados a atributos de : Sensorialidade e prazer (indulgência), Saudabilidade e

81

bem-estar, conveniência e praticidade, confiabilidade e qualidade, sustentabilidade
e ética.
IKEDA, et al., 2010, destaca que entre as tendências as principais e mais
abrangentes são: Conveniência; Saudabilidade e Indulgência. A 14 tabela mostra
algumas características relacionadas com estas tendências.
Tabela 14 - Características das principais tendências de mercado
Saudabilidade

Conveniência

Indulgência

Enriquecido com...

Para microondas

Personalizados

100% natural

“on the go"

Extra sabor

Orgânicos

Prontos para comer

Extra textura

Não contém...

Prontos para aquecer

Extra refrescante

Com baixo teor...

Instantâneo

Autenticidade

Sem aditivos/conservantes

Só adicione água

Fortificado com vitaminas

Porção na medida

Integral
Funcional
Fonte: IKEDA, A.A., et al., 2010

3.2.3 Indulgência e saudabilidade
A tendência de consumo por indulgência representa ainda um grande
mercado, porém, tem requerido adequação devido à crescente preocupação dos
consumidores com questões relacionadas à saúde e à sustentabilidade. Por isso,
verifica-se o aumento das inovações na categoria “indulgência sem culpa” , isto é,
produtos em porções reduzidas, com controle de calorias, que incorporam novos
atributos para diminuir a rejeição dos consumidores, ou ainda em versões zero, light,
sugar free etc. (Brasil Food Trends 2020).
Muitos apostavam no conceito de saudabilidade como uma tendência que se
materializaria e partiria deixando como legado apenas um novo nicho de atuação.
Outros veem até hoje o conceito apenas como a opção de um determinado tipo de
perfil de consumidores relacionada a forma de viver e se alimentar (IKEDA, et al.,
2010, Brasil Food Trends 2010, CASEMIRO e RAMOS, 2014).
A Saudabilidade surgiu da vontade e da necessidade de mudança na forma
de vida das pessoas e não como nova opção ou alternativa. Inicialmente associada
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à prática de atividades físicas, passando para a forma de se alimentar e, hoje, já
está associada a outros fatores que são bem mais comportamentais e abrangentes .
Comer saudável não significa mais “comer chato” ou “comer sem prazer”, significa,
agora, “alimentar-se com qualidade”, “alimentar-se com satisfação”, “alimentar-se
com consciência”. O consumidor valoriza além do sabor e da qualidade outros
pontos que nele possam estar presentes benéficos e contribuição para a qualidade
de vida (Brasil Food Trends, 2010; CASTAÑEDA, 2010; IKEDA, et al., 2010).
Alguns exemplos destas duas tendências:
Indulgência (associada ao sabor dos alimentos): Melhorar aparência e textura
de alimentos e conveniência de produtos.
Saudabilidade: Redução de gordura, substituição de gorduras prejudiciais para
a saúde por óleos mais saudáveis, como óleo de girassol, azeite e óleos com
Omega-9, e substituição do glúten com um aditivo alimentício derivado da celulose.

3.3.

O cacau
No decorrer da história da industrialização do cacau a busca pelos atributos

sensoriais, tais como aroma, sabor e textura marcaram o desenvolvimento da
indústria de chocolates. Esta propriedade tão marcante do chocolate: apresentar-se
sólido e duro, derretendo suavemente na boca e liberando aromas e textura singular
faz deste produto um dos mais apreciados e difundidos no mundo (BECKETT,
2004).
A distribuição do tamanho de partícula é um determinante-chave das
propriedades de fluxo (reológicas) em chocolates com uma influência direta sobre a
percepção sensorial. Beckett (2000) concluíram que as partículas maiores são
importantes para a sensação na boca em relação à aspereza, mas as mais
pequenas são mais importantes no que diz respeito a propriedades de fluxo de
chocolate. A distribuição de tamanho de partículas tem sido usado como uma
ferramenta para controlar a consistência de misturas e para auxiliar na mistura de
produtos. Além disso da distribuição granulométrica ajuda no controle da fluidez e
nos

fatores que influenciam o desempenho do fluido durante o processamento

(AFOAKWA, et al., 2007).
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Para o chocolate existe um tamanho máximo de partícula de 30 mm, limite
para que não seja percebido como "arenosa ou grosseiros" na boca. O tamanho das
partículas afeta a viscosidade e a textura. Assim para um chocolate moído com um
tamanho máximo de partícula de 20 mm terá um sabor mais cremoso e melhor
textura do que com 30 mm (AFOAKWA, et al., 2007).
No decorrer da industrialização do grão de cacau na Europa, podem-se citar
importantes contribuições (BECKETT, 2004):
• Em 1828 na Holanda, o desenvolvimento de uma prensa para cacau permitiu
uma melhor remoção da fração da manteiga de cacau presente nos grãos de
cacau.
• Em 1847 no Reino Unido, surge a primeira fábrica de chocolate para comer,
criada por Joseph Fry.
• Em 1876 na Suiça, Daniel Peter elaborou o primeiro chocolate ao leite,
impensável na época, pois a adição do leite tornava o chocolate derretido
uma pasta em vez de um líquido que fluía suavemente. Foi então que Peter
utilizou uma fórmula de leite evaporado (condensado) recentemente
desenvolvida por Henri Nestlè. O resultado foi satisfatório, pois o chocolate
não pode conter muita umidade mesmo um teor 2% são suficientes para
reduzir a validade e originar um produto de textura inferior.
• Rodolphe Lindt em 1880 na Suiça, inventou uma máquina para produzir um
chocolate mais suave e de melhor sabor. O equipamento foi chamado de
conchas devido ao seu formato e permitiu significativa melhora na textura do
chocolate que até então era arenosa, devido ao tamanho das partículas
sólidas não gordurosas.
O consumo de chocolates cresceu muito rapidamente, alavancando a
indústria de confeitaria, a qual criou aplicações do chocolate para diferentes tipos de
doces, sobremesas e variadas apresentações para o consume de chocolates
(BECKETT, 2004).
O consumo de chocolate nos mercados emergentes está crescendo mais de
três vezes a taxa da Europa com os mercados de chocolate da Ásia-Pacífico,
América Latina, Oriente Médio e África prevista para crescer mais de 50%, para US$
48 bilhões em 2019. Por contraste, a previsão para a Europa Ocidental e América do
Norte é de crescimento de cerca de 15%.
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Conforme fonte do Anuário do Cacau 2012, na indústria moageira, a amêndoa
do cacau tem sua qualidade verificada antes de entrar para o processo de
beneficiamento. O objetivo é garantir o cada vez mais rigoroso padrão do produto.
Assim que entram nas esteiras, as amêndoas são descascadas. A parte interna
da semente é que vai virar a matéria-prima do chocolate. O cacau é torrado, depois
é moído e aquecido, resultando no líquor, um dos ingredientes mais importantes da
indústria do chocolate. Porém, boa parte do líquor segue para mais uma etapa. Em
prensas gigantes, ele é transformado em pó e manteiga de cacau.
De acordo com ABICAB – Associação Brasileira da Indústria de Cacau,
Chocolate, Amendoim, Balas e Derivados - a produção de chocolates sob todas as
formas saltou de 590 mil toneladas em 2008, para 800mil toneladas em 2013.
Demonstrando que produtos de/e ou com chocolate possui um mercado atrativo.
Com fatia em torno de 10% do PIB nacional, a indústria de alimento é a última
a sentir a retração do mercado. Segundo a ABIA – Associação Brasileira das
Indústrias da Alimentação, 2014, em Pesquisa Conjuntural da entidade, apurou que
o faturamento total cresceu 0,99%, decorrente de alta de 1,05% na produção física
das indústrias. O resultado foi bem abaixo dos números alcançados no mesmo
período de 2013, quando as vendas chegaram a 3,32% e a produção cresceu
2,10%.
O Regulamento Técnico da ANVISA para chocolates e produtos de cacau –
RDC nº 264, de 22 de setembro de 2005, não faz referência aos cremes com
chocolate, mas define que: Manteiga de Cacau e Cacau em Pó: são os produtos
obtidos da massa (ou pasta ou liquor) de amêndoas de cacau (Theobroma cacao L.).
Conforme o Anuário do Cacau 2012, o cacau em pó é o produto obtido pela
moagem da pasta de cacau parcialmente desengordurada, a qual foi submetida a
uma extração de gordura.
Em seu trabalho sobre chocolates spreads EL-HADAD, et al., conclui que era
possível produzir um chocolate spread substituindo a manteiga de cacau por óleo de
palma. O produto chocolate spread foi considerado uma boa forma de complementar
deficiências nutricionais na alimentação, neste caso por fornecer aporte de vitamina
A, além antioxidantes considerados benéficos para a saúde.
Produtos de chocolate, em geral, são um meio eficaz de enriquecer e
complementar deficiências de alguns nutrientes importantes para a manutenção da
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saúde. Devido principalmente por agradar pessoas de diferentes faixas etárias e
posição social (REGO, 2010).
Conforme pesquisa IBOP/ABICAB, 2013, dos produtos que mais despertam o
desejo do consumidor, quando lançados, 25% são produtos de chocolate. E de
acordo com dados da ABICAB – Associação Brasileira da Indústria de Cacau,
Chocolate, Amendoim, Balas e Derivados- 2014, o Brasil é o terceiro maior
consumidor de produtos de chocolates

do mundo, atrás somente dos Estados

Unidos (primeiro) e Alemanha (segundo).
Desta forma é possível constatar que produtos com chocolate tem grande
potencial de mercado, e aqueles que agregam valor funcional têm grandes chances
de sucesso devido ao apelo de saudável.

3.4 Textura
A textura é a principal característica percebida pelo tato. É o conjunto de
todas as propriedades reológicas e estruturais (geométricas e de superfície) do
alimento, perceptíveis pelos receptores mecânicos, táteis e eventualmente pelos
receptores visuais e auditivos (ABNT, 1993). A textura é a manifestação sensorial e
funcional das propriedades estruturais, mecânicas e superficiais dos alimentos,
detectadas pelos sentidos da visão, audição, tato e cinestéticas (SZCZESNIAK,
2002). Ela se manifesta quando o alimento sofre deformação (quando é mordido,
prensado, cortado, etc), e é por meio dessa interferência na integridade do alimento
que se pode ter noção da resistência, coesividade, fibrosidade, granulosidade,
aspereza, crocância entre outras.
A classificação dos termos de textura para sólidos e semi-sólidos levou a um
método de perfil de descrição da textura (TPA) aplicável para medidas sensoriais e
instrumentais (BOURNE, 2002). Os métodos instrumentais de análise de textura
avaliam propriedades mecânicas a partir de forças aplicadas ao alimento, tais como
compressão, cisalhamento, corte e tensão. A Análise do Perfil de Textura (TPA)
instrumental aplica sucessivas forças deformantes, numa simulação da ação de
compressão e corte dos dentes durante a mastigação (LI, et al., 1998)
Textura é uma característica decorrente da nossa interação com os alimentos,
com a sua estrutura e com o seu comportamento quando manuseados. Há um
conjunto de propriedades físicas percebidas sensorialmente, que são uma

86

consequência da estrutura interna do material que, por sua vez, é determinada pelas
interações moleculares dos seus constituintes (STIEGER e VELDE, 2013).
A tabela 15 mostra a correlação entre propriedades físicas da textura e a
percepção sensorial.
Tabela 15 – Definições das propriedades de textura
Definições
Propriedades

Dureza

Física

Sensorial

Força necessária para provocar

Força

para

deformação no alimento

alimento

na

comprimir

um

boca

sua

até

ruptura
Coesividade

Viscosidade

Elasticidade

Extensão da deformação de um

Compressão do alimento entre

material antes de se romper

os dentes antes de rompê-lo

Taxa de fluxo por unidade de

Força necessária para remover

força

um fluído de uma superfície

Comportamento de um material

Capacidade do produto voltar a

que retorna a condição inicial,

forma

após

comprimido pelos dentes.

a

retirada

da

força

inicial,

apó

ter

sido

deformante

Adesividade

Força necessária para superar

Força requerida para retirar o

as forças de atração entre a

material aderido a boca durante

superfície do alimento e a

o processo de mastigação.

superfície do material que o
alimento está em contato
Energia
Gomosidade

empregada

para

Persistência da espessura do

desintegrar um material semi-

alimento durante o processo de

sólido.

mastigação.

Produto

com

baixa

dureza e elevada adesividade

Mastigabilidade

Energia aplicada para mastigar

Tempo

necessário

um alimento até que esteja

mastigar um alimento para que

adequado para ser engolido

ele

tenha

a

para

consistência

apropriada para ser deglutido.

Fraturabilidade

Força na qual o material fratura,

Força

que

apresenta elevada dureza e

desagregação

baixa coesividade

ruptura, quebra.

acarreta
do

material,

Fonte: AZALDÚA-MORALES, 1994 ; SZCZESNIAK, 2002

Estas características podem ser determinadas por um método instrumental –
Análise de Perfil de Textura – Texture Profile Analysis (TPA). Este teste imita as
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condições nas quais os alimentos são submetidos durante o processo de
mastigação, envolve duas penetrações na amostra, com uma pausa entre elas,
simulando a ação de duas dentadas no alimento e é por isso que também se
designa por teste das duas dentadas. Os parâmetros avaliados no TPA são dureza,
elasticidade, adesividade, coesividade e fraturabilidade (VALCARCEL, 2010,
HLEAP; VELASCO, 2010). A Figura 27 apresenta uma curva típica de TPA
Figura 27: Curva de TPA (Texture Profile Analyis)

Fonte: BOURNE,C.M., 2002 e PASCUA,Y., et.al., 2013
Onde: F1 = Dureza
A3 = Adesividade
A2/A1 = Coesividade
d2/d1 = Elasticidade
Gomosidade = Dureza x Coesividade ; Mastigabilidade = Gomosidade x coesividade

Fraturabilidade foi definida como a força da ruptura significativa na curva na
primeira dentada (mostrado como uma linha tracejada). A relação entre as áreas de
forças positivas sob as primeira e segunda compressões (A2/A1) foi definida como a
coesão (ALMEIDA, 2010; SZCZESNIAK, 2002).
A adesividade é a depressão na curva após o primeiro ciclo de força de
compressão (A3), obtida pela resistência do material ao retrocesso do probe para a
sua posição original (SZCZESNIAK, 2002; PASCUA, et.al., 2013).
Assim, tem-se que:
• Fraturabilidade – Define carácter quebradiço, crocante, frágil.
• Dureza (F1) – Força de compressão ou penetração, define a dureza,
suavidade, firmeza.
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• Adesividade (A3) – trabalho necessário para vencer as forças de atração.
Define o carácter pegajoso, adesivo.
• Coesividade (A2/A1) – Força de ligação interna que define a estrutura dos
alimentos.
• Gomosidade ( F1 X coesividade). Define o caráter gomoso, farinhento,
pastoso.
• Mastigabilidade (gomosidade X elasticidade). Define (tender) o caráter
mastigável, tenaz.
A adesividade cuja unidade de medida é dada em Joules (J), refere-se ao
trabalho necessário para puxar o êmbolo de compressão fora da amostra
(VALCARCEL, 2010).
RAHMAN e AL-FARSI (2005) em seus estudos, perceberam que a
adesividade tende a aumentar quando a umidade diminui, podendo haver uma
relação inversamente proporcional entre estes dois parâmetros.
Para produtos spreads como manteiga e margarinas,

o modo como os

cristais de gordura estão presentes, formando uma rede contínua ou uma estrutura
mais descontínua sem, ou com pouca, interação com o resto da matriz, reflete nas
propriedades de dureza e espalhamento (HEERTJE, 2014).

3.5 Análise sensorial
As metodologias utilizadas nas avaliações sensoriais crescem rapidamente.
Alguns métodos são simples e de fácil aplicação, enquanto outros são mais
complexos exigindo formação e experiência. Contudo para que o método e teste
selecionado fornecem resultados importantes, devem ser de aplicação prática,
independente, tecnicamente eficiente e tão objetivo quanto possível (VIETORIS, et
al., 2015).
A análise sensorial de alimentos é uma ciência cada vez mais ligada as
práticas de marketing e análise do comportamento do consumidor. Muitas
abordagens sensoriais são conduzidas com simplicidade, mas capazes de
reproduzir resultados. Sendo utilizadas para determinar a qualidade dos produtos,
fornecer informações sobre as diferenças específicas entre os produtos, o desejo
dos consumidores em relação a novos produtos, auxiliar os desenvolvedores de
produtos para identificar características, além disso possuem a vantagem da rapidez
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de aplicações, simplicidade da metodologia e eficácia no trabalho com um painel de
leigos (VIETORIS, et al., 2015).
Os atributos de um produto podem abranger tanto aspectos sensoriais
(doçura, cor, etc.) como não sensoriais (imagem, embalagem, preço, etc.), sendo
que o primeiro pode exercer diferentes níveis de importância, dependendo do
produto, de um membro do painel e do nível de atributo sensorial. Além disso, os
indivíduos diferem no que gostam e percebem ser importante. Tais diferenças nas
preferências, revelam a necessidade de segmentar o mercado pelas preferências
dos consumidores, como por exemplo os alimentos saudáveis e funcionais,
destinados a grupos de compras específicos dentro da população (VIETORIS, et al.,
2015; MCILVEEN e ARMSTRONG, 1996).
Considerando que podem haver limites naturais no nível de aceitação por
qualquer produto, sobretudo tendo em conta que certos segmentos podem
apresentar diferenças radicais nas preferências de sabor. Identificar estas
preferências e obter tais informações podem ajudar a gerar novos produtos com
propriedades sensoriais únicas (MCILVEEN e ARMSTRONG, 1996; PICCOLO e
D’ELIA, 2008).
Os sentidos como olfato, visão, paladar, etc, estão relacionados com a
percepção sensorial dos alimentos (FERREIRA, et al., 2000).
A NBR 12806 define análise sensorial como uma disciplina científica usada
para evocar, medir, analisar e interpretar reações das características dos alimentos e
materiais como são percebidas pelos sentidos da visão, olfato, gosto, tato e audição
(ABNT, 1993)
Análises sensoriais são utilizadas para ajudar a indústria de alimentos no
estabelecimento de uma ligações entre um produto alimentício e seu consumo final.
É através da percepção sensorial que consumidores escolhem os alimentos
desejados para o consumo (VIETORIS, et al., 2015; PICCOLO e D’ELIA, 2008).
Os testes emparelhados de comparação ou diferença foi um dos primeiros
métodos

reconhecidos,

utilizados

para

verificar

se

significativamente diferentes. Com o desenvolvimento de

dois

produtos

são

testes descritivos e

escalas de aceitação para medir a preferência do consumidor, foi possível obter
uma indicação de aceitação (MCILVEEN e ARMSTRONG, 1996; MUÑOZ, et al.,
1992).
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A análise sensorial de produtos pode

influenciar na melhoria das

propriedades organolépticas de um produto, incluindo a aparência, aroma, sabor e
textura, sendo uma potencial ferramenta para o controle de qualidade. Da mesma
forma fazer uso de algum teste hedônico numa fase inicial de desenvolvimento,
permite detectar características sensoriais que sinalizam qualidade, garantindo que o
processo ou produto conceito inicial é aceitável antes de avançar para etapas prélançamento

(MCILVEEN, H. e ARMSTRONG, G., 1996; MUÑOZ et al., 1992;

PECCORE e KELLEN, 2002).
Pode ocorrer das empresas desenvolveram ideias que acreditem ter
potencial, sem considerar se os consumidores em seu segmento de mercado
escolhido, concordará com elas. Se uma indústria de alimentos deseja inovar e
conquistar mercado, deve compreender gostos dos consumidores, aversões e
preferências (MCILVEEN e ARMSTRONG, 1996; STONE e SIDEL, 2004).
Acredita-se que percepção das características dos alimentos pode ocorrer na
seguinte ordem : FERREIRA, et al., 2000).
1º - aparência através da visão
2º - odor, aroma e/ou fragrância através do olfato
3º - consistência e a textura percebidas pelo tato
4º - sabor percebidos em conjunto pelo paladar e/ou olfato
Os testes sensoriais são incluídos como garantia da qualidade nas indústrias
de alimentos e bebidas por identificarem a presença ou ausência de diferenças
perceptíveis, definir características sensoriais importantes de um produto, identificar
particularidades que não podem ser detectadas por procedimentos analíticos, além
de serem capazes de avaliar a aceitação de produtos (MUÑOZ et al., 1992;
PECCORE e KELLEN, 2002).
As diferenças perceptíveis podem ser determinadas pelos testes afetivos,
que tem como objetivo conhecer a avaliação de consumidores sobre um ou mais
produtos (STONE e SIDEL, 2004).
A avaliação sensorial está presente em distintas etapas do ciclo de
desenvolvimento de produtos, tais como na seleção e caracterização de matérias
primas, do processo de elaboração, na definição das especificações, nas etapas do
processo, na otimização da formulação, na seleção dos sistemas de envase e das
condições de armazenamento e no estudo de vida útil do produto final (COSTELL,
2002; PECCORE e KELLEN, 2002).
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Um alimento além de seu valor nutritivo, deve produzir satisfação e ser
agradável ao consumidor, resultado do equilíbrio de diferentes parâmetros de
qualidade sensorial e que seja de boa aceitabilidade (CASÉ et al., 2005).
Os métodos sensoriais podem ser divididos em analíticos (discriminativos e
descritivos) e afetivos (COSTELL, 2002).
Métodos discriminativos: são classificados em testes de diferença e de
similaridade. O primeiro, como o próprio nome já diz, estabelece se há diferença
entre duas ou mais amostras, enquanto que no teste de similaridade, o objetivo é
determinar se não há diferença perceptível entre duas amostras (TEIXERA, 2009).
Métodos descritivos: Descrevem os aspectos sensoriais qualitativos e
quantitativos de um produto. A análise descritiva quantitativa avalia, através de
pontuação, a aparência, cor, odor, sabor e textura de um produto. É um método
utilizado para desenvolver um registro do perfil sensorial de um produto ou dos
componentes sensoriais de seus ingredientes (Anzaldúa-Morales, 1994).
Métodos afetivos: buscam diretamente uma opinião (preferência e/ou
aceitabilidade) do consumidor a respeito de um produto já estabelecido ou
potencial. Obter informação a respeito de características específicas desse produto,
ou ideias que o consumidor tenha do produto, motivo pelo qual

também são

chamados de testes de consumidor (TEIXEIRA, 2009; FERREIRA, et al., 2000;
LAND e SHEPHERD 1988).
Assim os métodos sensoriais analíticos podem utilizar os seguintes testes
(TEIXEIRA, 2009):
1.Teste Duo-Trio
2.Comparação Pareada
3.Teste Triangular
4.Teste de Ordenação
5.Teste de Comparação Múltipla
O método afetivo compreende os seguintes testes:
1.Teste de Aceitação: avalia o quanto um consumidor gosta ou desgosta de
um determinado produto.
2.Teste de Preferência: determina a preferência que o consumidor tem sobre
um produto em relação a outro.
O teste de aceitação provoca uma resposta hedônica ao apresentar os
produtos aos consumidores, sem haver uma comparação direta com outros
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produtos, usualmente através de um tipo de escala para quantificar a aceitação
global. Já para os testes de preferência é necessária a seleção de um produto que
é preferido em relação a outro (HEIN, et al., 2008).
Tradicionalmente, as escalas hedônicas compreendem 9 pontos ou palavras
que traduzem os níveis de agrado e/ou desagrado. Sendo possível avaliar mais de
um atributo e a aceitação de um produto, além de ser um método afetivo muito
utilizado e de caráter quantitativo (BERGARA-ALMEIDA e SILVA, 2002).
A figura 28 mostra um exemplo de uma escala hedônica de aceitação, com
os extremos de agrado e desagrado.
Figura 28 : Escala de classificação hedônica estruturada

Fonte: Adaptado DUTCOSKY, S. D., 2007.

Os métodos de aceitação são utilizados para

medir o grau em que um

produto é apreciado, ou depreciado, e fornecer dados intervalares ou de razão.
Permitindo

a aplicação da análise estatística

e gerar dados que podem ser

comparados entre os estudos (HEIN, et al 2008).
Métodos de preferência produzem dados ordinais que permitem a
identificação das preferências da amostra dentro do conjunto de teste (HEIN, et al.,
2008).
É importante uma adequada seleção de testes e técnicas, buscando a
clareza na definição de forma a garantir que os parâmetros de produto ou
preferências do consumidor estão sendo avaliados. Além disso uma abordagem
verdadeiramente integrada,
instrumentais

(VIETORIS,

ARMSTRONG, 1996).

requer uma combinação de técnicas sensoriais e
et

al.,

2015;

COSTELL,

2002;

MCILVEEN

e
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4 METODOLOGIA
Apresentam-se a seguir as metodologias empregadas para avaliar o produto
desenvolvido. Bem como as especificações das matérias primas utilizadas.

4.1 Textura Instrumental
Os parâmetros de textura avaliados foram:
 Firmeza: relacionada à força de ruptura do produto
 Adesividade: trabalho necessário para ultrapassar as forças de atração entre o
material e a sua superfície.
Esses parâmetros foram medidos utilizando-se o analisador de textura, de marca
Stable Micro Systems, modelo TAXT2i, segundo metodologia adaptada de Queiroz,
com as seguintes condições: modo força em compressão, velocidade pré-teste 1,0
mm/s, velocidade de teste 2,0 mm/s, velocidade pós-teste: 2,0 mm/s, distância 30 mm,
trigger force button – 3 g, célula de carga: 50kg, probe cilíndrico (4 mm) de aço
inoxidável.
As amostras foram acondicionadas em recipientes cilíndricos de acrílico
tomando-se cuidado para evitar a retenção de bolhas de ar. Para cada amostra foram
realizadas 10 replicatas.
A figura 29 apresenta a imagem do analisador de textura
realização das análises de firmeza e adesividade.

utilizado para a
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Figura 29: Análise de textura

B

A

C
Fonte: Instituto de Tecnologia de Alimentos de Campinas, ITAL, Izabela Alvim, 2016.
Analise de textura instrumental. A – Vista geral do equipamento; B – Detalhe da análise (fase
de retorno do probe – adesividade); C – aspecto dos porta amostras antes da análise.

4.2 Composição Centesimal
As análises de composição centesimal foram realizadas Centro de ciência e
qualidade de alimentos do ITAL (INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS),
Campinas, SP. Sendo utilizados os seguintes métodos:
Umidade e voláteis - MA-CQ.024 baseado em AOAC (2012), Official Method
925.40. Método gravimétrico, perdas por secagem.
Cinzas - MA-CQ.015 baseado em AOAC (2012), Official Method 923.03. Método
gravimétrico, peso seco.
Lipídios totais - MA-CQ.022 baseado em AOAC (2010), Official Method 922.06.
Método por hidrólise ácida, extração por ésteres mistos e o resíduo é seco e pesado.
Resultado é expresso como uma percentagem do peso original.
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Proteína - MA-CQ.315 baseado em AOAC (2010), Official Method 920.87. Método
Kjeldahl (Nitrogênio Total), através de digestão, destilação e titulação. Resultado é
expresso em total Kjeldahl x FC (Fator de Correção).
Calorias - baseado em KALIL. Manual Básico de Nutrição. 1975. PASSMORE et al.
Manual Sobre Necesidades Nutricionales del Hombre. 1975. USDA (1963). O valor
calórico da amostra foi calculado pela soma das porcentagens de proteína e
carboidratos multiplicados pelo fator 4 (Kcal/g) somado ao teor de lipídios totais
multiplicado pelo fator 9 (Kcal/g).

4.3 Diâmetro médio e distribuição de tamanho de partícula e microscopia
As amostras foram analisadas por espalhamento de luz (Analisador de
tamanho de partícula modelo LV950, marca Horiba Japão), sendo dispersas em
etanol absoluto e adicionadas à câmara de amostras do equipamento, contendo o
mesmo meio de dispersão, até atingir os índices de transmitância adequados para
realização das leituras. Foram realizadas 6 leituras de cada preparação.
O tamanho médio das partículas foi expresso com o diâmetro médio da
distribuição acumulada (D50) e a polidispersidade foi dada pelo índice span,
calculado com a fórmula a seguir:
Span=D"0,9"-"D0,1" /"D0,5"
onde: D0,1, D0,5 e D0,9 correspondem aos diâmetros referentes a 10, 50 e 90% da
distribuição acumulada.
A microscopia foi realizada em Microscópio ótico (Olympus, modelo BX41). As
imagens foram capturadas por câmera digital Olympus Q-Color3 adaptada ao
microscópio.

4.4 Matéria primas e ingredientes

4.4.1 Pasta e farinha de macadâmia
A pasta de macadâmia é produzida comercialmente pela empresa QueenNut
Macadâmia, situada em Dois Córregos, SP. Para obtenção da pasta a empresa
utiliza macadâmias Premium, com torra leve de 3 minutos, apresenta alguns
fragmentos

ou “pedaços” de macadâmia na sua composição, sendo utilizada
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principalmente em indústrias de sorvetes, panificação, confeitarias e outros produtos
elaborados de maior valor agregado.
A farinha de macadâmia é um subproduto do processo de extração do óleo
de macadâmia.
Conforme informado por Pedro Piza, 2016, diretor da QueenNut Macadâmia,
nas condições que a empresa extrai o óleo à frio e sem o uso de veículo, como por
exemplo casca de macadâmia, palha de arroz ou outra fonte de fibras, o rendimento
de extração é de 30%. Prensas maiores e que extraem o óleo de macadâmia com o
uso de veículo podem chegar a 50% de rendimento. Portanto a farinha de
macadâmia apresenta uma redução de 30% em óleo em relação a pasta que utiliza
as amêndoas integralmente. Atualmente a farinha oriunda da extração do óleo é
destinada para ração animal. A empresa não possui uma especificação desta farinha
residual parcialmente desengordura .
A tabela 16 mostra a composição nutricional da pasta de macadâmia
informada pelo fabricante.
Tabela 16- Composição nutricional Pasta de macadâmia
Informação Nutricional para porção de 15g
Valor energético

% VD

97Kcal

5%

Carboidratos

2,7g

1%

Proteínas

1,2g

2%

9g

16%

1,5g

7%

Gorduras Trans

0g

não estabelecido

Fibra Alimentar

1,5g

6%

Cálcio

6,6mg

1%

Ferro

0,30mg

2%

Sódio

0,5mg

0%

Gorduras Totais
Gorduras saturadas

Fonte: QueenNut Macadâmia, 2016.

4.4.2 Leite em pó desnatado e leite líquido desnatado
Foi utilizado o leite em pó desnatado da marca La Serenissima, validade:
30/06/2017 e Lote: 13:00:13 33.
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O leite desnatado líquido foi da marca Mococa, validade: 11/08/2017,
Lote:P223L4400 11E.

4.4.3 Cacau e lecitina de soja
Foi utilizado

cacau em pó natural alcalino, fabricado pela empresa Barry

Callebaut Brasil S.A, com validade até 03/09/2017. O produto foi adquirido no
comércio cerealista, não havendo informação disponível do lote. A tabela 17
apresenta a especificação do fabricante para o cacau em pó natural
Tabela 17 - Composição do Cacau em pó natural

Procedência:

Ilhéus, Bahia

Fabricante:

Barry Callebaut Brasil S.A

Nome comercial: Cacau em pó natural

Validade: 03/09/17

Umidade (%) :

Máx. 5.0

Gordura (%):

10 - 12

Granulometria <75microns 200mesh

Mín. 95%

pH (unidades):

5.0 – 5,8

Fonte: Barry Callebaut Brasil, 2016.

A lecitina de soja é fabricada pela empresa Solae, validade de 04/02/2017 e
Lote: T300000540. As principais características da lecitina de soja, conforme
especificação do fabricante, seguem descritas na tabela 18.
Tabela 18 - Características da lecitina de soja
Característica

Valor

Insolúveis em acetona

62,8%

Insolúveis em hexano

0,01%

Umidade, Karl Fischer

0,7%

Índice de peróxido

3,6 Meq/Kg

Acidez (mg KOH)

27,4 mg/g

Fonte: Fabricante Solae, 2016.
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4.4.4 – Açúcar refinado
O açúcar refinado utilizado foi adquirido no comércio local da marca União,
Validade:08/2017 LOTE: S123.
4.4.5 – Soro de leite em pó
Foi utilizado soro de leite fabricado pela empresa Alibra. Produto com
validade de 22/04/2017 e Lote: 24327T1000 2. Na tabela 19 estão reproduzidas
algumas características, conforme especificação do fabricante.
Tabela 19 - Especificação soro de leite

Parâmetros

Especificação

Acidez (%)

Máximo 2,5

Gordura (%)

Máximo 1,5

Insolubilidade (ml)

Máximo 1,0

Proteínas (%)

Máximo 12,0

Umidade (%)

Máximo 10,0

Fonte: Fabricante Alibra, 2016

4.4.6 Potes plásticos
Os potes plásticos utilizados foram fornecidos pela empresa IF Plásticos de
Campinas, SP. A tabela 20 apresenta a especificação do pote plástico.
Tabela 20 - Especificação do pote plástico

Material

polipropileno

Volume

300ml

Peso

12g

Código

0-3002

Dimensão

5,9±0,5 x Ø10,4±0,3 cm

Fonte: IF Plásticos, 2016

4.5 Preparação das amostras.
Foram preparadas duas amostras de spreads de chocolate e macadâmia:
spread 1: este produto utilizou como fonte de macadâmia, uma mistura 1:1 da pasta
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premium de macadâmia (PPM) e da farinha residual parcialmente desengordurada
de macadâmia (FRPDM).
spread 2: este produto utilizou como fonte de macadâmia, somente a farinha residual
parcialmente desengordurada de macadâmia (FRPDM).
O spread 1 e o spread 2, apresentam os mesmos constituintes: leite
desnatado, soro de leite, açúcar, cacau e lecitina de soja, diferindo-se na fonte de
macadâmia utilizada
Para chegar a definição da composição dos spreads acima citados, foram
realizados ensaios preliminares considerando produtos similares de mercado,
textura (espalhabilidade), cor e sabor.
A tabela 21 apresenta a composição final para o spread 1 com PPM e para o
spread 2 com FRPDM.
Tabela 21 - Composição das amostras de spread 1 e spread 2
Ingredientes

Spread 1

Spread 2

Açúcar( g)

43,5

37,5

leite (g)

12,5

10,8

macadâmia (g)

25,3

23

soro de leite (g)

8,9

9

lecitina (g)

1,2

0,9

cacau (g)

8,6

8,8

água (g)

-

10

100

100

Total (g)
Fonte: A autora, 2016.

Para preparar as amostras dos spreads foi adotada uma sequencia de adição
dos ingredientes, conforme o fluxo descrito na Figura 30 para o spread 1 com PPM
Figura 31 para o spread 2 com FRPDM.
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Figura 30: Fluxo de preparação do spread 1

PPM – Pasta Premium de Macadâmia; FRPDM – Farinha Residual Parcialmente
Desengordurada de Macadâmia

Figura 31: Fluxo de preparação spread 2

Fonte: Elaborado pela autora, 2016
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4.6 Resfria/Aquece
As amostras foram submetidas a um ciclo de resfriamento e aquecimento
gradual de troca térmica com o ambiente, afim de verificar uma possível
suscetibilidade a desestabilização da emulsão.
Neste processo as amostras foram armazenadas em freezer de geladeira
duplex Brastemp Clean BRM39EB, permanecendo armazenadas à -18ºC por 24
horas. Após este ciclo as amostras foram colocadas em condições ambientais sem
controle de temperatura, permanecendo expostas a variações do ambiente (17º a
28ºC ± 2ºC) por 24 horas.
LIN, et al., 2008, estudou a desestabilização para um emulsão água/óleo,
considerando o resfriamento em temperaturas negativas e posterior elevação da
temperatura. Nesta situação ocorre o congelamento da fase aquosa e posterior
rompimento da rede formada na emulsão durante a elevação da temperatura,
favorecendo então elevação da temperatura rompe a rede formada na emulsão,
ocasionado a coalescência das gotas e a inversão de fase, causada pela tensão
interfacial. A mistura instável separa gravitacionalmente, o óleo mais leve ocupa a
parte superior.

4.7 Teste sensorial
A

avaliação

sensorial

foi

realizada

por

meio

de

Teste

de

Preferência/Aceitação, o qual avalia o grau no qual o consumidor gosta ou desgosta
de um produto ou sua preferência por um produto em relação a outros. O teste de
aceitação também pode ser utilizado em casos de: (DUTCOSKY, 1996;
MEILGAARD, et al., 1999).
• Comparação entre produtos concorrentes
• Desenvolvimento de novos produtos
• Otimização da qualidade
• Acesso ao mercado potencial
Um grupo de pessoas do sexo masculino e feminino, com idades entre 19 e
37 anos, consumiram o produto aplicado em um biscoito tipo cracker. Uma Escala
hedônica estruturada de nove pontos foi utilizada para os provadores avaliarem os
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atributos cor, sabor, aroma e textura, cujas notas por atributo variaram de gostei
totalmente (9) a desgostei totalmente (1).
A nota final de cada atributo foi determinada pela soma dos resultados obtidos
a partir multiplicação do número de provadores que atribuíram a mesma nota ao
atributo correspondente pelo valor numérico da escala hedônica (valores de 1 a 9).
O Índice de Aceitabilidade (I.A) para cada atributo foi calculado conforme
descrito por Teixeira; Meinert; Barbetta (1987), seguindo expressão abaixo:
I A (%) = (Ax 100) /B
Onde,
A = Nota média do atributo
B = Nota mais alta observada no atributo avaliado.
Considerando que o teste de aceitação por escala hedônica pode medir, com
certo nível de segurança, o grau de gostar e a aceitação de um produto, é possível
indicar através dos resultados desses testes, se o produto tem potencial para se
tornar sucesso comercial (GRIZOTTO; MENEZES, 2003).
Segundo Castro et al. (2007), para que um produto seja considerado como
aceito, em termos de suas propriedades sensoriais, é necessário que obtenha um
Índice de Aceitabilidade (I.A.) de no mínimo 70%. O mesmo valor é considerado por
Teixeira; Meinert; Barbetta (1987).

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na sequencia, seguem os resultados dos ensaios realizados para a amostra
do produto obtido com pasta de macadâmia + farinha de macadâmia e da amostra
do produto com farinha de macadâmia, posteriormente, os mesmos são discutidos.
5.1 Análise de composição centesimal
Para fins de comparação, além dos resultados dos produtos obtidos, seguem
reproduzidos também a composição nutricional de um creme de chocolate tipo
spread com avelã comercializado no Brasil e um produto importado, fabricado na
Bélgica, spread de chocolate com macadâmia.
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Na Tabela 22 seguem os resultados para o produto spread 1, na 23 tabela
os resultados para o spread 2. As tabelas 24 e 25 reproduzem a informação
nutricional, declarada nos rótulos para um creme de chocolate com avelã e para um
spread de macadâmia e chocolate importado, respectivamente.
Tabela 22 – Composição centesimal spread 1
Resultados
Parâmetros

em 100g

porção de 20g

Calorias (kcal/KJ)

445Kcal =1869KJ

89 Kcal = 373KJ

Lipídeos Totais (g)

27,19

5,43

Carboidratos Totais (g)

44,35

8,87

Proteínas (Nx5,30) (g)

5,80

1,16

Tabela 23 – Composição centesimal spread 2
Resultados
Parâmetros

em 100g

porção de 20g

Calorias (kcal/KJ)

352Kcal =1478KJ

70Kcal = 296KJ

Lipídeos Totais (g)

19,41

3,88

Carboidratos Totais (g)

38,12

7,62

Proteínas (Nx5,30) (g)

6,31

1,26

Tabela 24 – Informação Nutricional creme de chocolate com avelã
Resultados
Parâmetros

em 100g

porção de 20g

Calorias (kcal/KJ)

540Kcal = 2268KJ

108Kcal = 450KJ

Lipídeos Totais (g)

31,5

6,3

Carboidratos Totais (g)

60

12

Proteínas (Nx5,30) (g)

6,0

1,2
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Tabela 25 - Spread importado de chocolate com macadâmia
Resultados
Parâmetros

em 100g

porção de 20g

Calorias (kcal/KJ)

591Kcal = 2470KJ

118Kcal = 494KJ

Lipídeos Totais (g)

43,0

8,6

Carboidratos Totais (g)

46

9,2

Proteínas (Nx5,30) (g)

4,6

0,9

Fonte: Tabelas elaboradas pela autora, 2016.

Comparando os produto comerciais de avelã e o de macadâmia importado,
com os resultados obtidos do spread 1 e do spread 2,

pode-se dizer que ambos

apresentaram menor valor calórico que os produtos comerciais. Contudo o spread 2,
preparado somente com FRPDM, apresentou uma redução calórica de mais de 30%
quando comparado aos valores declarados pelo produto com avelã disponível no
mercado brasileiro (Tabela 24).
O teor de lipídeos também é menor nos dois casos: 27g para o spread 1 e
19,5g para o spread 2, contra 31,5g do produto comercial com avelã e 43g para
importado com macadâmia.
Apesar do fabricante do creme com avelã declarar um conteúdo de 13% em
avelãs e o importado declarar 19,5% de macadâmia, ambos os produtos informam a
adição de outros óleos vegetais como palma, por exemplo. Os produtos preparados
spread 1 e o spread 2 não tiveram a adição de outros tipos de óleos, sendo a fase
lipídica proveniente exclusivamente da macadâmia.
Em relação ao teor de carboidratos, o produto de avelã apresenta a maior
quantidade (60g), enquanto o produto spread 2 apresenta o menor valor (38,12g).
Em relação ao teor proteico os valores são similares nos três casos, com um valor
ligeiramente menor para o produto comercial de macadâmia importado.
De uma forma geral, ambos os produtos, spread 1 e spread 2, apresentaram
uma redução calórica, quando comparados com produtos comerciais similares.
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5.2 Espalhabilidade
A espalhabilidade de um produto spread é uma característica fundamental
para esta classe de produto. Foi verificado este comportamento para os produtos
spread 1 e spread 2.
A espalhabilidade também foi verificada após os produtos serem submetidos
ao processo de resfriamento com posterior elevação da temperatura.
A figura 32 mostra a imagem dos ensaios de espalhabilidade para o produto
tipo spread

Figura 32: Aparência física da espalhabilidade do spread 2

Fonte: A autora, 2016.
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Figura 33: Aparência física da espalhabilidade do spread 1

Fonte: A autora, 2016.

Conforme SHAKERARDEKANI, et al., 2013, a característica mais importante
de um produto spread é a espalhabilidade, assim o produto deve ter uma textura
macia e ser facilmente espalhável para permitir sua aplicação em pães, crackers,
torradas, sem comprometer a estrutura destes alimentos. Deve ser de

fácil

aplicação, podendo ser realizada por adultos e crianças.
Tanto para o spread 1 como para o spread 2, não houve dificuldades para
retirar uma porção do produto com uma faca ou com uma colher. Mesmo em posição
invertida os produtos não caíram da colher, demonstrando uma certa firmeza.
Ao serem espalhados sobre a superfície de uma torrada foi possível verificar
que o produto espalhou sem resistência e sem danificar a superfície da área onde foi
aplicado. Ambos os produtos não escorreram do material, estando bem aderido ao
mesmo, facilitando o consumo.
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5.2.1 Efeito do processo resfria/aquece
As amostras dos spreads 1, do spread 2 e o produto comercial de avelã foram
submetidos ao processo de resfriamento com posterior reestabelecimento da
temperatura ambiente.
Após o resfriamento em temperatura negativa (-18ºC), durante um período de
24 horas, posterior exposição à temperatura ambiental por mais 24 horas, foi
possível notar ao final das 48 horas que o produto spread1 apresentou separação da
fase oleosa. Caracterizando o rompimento da emulsão devido a presença da fase
oleosa na superfície do produto. Por sua vez o produto spread 2 manteve-se íntegro,
sem nenhuma separação física. Já o produto comercial com avelã, também não
apresentou presença da fase oleosa na superfície, contudo adquiriu um aspecto
mais rígido.
A figura 34 apresenta o aspecto físico, após ciclo resfria/aquece, para os três
produtos: spread 1, spread 2 e creme com avelã, sendo possível verificar a presença
de uma fase oleosa na superfície do spread 1.
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Figura 34 – Aspecto físico após resfria/aquece para: spread 1, spread 2 e creme com
avelã

Fonte: A autora, 2016.

Conforme

MCCARTHY, K.L. e MCCARTHY, M.J., 2008, devido a sua

composição os cremes tipos spreads de chocolate com algum tipo de nozes, são
passíveis de sofrer a migração da fase gordura, em geral para a superfície do
produto .
A fase lipídica em produtos de chocolate é um sistema dinâmico, uma vez que
a proporção líquido-sólido é uma função da composição e da temperatura. A taxa e
a extensão da migração de óleo dependem da composição do produto e das
condições de armazenamento (NÖBEL, et al., 2009).
A migração ocorre por diferenças na composição dos triacilglicerídeos
presentes na formulação do produto, sendo que os compostos insaturados tentem a
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migrar para a superfície, devido a sua maior mobilidade na massa, acarretando o
amolecimento do produto (NÖBEL, et al., 2009).
Alguns fatores contribuem para redução da migração de óleo, como por
exemplo a adição de óleo de palma devido a sua saturação, reduzindo a diferença
entre os óleos de nozes e a gordura do cacau. O uso de emulsificantes, também
conferem uma boa barreira para evitar a migração de óleos, pois incrementa a
fração dispersa (MCCARTHY, K.L. e MCCARTHY, M.J., 2008; NÖBEL, et al., 2009).
Após submeter o spread 1 ao resfriamento (-18ºC) e posterior flutuação da
temperatura ambiental (17ºC – 27ºC), verificou-se o amolecimento e migração da
fase oleosa citado por NÖBEL, et al.(2009), contudo este fenômeno não ocorreu
com o spread 2, podendo ser um indicativo de boa estabilidade do produto
formulado com a farinha residual parcialmente desengordura de macadâmia
(FRPDM), nas condições térmicas em que foi submetido e quando comparado com o
spread 1. Além disso as formulações dos spreads 1 e 2, não tiveram adição de
gordura saturada, por exemplo óleo de palma, para reduzir a migração de óleo.
Conforme estudos de LIN,C. et al., 2008, propriedades físicas da fase
oleosa, como por exemplo a condutividade térmica, densidade e viscosidade, podem
afetar a estabilidade da emulsão quando submetida a um processo de
resfriamento/aquecimento. Assim a diferença na transição da fase

óleo em

diferentes emulsões podem resultar em diferentes processos e mecanismos de
desestabilização.

Taxas

distintas

de

resfriamento

refletem

em

diferentes

probabilidades, frequências e intensidades das colisões das gotas.
GHOSH

e

ROUSSEAU,

resfriamento/aquecimento

em

2011,

manteigas

ao
e

estudarem
margarinas,

o

processo

verificaram

de

que

a

solidificação da fase contínua crioconcentrada na fase dispersa, acelera a ruptura
das gotículas e a coalescência. O aumento dos cristais de gordura pode forçar o
agrupando das gotículas e, consequentemente, desestabilizar a emulsão.
Devido ao fato do spread 1 apresentar uma maior quantidade em óleo que o
spread 2, respectivamente 27,19g

contra 19,41g, pode ser mais susceptível a

desestabilização em condições desfavoráveis de temperatura (ciclo resfria/aquece).
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5.2.2 Espalhabilidade após processo resfria/aquece
O produto spread 1 e o spread 2, submetidos ao processo resfria/aquece
descrito no item 5.2.1, foram aplicados em uma superfície de alimento, neste caso
uma fatia de torrada, foi possível observar que o produto spread 2 manteve a mesma
espalhabilidade (figura 32), enquanto o spread 1 apresentou amolecimento e
desuniformidade.
Na figura 35 e possível visualizar o resultado desta aplicação para o spread 1
e o spread 2.
Figura 35: Espalhamento físico após processo resfria/aquece

Fonte: A autora, 2016

Conforme TZOUMAKI, et al., 2011; CHUNG, et al., 2013,

manteiga,

margarina, e outros cremes spreads conservados em refrigeração, quando são
retirados devem apresentar uma boa espalhabilidade. O comportamento deste tipo
de produto é atribuído à presença de uma rede tridimensional de agregados de
cristais de gordura.

5.3 Análise de textura
Os produtos spreads 1 e 2 foram avaliados em relação a dois atributos de
textura: firmeza e adesividade. Para termos de comparação as mesmas análises
também foram realizadas para um creme comercial de chocolate com avelã. Como
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durante o uso um produto spread precisa sofrer uma deformação (espalhar), a
firmeza determina a força necessária para que esta deformação aconteça. Já a
adesividade indica a aderência do produto a superfície do alimento, este caráter
evita que o produto escorra durante o consumo, por exemplo.

5.3.1 Resultados análise de textura
A Tabela 26 apresenta os resultado da análise de textura instrumental para
firmeza e adesividade, estes ensaios foram realizados nas amostras do spread 1 e
do spread 2 que não foram submetidos ao processo resfria/aquece. Para termos de
comparação a Tabela 26 também apresenta os resultados para um creme comercial
de chocolate com avelã (nut comercial).
Tabela 26 - Textura instrumental das amostras spread 1, spread 2 e creme comercial
com avelã (nut comercial)

Amostras

Firmeza (g.f).

Adesividade (g.f).

creme nut

13,28 ± 1,56

-36,23 ± 12,33

Spread 1

48,47 ± 6,00

-188,03 ± 66,38

Spread 2

45,07 ± 4,88

-151,68 ± 47,18

comercial

Fonte: ITAL (Instituto de Tecnologia de Alimentos de Campinas), Izabela Alvim, 2016.

O valor da adesividade é representado com sinal negativo no resultado, pois
é uma força que puxa o probe do analisador de textura, ao contrário de quando ele
pressiona uma amostra para a leitura da firmeza, por exemplo. Quanto mais
negativo mais adesivo, assim -36 é uma força adesiva menor que -151. Os valores
também podem ser apresentados em módulo.
Segundo Fox et al., (2000), a adesividade nos alimentos que apresentam
elevados teores de gordura reduzem os sólidos desengordurados resultando em
perda da consistência, viscosidade e adesividade. Neste caso, o produto comercial
com avelã apresentou maior teor em gordura que os spreads 1 e 2.
A figura 36 mostra as curvas de textura obtidas para os resultados da análise
de firmeza e adesividade dos respectivos produtos.
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Figura 36: Curvas de textura dos produtos analisados.

Fonte: ITAL (Instituto de Tecnologia de Alimentos de Campinas), Izabela Alvim, 2016.

A figura 37 apresenta o gráfico referente aos resultados de firmeza e a figura
38 o gráfico para os resultados de adesividade obtido para os três produtos
analisados.
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Figura 37: Gráfico dos resultados de firmeza das amostras analisadas

Figura 38: Gráfico dos resultados de adesividade das amostras analisadas

Fonte: ITAL (Instituto de Tecnologia de Alimentos de Campinas), Izabela Alvim, 2016.

Observa-se que os valores de firmeza e adesividade para spread 1 e spread
2 estão próximos, enquanto que diferem do produto comercial com avelã.
Além da diferença em teor de gordura, outro possível fator pode estar
relacionado com a presença de “pedaços” de macadâmia no spread 1 e no spread 2,
enquanto o produto comercial é totalmente liso, isento de fragmentos do nut que o
compõem. Os grânulos presentes nas amostras do spread 1 e spread 2, podem
interferir nos resultados ocasionando um valor elevado devido a uma obstrução
durante o processo de penetração e retirada do probe do analisador de textura, pois
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em geral produtos spreads são lisos e homogêneo como margarinas e requeijões,
por exemplo.
ABEGAZ e KERR, 2006, verificaram que creme espalháveis de amendoim,
para manter as características do produto necessitam manter bom nível de firmeza,
alta coesividade, espalhabilidade, e adesividade suficiente. Além disso esses
atributos da textura podem ser influenciados pela moagem, quantidade e tamanho
dos cristais de açúcar e sal utilizados na formulação.
De acordo com RODRIGUES, J.N., et al., 2004 uma gordura pode ser
considerada espalhável na faixa entre 200 e 800 gf/cm2, em seus testes realizados
com

creme vegetal e margarinas os valores de firmeza à 20ºC ficaram

respectivamente entre 200 e 100 gf/cm e a respectiva adesividade ficou entre 30 e
45 gf/cm. Porém tanto as margarinas e manteigas e o creme de avelã utilizado no
ensaio, não apresentam grânulos visíveis como no caso do spreads 1 e 2.

5.4 Microscopia e distribuição de tamanho de partícula
Para as três amostras ( spread 1, spread 2 e produto comercial), foram
realizadas as analises de microscopia e distribuição de tamanho de partícula. Na
figura 39 observa-se os resultados da microscopia para o spread 1, na figura 40
para o spread 2 e na figura 41 para o produto comercial com avelã.
Figura 39: Microscopia spread 1

Fonte: ITAL (Instituto de Tecnologia de Alimentos de Campinas), Izabela Alvim, 2016.
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Figura 40: Microscopia spread 2

Figura 41: Microscopia nut comercial (avelã)

Fonte: ITAL (Instituto de Tecnologia de Alimentos de Campinas), Izabela Alvim, 2016.

Nos resultados da microscopia nota-se a diferença nos tamanhos das
partículas presentes nas amostras. Enquanto os spreads 1 e 2 chegam a apresentar
partículas maiores que 100µm, o produto comercial as maiores partículas
encontradas estão próximas de 30µm. Esta característica dos spreads 1 e 2
ocasiona a percepção dos grânulos de macadâmia durante o consumo.
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Nas figuras 42, 43 e 44 são apresentados os respectivos gráficos da
distribuição das partículas e a polidispersidade

referentes a 10, 50 e 90%

da

distribuição acumulada, refrente ao spread 1,spread 2 e para o nut comercial,
respectivamente. Posteriormente, na figura 45 apresenta-se a sobreposição das
curvas das três amostras para efeito de comparação.
Figura 42: Gráfico distribuição de partículas spread 1
10%
13,387
13,181
13,102
13,083
13,128
12,866

50%
58,176
56,963
56,694
56,365
56,609
55,372

90%
145,799
134,572
134,328
137,112
138,68
130,551

Span
2,28
2,13
2,14
2,20
2,22
2,13

Figura 43: Gráfico distribuição de partículas spread 2
10%
10,863
10,651
10,867
10,672
10,712
10,579

50%
42,022
40,732
42,03
40,816
40,904
40,182

90%
143,588
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3,11
3,06
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Figura 44: Gráfico distribuição de partículas nut comercial
10%
2,799
2,807
2,803
2,793
2,797
2,811

50%
8,599
8,418
8,384
8,438
8,169
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90%
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2,49
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Figura 45: Gráfico de sobreposição da distribuição de partículas do spread 1, spread
2 e nut comercial
Spread 1
Spread 2
Nut comercial

Fonte gráficos: ITAL (Instituto de Tecnologia de Alimentos de Campinas), Izabela Alvim,
2016.

Observa-se que os tamanhos médios das partículas são expressivamente
maiores para os spreads 1 e 2, quando comparados com o nut comercial, fato que
pode ter influenciados os resultados de textura. Embora haja grande diferença nos
tamanhos dos diâmetros, a polidispersidade apresenta um comportamento próximos
entre as três amostras, como é possível notar na sobreposição dos gráficos (figura
45).

5.5 Resultado teste Sensorial
A avaliação sensorial foi realizada somente com o spread 2, por apresentar
menor valor calórico e melhor estabilidade física no processo resfria/aquece. Na
avaliação o atributo textura apresentou menor pontuação, ficando abaixo dos 70%
do índice de aceitação. Um novo teste foi realizado com o mesmo spread 2, porém
na sua preparação, a farinha residual parcialmente desengordura foi previamente
triturada em liquidificador doméstico por 3 minutos. A sequência de preparo foi
mantida como descrita na figura 31.
Ambos os testes foram realizados da mesma forma e com grupo de pessoas
que já haviam alguma vez consumido algum tipo de spread de chocolate.
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A figura 46 apresenta os resultados do primeiro e segundo teste sensorial e
respectivos índice de aceitabilidade.
Figura 46 – Resultado dos testes sensoriais

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

Conforme os resultados obtidos, no primeiro teste a textura apresentou o
menor índice de aceitação, porém após redução dos grânulos presentes na farinha
de macadâmia houve uma melhora geral na aceitação. Tal resultado pode indicar
que o consumidor mantém uma preferência por produtos mais lisos, dentro do
padrão da maioria dos produtos spreads industrializados disponíveis no mercado.

6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Com base nos resultados obtidos pode-se concluir que é possível o uso da
farinha residual da extração do óleo de macadâmia atualmente destinada à ração
animal pode encontrar um destino mais nobre ao ser utilizada em cremes tipo
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spreads com chocolate, que apresentou boa espalhabilidade ao ser aplicada em
torradas, cobrindo facilmente a superfície da mesma.
A análise de composição centesimal demonstrou, que o creme spread com
chocolate desenvolvido neste trabalho resultou em um menor valor enérgico em
função da menor presença de carboidratos e de gorduras totais, quando comparado
com um spread de nut com chocolate comercial e também com um spread de
macadâmia com chocolate importado. Este fato vem de encontro às tendências de
consumo atual de menor conteúdo calórico na alimentação.
O creme preparado com farinha apresentou, relativamente, bom desempenho
após

o

ciclo

acelerado

de

exudação

de

óleos

e

gorduras

pelo

congelamento/descongelamento, sendo espalhável após o mesmo. Este fato foi
conseguido mesmo não introduzindo gorduras saturadas ou outros tipos de gorduras
processadas para conferir maior resistência as variações de temperatura e conferir
espalhabilidade, tendo utilizado uma lista mínima de aditivos.
Este tipo de produto, ainda inexistente no mercado, pode contribuir para um
aumento do uso da noz macadâmia produzida no Brasil, além de ser uma forma de
divulgação do seu sabor e possíveis aplicações, permitindo diversificar ainda mais a
sua forma de consumo.
Contudo

o

produto

requer

mais

estudos,

para

o

seu

completo

desenvolvimento, tais como: vida de prateleira e uma avaliação do comportamento
reológico ao longo do tempo. Poderia ser avaliada também a introdução de alguma
operação unitária para reduzir o tamanho das partículas da farinha e seu possível
impacto na textura e estabilidade do produto. Estas atividades constituem as
sugestões de continuidade.
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