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RESUMO 
 

O objetivo deste trabalho foi estudar as frações da munguba e suas sementes aplicadas na 

tecnologia de chocolates. Os frutos assim colhidos foram divididos em três grupos. O 

primeiro foi destinado às análises morfológicas das frações casca, polpa, tegumento e semente 

sem tegumento in natura. O segundo teve essas frações transformadas, separadamente, em 

farinhas e caracterizadas físico-química, nutricional e antinutricionalmente e o terceiro 

forneceu as sementes para a fermentação, secagem e torrefação, de acordo com processo já 

estabelecido para sementes de cacau e cupuaçu. Em seguida, suas amêndoas foram quebradas 

e descascadas, obtendo-se os nibs fermentados e não fermentados. Destes, extraíram-se os 

óleos brutos, que foram avaliados quanto à viscosidade. As tortas geradas pela extração dos 

óleos foram moídas juntamente com açúcar refinado, gerando os “chocomungus” em pó 

fermentado e não fermentado que foram analisados quanto aos IAA, ISA, IAL, ISL, IAO, à 

distribuição granulométrica e aos inibidores de tripsina. Ademais, foram processados 

“chocomungus” em barra nas versões amargo, ao leite e branco a partir dos nibs e dos óleos 

brutos fermentados e não fermentados, baseado nos processamentos dos chocolates e dos 

cupulates. Os resultados morfológicos das sementes comprovaram que têm formato circular e 

angular. O valor calórico total das farinhas variaram de 319,03-628,98 kcal.g
-1

. Com relação 

ao teor de taninos totais, os resultados obtidos foram inferiores a 5% para as farinhas da casca, 

polpa e semente sem tegumento, sugerindo que estas moléculas tenham atividade 

antioxidante. Não houve presença de compostos cianogênicos nem saponinas e a atividade 

inibitória da tripsina foi de 1,70 UIT/mg de farinha de polpa e de 1,97 UIT/mg de farinha de 

semente sem tegumento. O óleo extraído das sementes fermentadas foi considerado fluido 

pseudoplástico, enquanto que o óleo das sementes não fermentadas se comportou como fluido 

Newtoniano. A granulometria foi geralmente menor para o “chocomungu” em pó fermentado, 

como também IAA, IAL e IAO foram geralmente maiores do que o “chocomungu” em pó não 

fermentado. Somente o “chocomungu” em barra amargo fermentado foi considerado fluido 

Newtoniano, enquanto os demais foram pseudoplásticos. Portanto, a fermentação das 

sementes prejudicou apenas no quesito snap das barras de “chocomungu” amargo e ao leite, 

mas não teve efeito sobre os resultados dos “chocomungus” brancos, sendo este processo para 

versão branco considerado opcional. Além de que podemos afirmar com esta pesquisa que a 

fruta munguba e suas sementes são promissoras para a produção de “chocolate” seguindo a 

mesma linha que do cacau e do cupuaçu. 

 

Palavras-chave: munguba, fermentação, tanino, viscosidade, processamento de frutas, 

óleo de semente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 
 

The aim of this work was to study the fractions of munguba fruit and its beans applied in the 

chocolate technology. The fruits thus harvested were divided into three groups. The first was 

addressed to the morphological analyses of the fractions of the peel, the pulp, integument and 

the bean without integument in natura; in the second group these fractions were changed 

separately into flour which was characterized as physicochemical, nutritious and 

antinutritious; and the last group provided the munguba beans for fermentation, drying and 

roasting according to the same process subjected to the studies with cocoa and cupuassu 

beans. After that, fermented and non-fermented nibs were obtained after the almonds were 

crushed and dehusked. From the fermented and non-fermented nibs some raw oil was 

obtained and evaluated in relation to viscosity. Additionaly the pies obtained from the oil 

were ground along with refined sugar to obtain fermented and non-fermented “chocomungus” 

in powder, which were analysed in relation to IAA, ISA, IAL, ISL, IAO in particle size 

distribution and to the trypsin inhibitor. In addition, some “chocomungus” obtained from the 

nibs and from the raw fermented and non-fermented oils were processed and changed into 

bitter, milk and white bar versions based on the cocoa-chocolate and the cupuassu-chocolate 

bars. The morphological results proved that the beans have circle and angular shape. The total 

caloric value of the flours varies from 319,03-628,98 kcal.g
-1

. In relation to the total tannin 

content, the results obtained were inferior than 5% for the flour obtained from the peels, pulp 

and beans without integument, suggesting that these molecules have got antioxidant activity. 

There were no presence of cyanogenic compound nor saponins and the trypsin inhibitory 

activity was 1,70 UIT/mg for the flour of pulp and 1,97 UIT/mg for the flour of the beans 

without integument. The oil extracted from fermented beans was considerated a 

pseudoplasmatic fluid while the oil from the non-fermented beans behaved as Newtonian 

fluid. The granulometry of the fermented “chocomungu” powder was smaller and the IAA, 

IAL e IAO were in general bigger than in the fermented “chocomungu” powder. Only the 

bitter fermented “chocomungu” bars were considered Newtonian fluid while the others were 

considered pseudoplasmatic. Therefore, the fermentation of the beans only damaged the bitter 

and milk “chocomungu” bars in terms of the snap something not found in the results with the 

white bars of “chocomungu” being considered optional in the white version. Besides that we 

can affirm with this research that the munguba fruit and its beans are promising for the 

production of “chocomungu” following the same line as cocoa-chocolate and cupuassu-

chocolate bars. 

 

Keywords: munguba, fermentation, tannin, viscosity, fruit processing, seed oil. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Nativa do sul do México até o norte da América do Sul, a Pachira aquatica Aublet 

(família Malvaceae, subfamília Bombacaceae) é avistada, facilmente, em terras úmidas e 

alagadiças da floresta amazônica. No entanto, é uma árvore resiliente que se adapta a 

condições diversas e que produz grande quantidade de frutos. No Brasil, o seu uso na 

arborização urbana começou nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro em 1960 (JORGE; 

LUZIA, 2012). 

 A Pachira aquatica Aubl. é vulgarmente conhecida como ibonguiaba, ibomguiva, 

castanheira d’água, munguba, castanheira-do-Maranhão, castanhola, cacau-falso ou cacau 

selvagem. As suas sementes são comestíveis e muito apreciadas cruas e torradas, pois 

apresentam semelhanças com as castanhas e, quando moídas, substituem o café, o chocolate 

em pó e a farinha de trigo (LORENZI, 1992). Elas são quase circulares, angulosas e têm, em 

média, 25,16 mm de comprimento, 37,81 mm de largura e 25,45 mm de espessura, 

representando, aproximadamente, 33,8% da fruta, são em número médio de 10 a 40 sementes 

em cada fruta e pesam, aproximadamente, 12,49 g cada (SILVA et al., 2012). 

 Há estudos mostrando que as sementes da munguba possuem teores elevados de 

lipídeos (38,39-53,90%) e de proteínas (11,86-15,10%). Por serem ricas em lipídeos, as 

sementes são classificadas como oleaginosas, sendo que o óleo bruto extraído possui 

coloração amarela de baixa intensidade, aroma peculiar a sua origem e estado sólido a 

temperatura ambiente. Porém, a maioria desses trabalhos visa uma possível aplicação do óleo 

para biodiesel e não para o desenvolvimento de novos alimentos (LAGO et al., 1987; 

KINUPP; LORENZI, 2014; SILVA; AZEVEDO; AZEVEDO, 2015).  

 O chocolate consiste da mistura de derivados de cacau (Theobroma cacao), como 

massa de cacau, cacau em pó e/ou manteiga de cacau, com outros ingredientes, contendo, no 

mínimo, 25% (g.100 g
-1

) de sólidos totais de cacau (BRASIL, 2005a). Dentre as gorduras 

tropicais, a manteiga de cacau é a de maior valor agregado. No entanto, a produção de cacau 

oscila muito em função de alterações climáticas, de doenças e pragas do cacaueiro e da 

instabilidade interna dos países produtores da fruta (SILVA, 2015; HALES, 2016).  

 Além disso, nos últimos anos, o preço da manteiga de cacau subiu muito, devido ao 

aumento da demanda por chocolates de melhor qualidade (SILVA, 2015). Por estas razões, 

versões alternativas do doce vêm sendo estudadas e produzidas a partir de outras matérias-



 9 

primas, tais como o cupuaçu (Theobroma grandiflorum), a alfarroba (Ceratonia siliqua) e a 

jaca (Artocarpus heterophyllus). 

 Ademais, Jorge e Luzia (2012) obtiveram valor médio de ponto de fusão de 41,9°C 

para o óleo das sementes de munguba. Isto significa que o chocolate da munguba 

(“chocomungu”) pode suportar temperaturas mais quentes sem derreter do que o chocolate 

tradicional, já que a temperatura de derretimento encontrada, comumente, para a manteiga de 

cacau varia de 32°C a 35°C. 

 Logo, o objetivo deste trabalho foi caracterizar física e quimicamente a Pachira 

aquatica Aublet e aplicar, tecnologicamente, suas sementes na elaboração de “chocomungu” 

em barras, nas versões amargo, ao leite e branco. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

  

  

2.1 Munguba: um fruto potencial 

  

 A munguba (Pachira aquatica Aublet) tem ocorrência natural desde a região sul do 

México até o norte da América do Sul, sendo que no bioma amazônico, ocorre, 

predominantemente, em terrenos sujeitos a inundações periódicas, especialmente às margens 

de rios e córregos. Entretanto, estudos comprovam que esta espécie é muito resiliente e 

adaptável em diferentes condições edáficas, exceto em regiões de clima mais frio (LORENZI, 

1992). A expansão do seu cultivo deu-se, principalmente, depois de introduzida em grandes 

áreas arborizadas, como o Parque do Flamengo, na cidade do Rio de Janeiro, pelo paisagista 

Roberto Burle Marx e pelo botânico Luiz Emygdio de Melo Filho, na década de 60 do século 

passado (PEIXOTO; ESCUDEIRO, 2002). 

 A família Malvaceae, à qual pertence a espécie Pachira aquatica Aubl., possui 

aproximadamente 70 gêneros e 778 espécies já identificadas. No Brasil, ocorrem cerca de 9 

gêneros e 410 espécies de malváceas, sendo que a P. aquatica está distribuída por todos os 

estados da região Norte e em algumas partes do Maranhão, apresentando também ocorrências 

nas regiões Centro-oeste e Sudeste e nos outros estados da região Nordeste (JUDD; 

MANCHESTER, 1997). A família Malvaceae passou a incluir as famílias Sterculiaceae, 

Bombacaceae e Tiliaceae após a segunda atualização do 2° Grupo Filogenético das 

Angiospermas (APG II, 2003), constituindo assim uma das maiores famílias de plantas. 

 A munguba é, também, popularmente conhecida como ibonguiaba, ibomguiva, 

castanheira d’água, castanheira-do-Maranhão, castanhola, cacau-falso ou cacau selvagem, 

entre outros nomes. Apresenta tronco grosso, castanho-amarronzado a marrom, às vezes com 

base alargada; a copa é grande e muito densa, sempre verde; as folhas são alternas, digitadas e 

verde-escuras. As flores chamam a atenção pelo tamanho, coloração e perfume, dispondo-se, 

preferentemente, na parte terminal dos ramos; os botões fechados são espatáceos e podem 

alcançar 28 cm de comprimento; as flores em antese podem alcançar 23 cm de diâmetro; as 

pétalas, estreitas e compridas (1,3 x 25 cm), são de coloração castanho-amareladas e os longos 

e muitos estames são brancos na parte basal e rósea-avermelhados em direção ao ápice, com 

anteras avermelhadas a vináceas. A abertura das flores ocorre, predominantemente, ao final 

do dia, quando um suave perfume é liberado, atraindo mariposas e morcegos; nas primeiras 
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horas da madrugada, muitas abelhas acorrem às flores. Os frutos (vide Figura 1) são cápsulas, 

fortemente lenhosas, septicidas, deiscentes, amarronzadas, aveludadas, com até 18 cm de 

comprimento e 13 cm de diâmetro, encerrando numerosas sementes de tamanhos muito 

variados, podendo alcançar até 4 cm de comprimento, de testa fina, a princípio castanho-clara 

depois amarronzada (PEIXOTO; ESCUDEIRO, 2002). 

 

(A)               (B) 

 

 (C) 

Figura 1. Frutos de Pachira aquatica Aublet maduros em processo de deiscência, cascas e 

sementes (A), frutos com polpa e sementes expostos (B) e sementes prontas para germinação, 

mostrando a estrutura morfológica interna (C). Fonte: Autoria própria. 

 

 Geralmente, a Pachira aquatica Aubl. floresce entre os meses de setembro e 

novembro e os frutos amadurecem, majoritamente, entre abril e junho, produzindo, 

anualmente, grande quantidade de flores e frutos. Estes são procurados, principalmente, por 

pássaros, que têm papel fundamental na dispersão de suas sementes. Entretanto, autores 

afirmam que a propagação destas sementes pode ser realizada sem o intermédio de animais, 

com a abertura espontânea e consequente queda dos frutos maduros (MARQUES et al., 

2017). 

 A munguba possui sementes comestíveis, tanto cruas como torradas, e muito 

apreciadas pelos povos amazônicos, pois apresentam semelhanças com as castanhas e, quando 
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moídas, substituem o café, o chocolate em pó e a farinha de trigo (BRITO; CARDOSO; 

VENTUROLI, 2018). Elas são quase circulares, angulosas e têm, em média, 25,16 mm de 

comprimento, 37,81 mm de largura e 25,45 mm de espessura. As sementes da munguba 

representam, aproximadamente, 33,8% da fruta, em número médio de 10 a 40 sementes em 

cada fruta e pesam, aproximadamente, 12,49 g cada (OLIVEIRA et al., 2007; SILVA et al., 

2012; KINUPP; LORENZI, 2014). 

 Pesquisas realizadas sobre a composição das sementes de munguba apontam que elas 

possuem elevado teor de óleo, sendo, portanto, necessários estudos sobre as características e 

aplicações tecnológicas do óleo bruto em alimentos, no intuito de reunir informações 

adequadas ao local de procedência das sementes, bem como, contribuir com os profissionais 

da área de alimentos para a destinação correta e segura do óleo ao consumo humano (JORGE; 

LUZIA, 2012). 

   

2.1.1 Características e aproveitamento do óleo extraído das sementes de munguba 

  

 Em estudos realizados por Lago et al. (1987), Oliveira et al. (2000), Jorge e Luzia 

(2012), Silva, Azevedo e Azevedo (2015) e Barbosa (2016), foram encontrados na 

composição das sementes de munguba elevados teores lipídicos (38,39-53,90%), sendo o 

ácido palmítico o ácido graxo saturado mais abundante (44,93-68,20%). A elevada 

concentração desse ácido deve-se pelo fato de se tratar de matriz alimentar de origem vegetal, 

podendo assim ser considerada como semente oleaginosa. O ácido palmítico, de cadeia 

carbônica longa (16 átomos de carbono), torna este óleo indicado para a fabricação de sabões 

e a geração de energia renovável, a partir da combustão da sua biomassa, reduzindo o impacto 

ambiental causado pela geração de material sólido no processo de extração do óleo e pelo 

descarte incorreto de óleo usado nas redes de esgoto, respectivamente (JÚNIOR, 2018). 

 Embora haja tendência à predominância de ácidos graxos insaturados em óleos de 

Malvaceae, há espécies dessa família, como a Pachira aquatica Aubl., cujo conteúdo não é 

abundante (25,9%). Além disso, quanto maior a proporção de ácido linoleico (11,35%), em 

relação ao oleico (39,27%), melhor é a qualidade e digestibilidade do óleo vegetal, pois evita 

a formação do colesterol ruim, conhecido como lipoproteína de baixa densidade (LDL). O 

ácido linoleico, pertence ao grupo ômega-6, ao qual se atribui muitos benefícios ao organismo 

humano, tornando-se essencial na dieta humana (JORGE; LUZIA, 2012; BARBOSA, 2016). 

 Na literatura, constata-se, também, que os óleos de Malvaceae possuem ácidos graxos 

ciclopropenoidicos (AGCPE), sendo considerados marcadores taxonômicos dessa família. Os 
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ácidos estercúlico (1,2%) e malválico (11%) são os representantes majoritários dessa classe. 

A presença desses ácidos manifesta efeitos biológicos tóxicos nos animais, como exemplo: o 

ácido estercúlico é inibidor da enzima ∆-9-dessaturase, que converte o ácido esteárico em 

oleico, podendo alterar a permeabilidade das membranas celulares e modificar os mecanismos 

da reprodução celular. Entretanto, esses ácidos com anel ciclopropênico podem ser eliminados 

de óleos comestíveis, desde que suas quantidades não ultrapassem 21% (OLIVEIRA et al., 

2000; SILVA; AZEVEDO; AZEVEDO, 2015; BARBOSA, 2016).  

 O óleo bruto das sementes de munguba apresenta coloração amarela de baixa 

intensidade, aroma peculiar a sua origem e consistência sólida a temperatura ambiente 

(SILVA; AZEVEDO; AZEVEDO, 2015). Esta última característica está relacionada ao 

número de saturações observadas no óleo, que lhe confere maior ponto de fusão. Jorge e 

Luzia (2012) obtiveram valor de ponto de fusão equivalente a 41,9°C para o óleo de 

munguba, mostrando-se como matéria graxa alternativa e promissora na fabricação de 

chocolates, já que os valores para ponto de fusão da manteiga de cacau geralmente variam de 

32°C a 35°C, não suportando, sem derreter, temperaturas mais quentes como a de algumas 

regiões do Brasil. 

 Além dos valores expressivos de lipídeos encontrados nas sementes de munguba, 

foram obtidos elevados teores proteicos (11,86-15,10%), evidenciando que essas proteínas de 

origem vegetal podem apresentar propriedades tecnológicas interessantes para aplicação na 

indústria de alimentos, como também ressaltam a qualidade nutricional destas sementes 

(LAGO et al., 1987; OLIVEIRA et al., 2000; AZEVEDO, 2008; JORGE; LUZIA, 2012; 

SILVA; AZEVEDO; AZEVEDO, 2015; BARBOSA, 2016). 

    

2.1.2 Propriedades e funcionalidades das proteínas das sementes de munguba 

  

 Os elevados valores lipídico e proteico são a maior razão de as sementes oleaginosas 

terem vasta aplicação no sistema agroindustrial, pela importância de seus produtos nas 

indústrias de transformação, ou serem empregadas como matéria-prima na produção de 

alimentos para o consumo humano e animal. No entanto, a munguba é pouco reconhecida, 

ainda, como espécie de importância para a exploração econômica (SILVA; BORA; 

AZEVEDO, 2010).  

 Oliveira et al. (2000) constataram nas sementes de munguba a presença do aminoácido 

triptofano (25,3 g.kg
-1

 de proteína), precursor da serotonina, importante neurotransmissor, e 

que é um aminoácido essencial limitante no milho, por exemplo. Além do triptofano, os 
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conteúdos de outros aminoácidos essenciais nas sementes da munguba, como treonina (54,8 

g.kg
-1

 de proteína) e fenilalanina mais tirosina (68,8 g.kg
-1

 de proteína), são maiores do que os 

níveis reportados na literatura para leite humano, ovo de galinha e leite de vaca. No entanto, 

os aminoácidos limitantes nas sementes foram os sulfurados (metionina mais cisteína – 15,2 

g.kg
-1

 de proteína), como também são deficientes em leguminosas, como a soja. Ademais, 

pesquisadores verificaram atividades de inibidores de tripsina nas sementes de munguba. 

Embora os efeitos antinutricionais dessas moléculas estejam associados à digestão alimentar, 

ao grau de crescimento de crianças, à eficiência nutricional, à energia metabolizável e à 

digestibilidade das proteínas, esses antinutricionais são frequentemente inativados pelo 

aquecimento térmico na preparação de alimentos, tanto domesticamente como industrialmente 

(SILVA; BORA; AZEVEDO, 2010). 

 As sementes são excelentes fornecedoras de proteínas, pois, diferentemente, de outros 

órgãos da planta, armazenam proteínas de forma concentrada. As folhas possuem, apenas, de 

3% a 5% de proteínas e os tubérculos, 5%, ao passo que sementes de cereais contêm de 8% a 

15% de proteínas, sementes de leguminosas, de 20% a 30%, podendo chegar a 40% nas 

sementes oleaginosas. As reservas de proteínas, que estão localizadas no embrião e na camada 

de aleurona das sementes, bem como seus demais compostos de reserva (carboidratos e 

lipídeos), são normalmente acessadas logo no começo do desenvolvimento do embrião, 

suportando o crescimento da plântula até que esta atinja a autotrofia. As proteínas aparecem, 

também, para estruturarem os processos que conferem capacidade de absorção de nutrientes e 

realização de fotossíntese (SASAKI, 2008; MELO, 2013). 

 Assim como as proteínas vegetais melhoram a qualidade nutricional dos alimentos, 

elas podem ser utilizadas para conferirem funcionalidade específica ao produto final, para 

melhorar sua estabilidade e aceitação do consumidor. Algumas proteínas atuam na capacidade 

de absorção de água e de óleo, na emulsificação, na formação de espuma, na geleificação, 

entre outras funções. Essas propriedades tecnológicas dependem das características físico-

químicas das proteínas, tais como: peso molecular, composição aminoacídica, carga líquida e 

hidrofobicidade. Silva, Azevedo e Azevedo (2015) afirmaram que, a partir do índice de 

solubilidade da proteína, pode-se inferir sobre tipos de alimentos e bebidas onde a proteína 

poderá ser adicionada, ao mesmo tempo em que verificaram que a solubilidade das proteínas 

das amêndoas de munguba foi maior, tanto no lado ácido (pH = 2,0) quanto no lado alcalino 

(pH = 10,0) do ponto isoelétrico (pI = 5,0), seguindo comportamento típico das proteínas de 

matrizes vegetais.  
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 Quanto às capacidades de absorção de água e de óleo, as proteínas das amêndoas de 

munguba obtiveram valores de 1,25 a 1,52 mL de água.g
-1

 de proteína e de 1,77 a 2,46 mL de 

óleo.g
-1

 de proteína, respectivamente. A elevada capacidade de retenção de óleo é desejável 

para aplicação na indústria de produtos cárneos processados, especialmente para produção de 

salsicha, onde a proteína poderia preencher a gordura e a água neste produto, estando 

diretamente ligada à emulsificação, sabor e textura deste alimento. Entretanto, o tipo de 

processamento do alimento pode impactar a conformação da proteína e a sua hidrofobicidade 

(SILVA; AZEVEDO; AZEVEDO, 2015). 

 A capacidade emulsificante das proteínas das amêndoas de munguba variaram de 

25,13 mL de óleo.100 mg
-1

 de proteína em pH 5,0 a 100,32 mL de óleo.100 mg
-1

 de proteína 

em pH 8,0. Neste mesmo valor de pH, observaram-se maior atividade e estabilidade de 

emulsão, 58,54% e 57,93%, respectivamente. Isto é justificado pelo fato de que em pH 8,0 há 

maior solubilidade das proteínas, onde as forças eletrostáticas repulsivas e o balanço de forças 

atrativas de Van der Waals contribuem com essas propriedades (SILVA; AZEVEDO; 

AZEVEDO, 2015).  

 Os aminoácidos essenciais são importantes, pois estimulam a produção e a liberação 

de neurotransmissores, substâncias que levam impulsos nervosos ao cérebro e são 

responsáveis pela sensação de bem-estar. Os três principais neurotransmissores ligados ao 

humor e à disposição são a serotonina, a dopamina e a noradrenalina (NUCCI, 2016). 

 Dessa forma, alguns alimentos, dentre eles o chocolate, com teor acima de 60% de 

cacau, possuem aminoácidos que participarão da síntese dessas substâncias, que têm efeito 

sedativo, calmante e resultam em energia e disposição para o homem (NUCCI, 2016). 

 

 

2.2 Cacau 

 

O cacaueiro pertence à ordem Malvales, família Malvaceae, gênero Theobroma, 

espécie Theobroma cacao L., provavelmente originário da floresta Amazônica e cultivada nas 

regiões tropicais do mundo. Sua árvore atinge entre 5 m a 10 m de altura e os primeiros frutos 

são colhidos depois de cinco anos após a plantação. O fruto do cacaueiro tem forma oval com 

15 cm a 20 cm de comprimento do eixo maior e cor amarela, quando maduro. O cotilédone e 

um pequeno gérmen de planta embrionária são recobertos por uma película denominada testa 

e a semente é revestida por uma polpa branca com tons rosados, mucilaginosa e adocicada 

(BECKETT, 1994; MARTINI, 2004; BATALHA, 2009; LEITE, 2012). 
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O interesse de cultivo desta espécie está no aproveitamento de suas sementes para 

produção de manteiga de cacau e chocolate. O sabor ou aroma de chocolate é único e 

exclusivo, obtido somente de amêndoas de T. cacao (ou seja, sementes de cacau fermentadas, 

secas e torradas), não podendo ser sintetizado artificialmente. O desenvolvimento desse aroma 

é influenciado pela constituição genética das sementes, processamento pós-colheita 

(fermentação e secagem) e torrefação. O sabor de chocolate é desenvolvido nas etapas de 

fermentação e torrefação (POSSIGNOLO, 2010; LEITE, 2012). 

 O cacau é uma das commodities mais complexa de se negociar no mercado, uma vez 

que a especulação predomina de forma muito intensa. Chega-se a comercializar duas a três 

vezes a quantidade física do produto. Há, ainda, assimetria de informações advindas dos 

principais produtores. De um lado, têm-se milhões de produtores, com pouca ou nenhuma 

organização. De outro, prevalece o oligopsônio. No processamento das amêndoas secas atuam 

apenas cinco grandes empresas (Nestlé, Mondelez, Garoto, Hershey’s e Arcor), que juntas 

totalizam 94% do mercado mundial, fazendo com que haja forte interdependência entre as 

firmas compradoras (MENDES; MOTA; SILVA, 2013). 

 O primeiro país produtor e fornecedor de cacau do mundo foi o México, que no século 

XVII exportava cacau para a Espanha, que desenvolveu a tecnologia para processamento das 

amêndoas. Por volta de 1750, Venezuela tornou-se líder mundial da produção de cacau e 

assim se manteve até 1850, quando o Equador assumiu a posição. Na passagem para o século 

XX, a produção mundial de cacau atingiu 100 mil toneladas por ano e a América do Sul e 

Central produziam juntas 86% desse total (WICKIZER, 1951). 

 Do início do século XX até antes da Primeira Guerra Mundial, a oferta de cacau no 

mundo praticamente dobrou, atingindo 250 mil toneladas. Uma década após, a África passou 

a produzir dois terços de todo o cacau comercializado no mundo, mudando o centro mundial 

de produção do continente americano para o africano. Gana era responsável por 65% de toda 

a produção mundial (WICKIZER, 1951). Com o posterior declínio da produção em Gana, 

Costa do Marfim aumentou significativamente a sua produção, sendo até hoje o maior 

produtor mundial (ICCO, 2015). 

 Segundo a ICCO (sigla em inglês para Organização Internacional do Cacau), a 

produção mundial de cacau no biênio 2016/2017 ultrapassou 4,5 milhões de toneladas 

métricas (Tabela 1). 
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Tabela 1. Produção, moagem e estoque mundial de sementes secas de cacau, de 2001/2002 a 

2018/2019, em milhões de toneladas métricas. Fonte: ICCO (2018). 

Safra Produção Moagem Estoque Safra Produção Moagem Estoque 

2001/02 2.877 2.886 1.315 2010/11 4.304 3.914 1.777 

2002/03 3.179 3.077 1.395 2011/12 4.085 3.992 1.706 

2003/04 3.548 3.237 1.682 2012/13 3.929 4.083 1.640 

2004/05 3.378 3.382 1.644 2013/14 4.355 4.281 1.565 

2005/06 3.808 3.522 1.892 2014/15 4.251 4.154 1.626 

2006/07 3.430 3.675 1.613 2015/16 3.981 4.128 1.410 

2007/08 3.737 3.775 1.538 2016/17 4.739 4.396 1.726 

2008/09 3.593 3.531 1.564 2017/18 4.143 4.568 1.572 

2009/10 3.632 3.730 1.430 2018/19  4.296    4.654  1.725 

  

De acordo com Midlej e Santos (2012), a base geográfica da produção de cacau no 

mundo compreende três áreas: a costa oeste da África, a maior delas, destacando-se Costa do 

Marfim, Gana, Nigéria e Camarões; a América, com ênfase para Brasil e Equador; e a Ásia, 

liderada por Indonésia, como mostra a Figura 2, a seguir. 

 

 

Figura 2. Distribuição da produção mundial estimada de cacau pelos principais países 

produtores, em 2018 e 2019. Fonte: ICCO (2018). 

 

 Embora os maiores importadores e consumidores de cacau sejam países de clima frio e 

renda per capita elevada (vide Figura 3), o Brasil tem papel de destaque, pois é o quinto 

maior consumidor de chocolates do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos, Rússia, 
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Reino Unido e Alemanha. Dentre os países produtores, é o que tem apresentado aumento 

significativo do consumo, em virtude do aumento do poder aquisitivo da sua população 

(SOUZA; DIAS; AGUILAR, 2016). 

 

(A)  (B) 

Figura 3. Projeção dos principais países consumidores (A) e importadores de chocolate (B) 

no mundo em 2019. Fonte: ICCO (2018). 

 

2.2.1 Fermentação das sementes de cacau e processamento do chocolate 

  

 Da semente ao chocolate, a cadeia produtiva do cacaueiro é longa. Do cacau 

(Theobroma cacao), a parte que possui maior importância econômica são as sementes. A 

casca, composta por exocarpo, mesocarpo e endocarpo, representa aproximadamente 80% do 

fruto. Das sementes frescas, extrai-se a polpa e, quando secas, é matéria-prima básica para a 

fabricação do chocolate, confeitos variados e manteiga de cacau (SOUZA; DIAS; AGUILAR, 

2016). 

O pré-processamento das sementes dos frutos de cacau não deve ser superior às 

primeiras 24 horas, pois a fermentação inicia-se nessas primeiras horas após abertura do fruto, 

ocorrendo diversas reações bioquímicas. A fermentação apresenta duas fases, cuja primeira é 

desenvolvida, principalmente, por leveduras. Há diminuição do pH, que em conjunto com o 

aumento da temperatura (45-50°C), são responsáveis pela morte do gérmen, ou seja, elimina o 

poder de germinação da semente, e a partir deste momento, as sementes passam a se 

denominar amêndoas (CRUZ, 2002; AFOAKWA, 2010; LEITE, 2012).  
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A morte da semente resulta em mudanças de estruturas subcelulares que são 

importantes para a produção de precursores do sabor, como a hidrólise das proteínas, 

originando aminoácidos livres. A geração de precursores de sabor é um importante resultado 

da fermentação. A morte da semente é imprescindível para a obtenção de amêndoa de 

qualidade (BECKETT, 1994; LEITE, 2012). 

Na segunda fase da fermentação ocorre a condensação oxidativa. Tem como principal 

característica a redução da adstringência e amargor, devido à oxidação dos compostos 

fenólicos, formando complexos com proteínas e peptídeos, traduzindo-se, entre outras, na 

transformação da cor dos cotilédones, com o aumento da concentração de ácido acético e 

oxidação das antocianinas (CRUZ, 2002; LEITE, 2012). 

A fermentação é um procedimento importante para reduzir a acidez, adstringência e 

amargor em sementes de cacau. É, também, passo fundamental na formação de açúcares 

redutores e aminoácidos, que são os precursores da reação de Maillard durante a torrefação 

das amêndoas (HUANG; BARRINGER, 2010; LEITE, 2012). 

 Logo após as sementes de cacau passarem pelos processos de fermentação, secagem e 

torrefação, transformam-se em nibs, que são as amêndoas de cacau fragmentadas e 

desprovidas do tegumento e do embrião. Deste produto intermediário é produzido o líquor ou 

massa de cacau, que é o produto obtido por meio da moagem dos nibs. Ao submeter o líquor à 

prensagem para extração da manteiga de cacau, destina-se a torta para o processamento do pó 

de cacau. No fluxograma da Figura 4, é apresentado o processamento das amêndoas de cacau 

em manteiga, pó de cacau e chocolate. 
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Figura 4. Produção de manteiga, pó de cacau e chocolate. Fonte: Belitz, Grosch e Schieberle 

(2009). 

 

Para se obter o chocolate, os elementos-chave são: os nibs ou o líquor ou a massa de 

cacau, açúcar, leite em pó, lecitina de soja líquida ou em pó e/ou estabilizantes, resultando 

num produto alimentício de alto valor energético (SOUZA; DIAS; AGUILAR, 2016). Do 

processamento das amêndoas de cacau, o rendimento em nibs é de aproximadamente 80%, 

sendo os 20% restantes equivalentes em tegumento. Depois de os nibs serem moídos e 

transformados numa espécie de pasta, têm-se rendimentos de aproximadamente 48% em 

manteiga de cacau e 52% de torta, resultante da operação de prensagem da massa de cacau. 

Finalmente, obtém-se o pó de cacau a partir da moagem da torta. 
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Na primeira etapa de fabricação do chocolate, misturam-se os ingredientes em pó 

(açúcar e leite em pó) com os ingredientes semilíquidos (líquor de cacau e/ou manteiga de 

cacau). A mistura deve ser realizada em equipamentos encamisados a 40°C, para que a 

gordura da manteiga permaneça semilíquida, e em tempo suficiente para deixar a massa do 

chocolate com característica plástica para a próxima operação, denominada refino (MINIFIE, 

1989; BECKETT, 1994; EFRAIM, 2009). 

 O refino é muito importante, pois promove a redução da granulometria (< 25 µm) dos 

ingredientes, tornando-os imperceptíveis no momento da degustação do produto final. As 

características da massa que mais influenciam a viscosidade do chocolate são a umidade, a 

distribuição do tamanho das partículas e a gordura (CHEVALLEY, 1994; LUCCAS, 2001; 

EFRAIM, 2009).  

 O teor de gordura influencia no refino, sendo que massas com teores de gordura 

abaixo de 24% são refinadas mais rapidamente, porém, apresentam tamanho de partículas 

mais elevado que o ideal. Por outro lado, teor de gordura acima de 24% faz com que as 

massas fiquem muito fluidas, deslizando lentamente no refinador de rolos. Assim, estas 

massas permanecem maior tempo nos cilindros, provocando diminuição excessiva do 

tamanho de partículas (≤ 20 µm) (MARTINS, 2007). 

 A maioria dessas partículas da massa refinada do chocolate deve ter até 40 µm, mas, 

na prática, tamanhos maiores que 25 µm conferem arenosidade na boca no momento da 

degustação do produto final. Por outro lado, massas com tamanhos menores que 20 µm 

podem causar problemas tecnológicos, uma vez que levam ao aumento da viscosidade e do 

limite de escoamento desta massa, dificultando as etapas de processamento posteriores 

(MARTINS, 2007). 

 Enquanto o principal papel do refino é arredondar a textura do chocolate, a conchagem 

é fundamental para a formação de compostos aromáticos desejáveis pelos consumidores. Na 

conchagem, ocorre a volatilização de compostos indesejáveis, formados durante a 

fermentação das sementes (como etanal, acetona, diacetil, metanol, etanol, isopropanol, 

isobutanol, isopentanol e acetato de etila). Além disso, a conchagem reduz o teor de umidade 

proveniente dos ingredientes utilizados e desencadeia reações essenciais, como a reação de 

Maillard, para a liberação de compostos voláteis, tais como: aldeídos, cetonas, entre outras 

substâncias aromáticas. Por isto, na conchagem se fazem necessários os estágios de 

cisalhamento, agitação e aquecimento da mistura do chocolate entre 50°C e 70°C. Quanto 

maior o tempo de conchagem, melhor será o desenvolvimento e ajuste do sabor, aroma e 

textura do chocolate (BECKETT, 1994; EFRAIM, 2009). 
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 Dessa forma, no método tradicional de processamento do chocolate, a conchagem 

poderá levar de 8 horas a 96 horas, dependendo das características do produto que se deseja 

alcançar e da eficiência do equipamento escolhido. Outros métodos, que integram os três 

estágios supracitados, podem ser utilizados para reduzir o tempo de processamento, como 

passar a massa de chocolate por moinhos de esferas ou de pás (BECKETT, 1994; EFRAIM, 

2009). 

 Assim, somente a partir deste próximo estágio, pode-se denominar o produto de 

chocolate, pois é na temperagem que ocorre a cristalização da gordura, por meio do 

resfriamento controlado e sob agitação constante da massa. A temperagem induz à formação 

de núcleos de cristais do tipo beta (V), que possuem cristais mais largos, de maior grau de 

compactação e maior estabilidade termodinâmica (ou seja, maior ponto de fusão – variando 

de aproximadamente 34°C a 35°C), influenciando de forma positiva nas características de 

qualidade do chocolate, como dureza e quebra à temperatura ambiente (snap), completa fusão 

na boca, brilho, contração durante a desmoldagem e rápido desprendimento de aroma e sabor 

durante a degustação do produto final (DHONSI; STAPLEY, 2006). 

 A operação de temperagem inicia-se com o aquecimento do chocolate a temperaturas 

entre 50°C e 55°C, permitindo a fusão completa da sua fase lipídica. Em seguida, resfria-se o 

chocolate de forma controlada e sob agitação constante para induzir à cristalização da gordura 

da manteiga. A taxa de resfriamento deve estar próxima de 2°C.min
-1

 (LUCCAS, 2001; 

QUAST et al., 2007).  

 Além da formação dos cristais do tipo beta (V), também ocorre a nucleação de 

quantidades menores de cristais, na forma alfa, que são indesejados, pois possuem menor 

instabilidade termodinâmica (ponto de fusão menor – variando de aproximadamente 21°C a 

24°C). No entanto, os cristais do tipo alfa são eliminados com o reaquecimento do chocolate 

entre 30°C e 32°C (EFRAIM, 2009). 

 Em seguida, o chocolate passa por moldagem, de acordo com formatos específicos do 

fabricante. Durante este procedimento, bolhas de ar ficam retidas entre as camadas do 

chocolate, porque as camadas não ficam perfeitamente assentadas umas às outras. Além de 

que, é removido o excesso de chocolate colocado nos moldes, para melhor padronização e 

aparência global do produto final (BELITZ; GROSCH; SCHIEBERLE, 2009). 

 Depois de moldados, são resfriados a temperatura entre 4°C e 10°C, no intuito de 

endurecer o chocolate, facilitando o seu desprendimento posterior. Por fim, os chocolates são 

removidos dos moldes, etapa denominada de desmoldagem, embalados e transportados até os 

pontos de venda (BELITZ; GROSCH; SCHIEBERLE, 2009). 



 23 

O fat bloom é o principal defeito que atinge chocolates e se caracteriza por perda 

inicial de brilho na sua superfície, que evolui com o tempo e as condições de armazenamento, 

resultando em cor esbranquiçada na superfície do produto. Além disto, o fat bloom pode 

assumir distintos aspectos visuais, desde um cinza fosco uniforme até um aspecto 

marmorizado, com pequenos pontos brancos individuais ou grandes manchas brancas no 

chocolate (LONCHAMPT; HARTEL, 2004). Esta imperfeição física é, sensorialmente, 

desagradável para o consumidor (HODGE; ROUSSEAU, 2002). Mas o fat bloom causa, 

também, perda no sabor do produto (SCHENK; PESCHAR, 2004), pois confere aos cristais 

de gordura formas irregulares com tamanho variável de 1 mm a 5 mm. O fat bloom pode ser 

provocado pela composição da massa, temperagem mal feita e condições de armazenamento 

do chocolate. Assim, compreender a microestrutura do chocolate é fundamental para elucidar 

e controlar a formação e o crescimento do fat bloom. Como todas as gorduras comestíveis, a 

manteiga de cacau é polimórfica, ou seja, apresenta duas ou mais formas cristalinas distintas 

das moléculas de triglicerídeos coexistindo na mesma substância, sendo que o polimorfo na 

forma V é capaz de promover características desejadas aos chocolates, como a habilidade de 

snap (quebrar com facilidade), propriedades de fácil desmoldagem (contração) e qualidade 

final adequada em termos de cor e brilho. Nenhum outro polimorfo vai conferir propriedades 

sensoriais satisfatórias, além de diminuir a vida útil do chocolate, pois favorecem a formação 

do fat bloom (ROUSSEAU; SONWAI, 2008). Além disso, mesmo se todas as condições 

requeridas durante o processamento fossem atendidas, o fat bloom ainda poderia aparecer a 

qualquer momento da vida útil do produto (LONCHAMPT; HARTEL, 2004).  

 O perigo do consumo de chocolates está no exagero. Consumi-los em grande 

quantidade e continuamente pode levar ao excesso de peso e, consequentemente, a doenças 

crônicas, como diabetes e dislipidemias. Mesmo para indivíduos saudáveis, dentro do peso 

ideal, cabe o alerta: a quantidade recomendada de chocolate amargo é 30 g.dia
-1

, já que o 

alimento é muito calórico (SOUZA; DIAS; AGUILAR, 2016). 

 Entretanto, o consumo adequado de chocolate reduz o risco de ocorrência de doenças 

cardiovasculares. Isto se deve ao fato de, segundo Holden (2000), o cacau ser rico em um 

grupo de fitoquímicos, chamado flavonoides. Esta classe de polifenóis combate os radicais 

livres responsáveis pela obstrução das artérias e reduz os níveis séricos de colesterol ruim, 

LDL. Uma barra (40 g) de chocolate ao leite contém mais de 300 mg de polifenóis. 
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2.3 Cupuaçu 

 

O cupuaçuzeiro pertence à mesma classificação taxonômica do cacaueiro, classe das 

dicotiledôneas, ordem Malvaceae, gênero Theobroma e espécie Theobroma grandiflorum. É 

uma planta endêmica da Amazônia e encontra-se disseminada por toda a região Norte. O fruto 

pesa, em média, 1,5 kg, constituindo-se de uma baga elipsóide e, em seu interior, há sementes 

dispostas em fileiras e envolvidas por abundante polpa de coloração branca, creme, ou 

amarela, que é a principal fonte econômica (GARCIA 2006). 

O seu processamento é mais polarizado na elaboração de polpa, néctar, refresco, 

sorvete, creme, doce e licor. No entanto, estas formas de aproveitamento representam a 

utilização de somente 35% da fruta, sendo que as cascas (45%) e sementes integrais (20%) 

são resíduos descartados (EMBRAPA, 1990). 

 

2.3.1 Fermentação das sementes de cupuaçu e processamento do cupulate 

 

O aumento da industrialização da polpa de cupuaçu, que já é comercializada em outras 

regiões do Brasil e no exterior, tem propiciado volume significativo de sementes, que 

correspondem a 20% do peso do fruto. Estas possuem qualidade nutricional maior, levando-se 

em conta a composição química da manteiga contida nesse material comparada à manteiga de 

cacau. São ricas em gordura e, quando fermentadas, secas e torradas adequadamente, podem 

ser utilizadas na elaboração de produtos análogos aos oriundos das sementes de cacau, 

utilizando as mesmas etapas de processamento, devendo-se ajustar apenas as condições das 

operações envolvidas (COHEN; JACKIX, 2005).  

Após a abertura dos frutos, as sementes integrais são retiradas e despolpadas, às quais 

ficam aderidas cerca de 5% de mucilagem, quantidade suficiente para a realização da etapa de 

fermentação. A polpa é aproveitada ricamente na indústria alimentícia na forma de outros 

produtos, como polpa congelada, néctar, refresco, sorvete, creme, doce e licor (COHEN; 

JACKIX, 2005). No fluxograma da Figura 5 é apresentado o processamento das sementes de 

cupuaçu. 
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Figura 5. Fluxograma do processo de obtenção, fermentação e secagem de sementes de 

cupuaçu. 

 

No processo de fermentação das sementes de cupuaçu, assim como das de cacau, são 

variáveis importantes: a temperatura ambiente, pH e acidez da polpa e da semente, tempo e 

temperatura do processo e periodicidade do revolvimento da massa fermentativa (COHEN; 

JACKIX, 2005).
 

Os processos fermentativos das sementes de cupuaçu envolvem atuação de 

microrganismos e ação de enzimas responsáveis pelo desenvolvimento dos precursores do 

sabor e aroma do cupulate, por meio de reações físico-químicas e bioquímicas. Dentre estas 

modificações, pode-se ressaltar a hidrólise de proteínas, formando peptídeos e aminoácidos e 

a hidrólise da sacarose em glicose e frutose. Os produtos gerados, durante a fermentação das 

sementes de cupuaçu, contribuem para a formação do flavor do cupulate, pois sofrem reação 

de Maillard durante a torrefação (GARCIA, 2006). 

Dentre os produtos que podem ser obtidos das sementes de cupuaçu e, que podem ser 

empregados na formulação de produtos similares ao chocolate, bolos, biscoitos e sorvetes, 

tem-se o líquor de cupuaçu, semelhante ao líquor de cacau. O líquor de cupuaçu pode ser 

definido como uma dispersão de partículas de cupuaçu envolvidas por uma fase gordurosa 

contínua composta pela manteiga de cupuaçu (COHEN, JACKIX, 2005).  

Polpa de cupuaçu 

Casca do cupuaçu 
Quebra e separação 

Despolpamento 

Semente com tegumento 

Fermentação 

Secagem 

Amêndoas de cupuaçu 

Frutos de cupuaçu 

Torrefação 
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O líquor do cupuaçu, extraído das amêndoas possui aroma característico e semelhante 

ao líquor do cacau, contendo 18% a mais de gordura, 24% a menos de proteínas e 35% a 

menos de carboidratos. Desse líquor, já foram produzidos cupulates ao leite, branco e meio 

amargo, tanto em barra como em pó (GARCIA, 2006).
 

Estudo mencionou a possibilidade de elaboração de cupulate branco a base de 

manteiga de cupuaçu, que foi desenvolvido, posteriormente, por pesquisadores da 

EMBRAPA, além das versões amargo e ao leite, sendo esses cupulates patenteados em 1990 

(EMBRAPA, 1990). 
 

 Atualmente, investimentos têm impulsionado o cultivo de cupuaçu na Amazônia de 

forma racional, deixando de ser atividade meramente extrativista, sendo que o processamento 

do cupulate tem se destacado por pequenos produtores que se dedicam à transformação das 

amêndoas em barras de cupulate, produção denominada de bean to bar ou tree to bar, similar 

aos mesmos processos tecnológicos aplicados às amêndoas de cacau (EMBRAPA, 1990; 

LANNES; MEDEIROS; AMARAL, 2002). 

 

 

2.4 Jaca e alfarroba: alternativas ao chocolate 

 

Jaca (Artocarpus heterophyllus) é uma fruta tropical abundante na América do Sul, 

Ásia, África e Austrália e está dividida em duas principais variedades de grupo: jaca dura e 

jaca mole. A jaca é uma fruta com polpa abundante da família da Moraceae. Tem um peso 

entre 2 kg a 6 kg e leva de três a seis meses para atingir o estádio maturo. Suas sementes 

representam de 18-25% do seu peso total, em base seca. Cada semente é coberta por uma 

polpa firme e amarelo dourada, de sabor doce característico. Suas sementes têm alto teor de 

carboidratos (77%) e baixo teor lipídico (0,7-2,2%), em base seca (SPADA, 2017).  

Geralmente, as sementes são fervidas, cozidas e assadas antes de ingeri-las, 

fornecendo uma fonte barata de fibra (2% e 26% de fibra solúvel e insolúvel, 

respectivamente), proteína e minerais, como potássio, cálcio e sódio. Contudo, a maioria das 

sementes de jaca é descartada como lixo agroindustrial (SPADA, 2017).  

Nos últimos anos, as sementes de jaca ganharam atenção nas pesquisas como fonte 

alternativa de amido e proteína, podendo ser exploradas industrialmente. Assim, a jaca é 

raramente adicionada a outros produtos, mas pode ser utilizada na incorporação de confeitos 

com a finalidade de proporcionar aroma similar ao de cacau após fermentação (SPADA, 

2017).
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A fermentação é um processo indispensável para a obtenção das características 

sensoriais do chocolate, uma vez que sementes de cacau não fermentadas não contêm aroma 

de chocolate. Todas as etapas do processo (fermentação, secagem e torrefação) podem 

influenciar na concentração dos produtos precursores do sabor, que são formados durante a 

torrefação a partir da reação de Maillard. Assim, a torrefação nas sementes de jaca produz 

mudanças no seu perfil sensorial de aroma, diminuindo odores indesejáveis, como os ácidos 

alifáticos (SPADA, 2017).  

O composto volátil predominante nas amêndoas de jaca é a pirazina, similar às 

amêndoas de cacau (AFOAKWA, 2010). Isto torna as amêndoas de jaca uma fonte alternativa 

na substituição do cacau para a incorporação de aromas similares ao de chocolate em 

alimentos (como bolos, doces e recheios) de baixo custo comparados a outros ingredientes 

amiláceos (SPADA, 2017).
 

Apesar desses fatos, há poucos estudos reportando as características e propriedades 

dessas frações voláteis dos frutos de jaca.  

Alfarrobeira (Ceratonia siliqua) é uma árvore perene e naturalmente presente nos 

países mediterrâneos, incluindo Tunísia onde cresce, principalmente, ao longo da costa. 

Alfarroba, também, chamada de vagens de alfarroba, geralmente, consiste de 80-90% de 

polpa e 10-20% de sementes do seu peso total. Também contém 50-65% de açúcares, 

aproximadamente 11% de fibra alimentar total, 1-5% de proteínas, 1-6% de minerais e 0,2-

0,8% de lipídeos (TOUNSI et al., 2017).  

Vagens de alfarroba têm sido usadas como matéria-prima na indústria de alimentos, 

principalmente devido a sua composição nutricional, propriedades funcionais e qualidade 

sensorial. Durante os últimos anos, têm-se tido interesse no cultivo da alfarroba, devido seus 

compostos bioativos presentes e na produção de novos produtos à base da fruta. Portanto, 

vários produtos alimentícios são feitos a partir da polpa ou semente de alfarroba, assim como 

a goma de alfarroba chamada, também, de goma da vagem de alfarroba, usada como aditivo 

alimentar; melaço de alfarroba chamado de xarope de alfarroba amplamente consumido, 

especialmente durante os períodos frios do ano como alimento energético; e alfarroba em pó 

ou farinha de alfarroba, frequentemente usada na indústria de alimentos como um substituto 

do cacau, devido ao seu sabor característico e saudabilidade (TOUNSI et al., 2017). 
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3 OBJETIVOS 

  

 

3.1 Objetivo geral 

 

 Caracterizar física e quimicamente, tecnológica e nutricionalmente o fruto da Pachira 

aquatica Aublet e aplicar suas sementes na elaboração de “chocomungu” em barra (tipo 

chocolate em barra de cacau), nas versões amargo, ao leite e branco. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

  

 Caracterizar física e quimicamente (nutricional e antinutricionalmente) as sementes 

sem casca, as cascas das sementes, a polpa e as cascas da munguba; 

 Fermentar, secar e torrar as sementes, conforme processo semelhante às sementes de 

cacau; 

 Secar e torrar as sementes para efeito de avaliar a real necessidade da fermentação 

das sementes antes de destiná-las para a fabricação de “chocolates”; 

 Avaliar a viabilidade de extração e processamento de óleo bruto e munguba em pó 

dos nibs fermentados e não fermentados das sementes da munguba; 

 Caracterizar, reologicamente, os óleos brutos extraídos dos nibs fermentados e não 

fermentados da munguba; 

 Analisar as propriedades tecnológicas da munguba em pó, obtida das tortas 

resultantes da extração dos óleos brutos dos nibs fermentados e não fermentados da 

munguba; 

 Caracterizar os compostos antinutricionais dos pós de munguba, se houver algum(ns) 

dos que serão estudados na semente in natura; 

 Avaliar a viabilidade de processamento das barras de “chocomungu”, nas versões 

amargo, ao leite e branco, a partir dos nibs, dos óleos e das tortas fermentados e não 

fermentados da munguba; 

 Caracterizar os compostos antinutricionais dos “chocomungus” amargo e ao leite, se 

houver algum(ns) dos que serão estudados na semente in natura; 

 Caracterizar reologicamente os “chocomungus” amargo, ao leite e branco. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

  

 

4.1 Materiais 

 

 A matéria-prima utilizada é a munguba (Pachira aquatica Aubl.) madura (quando os 

frutos apresentavam ligeira deiscência). Os frutos foram coletados entre os meses de abril a 

junho de 2018. A busca pelas árvores foram realizadas nas áreas urbanas dentro dos limites 

das cidades de Aparecida de Goiânia (situada a 812 m de altitude, 16°49’23” de latitude sul 

da linha do Equador e 49°14’32” de longitude oeste de Greenwich) e Goiânia (situada a 760 

m de altitude, 16°40’48” de latitude sul da linha do Equador e 49°15’18” de longitude oeste 

de Greenwich), ambas no estado de Goiás.  

 

 

4.2 Métodos 

 

 Os produtos e o experimento, conforme esquematizados nas Figuras 6 e 7, foram 

desenvolvidos nos laboratórios do Campus Aparecida de Goiânia, do Instituto Federal de 

Goiás (IFG); nos Laboratórios do Setor de Engenharia de Alimentos, da Escola de 

Agronomia, da Universidade Federal de Goiás (EA-UFG). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Produtos provenientes do fruto munguba (Pachira aquatica Aublet) e trabalhados 

nesta pesquisa. *OF = óleo fermentado; ONF = óleo não fermentado; CPF = “chocomungu” 

em pó fermentado; CPNF = “chocomungu” em pó não fermentado; AF = “chocomungu” em 

barra amargo fermentado; ANF = “chocomungu” em barra amargo não fermentado; ALF = 

“chocomungu” em barra ao leite fermentado; ALNF = “chocomungu” em barra ao leite não 

fermentado; BF = “chocomungu” em barra branco fermentado; BNF = “chocomungu” em 

barra branco não fermentado. 

      

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

  

 

 

Figura 7. Fluxograma das etapas do experimento. *C = casca do fruto; P = polpa; T = 

tegumento; e S = semente sem tegumento. 
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4.3 Obtenção e armazenamento das mungubas 

 

 As mungubas foram colhidas de árvores que apresentavam frutos recém-caídos ao seu 

redor para garantir o estádio de maturação mais próximo do ponto ótimo, ou seja, frutos com 

sementes inteiras e de coloração ferrugínea ou cujas cascas do fruto apresentavam aberturas 

longitudinais (separação de septos). Depois foram transportadas em sacolas de ráfia sintética 

até o laboratório de Processamento de Produtos de Origem Vegetal (EA-UFG), onde foram 

separadas em três grupos.  

 1° grupo de frutas: foi utilizado in natura para as análises de cor das cascas e da 

polpa da munguba. Em seguida, estas frutas foram abertas, com auxílio de cutelo, para as 

medições de textura da polpa aderida à parte interna da casca e das sementes integrais. O 

tegumento com a semente, também, foi avaliado referente a seu peso e as dimensões.  

 Para análise de atividade de água foram preparadas amostras da fruta (munguba), a 

primeira foi a polpa que se obteve, raspando-se a polpa aderida a parede da casca com uma 

colher e, em seguida, triturada em liquidificador industrial, junto com eixo central sem as 

sementes que contém o remanescente de polpa da munguba. A segunda amostra foi a casca 

triturada sem a polpa. A terceira foi o tegumento da semente. Por fim, a quarta foi a semente 

sem tegumento. 

 2° grupo de frutas: foi aberto, como já explicado anteriormente, e separado em três 

amostras. A primeira foi a casca externa da fruta, a segunda foi a polpa e a terceira foi o 

tegumento com semente. 

A casca externa da fruta e a polpa foram secas separadamente a 40°C/32 horas até 

equilibrar o peso e trituradas em moinho de facas tipo Willey e tamisadas até atingir 

granulometria ≤ 20 Mesh. A semente integral assim seca foi separada em duas frações. A 

primeira fração (tegumento) e a segunda fração (semente sem tegumento) foram trituradas, 

separadamente, em moinho de facas até obter farinhas de partículas ≤ 20 Mesh. 

A farinha resultante de cada uma das frações de munguba foi utilizada para as análises 

de pH, sólidos solúveis, acidez total titulável, umidade, cinzas, lipídeos totais, proteína bruta, 

carboidratos totais, valor calórico total, compostos cianogênicos, inibidor de tripsina, 

saponinas, taninos totais e condensados.  

3° grupo de frutas: foi utilizado a semente integral sem levar a secagem a qual foi 

imersa em solução de cisteína a 2,5%.3 min
-1 

(m/V), escorrida para retirar o excesso de 

líquido, embalada a vácuo em sacos de nylon mais polietileno de baixa densidade e congelada 

em freezer doméstico (-18°C), até o momento da fermentação semissólida destas sementes.  
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4.4 Fermentação semissólida, secagem e torrefação das sementes de munguba 

(3° grupo) 

 

 As sementes embaladas a vácuo foram descongeladas sob temperatura de refrigeração 

(entre 4°C e 10°C) e colocadas, imediatamente, dentro de baldes de polipropileno com tampa, 

perfurados no fundo, para realizar a fermentação alcoólica (EMBRAPA, 1990). Esses furos 

serviram para o escoamento do líquido exsudado das sementes durante o processo 

fermentativo.  

 Referente à borrifação de xarope de sacarose para a fermentação da munguba foi de 

autoria própria. Consistiu em um xarope de sacarose com teor de sólidos solúveis de 30° Brix.  

Este xarope foi aquecido até a temperatura de, aproximadamente, 38°C e adicionado de 1 g de 

fermento biológico seco (Saccharomyces cerevisiae) e para ativação da levedura foi mantida 

em um copo medidor tampado de 500 mL por 20 minutos sempre mantendo a temperatura 

indicada. A quantidade de xarope preparado para esta fermentação foi na proporção de 1% em 

relação à massa de sementes contida no balde. 

 Depois de 24 horas da primeira adição do xarope, foi borrifada nova mistura preparada 

da mesma forma indicada anteriormente. Esta etapa foi realizada sempre revolvendo as 

sementes debaixo para cima, dissipando parte da energia térmica produzida durante o 

processo de fermentação das leveduras. 

 A partir do 4° dia de fermentação, os baldes foram desprovidos de tampa, mas a boca 

dos baldes foi forrada com tecido 100% algodão para não permitir a entrada de insetos. Este 

procedimento foi importante para desenrolar a etapa aeróbica da fermentação ou fermentação 

acética, pois a gramatura do tecido possibilitou a troca de gases entre o ambiente interno e 

externo do balde (EMBRAPA, 1990). 

 O término da fermentação foi determinado, visualmente, pela exsudação de um líquido 

com aroma avinagrado e liberado ao espremer algumas sementes cortadas transversalmente 

ou pelo declínio observado na temperatura até 32°C (no 7° dia de fermentação), tomada 

sempre no mesmo horário e com auxílio de termômetro do tipo espeto, conforme Souza, Dias 

e Aguilar (2016). Outras variáveis, como pH e teor de sólidos solúveis das sementes, também 

foram monitoradas durante o processo fermentativo. O pH foi medido com fitas de papel 

comerciais da marca Merck e variou entre 6,00 (1° dia) e 5,00 (7° dia); enquanto que os 

sólidos solúveis foi mensurado usando refratômetro digital e portátil da marca Reichert, 
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modelo AR200, e variou entre 20° Brix (1° dia) e 1,6° Brix (7° dia), respectivamente, 

conforme Tabela 2 a seguir. 

 

Tabela 2. Temperatura (T), pH e sólidos solúveis (SS) das sementes de munguba durante os 

sete dias de fermentação. 

Dias 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 

T (°C) 36 45 49 45 40 35 32 

pH 6,00 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 5,00 

SS (° Brix) 20,0 14,0 10,5 7,0 6,4 3,2 1,6 

  

 Concluído o processo de fermentação, as sementes foram lavadas em água corrente, 

desidratadas ao sol em esteira de secagem (120 x 80 cm) feita de madeira e arame liso de 

alumínio, torradas em forno elétrico a 150°C por 15 minutos e quebradas, gerando tegumento, 

que foi desprezado, e nibs das mungubas (EMBRAPA, 1990). Outras sementes foram secas e 

torradas seguindo o mesmo procedimento anterior, resultando em “nibs” das mungubas não 

fermentadas para efeito de comparação entre os tratamentos utilizados na pesquisa. A variável 

de controle dos processos de secagem e torra das sementes de munguba escolhida pelo autor 

foi a atividade de água, cujos valores estão apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Médias (M) ± desvio-padrão (DP) das atividades de água dos nibs fermentados e 

das farinhas seca e torrada das sementes não fermentadas de munguba. 

 Nibs fermentados Farinha seca Farinha torrada 

M ± DP 0,610 ± 0,002 0,697 ± 0,001 0,435 ± 0,003 

  

 Os nibs fermentados e os “nibs” não fermentados foram destinados à extração dos 

óleos brutos das sementes de munguba, resultando dois tratamentos: óleo fermentado e não 

fermentado. Os resíduos gerados em cada uma dessas extrações, respectivamente, foram 

utilizados para o processamento dos “chocomungus” em pó, gerando dois produtos em pó: um 

elaborado das sementes fermentadas e outro das sementes não fermentadas. Além disso, os 

nibs fermentados e os “nibs” não fermentados, como também os óleos extraídos das sementes 

fermentadas e não fermentadas, foram utilizados para o processamento tecnológico dos 

“chocomungus” em barra, nas versões amargo, ao leite e branco, totalizando seis tipos de 
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formulações de “chocolates”. As etapas de fabricação de todos esses produtos estão descritas 

nos tópicos subsequentes. 

 

 

4.5 Extração dos óleos de munguba e processamento tecnológico dos 

“chocomungus” em pó 

 

 Os processos de extração dos óleos e processamento tecnológico dos “chocomungus” 

em pó foram de autoria própria e estão apresentados no diagrama de fluxo da Figura 8.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Fluxograma de processamento dos óleos e dos “chocomungus” em pó. Fonte: 

Autoria própria. 

 

 Os nibs tiveram seu tamanho reduzido ao passarem em um moedor de grãos. Uma 

parte dos nibs moídos de cada um dos tratamentos (fermentado e não fermentado) foi 

utilizada na extratora de óleo, da marca Home Up, para obtenção do óleo bruto, sendo que as 

viscosidades desses óleos foram avaliadas segundo metodologias descritas no subitem 4.8.2.1. 

Além disso, essas matérias graxas foram empregadas no processamento tecnológico dos 

“chocomungus” em barra na versão branco, cujas etapas são apresentadas no fluxograma da 

Figura 9, que é mostrada no subitem 4.7. Para essa versão de “chocolate” foram analisadas 

viscosidade da massa, snap e índice de brancura, sendo que as metodologias estão 

relacionadas no subitem 4.8.4. 

 As tortas geradas na extração dos óleos brutos de cada tratamento foram trituradas no 

moinho de rolos, denominado melangeur (marca Spectra, modelo 11), juntamente com 10% 

Açúcar refinado 

Nibs das sementes fermentadas/“Nibs” das sementes não fermentadas 

Moagem 

Extração a quente T < 100°C 

Torta Óleos 

“Chocomungus” em pó 
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de açúcar refinado em relação ao peso das tortas, resultando nos dois “chocomungus” em pó: 

fermentado e não fermentado (EMBRAPA, 1990). Estes produtos foram avaliados quanto à 

granulometria, aos índices de absorção em água, leite e óleo, aos índices de solubilidade em 

água e leite e à determinação de inibidores de tripsina, cujas metodologias analíticas constam 

do subitem 4.8.3.  

 A outra parte dos nibs moídos foi destinada à elaboração das barras de 

“chocomungus” amargo e ao leite, conforme o fluxograma da Figura 9, sendo que as 

viscosidades das massas desses “chocolates”, snap, índice de brancura e a determinação de 

inibidores de tripsina (esta última análise não foi realizada para a versão branco, pois não há 

relatos na literatura de presença de inibidores de tripsina em óleos extraídos de sementes) 

foram analisados conforme metodologias analíticas descritas no subitem 4.8.4.  

 

 

4.6 Formulações dos “chocomungus” em barras (amargo, ao leite e branco) 

 

 A Tabela 4 abaixo apresenta as formulações dos “chocomungus” amargo, ao leite e 

branco elaborados para o presente estudo. 

 

Tabela 4. Formulações dos “chocomungus” nas versões amargo, ao leite e branco 

fermentados e não fermentados. 

 Amargo 70% Ao leite 35% Branco 

Ingredientes F* NF* F* NF* F* NF* 

Nibs fermentados 21% - 35% - - - 

Nibs não fermentados - 21% - 35% - - 

Torta de nibs fermentados 49% - - - - - 

Torta de nibs não fermentados - 49% - - - - 

Açúcar refinado 30% 30% 19% 19% 46% 46% 

Óleo fermentado - - 9,5% - 36% - 

Óleo não fermentado - - - 9,5% - 36% 

Leite em pó - - 34% 34% 18% 18% 

Canela em pó - - 2,5% 2,5% - - 

*F = fermentado; e NF = não fermentado 
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4.7 Processamento dos “chocomungus” em barras (amargo, ao leite e branco) 

  

 As etapas apresentadas na Figura 9, desde a mistura dos ingredientes até a 

desmoldagem dos “chocomungus” em barras, são descritas a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Fluxograma de processamento dos “chocomungus” em barras (amargo, ao leite e 

branco). Fonte: Belitz, Grosch e Schieberle (2009). 

 

 Cada ingrediente de cada versão de “chocolate” foi pesado, separadamente. Depois, os 

ingredientes secos foram misturados numa vasilha com auxílio de colher e adicionados aos 

poucos na melangeur, da marca Spectra, modelo 11. Trata-se de um moinho de rolos de 

pedra, que promove o refino dos ingredientes, fazendo com que o calor gerado pela fricção 

entre as partículas e os rolos derreta a gordura contida nos nibs moídos e, dessa forma, os 

Nibs moídos fermentados/não fermentados 

Mistura 

Açúcar refinado 

Leite em pó integral 

Óleo fermentado/não 

fermentado 
Torta de nibs fermentados/não 
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Canela em pó 

Refino 

Conchagem 

Temperagem, exceto amargo 

Moldagem 

Resfriamento 

Desmoldagem 

“Chocomungus” em barras (amargo, ao leite e branco) 
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ingredientes secos sejam incorporados à massa do “chocolate”. À medida que a massa foi se 

tornando mais grossa, devido à adição dos ingredientes secos; alternadamente, o óleo da 

munguba foi colocado para devolver a fluidez da massa (CHEVALLEY, 1994; EFRAIM, 

2009; LUCCAS, 2001). O tempo gasto nesta operação foi de 24 horas, sendo que, 

periodicamente, os rolos foram cada vez mais apertados por um manípulo localizado na parte 

superior do tambor da melangeur. A temperatura nesta etapa foi monitorada, constantemente, 

para evitar que a massa atingisse temperaturas superiores a 70°C e queimasse o chocolate. 

Para acelerar este processo, os rolos de pedra foram, previamente, aquecidos por 30 minutos, 

com auxílio de secador de cabelo (BECKETT, 1994; EFRAIM, 2009; MINIFIE, 1989). 

 A conchagem foi promovida no mesmo moinho de rolos de pedra, embora os rolos 

nesta etapa tenham sido afrouxados com meia volta do manípulo. A temperatura de trabalho 

variou de 55°C a 65°C para todas as versões de “chocomungu”. O tempo deste estágio levou 

mais 72 horas (BELITZ; GROSCH; SCHIEBERLE, 2009). 

 As massas dos “chocomungus”, que saíram da melangeur, foram temperadas para 

desencadear a pré-cristalização da gordura. Dois terços do chocolate, que estavam a 55°C, 

foram resfriados, sob agitação constante, em bancada de granito higienizada com água, 

detergente neutro e álcool 70%, sendo que o que restou da massa foi mantido em banho-maria 

a, aproximadamente, 50°C. No caso da versão amargo, a temperatura do “chocolate” sobre a 

pedra atingiu 32°C; para a versão ao leite, 30°C; e para a versão branco, 29°C. Depois de 

resfriada, esta massa foi reaquecida ao ser misturada com a parte que ficou separada no 

banho-maria, sendo que a temperatura de regeneração foi de 36°C para o “chocomungu” 

amargo, 34°C para o ao leite e 32°C para o branco (BELITZ; GROSCH; SCHIEBERLE, 

2009). 

 Depois de atingida temperatura de regeneração, as massas de “chocomungu” foram 

transferidas para moldes de silicone em formato de barras de 110 g cada, com auxílio de 

colher. Os fundos dos moldes cheios foram batidos contra a bancada para permitir que as 

bolhas de ar retidas no interior da massa escapassem para a atmosfera. Em seguida, os moldes 

foram levados para geladeira (entre 4°C e 10°C) por 15 minutos. Após este tempo, as barras 

foram desprendidas dos moldes, embaladas com papel chumbo e armazenadas em local seco, 

fresco e arejado (BELITZ; GROSCH; SCHIEBERLE, 2009).  
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4.8 Procedimentos analíticos  

  

As análises foram realizadas no Laboratório da Cozinha Experimental e no 

Laboratório de Química I, ambos do IFG; Laboratório de Aproveitamento de Resíduos 

Agroindustriais e Laboratório de Ciência e Tecnologia de Alimentos, ambos da EA-UFG; no 

Laboratório de Química e Bioquímica de Alimentos, da Faculdade de Farmácia-UFG; e no 

Laboratório Multiusuário da EA-UFG.  

4.8.1 Frações de munguba: casca, polpa, tegumento e sementes descascadas e suas farinhas 

 

As análises foram realizadas nas frações (casca, polpa, tegumento e semente 

descascada) da munguba in natura e nas farinhas obtidas a partir da desidratação de cada uma 

das frações. Todas as análises foram realizadas em triplicata e, a partir dos dados, foram 

estimados a média, o desvio padrão e o coeficiente de variação de cada variável experimental 

estudada. 

 

4.8.1.1 Massa de sementes com e sem tegumento 

 

Cem sementes da munguba in natura foram pesadas, primeiramente, em balança 

analítica e a massa foi anotada. O mesmo procedimento foi feito com as sementes sem 

tegumento. Os resultados foram expressos em gramas, tanto para as sementes com tegumento 

como para as sementes sem tegumento (BRASIL, 1992).  

 

4.8.1.2 Dimensões das sementes com e sem tegumento 

 

Utilizando-se paquímetro digital, foram medidos o comprimento, a largura e a 

espessura de cem sementes com tegumento da munguba in natura e as dimensões foram 

anotadas. O mesmo procedimento foi feito com as sementes sem tegumento. Os resultados 

foram expressos em milímetros, tanto para as sementes com tegumento como para as 

sementes sem tegumento (BRASIL, 1992). 

 

4.8.1.3 Cor instrumental 

 

A determinação da cor foi realizada por meio da leitura de três coordenadas 

colorimétricas do sistema CIELAB, proposto pelo Comitê Internacional de Iluminação 
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(Commission Internationale de L’eclairage – CIE). Estas coordenadas são L* (claridade: 

escuro 0 a claro 100), a* (índice de vermelho + a verde -) e b* (índice de amarelo + a azul -). 

As leituras das frações in natura foram fornecidas pelo equipamento colorímetro (marca 

Hunterlab, modelo Colorquest II). Os alimentos propensos ao escurecimento, seja de natureza 

enzimática ou não, podem ter as diferenças de cor calculadas pelo índice de escurecimento BI 

(browning index) (BUERA; LOZANO; PETRIELLA, 1986; MASKAN, 2001), segundo as 

Equações 1 e 2, onde L*, a* e b* são as coordenadas adquiridas pelo colorímetro. 

 

   
             

    
                                                                (1) 

 

  
           

                    
                                                       (2) 

 

4.8.1.4 Firmeza 

 

A firmeza foi fornecida pelo equipamento texturômetro da marca Stable Micro 

Systems, modelo TA-XT Plus, com modificação da metodologia 16-50 da AACC (2000) nas 

seguintes condições: probe n° 2 (Ø = 2 mm e A = 3,14 mm²), velocidade pré-teste do probe 

igual a 2 mm.s
-1

, velocidade de teste do probe igual a 2 mm.s
-1

, velocidade pós-teste do probe 

igual a 10 mm.s
-1

 e penetração de 30% e 50% das espessuras da polpa aderida à casca e da 

semente com tegumento, respectivamente. O resultado obtido foi a força máxima de 

penetração da amostra, expressa em Newton. 

 

4.8.1.5 Atividade de água 

 

A atividade de água foi fornecida pelo aparelho da marca Decagon, modelo Aqualab 

CX-2, com monitoramento da temperatura do banho-maria a 25°C durante as leituras das 

amostras das frações da munguba in natura, conforme metodologia 978.18 da AOAC (2016). 

 

4.8.1.6 pH 

  

 Seguiu-se protocolo número 421.04 estabelecido pela Association of Official 

Analytical Chemists (AOAC, 2016) para as diluições das seguintes amostras: 
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 1 g:10 mL (farinha de sementes sem tegumento:água destilada); 

 1 g:20 mL (farinha de tegumento:água destilada); 

 1 g:20 mL (farinha de cascas:água destilada); e 

 1 g:30 mL (farinha de polpa:água destilada). 

 

4.8.1.7 Teor de sólidos solúveis 

  

 Mediu-se o teor de sólidos solúveis das diluições supracitadas filtradas em algodão, 

segundo protocolo número 371.15 estabelecido pela AOAC (2016). Os resultados foram 

multiplicados pelo fator de diluição correspondente de cada amostra e expressos em ° Brix. 

 

4.8.1.8 Acidez total titulável 

 

A acidez total titulável foi obtida por titulometria com solução titulante de NaOH a 0,1 

N, conforme metodologia 915.20 proposta pela AOAC (2016). Antes da titulação, os filtrados 

preparados, previamente, reagiram com acetato de chumbo por 8 minutos, sob agitação, 

exceto no caso da farinha de semente sem tegumento, pois esta apresentou coloração que não 

interferiu na visualização do ponto de viragem. Em seguida, todas as amostras foram filtradas 

em filtro de papel. Os resultados foram calculados pelas Equações 3 e 4, onde VNaOH é o 

volume de hidróxido de sódio gasto na titulação (mL), NNaOH é a normalidade da solução de 

hidróxido de sódio, fc é o fator de correção da solução titulante e P é a massa da amostra (g), e 

expressos em % de ácidos orgânicos e % de ácido oxálico, respectivamente.  

 

        
              

    
                                                          (3) 

 

        
          

 
                                                                  (4) 

 

4.8.1.9 Umidade 

 

A umidade foi quantificada por secagem em estufa a 105°C até a amostra atingir peso 

constante, conforme método 930.15 da AOAC (2016). Os resultados foram calculados pela 

Equação 5 e expressos em %. 
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                                         (5) 

 

4.8.1.10 Cinzas 

 

As cinzas foram quantificadas por carbonização prévia da amostra utilizando chapa 

incandescente, seguida da incineração da amostra em mufla a 550°C, conforme método 

942.05 da AOAC (2016). Os resultados foram calculados pela Equação 6 e expressos em %. 

 

           
                   

                   
                                            (6) 

 

4.8.1.11 Lipídeos totais 

 

Os lipídeos totais foram quantificados pela metodologia proposta por Bligh e Dyer 

(1959), com modificações, pois não foi empregado o sulfato de sódio para filtrar a camada 

clorofórmica com os lipídeos. Os resultados foram calculados pela Equação 7 e expressos em 

%. 

 

                    
                       

                   
                          (7) 

 

4.8.1.12 Proteína bruta 

 

A concentração de nitrogênio total foi quantificada pela metodologia proposta por 

Micro-Kjeldahl, considerando-se 6,25 como fator de conversão para a estimativa da proteína 

bruta, conforme método 990.03 da AOAC (2016). A farinha da semente sem tegumento foi 

desengordurada, previamente, com clorofórmio e metanol. Os resultados foram calculados 

pelas Equações 8 e 9, onde Vtit é o volume gasto na titulação do tubo com amostra e Vb é o 

volume gasto na titulação do tubo branco, e expressos em %. 

 

                     
                

                   
                           (8) 

 

                                                            (9) 
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4.8.1.13 Carboidratos totais 

 

Os carboidratos totais foram determinados pelo método fenol-sulfúrico através da 

leitura das absorbâncias dos tubos a 490 nm em espectrofotômetro (DUBOIS et al., 1956). A 

farinha da semente sem tegumento foi desengordurada, previamente, com clorofórmio e 

metanol. 

 

4.8.1.14 Valor calórico total 

  

 O valor calórico total (VCT) foi calculado, utilizando-se os coeficientes de Atwater 

(4,0 kcal.g
-1

 para carboidratos, 4,0 kcal.g
-1

 para proteínas e 9,0 kcal.g
-1

 para lipídeos), segundo 

método elucidado por Atwater e Woods (1896). Os resultados foram calculados pela Equação 

10 e expressos em kcal.100g
-1

 da amostra, onde C representa g de carboidratos por 100 g de 

amostra, P equivale a g de proteína por 100 g de amostra e L corresponde a g de lipídeos por 

100 g de amostra. 

 

                                                                      (10) 

 

4.8.1.15 Compostos cianogênicos 

 

A presença de ácido cianídrico nas amostras foi investigada, utilizando o teste de 

Guignard, ensaio qualitativo que detecta presença ou ausência de compostos cianogênicos 

tóxicos nas amostras e compara os resultados com as sementes de ameixas, já que Araújo 

(2011) afirma que estas sementes possuem moléculas de glicosídios cianogênicos, precursoras 

do ácido cianídrico. Foram pesados 2 g de amostras em erlenmeyer e homogeneizados com 10 

mL de água destilada. Tira de papel de, aproximadamente, 1 cm de largura, foi umedecida 

com soluções de ácido pícrico a 1% e de carbonato de sódio a 10%. Em seguida, esta tira foi 

colada na borda do erlenmeyer, de forma que o papel não esteja em contato direto com o 

extrato, permanecendo, assim, por 2 horas. Após este período, se o papel revelasse cor 

avermelhada, indicaria a presença de compostos cianogênicos na amostra. Esta coloração é 

resultado da reação entre o cianeto de sódio e o picrato, formando isopurpurato alcalino 

vermelho (COSTA, 2001). 
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4.8.1.16 Inibidores de tripsina 

 

O teor de inibidores de tripsina foi determinado, conforme procedimento elucidado por 

Arnon (1970), com as seguintes modificações: foram pesados 0,1 g de amostras (a farinha de 

sementes sem tegumento foi desengordurada com clorofórmio e metanol), à qual foram 

adicionados 10 mL de solução tampão fosfato de sódio a 0,1 M (pH 7,6). Esta mistura foi 

tampada com Insulfilm reagiu por 30 minutos dentro de béquer com água gelada e, após, 

centrifugada a 7000 RPM por 10 minutos a 15°C em tubos de centrífuga. Em seguida, 

separou-se o sobrenadante. Para o ensaio normal de tripsina, foram adicionados com 

micropipeta automática 0,1 mL de tripsina 0,5 mg.mL
-1

, 0,4 mL de solução tampão fosfato de 

sódio pH 7,6 e 0,5 mL de caseína 1%. Em seguida, os tubos foram deixados em banho-maria 

a 37°C por 10 minutos. Depois, foram adicionados 1,5 mL de ácido tricloroacético a 10% e os 

tubos mantidos em repouso a temperatura ambiente por 10 minutos, antes de serem 

centrifugados a 7000 RPM por 5 minutos a 15°C e feita a leitura do sobrenadante no 

espectrofotômetro em comprimento de onda de 280 nm. Também foram preparados tubos 

branco de caseína com 0,5 mL de tampão fosfato de sódio pH 7,6 e 0,5 mL de caseína 1%. 

Estes tubos foram deixados em banho-maria a 37°C por 10 minutos. Depois, foram 

adicionados 1,5 mL de ácido tricloroacético a 10% e os tubos mantidos em repouso a 

temperatura ambiente por 10 minutos, antes de serem centrifugados a 7000 RPM por 5 

minutos a 15°C e feita a leitura do sobrenadante no espectrofotômetro em comprimento de 

onda de 280 nm. Já para o ensaio de inibidor de tripsina, foram adicionados nos tubos brancos 

do extrato da amostra 0,2 mL de tampão fosfato de sódio pH 7,6, 0,3 mL de extrato, 1,5 mL 

de ácido tricloroacético a 10% e 0,5 mL de caseína 1%. Em seguida, estes tubos foram 

deixados em banho-maria a 37°C por 10 minutos e depois mantidos em repouso a temperatura 

ambiente por 10 minutos, antes de serem centrifugados a 7000 RPM por 5 minutos a 15°C e 

feita a leitura do sobrenadante no espectrofotômetro em comprimento de onda de 280 nm. 

Também foram preparados tubos da amostra com 0,1 mL de tripsina 0,5 mg.mL
-1

, 0,1 mL de 

tampão fosfato de sódio pH 7,6 e 0,3 mL de extrato. Em seguida, estes tubos foram deixados 

em banho-maria a 37°C por 10 minutos. Depois foram adicionados 0,5 mL de caseína 1% 

ainda com os tubos em banho-maria. Por último, foram adicionados 1,5 mL de ácido 

tricloroacético a 10% e os tubos mantidos em repouso a temperatura ambiente por 10 minutos, 

antes de serem centrifugados a 7000 RPM por 5 minutos a 15°C e feita a leitura do 

sobrenadante no espectrofotômetro em comprimento de onda de 280 nm. Para o cálculo da 

atividade enzimática, descontou-se a absorbância do branco da caseína da absorbância da 
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tripsina. Já para o cálculo da atividade enzimática com a amostra, descontou-se a absorbância 

do branco do extrato com caseína da absorbância da amostra com caseína. Se a atividade da 

tripsina com a amostra for menor do que a atividade da tripsina sozinha, significa que há 

inibidor na amostra, lembrando que 1 UIT (unidade de inibidor de tripsina) é definida como o 

decréscimo em 0,01 da absorbância em relação à atividade da enzima e é calculada pela 

Equação 11, onde AbsT significa absorbância média da tripsina, AbsBc absorbância média do 

branco da caseína, AbsA absorbância média da amostra e AbsBe c/c absorbância média do 

branco do extrato com caseína. Por último, corrigiu-se a concentração de inibidor de acordo 

com a diluição do extrato utilizado e expressou o resultado em %. 

 

    
                             

    
                                       (11) 

                                                      

4.8.1.17 Taninos totais e condensados 

 

O teor de taninos condensados foi determinado de acordo com Prince, Scoyoc e Butler 

(1978), com modificações recomendadas por Barcia et al. (2012), a saber: a 1 g de amostra 

moída, com auxílio de moinho de facas do tipo Willey, foram adicionados 50 mL de metanol, 

homogeneizado por 1 hora e filtrado em algodão ou filtro de papel. Do filtrado, foi retirado 1 

mL e misturado com 5 mL de solução de vanilina (1 g de vanilina solubilizado com metanol 

em balão volumétrico de 100 mL) e HCl (4 mL de ácido clorídrico dissolvidos com metanol 

em balão volumétrico de 100 mL), na proporção de 1:1, e deixado reagir por 15 minutos. Em 

seguida, a leitura foi feita em espectrofotômetro da marca Biospectro, modelo SP-220, com 

comprimento de onda de 500 nm. Os resultados foram expressos em mg de catequina por 100 

g de amostra. Como alguns lipídeos têm afinidade química com o metanol, a farinha de 

semente sem tegumento foi desengordurada antes com éter dietílico sob agitação por 30 

minutos e filtrada em papel de filtro para eliminar os lipídeos interferentes nessa análise. 

Por sua vez, o conteúdo de taninos totais foi estimado, de acordo com Reicher, 

Sierakowiski e Correa (1981). Quantidades específicas, para cada amostra de farinhas, foram 

adicionadas à água destilada e agitadas por 30 minutos, filtradas em papel filtro e 

centrifugadas. Em seguida, foram acrescentados aos extratos, água destilada, solução de 

Folin-Denis e solução saturada de carbonato de sódio. Depois de deixado reagir por 30 

minutos, foi realizada leitura, em espectrofotômetro (Biospectro SP-220), no comprimento de 

onda de 760 nm. Os resultados foram expressos em porcentagem. 
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4.8.1.18 Saponinas 

  

 A determinação qualitativa de saponinas foi realizada por medida de espuma, 

utilizando saponina marrom Merck-SBM (RUIZ, 1979; RIVERA-ROMERO, 1995). A 

amostra de farinha de semente sem tegumento foi desengordurada com clorofórmio e metanol 

antes de ser submetida à análise. 

 

4.8.2 Óleos brutos extraídos dos nibs de munguba fermentados e não fermentados 

 

4.8.2.1 Viscosidade 

  

 Para a determinação da viscosidade dos óleos brutos, utilizou-se um reômetro do tipo 

rotacional (Physica, MCR 101, Ostfildern, Alemanha), o qual possui um dispositivo que 

permite a variação da velocidade de rotação do cilindro interno de 0 RPM a 60 RPM e torque 

de 133 µN.m a 647 µN.m, dotado de adaptador para pequenas amostras para acondicionar os 

“chocolates” previamente fundidos. O spindle utilizado nas medidas foi o do tipo placa 

(especificação: PP50 – fluido com partículas) e trabalhou em taxa controlada de 300 1/s. O 

adaptador foi mantido a temperatura de 90°C durante os experimentos. Com os resultados 

obtidos e armazenados na memória do equipamento foram construídas curvas correlacionando 

a taxa de cisalhamento com a tensão de cisalhamento (IOCCC, 1973). Todas as análises 

foram realizadas em triplicata. 

 

4.8.3 “Chocomungus” em pó processados da torta de nibs fermentados e não fermentados 

 

 Todas as análises foram realizadas em triplicata e, a partir dos dados, foram estimados 

a média, o desvio padrão e o coeficiente de variação de cada variável experimental estudada. 

 

4.8.3.1 Índice de absorção de água (IAA) 

 

Para determinar IAA, foi utilizado o método elucidado por Santana (2005), com as 

seguintes adaptações: 2 g de “chocomungu” em pó foram suspensos em 25 mL de água 

destilada a 50°C, transferidos para tubo de centrífuga, previamente tarado, e homogeneizados. 

Em seguida, o tubo foi centrifugado a 2500 RPM.10 min
-1

. Depois, o sobrenadante foi vertido 
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em placa de petri, previamente tarada, e o tubo com o resíduo hidratado foi pesado em 

balança analítica. IAA foi calculado pela Equação 12. 

 

    
                             

                               
                                 (12) 

 

4.8.3.2 Índice de solubilidade em água (ISA) 

 

Para determinar ISA, foi utilizado o método elucidado por Santana (2005), com as 

mesmas adaptações feitas para determinar IAA. O sobrenadante foi levado, dentro de uma 

placa de petri e de peso conhecido, para estufa a 60°C por, aproximadamente, 15 horas. ISA 

foi calculado pela Equação 13. 

 

    
                             

                               
                                 (13) 

 

4.8.3.3 Índice de absorção de leite (IAL) 

 

Para determinar IAL, 2 g de “chocomungu” em pó foram suspensos em 25 mL de leite 

integral, transferidos para tubo de centrífuga, previamente tarado, e homogeneizados. Em 

seguida, o tubo foi centrifugado a 2500 RPM.10 min
-1

. Depois, o sobrenadante foi vertido em 

placa de petri, previamente tarada, e o tubo com o resíduo intumescido no leite foi pesado em 

balança analítica (ABREU, 2015). IAL foi calculado pela Equação 14. 

 

    
                             

                               
                                 (14) 

 

4.8.3.4 Índice de solubilidade em leite (ISL) 

 

Para determinar ISL, foi utilizado o método elucidado por Abreu (2015), com as 

mesmas adaptações feitas para determinar IAL. O sobrenadante foi levado, dentro de uma 

placa de petri e de peso conhecido, para estufa a 60°C por, aproximadamente, 15 horas. ISL 

foi calculado pela Equação 15. 

 

    
                             

                               
                                 (15) 
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4.8.3.5 Índice de absorção de óleo (IAO) 

 

Para determinar IAO, foi utilizado o método elucidado por Santana (2005), com as 

seguintes adaptações: 2 g de “chocomungu” em pó foram suspensos em 25 mL de óleo de 

soja a 25°C, transferidos para tubo de centrífuga, previamente tarado, e homogeneizados. Em 

seguida, o tubo foi centrifugado a 2500 RPM.10 min
-1

. Depois, o sobrenadante foi descartado 

e o tubo com o resíduo insolúvel no óleo foi pesado em balança analítica. IAO foi calculado 

pela Equação 16. 

 

    
                             

                               
                                 (16) 

 

4.8.3.6 Granulometria 

 

Para a distribuição granulométrica foi utilizada metodologia de Vissotto et al. (2006), 

só que foram utilizadas peneiras com aberturas diferentes (24, 32, 60 e 150 Tyler) mais o 

fundo. A quantidade de amostra utilizada foi de 100 g e as peneiras com a amostra foram 

levadas ao equipamento Granutest, com o reostato na posição 10, por um período de 5 

minutos. Na quantificação da massa retida nas peneiras, foi utilizada balança semianalítica.  

 

4.8.3.7 Inibidor de tripsina 

 

Foi realizada conforme descrito no subitem 4.8.1.16. 

 

4.8.4 “Chocomungus” em barras, nas versões amargo, ao leite e branco, fermentados e não 

fermentados  

 

 Todas as análises foram realizadas em triplicata e, a partir dos dados, foram estimados 

a média, o desvio padrão e o coeficiente de variação de cada variável experimental estudada. 

 

4.8.4.1 Índice de brancura 

  

 Este índice foi determinado através de colorímetro da marca Hunterlab, modelo 

Colorquest II, sendo que as leituras foram fornecidas de acordo com o sistema de coordenadas 
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CIELAB (L*, a* e b*), segundo Lohman e Hartel (1994). O índice de brancura (IB) foi 

calculado pela Equação 17. 

 

                          
   

                          (17) 

 

4.8.4.2 Tensão de ruptura (snap) 

  

 A tensão de ruptura ou, em inglês, snap test, foi determinada através de texturômetro 

da marca Stable Micro Systems, modelo TA-XT Plus, com o probe HDP/3PB – three point 

bend ring, seguindo metodologia proposta por Luccas (2001). As condições que foram 

utilizadas para esta análise são: dimensão dos tabletes igual a 8,2 x 2,5 x 0,7 cm, massa dos 

tabletes aproximadamente igual a 20 g, distância entre as bases do probe igual a 6 cm, 

velocidade de pré-teste igual a 3 mm.s
-1

, velocidade de teste igual a 1,7 mm.s
-1

 e velocidade 

de pós-teste igual a 10 mm.s
-1

. O resultado avaliado foi a força máxima de fratura aplicada no 

centro dos tabletes, expressa em Newton, obtida através do registro do gráfico força (Newton) 

x tempo (segundos). 

 

4.8.4.3 Viscosidade 

 

Foi medida conforme metodologia descrita no subitem 4.8.2.1, com algumas 

modificações: a variação da velocidade de rotação do cilindro interno de 0,762 RPM a 229 

RPM e torque de 448 µN.m a 1660 µN.m (“chocomungu” ao leite fermentado); velocidade de 

rotação 0,384 RPM a 115 RPM e torque de 236 µN.m a 2350 µN.m (“chocomungu” ao leite 

não fermentado); velocidade de rotação 0,769 RPM a 229 RPM e torque de 425 µN.m a 2900 

µN.m (“chocomungu” amargo fermentado); velocidade de rotação 0,385 RPM a 76,4 RPM e 

torque de 325 µN.m a 3610 µN.m (“chocomungu” amargo não fermentado); velocidade de 

rotação 0,763 RPM a 153 RPM e torque de 509 µN.m a 2120 µN.m (“chocomungu” branco 

fermentado); e velocidade de rotação 0,511 RPM a 76,4 RPM e torque de 1550 µN.m a 4830 

µN.m (“chocomungu” branco não fermentado). O spindle utilizado nas medidas foi o do tipo 

placa (especificação: PP25 – fluido com partículas) e trabalhou em taxa controlada de 300 1/s 

(“chocomungus” ao leite fermentado, ao leite não fermentado e amargo fermentado) e 200 1/s 

(“chocomungus” amargo não fermentado, branco fermentado e branco não fermentado). O 

adaptador foi mantido a temperatura de 70°C durante os experimentos. 
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4.8.4.4 Inibidor de tripsina 

  

 Foi realizada conforme descrito no subitem 4.8.1.16, utilizando-se amostras de 

“chocomungu” em barra amargo e ao leite desengorduradas com clorofórmio e metanol. Esta 

análise não foi realizada para a versão branco do “chocomungu” em barra, pois não há 

evidências científicas na literatura de presença de inibidores de tripsina em óleos extraídos de 

sementes 

 

 

4.9 Análise estatística 

 

 O delineamento experimental utilizado neste estudo foi o inteiramente casualizado 

(DIC). Para a análise e interpretação estatística, todos os dados foram submetidos à análise de 

variância (ANOVA). As médias foram comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 

significância (p<0,05). Histogramas foram construídos com os resultados obtidos. Todas as 

análises estatísticas foram realizadas utilizando o editor de planilhas Excel. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 Frações de munguba: casca, polpa, tegumento e sementes sem tegumento e 

suas farinhas 

 

  

5.1.1 Massa e dimensões das sementes com e sem tegumento 

 

As sementes (Figura 10) com tegumento têm, em média, comprimento, largura e 

espessura de 24,3, 33,7 e 25,0 mm, respectivamente, com massa média de 9,0 g; enquanto as 

sementes sem tegumento têm comprimento, largura e espessura médios de 19,6, 29,0 e 19,4 

mm, respectivamente, com massa média de 6,5 g (Tabela 5), comprovando que são quase 

circulares e angulosas. Estas variáveis são importantes para determinar o rendimento de um 

processo industrial com a munguba. 

 

 

Figura 10. Sementes frescas com tegumento (lado esquerdo) e tegumento da semente mais 

semente sem tegumento (lado direito).  
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Tabela 5. Dimensões e massa da semente com tegumento (SCT) e da semente sem tegumento 

(SST) de Pachira aquatica Aubl. 

Dimensões 

(mm) 

Média Máximo Mínimo DP** CV** (%) 

SCT* SST* SCT* SST* SCT* SST* SCT* SST* SCT* SST* 

C*** 24,3 19,6 32,9 26,7 15,1 9,8 3,5 3,5 14,4 17,8 

L*** 33,7 29,0 45,9 41,4 21,4 17,6 5,2 5,3 15,4 18,2 

E*** 25,0 19,4 37,3 25,7 18,3 8,4 3,0 3,3 12,0 17,2 

Massa (g) 9,0 6,5 12,4 9,0 5,0 4,1 2,2 1,2 24,9 19,3 

*SCT = semente com tegumento; e SST = semente sem tegumento. **DP = desvio padrão; e CV = coeficiente 

de variação. ***C = comprimento; L = largura; e E = espessura 

 

 Na caracterização morfológica das sementes de frutos de Pachira aquatica Aublet 

coletados no município de Areias-PB, Silva et al. (2012) encontraram comprimento, largura e 

espessura médios de 25,2 mm, 37,8 mm e 25,4 mm, respectivamente, com peso médio de 12,5 

g, resultados semelhantes aos encontrados no presente estudo. Além disso, Oliveira et al. 

(2007) ressaltaram que o conhecimento morfológico é imprescindível para compreender o 

desenvolvimento fisiológico e os processos de estabelecimento da planta em seu hábitat. Esse 

conhecimento auxilia, juntamente com outros fatores, na identificação botânica das espécies, 

sendo que as análises dos caracteres morfológicos de sementes contribuem para o estudo dos 

mecanismos de dispersão, sucessão e regeneração natural da espécie. Sendo assim, quanto 

mais conhecimentos sobre as espécies botânicas, maior difusão dos seus potenciais para o 

aproveitamento alimentar humano, assim como econômico. 

 Como qualquer fruto, o desenvolvimento fisiológico da munguba tem três fases depois 

da frutificação: crescimento, maturação e amadurecimento. Na primeira, o fruto aumenta de 

tamanho; na segunda, ele acumula carboidratos, tais como amido nas sementes e sacarose na 

polpa, e muitas outras mudanças bioquímicas se desencadeiam até que o fruto complete seu 

estádio de maturação; e depois disto, o processo de amadurecimento começa (SILVA et al., 

2012). 

 

5.1.2 Cor instrumental 

 

 As coordenadas colorimétricas (valores de L*, a* e b*) obtidas para as frações da 

munguba in natura (casca, polpa, tegumento e semente descascada) estão apresentadas na 

Tabela 6, como também os valores calculados que representam a pureza da cor marrom, que 
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são reconhecidos como importantes dados em eventos onde escurecimento enzimático e não 

enzimático, possivelmente, ocorrem, denominados browning index - BI.  

 

Tabela 6. Médias ± desvios padrões das coordenadas colorimétricas para as frações de 

Pachira aquatica Aubl.¹ 

Munguba e suas frações L* a* b* BI* 

Casca 13,35±2,92
B 

19,97±1,99
A 

21,65±3,52
AB 

744,32±59,51
A 

Polpa 76,93±5,97
A 

-0,56±0,32
B 

13,42±0,46
C 

17,10±1,44
C 

Tegumento 75,64±5,92
 A

 5,75±1,38
C 

24,64±2,82
A 

43,33±4,27
B 

Semente sem tegumento 77,40±7,08
 A

 2,44±0,88
BC 

19,89±1,71
B 

31,84±2,99
BC 

¹Letras diferentes na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de significância (p<0,05) 

*L = claridade; a = índice de vermelho; b = índice de amarelo; e BI = browning index 

 

 O valor de BI para a casca da munguba foi significativamente maior (744,32) do que 

as das demais frações, o que comprova a cor marrom pubescente da casca (OLIVEIRA et al., 

2007; SILVA et al., 2012; KINUPP; LORENZI, 2014). Somente a fração correspondente à 

polpa demonstrou menor intensidade (17,10) da produção enzimática de pigmentos escuros 

que promovem o escurecimento de frutas, como peroxidases e polifenoloxidases, embora não 

tenha sido significativamente diferente (p<0,05) da semente sem tegumento. Já os valores 

para o tegumento da semente e para a semente sem tegumento (43,33 e 31,84, 

respectivamente) confirmam a prevalência de reações de escurecimento enzimático 

desencadeadas pela exposição de ambas as frações ao oxigênio presente no ar atmosférico, 

após a abertura das mungubas (BUERA; LOZANO; PETRIELLA, 1986; MASKAN, 2001). 

 A Tabela 6 demonstra que o resultado de L* foi significativamente menor (13,35) para 

a casca, devido à cor marrom fosca característica desta fração, sendo os valores médios 

estatisticamente iguais na polpa, tegumento da semente e semente sem tegumento (p>0,05). O 

valor médio de L* para a casca da munguba, também, foi inferior ao reportado por Hernandéz 

e Hernandéz (2012), que mediram a cor das cascas de cupuaçu no seu estádio de climatério e 

obtiveram o resultado aproximadamente igual a 60. Esta diferença se justifica pelo fato desses 

autores terem removido os pilos marrons das cascas analisadas, deixando a parte amarelada 

descoberta das cascas de cupuaçu para a análise da cor instrumental. Para a polpa de 

munguba, o resultado de L* (76,93) está de acordo com o valor encontrado na polpa de cacau 

(68,98), conforme estudo realizado por Guimarães et al. (2014) com frutos de cacau de 

distintos genótipos e colhidos em épocas diferentes. Já o valor de L* obtido para o tegumento 
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da semente de munguba (75,64) foi significativamente maior do que o tegumento de 

amêndoas de cacau (34,62), relatado por Castro, Araújo e Gonçalves (2019). Quando o fruto 

da P. aquatica abre espontaneamente para dispersão das sementes e, por conseguinte, 

perpetuação da espécie, uma das transformações evidenciada é quanto à mudança da 

tonalidade clara do tegumento das sementes para ferrugínea, devido à produção de pigmentos 

escuros por reações enzimáticas estritamente dependentes do oxigênio (OLIVEIRA et al., 

2007; SILVA et al., 2012; KINUPP; LORENZI, 2014). No entanto, este presente estudo 

preconizou a coleta dos frutos de P. aquatica antes de liberarem suas sementes no solo para 

evitar sua contaminação, fator que influenciou diretamente no alto valor de L* reportado para 

o tegumento da semente. Quanto à semente sem tegumento de munguba, o valor para L* foi 

de 77,40, diferente do relatado por Silva et al. (2020), que avaliaram a coordenada L* na 

semente descascada e crua de munguba, cujo dado foi de 90,16. Esta diferença se deu por 

conta do escurecimento causado pela exposição da amostra ao oxigênio durante a análise de 

cor instrumental. 

 Para a coordenada a*, apresentada na Tabela 6, que indica a zona de variação entre o 

verde e o vermelho do espectro, a casca da munguba obteve o resultado (19,97) 

estatisticamente diferente (p<0,05) das demais frações. Esse número está associado com a cor 

laranja intensa do espectro, que corresponde à mesma região da casca do cupuaçu analisado 

por Hernandéz e Hernandéz (2012). Já a polpa da munguba apresentou resultado (-0,56) 

estatisticamente igual (p>0,05) ao da semente sem tegumento. Por isto, os resultados, que 

variam de -0,31 a 2,27 e foram obtidos por Guimarães et al. (2019) ao medirem a coordenada 

a* do espectro colorimétrico da polpa de frutos de cacau, corroboram com o dado obtido na 

análise da polpa de munguba neste trabalho. O tegumento da semente de P. aquatica (5,75) 

foi estatisticamente diferente da casca e da polpa do fruto (p<0,05), porém estatisticamente 

igual à semente sem tegumento (p>0,05) e semelhante ao obtido em tegumento de amêndoas 

de cacau (a* = 5,38) avaliadas por Castro, Araújo e Gonçalves (2019). Quanto ao resultado 

encontrado neste estudo para a semente sem tegumento da munguba (2,44), este condiz com 

os dados relatados por Silva et al. (2020) e Lopes et al. (2017) com sementes de P. aquatica – 

0,12 e 8,89, respectivamente. 

 Já para a coordenada b*, também apresentada na Tabela 6 e que indica a zona de 

variação entre o azul e o amarelo do espectro, as frações casca e tegumento da semente de P. 

aquatica não tiveram diferença estatística entre si (p>0,05) e, tampouco, entre a casca e a 

semente sem tegumento do fruto (p>0,05). O valor de b* para a casca da munguba foi de 

21,65 e está relacionado com a cor amarela. Esta associação foi feita, também, por Hernandéz 
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e Hernandéz (2012) ao medirem as alterações no atributo cor da casca do cupuaçu, no intuito 

de utilizá-la como variável do controle de qualidade durante o desenvolvimento do fruto. Para 

a polpa da munguba, houve diferença estatística do valor de b* (13,42) se comparado com as 

demais frações da P. aquatica (p<0,05), porém foi semelhante ao valor de b* na polpa de 

cacau (7,67) relatado por Guimarães et al. (2019). Isto comprova, juntamente com os valores 

de L* e a*, que a polpa da munguba possui coloração amarela esverdeada. O tegumento da 

semente de P. aquatica obteve o maior valor de b* (24,64) entre as amostras analisadas, 

sendo, também, superior ao valor encontrado no tegumento de amêndoa de cacau (b* = 9,19), 

conforme reportado por Castro, Araújo e Gonçalves (2019). Isto confirma que as mungubas 

foram coletadas um pouco antes da deiscência, preservando assim a coloração amarela 

esbranquiçada do tegumento das sementes. Quanto à coloração das sementes sem tegumento, 

o valor médio de b* (19,89) está de acordo com o dado (21,66) apresentado por Silva et al. 

(2020), que avaliaram a coordenada b* de sementes cruas, cozidas e torradas de munguba sem 

tegumento. Neste trabalho, os valores de L*, a* e b* das sementes sem tegumento da P. 

aquatica corresponderam à coloração verde parda, pois ao remover o tegumento das 

sementes, elas começaram, possivelmente, a escurecer. Entretanto, esta alteração na cor do 

alimento foi menos intensa do que a relatada por Lopes et al. (2017), cujo valor da 

coordenada b* para farinha de amêndoas secas e sem tegumento de munguba foi de 34,86. 

Isto sugere que o calor em processos de secagem e torrefação pode elevar o valor de b*, 

comportamento característico de reação de Maillard em castanhas e amêndoas com alto teor 

de carboidratos. 

 

5.1.3 Firmeza 

  

 O desenvolvimento fisiológico em que a munguba se encontra é estabelecido de forma 

indireta pela firmeza, através da resistência mecânica. Esta resistência está relacionada com o 

amolecimento da polpa e a estrutura morfológica da semente integral, características físicas 

perceptíveis, especialmente pelo tato, e que se relacionam com a deformação, perfuração ou 

fluxo do alimento, mediante aplicação de uma força (CHITARRA; CHITARRA, 2005). A 

Figura 11 mostra as curvas de firmeza obtidas no texturômetro para a polpa e a semente com 

tegumento de Pachira aquatica Aubl., mostrando os picos de força exercida pelo pino do 

equipamento para penetrar as amostras analisadas. 
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Figura 11. Curvas de firmeza para a polpa e a semente com tegumento de Pachira aquatica 

Aublet, mostrando os picos de força da polpa (F1máxima) e da semente (F2máxima) analisadas. 

  

 Obteve-se 35,10 Newton para firmeza da polpa de munguba, demonstrando a sua 

característica fibrosa e rígida, sendo parecida com o resultado de firmeza encontrado, após 4 

dias de armazenamento, para gomos de jaca tratados com aditivos químicos e 1-

metilciclopropeno (aproximadamente, 30 Newton), conforme estudo realizado por Vargas-

Torres et al. (2017). Isto pode ser explicado pelo fato das mesmas mudanças bioquímicas 

ocorrerem ao longo do amadurecimento da munguba e da jaca. Já para firmeza da semente 

com tegumento foi obtido o valor médio de 12,85 Newton, também demonstrando o seu 

aspecto fibroso e rígido, sendo similar ao resultado encontrado (11,65 Newton) para 

amêndoas de cacau da variedade Forasteiro, com 22% de umidade, provenientes da Indonésia, 

segundo estudo realizado por Andasuryani et al. (2016). Isto se deve pelo fato de que as 

sementes de cacau, também, possuem dois cotilédones crassos e dobrados sobre o eixo 

hipocótilo-radicular. 

 

5.1.4 Atividade de água (aw) e umidade da casca, polpa, tegumento e semente sem 

tegumento da munguba in natura 

 

 As médias para umidade e atividade de água das frações da munguba estão 

apresentadas na Tabela 7. 
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Tabela 7. Conteúdo de umidade (base úmida) e atividade de água (aw) para as frações de 

Pachira aquatica Aubl. in natura analisadas.¹ 

Conteúdo de umidade (% base úmida) 

Munguba e suas frações Média DP* CV* (%) 

Casca 90,66
A 

0,20
 

0,22
 

Polpa 88,56
A 

0,51 0,57 

Tegumento 83,21
B 

0,57 0,70 

Semente sem tegumento 91,92
A 

0,20 0,22 

(aw) Atividade de água (24,0 – 25,5°C) 

Munguba e suas frações Média DP* CV* (%) 

Casca 0,994
A 

0,001 0,101 

Polpa 0,991
AB 

0,001 0,101 

Tegumento 0,987
B 

0,001 0,058 

Semente sem tegumento 0,988
B 

0,001 0,309 

¹Letras diferentes na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de significância 

(p<0,05). *DP = desvio padrão; e CV = coeficiente de variação 

 

 De acordo com os resultados apresentados na Tabela 7, pode-se afirmar que apenas a 

fração tegumento da semente de munguba teve correlação entre umidade e atividade de água, 

já que ambas variáveis tiveram o menor valor comparado com os dados obtidos para as 

demais frações analisadas. Isto pode ser justificado pelo fato do coeficiente de variação 

calculado ter sido o menor para esta amostra dentre as estudadas. No entanto, a aw do 

tegumento de sementes fermentadas de cacau foi menor (0,660) do que a do tegumento in 

natura das sementes de P. aquatica (0,987), pois, segundo Sandoval et al. (2019), ao longo do 

processo fermentativo das sementes de cacau são produzidos metabólitos com elevada 

capacidade de adsorção de água no tegumento e no endosperma destas sementes, fazendo com 

que a água livre não esteja disponível para o desenvolvimento de microrganismos 

contaminantes e patogênicos. A maioria das bactérias e fungos não cresce em alimentos com 

aw menor do que 0,800. Para alimentos com baixa atividade de água, o BI, discutido 

anteriormente, aumenta de forma linear com o aumento do teor de água livre, atingindo o 

valor máximo no intervalo de aw entre 0,700 e 0,750 (6-8% de umidade). O teor de água livre 

afeta, também, a taxa de rancificação hidrolítica em sementes oleaginosas – este tipo de 



 57 

oxidação lipídica é tipicamente menor quando a aw está entre 0,250 e 0,350 (3-4% de 

umidade) e aumenta acima ou abaixo deste intervalo. 

 

5.1.5 pH, teor de sólidos solúveis e acidez total titulável das farinhas da casca, polpa, 

tegumento e semente sem tegumento secos 

 

 As médias para o pH, a acidez total titulável (ATT) expressa em porcentagem e em 

porcentagem de ácido oxálico (AO) e o teor de sólidos solúveis (SS) das farinhas da munguba 

estão apresentadas na Tabela 8. 

 

Tabela 8. Médias ± desvios padrões do pH, ATT, AO e SS das farinhas das frações de P. 

aquatica Aubl.¹ 

Farinhas das frações de munguba pH ATT* AO* SS* 

Casca 5,97±0,11
A 

1,13±0,09
B 

0,53±0,04
B 

24,9±2,1
B
 

Polpa 5,57±0,04
A
 1,62±0,22

B
 0,75±0,10

B 
38,3±3,2

A
 

Tegumento 4,92±0,06
A
 3,27±0,13

A
 1,52±0,06

A 
12,0±0,9

C
 

Semente sem tegumento 5,28±0,03
A
 1,02 ± 0,04

B
 0,48±0,02

B 
19,4±0,5

BC
 

¹Letras diferentes na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de significância 

(p<0,05). *ATT = acidez total titulável expressa em %; AO = acidez total titulável expressa em % de ácido 

oxálico; e SS = teor de sólidos solúveis expresso em ° Brix 

 

 Conforme dados apresentados na Tabela 8, não houve diferenças significativas no pH 

das farinhas analisadas, porém houve diferença nos teores de sólidos solúveis. 

 A acidez total titulável e o pH são variáveis que definem a acidez de uma amostra e 

afetam nos métodos de conservação do produto. Baixo pH e alta acidez são desejáveis pela 

indústria de alimentos, pois retardam a cinética enzimática e a proliferação de microrganismos 

(HOFFMANN, 2001). Os resultados de acidez total titulável das farinhas investigadas neste 

trabalho estão de acordo com os limites vigentes para farinha de trigo na legislação brasileira, 

sendo de, no máximo, 4% (BRASIL, 1978). 

 Santos et al. (2014) estudaram sementes de cultivares distintos de mamão, para o fim 

de aproveitar economicamente a farinha das sementes secas no desenvolvimento e/ou 

enriquecimento nutricional de alimentos processados, e obtiveram pH de 5,56 e 5,27, perto 

dos resultados encontrados para as farinhas da polpa (5,57) e da semente sem tegumento 

(5,28) de munguba (Tabela 8). 
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 Dados inferiores foram reportados por Queiroz et al. (2012) ao investigarem sementes 

de lichia cruas (0,29% de acidez total titulável) e após secagem a 45°C (0,23% de acidez total 

titulável). 

 A acidez total titulável também foi expressa em ácido oxálico. Este ácido, também 

conhecido como oxalato, é considerado um fator que reduz a biodisponibilidade de cálcio no 

corpo humano, sendo a dose letal 1,5%. Desta forma, a única farinha que apresentou 

toxicidade foi a do tegumento da semente da munguba (1,52%), de acordo com a Tabela 8. 

Isto pode ser justificado pelo fato de a secagem a 40°C/32 horas desta fração não ter 

contribuído para a redução desta substância tóxica. Este fator é responsável pela 

hiperoxalúria, com formação de cálculos de oxalato de cálcio nos rins (HIGASHIJIMA et al., 

2020). 

 O cacau é outro alimento que possui 0,5% de ácido oxálico, próximo ao teor 

determinado na farinha da semente descascada da munguba, 0,48% (HIGASHIJIMA et al., 

2020). 

 Os teores de sólidos solúveis das farinhas analisadas variaram de 12,0° Brix a 38,3° 

Brix (Tabela 8). Esta propriedade intrínseca dos alimentos é usada na indústria de alimentos 

para controlar a qualidade de um produto, a qual aponta a soma de todos os sólidos 

dissolvidos em água, incluindo açúcares e ácidos orgânicos. 

 As amostras de farinha de casca, polpa e semente sem tegumento de munguba secas 

tiveram teores de sólidos solúveis maiores (Tabela 8) do que as médias obtidas para os 

extratos de amêndoas de cupuaçu elaborados em diferentes temperaturas de extração e 

armazenados ao longo de 28 dias (10,8° Brix a 15,3° Brix) (PINHEIRO, 2013). 

  

5.1.6 Composição proximal das farinhas das frações de munguba secas 

  

 A Tabela 9 mostra os resultados da composição proximal das farinhas da casca, polpa, 

tegumento e semente sem tegumento da munguba secas. 
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Tabela 9. Médias ± desvio padrão da umidade (%), cinzas (%), proteína bruta (%), lipídeos 

totais (%) e carboidratos totais (%) expressas em base seca, como também os valores 

calóricos totais (VCT) (kcal.100g
-1

) das farinhas da casca (FC), polpa (FP), tegumento (FT) e 

semente sem tegumento (FSST) da munguba secas.¹ 

 FC* FP* FT* FSST* 

Umidade (%) 6,99 ± 0,47
B 

9,06 ± 0,34
AB 

12,21 ± 0,40
A 

4,84 ± 0,16
B 

Cinzas (%) 5,84 ± 0,22
B 

 13,40 ± 0,35
A 

 3,99 ± 0,07
B
 4,75 ± 0,15

B 
 

Protídeos (%) 6,10 ± 0,24
BC 

 9,61 ± 0,26
A 

 3,60 ± 0,18
C
 8,29 ± 0,19

AB 
 

Lipídeos (%) 0,85 ± 0,05
C
 1,51 ± 0,10

C
 3,88 ± 0,16

B 
53,47 ± 1,21

A 

Carboidratos (%) 80,22 ± 0,61
A 

66,42 ± 0,61
B 

76,32 ± 0,75
AB 

28,65 ± 1,28
C 

VCT (kcal.100g
-1

) 352,57 ± 2,37
B 

319,03 ± 2,55
C 

350,81 ± 1,54
B 

628,98 ± 7,53
A 

¹Letras diferentes na mesma linha diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de significância (p<0,05). 

*FC = farinha da casca; FP = farinha da polpa; FT = farinha do tegumento; e FSST = farinha da semente sem 

tegumento 

 

 Conforme a Tabela 9, os dados de umidade variaram de 12,21% para FT a 4,84% para 

a FSST. Elevadas porcentagens de umidade facilitam a senescência de frutas. Na legislação 

brasileira, o limite máximo de umidade para a farinha de trigo é de 15% (BRASIL, 2005). 

Neste trabalho nenhuma das amostras estudadas atingiu resultados superiores ao limite 

estabelecido pela legislação.  

 A farinha da semente sem tegumento da munguba seca (4,84%) obteve resultado 

semelhante aos relatados por Rabêlo et al. (2008) em pesquisa feita com amêndoas de pequi 

secas (70°C/60 minutos) e torradas a 130°C/45 minutos, com umidade na faixa de 4,27% a 

3,60%. 

 O teor de cinzas foi significativamente maior na farinha da polpa de munguba 

submetida à secagem a 40°C/32 horas (13,40%). Este método de secagem da polpa foi 

eficiente para o acréscimo do seu teor de cinzas, enquanto as demais farinhas tiveram 

resultados estatisticamente iguais. As cinzas compõem a parte mineral dos alimentos, a qual 

cumpre papéis importantes no metabolismo dos animais e do homem. Segundo Gondim et al. 

(2005), as principais fontes alimentícias de minerais são as frutas. 

 Nas farinhas das frações de munguba secas, os valores de carboidratos obtidos 

oscilaram de 28,65% a 80,22%. Sabendo que a Ingestão Dietética de Referência (IDR) de 

carboidratos para adultos é de 130 g/dia, o consumo de 100 g de FC, FP ou FT, que foram 

elaboradas a partir da secagem das frações, separadamente, a 40°C/32 horas, equivale a 
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elevado consumo de carboidratos, com aproximadamente 61,71%, 51,09% e 58,71%, 

respectivamente (IOM, 2005). Os carboidratos representam mais de 90% da matéria seca dos 

vegetais e fornecem energia depois de metabolizados pelos organismos (BEMILLER; 

HUBER, 2010). 

 Santos (2009), ao caracterizar a semente de jaca, obteve na farinha da semente seca a 

50°C/24 horas 39,20% de carboidratos. Esses teores de carboidratos totais foram superiores 

aos encontrados nas sementes sem tegumento de munguba, 28,65%, cuja diferença pode ser 

justificada pelo fato de estas frutas fazerem parte de famílias botânicas distintas, Malvaceae e 

Bombacaceae. 

 As farinhas da casca, polpa e tegumento mostraram reduzidos teores de lipídeos, sendo 

a secagem fator limitante para a concentração destes nutrientes. Contudo, a maior quantidade 

de lipídeos foi encontrada na amostra FSST (53,47%). Menores quantidades de lipídeos em 

frutas são característica esperada para conferir estabilidade à farinha, enquanto que maiores 

quantidades de óleos facilitam a rancidez do produto, o que propicia sua perda e baixa vida 

útil (SILVA, 2005). Segundo Azevedo (2001), a amêndoa de cupuaçu apresentou teor de óleo 

na faixa de 50% a 63% e a amêndoa de cacau percentual de óleo de 48% a 60%, valores 

muito próximos ao relatado para a farinha de semente sem tegumento da munguba no 

presente trabalho. 

 O teor de proteínas variou de 3,60% a 9,61%. Notou-se que a amostra FSST obteve 

8,29% de proteína bruta, valor inferior ao identificado em sementes de jaca secas a 50°C/24 

horas (12%), em sementes de maracujá secas a 40°C (12,57%) e em sementes de buriti e 

araticum secas a temperatura ambiente (11,21% e 12,25%, respectivamente) (SANTOS, 2009; 

JORGE et al., 2009; LUZIA, 2012). 

 Dados de VCT parecidos com os encontrados nesta pesquisa para as amostras FC, FP 

e FT foram relatados por Queiroz et al. (2015) em estudo de farinhas de cascas e sementes de 

lichia, as quais demonstraram elevado valor calórico, sendo, 343,04 kcal e 397,66 kcal, 

respectivamente. 

 Os VCT das farinhas analisadas estiveram na faixa de 319,03 kcal a 628,98 kcal, nas 

amostras FP e FSST, respectivamente. Estes resultados revelaram que as farinhas das frações 

secas de munguba são excelentes fontes de energia, principalmente, a amostra FSST, por 

possuir maior VCT.  
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5.1.7 Compostos antinutricionais: compostos cianogênicos, inibidores de tripsina, taninos 

totais e condensados e saponinas 

  

 A Figura 12 mostra o resultado qualitativo do teste de Guignard para presença de 

compostos cianogênicos em casca, polpa, tegumento e semente sem tegumento de munguba in 

natura, como também de semente de ameixa. O uso da semente de ameixa nesta análise se 

justifica devido à evidência científica da presença destes fatores relatada em trabalhos científicos, 

sendo considerada, portanto, um branco para esta análise. 

 

 

Figura 12. Teste de Guignard para AMEIXA = semente de ameixa, S = semente sem 

tegumento de munguba, P = polpa de munguba, CS = tegumento da semente de munguba e C 

= casca de munguba. 

 

 A análise de toxicidade das frações frescas de munguba revelou resultados negativos 

para compostos ou glicosídeos cianogênicos (Figura 12). Em investigação da presença destes 

compostos em sementes de cagaita e mangaba, Fonseca et al. (2013) demonstraram respostas 

negativas para glicosídeos cianogênicos. 

 A coloração avermelhada na semente de ameixa in natura, Figura 12, manifestou 

presença de glicosídeos cianogênicos. O teste de Guignard foi feito apenas nas frações 

frescas, haja vista que a secagem em desidratador pode inativar a toxicidade destes 

compostos. Em alimentos, como a mandioca e sementes de pêssego, ameixa, cereja, damasco 

e outras frutas, existem os glicosídeos cianogênicos, que nestes alimentos e/ou fração semente 

nas suas formas integrais, não possuem efeitos tóxicos, porém, quando a célula vegetal é 
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machucada, golpeada ou perfurada, reações enzimáticas são desencadeadas, as quais 

convertem estes compostos no ácido cianídrico (HCN), substância altamente tóxica 

(ARAÚJO, 2011). O ácido cianídrico, quando ingerido, pode causar morte por inibição da 

respiração celular, com a ingestão de 0,5 mg/kg a 3,5 mg/kg de peso corpóreo 

(MONTGOMERY, 1969; CAROD-ARTAL, 2003). Logo, pode-se afirmar que o consumo da 

munguba é considerado seguro, já que não foram detectados glicosídeos cianogênicos em 

nenhuma de suas frações analisadas.  

 Na Tabela 10 estão apresentados os teores médios de inibidores de tripsina (UIT/mg) 

nas amostras de farinhas das frações de munguba secas a 40°C/32 horas. 

 

Tabela 10. Teores médios ± desvio padrão de inibidores de tripsina (UIT/mg) das farinhas 

das frações de munguba secas a 40°C/32 horas.¹ 

 FC* FP* FT* FSST* 

Inibidores de tripsina (UIT/mg) Ausência 1,70±0,05
A 

Presença
 

1,97±0,80
A 

¹Letras diferentes na mesma linha diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de significância (p<0,05). 

*FC = farinha da casca; FP = farinha da polpa; FT = farinha do tegumento; e FSST = farinha da semente sem 

tegumento 

 

 Inibidores de proteases, no trato intestinal, reduzem a atividade da tripsina, enzima 

responsável pela digestão das proteínas e levam ao aumento na produção de enzimas pelo 

pâncreas, causando hipertrofia ou sobrecarga de trabalho deste órgão (LIENER, 1994). 

Inibidores de proteases são termolábeis, ou seja, são inativados pelo calor. Entretanto, alguns 

trabalhos afirmam que métodos de conservação pelo calor podem não ser suficientes para a 

inativação completa desses inibidores. 

 Sgarbieri e Whitaker (1982) apontam que inibidores de tripsina têm estrutura 

compacta, devido ao grande número de ligações dissulfídicas em sua molécula. Por 

conseguinte, estes fatores antinutricionais demonstram alguma resistência ao emprego do 

calor. Sua estabilidade varia em função da temperatura, tempo de aquecimento, tratamento 

térmico utilizado, tamanho da molécula, atividade de água e estrutura química da molécula do 

inibidor (CARVALHO et al., 2002). 

 Em estudo com grãos de soja geneticamente modificados, Cardoso et al. (2007) 

reportaram que, com o aquecimento, a atividade inibitória abaixou drasticamente nos 

primeiros minutos e, à medida que o tempo de exposição ao calor foi aumentando, a queda da 

atividade foi mais tênue. 
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 Felix (2005) provou que a torrefação em forno convencional foi eficiente na inativação 

de inibidores de tripsina em grãos de soja, os quais demonstraram 3,43%, 3,45%, 4,45%, 

4,25% e 4,29%, sendo os tratamentos utilizados, respectivamente: secagem em estufa e 

torrefação por 10 minutos, secagem em estufa e torrefação por 15 minutos, torrefação por 45 

minutos, torrefação por 50 minutos e torrefação por 60 minutos. 

 Embora os inibidores de tripsina sejam bastante estáveis, os teores obtidos nas farinhas 

das frações de munguba foram inferiores (Tabela 10) àqueles encontrados por Felix (2005) 

em grãos de soja secos e/ou torrados, sobretudo na FC, que demonstrou ausência de 

inibitórios. Isto, também, comprova que a secagem a 40°C/32 horas das frações foi eficiente 

no controle destes fatores antinutricionais, exceto para o tegumento da semente, no qual não 

foi possível quantificar estes inibidores, pois a atividade da tripsina junto ao extrato desta 

amostra foi praticamente anulada em todas as repetições realizadas no laboratório, podendo 

inferir que esta amostra contém alta concentração de substâncias inibitórias desta enzima. 

Logo, a farinha do tegumento não é alimento seguro para o consumo humano. 

 As concentrações médias de taninos (%) nas amostras de farinhas das frações de 

munguba secas a 40°C/32 horas estão mostradas na Tabela 11. 

 

Tabela 11. Concentrações médias ± desvio padrão de taninos totais (%) e condensados (%) 

das farinhas das frações de munguba secas a 40°C/32 horas.¹ 

 FC* FP* FT* FSST* 

Taninos totais (%) 0,86±0,03
A 

1,56±0,05
A 

27,80±3,22
C 

4,00±0,08
B 

Taninos condensados (%) ND** ND** 98,71±2,50 ND** 

¹Letras diferentes na mesma linha diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de significância (p<0,05). 

*FC = farinha da casca; FP = farinha da polpa; FT = farinha do tegumento; e FSST = farinha da semente sem 

tegumento. **ND = não detectável pela metodologia de Prince, Scoyoc e Butler (1978), com modificações 

recomendadas por Barcia et al. (2012) 

 

 Os taninos têm sido estudados pela sua capacidade de complexar nutrientes, a qual 

provoca a redução da biodisponibilidade de proteínas, aminoácidos, carboidratos, vitaminas e 

minerais, como também pelo seu papel como antioxidante, dependendo da sua concentração 

no alimento (CHUNG et al., 1998).  

 Os taninos estão presentes em frutas, os quais consistem em compostos fenólicos, de 

alto peso molecular, que precipitam proteínas, incluindo proteínas salivares da boca, logo, são 

considerados compostos antinutricionais (ROCHA et al., 2011). São classificados em dois 
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tipos: hidrolisáveis (galotaninos, elagitaninos) e condensados (não hidrolisáveis). Os 

hidrolisáveis são facilmente hidrolisados na presença de ácidos, álcalis ou enzimas e os 

condensados são resistentes à hidrólise (GILANI; COCKELL; SEPEHR, 2005). Taninos 

condensados constituem a fração fibra alimentar dos alimentos e, assim, são indigeríveis ou 

pobremente digeríveis (BARTOLOMÉ et al., 1995). 

 Segundo Albuquerque et al. (2017), os teores de 58,28% de taninos condensados 

determinados no extrato hidroetanólico da casca fresca de pinhão estão inclusos no valor de 

1,35% dos taninos totais quantificados no mesmo extrato. Isso sustenta o fato do valor de 

taninos condensados na farinha do tegumento da semente de munguba ter sido maior do que o 

valor de taninos totais. 

 Entretanto, não foi possível quantificar as concentrações de taninos condensados nas 

amostras FC, FP e FSST, mesmo estas amostras sendo submetidas à degradação pelo calor 

durante a secagem das frações da munguba. Exceto, no caso da fração tegumento, cujos 

taninos condensados se mantiveram intactos, constituindo o tipo majoritário de taninos desta 

fração investigada (Tabela 11). Esta classe de taninos, que foi determinada em grande 

quantidade na farinha do tegumento, pode ser considerada o fator responsável por inibir a 

ação da enzima tripsina no ensaio desta amostra com caseína. 

 Resultados de taninos totais, semelhantes ao das amostras FC, FP e FSST (Tabela 11), 

foram determinados em amêndoas de pequi, cujas amostras cruas tiveram 1,21% de taninos e, 

quando torradas, (270ºC/15 minutos) passaram a ter 1,17% (DAMIANI et al., 2013). Também 

a influência do tratamento térmico sobre a concentração de taninos totais foi comparada em 

grãos de soja, cujas amostras in natura apresentaram 11,34% de taninos e, após torradas 

(180°C/20 minutos), o teor foi de 9,70%. Já em grãos de soja cozidos por 30 minutos foram 

obtidos 3,03% e quando submetidos ao cozimento por 60 minutos passaram a ter 2,96%. 

Neste caso, a ebulição reduziu as concentrações de taninos, provavelmente, pela hidrólise de 

ligações fenólicas e a solubilização desses compostos na água de cocção (YANG; HSU; 

YANG, 2014).  

 Em contrapartida, deve-se lembrar de que os taninos possuem atividade antioxidante, 

quando em concentração de até 5% nos alimentos, acima deste valor os taninos passam a ter 

papel antinutricional (SILVA; SILVA, 1999). Espinoza et al. (2015) extraíram e 

determinaram taninos de sementes de uva e maçã, os quais mesmo depois de sofrerem 

oxidação, revelaram atividade antioxidante. Observou-se, na Tabela 11, que as farinhas de 

casca, polpa e semente sem tegumento de munguba demonstraram concentrações de taninos 

menores do que 5%. Por outro lado, a farinha do tegumento revelou concentração muito 
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maior do que esse limite, sendo assim considerado fator antinutricional, mas existe 

aplicabilidade industrial, como no curtimento de couros e em fábricas cervejeiras (JUNIOR; 

VIEIRA; FERREIRA, 2009; GONDIM; MARINHO; CONCEIÇAO, 2015). 

 A Figura 13 mostra o resultado qualitativo e quantitativo da medida de espuma para 

saponinas em farinhas da casca, polpa, tegumento e semente sem tegumento de munguba 

secas. 

  

 

Figura 13. Medida de espuma em B = tubo branco, C = farinha da casca de munguba, CS = 

farinha do tegumento de munguba, S = farinha da semente sem tegumento e desengordurada 

de munguba e P = farinha da polpa de munguba. 

 

 Os efeitos antinutricionais das saponinas estão relacionados à sua complexação com 

minerais, como ferro e zinco, reduzindo a sua biodisponibilidade. Também influenciam na 

absorção de carboidratos, lipídeos e proteínas, além de inibirem a ação de enzimas digestivas 

(HIGASHIJIMA et al., 2020). 

 Maradini (2014) avaliou os fatores antinutricionais de quinoa da variedade BRS 

Piabiru, adaptada às condições edafoclimáticas do Cerrado, e demonstraram a presença de 

saponinas em maior quantidade do que na variedade Real, importada do Peru. Segundo o 

autor, é necessária a remoção destes fatores para melhorar o gosto e a aceitação da farinha 

integral de quinoa pelo consumidor brasileiro. Os métodos para remoção aplicados pelo autor 

e que mostraram eficiência na redução das saponinas foram: maceração, cozimento, fervura 

em água e lavagem em água corrente. 

 As farinhas das frações da munguba secas analisadas neste estudo não formaram 

espuma depois de os conteúdos dos tubos terem sido agitados e de permanecerem em repouso 

por 5 minutos. Em relação a este fator, o consumo destas farinhas é considerado seguro ao 

homem, pois não foram detectadas saponinas em nenhuma das amostras avaliadas. 
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5.2 Óleos brutos extraídos dos nibs de munguba fermentados e não 

fermentados 

 

5.2.7 Viscosidade 

  

 No início, a tensão de cisalhamento é considerada como a tensão de mudança entre 

fases sólido-elástica e líquido-viscoso, mas esta transição normalmente acontece num 

intervalo de tensão, durante o qual o material manifesta comportamentos elástico e viscoso. 

Um óleo, como os processados de acordo com o diagrama de fluxo da Figura 8, flui apenas 

quando essa tensão for capaz de romper a matriz contínua. A tensão de cisalhamento inicial 

define o processo de contração durante a produção, armazenamento e transporte e determina a 

funcionalidade do produto final (WILSON et al., 1993; LIDDELL; BORGER, 1996). 

 A Tabela 12 apresenta os resultados obtidos de tensão de cisalhamento e de 

viscosidade aparente para óleo extraído de semente fermentada sem tegumento (OF) e óleo 

extraído de semente não fermentada sem tegumento (ONF), aplicando-se o spindle do tipo 

placa PP50 e as diferenças estatísticas entre estas amostras. 

 

Tabela 12. Parâmetros reológicos de tensão de cisalhamento e de viscosidade aparente 

encontrados para óleos de semente de munguba fermentada e não fermentada com spindle do 

tipo placa PP50.¹
 

 Tensão de cisalhamento* Viscosidade aparente* 

OF** 32,06±10,36
A 

0,30±0,23
A 

ONF** 2,79±1,65
B 

0,02±0,00
B 

¹Letras diferentes na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 

significância (p<0,05). *Unidade tensão de cisalhamento = Pa; e unidade viscosidade aparente 

= Pa.s. **OF = óleo extraído de semente fermentada; e ONF = óleo extraído de semente não 

fermentada 

 

 Notou-se que, através da análise de variância (Tukey), foi identificada diferença 

significativa (p<0,05) entre os dois tratamentos para tensão de cisalhamento e viscosidade.  

 Os valores encontrados para a amostra OF foram maiores do que os encontrados para a 

amostra ONF, o que pode ser justificado pelo emprego da fermentação das sementes de 

munguba que induz a formação de uma estrutura floculada a partir dos metabólitos 

produzidos pelos microrganismos, tornando o óleo mais resistente ao escoamento e mais 
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viscoso (FREIRE; MANCINI-FILHO; FERREIRA, 2013). Isto demonstra que a tensão de 

cisalhamento inicial deve ser maior para transportar o óleo bruto fermentado, elevando assim 

o custo de produção. Já a viscosidade aparente maior determina as características de fluxo do 

óleo bruto depois de começar a escoar, por exemplo, durante o seu bombeamento. 

 Teixeira (2014) ao analisar emulsões elaboradas com óleo de cupuaçu e diferentes 

tensoativos comerciais adicionados em proporções distintas obteve tensões iniciais de 

cisalhamento inferiores às tensões das amostras OF e ONF analisadas neste estudo. Com 

relação à viscosidade aparente, a emulsão T60B com óleo de cupuaçu, 1,5% m/V de Tween 

60 (tensoativo) e avaliada na taxa de cisalhamento 100 1/s teve valor de 0,18 Pa.s, resultado 

menor do que o da amostra OF. Já a emulsão T85B com óleo de cupuaçu, 1,5% m/V de 

Tween85 e avaliada na taxa de cisalhamento 100 1/s teve valor de 0,03 Pa.s, resultado similar 

ao da amostra ONF. 

 O reograma, curva de fluxo de massa construída a partir dos dados de tensão de 

cisalhamento x taxa de cisalhamento, possibilita classificar o comportamento reológico dos 

fluidos como Newtonianos ou não-Newtonianos, na faixa da taxa de deformação escolhida 

(TEIXEIRA, 2014). 

 Segundo as curvas de fluxo da Figura 14, foi possível notar que o aumento da tensão 

de cisalhamento não foi linear com o aumento da taxa de cisalhamento para a amostra OF. 

Este comportamento considerou o óleo bruto extraído da semente fermentada sem tegumento 

de munguba como fluido pseudoplástico. Em contrapartida, o óleo bruto extraído da semente 

não fermentada sem tegumento de munguba se comportou como fluido Newtoniano, pois 

independe da variação da taxa de cisalhamento. 
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Figura 14. Curvas de tensão de cisalhamento x taxa de cisalhamento obtidas em reômetro do 

tipo rotacional MCR 101 (OF = óleo fermentado e ONF = óleo não fermentado). 

 

 A Figura 15 revela as curvas de viscosidade (viscosidade aparente x taxa de 

cisalhamento), mostrando a variação da viscosidade aparente dos óleos analisados, que 

praticamente não se alterou, independente da taxa de cisalhamento empregada. 

 

 

Figura 15. Curvas de viscosidade x taxa de cisalhamento obtidas em reômetro do tipo 

rotacional MCR 101 (OF = óleo fermentado e ONF = óleo não fermentado). 
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5.3 “Chocomungus” em pó processados da torta de nibs fermentados e não 

fermentados 

 

5.3.1 Índices de absorção de água (IAA), de solubilidade em água (ISA), de absorção de 

leite (IAL), de solubilidade em leite (ISL) e de absorção de óleo (IAO) 

 

 Com respeito ao índice de absorção e solubilidade em água, índice de absorção e 

solubilidade em leite e índice de absorção em óleo (IAO) dos “chocomungus” em pó 

processados de acordo com o diagrama de fluxo mostrado na Figura 8, os resultados estão 

apresentados na Tabela 13. 

 

Tabela 13. Médias ± desvio-padrão dos IAA, ISA, IAL, ISL e IAO dos “chocomungus” em 

pó obtidos do resíduo da extração do óleo das sementes fermentadas e não fermentadas de 

munguba.¹
 

 IAA* ISA* IAL* ISL* IAO* 

CPF** 5,21 ± 0,00
A 

0,30 ± 0,00
A 

5,32 ± 0,02
A 

1,10 ± 0,02
A 

2,01 ± 0,07
A 

CPNF** 3,86 ± 0,02
B 

0,32 ± 0,03
A 

3,84 ± 0,03
B 

1,38 ± 0,09
A 

1,98 ± 0,04
A 

¹Letras diferentes na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de significância 

(p<0,05). *IAA = índice de absorção de água; ISA = índice de solubilidade em água; IAL = índice de 

absorção de leite; ISL = índice de solubilidade em leite; IAO = índice de absorção de óleo. **CPF = 

“chocomungu” em pó obtido do resíduo da extração do óleo das sementes fermentadas e CPNF = 

“chocomungu” em pó obtido do resíduo da extração do óleo das sementes não fermentadas 

 

 Conforme os resultados mostrados na Tabela 13, os “chocomungus” em pó 

apresentaram diferenças significativas (p<0,05) para valores de IAA e IAL. Os IAA, IAL e 

IAO tiveram valores mais altos na amostra CPF, “chocomungu” em pó processado a partir de 

nibs de sementes fermentadas de munguba. Por outro lado, para os ISA e ISL, a amostra 

CPNF, “chocomungu” em pó processado a partir de nibs de sementes não fermentadas de 

munguba, obtiveram valores mais altos. Isto pode ser justificado pela aplicação de 

fermentação das sementes. 

 Os índices de absorção de água (IAA) e de óleo (IAO) representam a funcionalidade 

de absorção e retenção de água e de óleo, respectivamente, de uma amostra específica e estão 

associados à exibição de grupamentos hidrofílicos e/ou hidrofóbicos das moléculas na 
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amostra (TORRES et al., 2005). Estes índices são fundamentais na caracterização reológica 

de produtos em pó com caráter funcional tecnológico, além de impactarem na aparência e 

comportamento de um produto (MAIA, 2000). 

 O índice de absorção de água (IAA) de um produto em pó é importante para viabilizar 

ou não o seu acréscimo em pães e bolos, favorecendo a adição de água, com o objetivo de 

tornar mais fácil a manipulação da massa e impedir sua desidratação durante a estocagem 

(CLERICI; EL-DASH, 2008; PORTE et al., 2011). Dessa forma, quanto maior for a 

porcentagem de “chocomungu” em pó fermentado adicionado nestes produtos, maior será a 

capacidade de absorver água e, por conseguinte, mais líquido poderá ser adicionado no 

processo, reduzindo assim o custo de produção. Para este trabalho, o processo fermentativo 

das sementes de munguba interferiu positivamente no aumento do IAA, quando comparado 

com o do “chocomungu” em pó não fermentado. 

 O índice de absorção de óleo (IAO) se deve, majoritariamente, à ligação de pedaços 

proteicos da amostra às moléculas do óleo. Elevados índices de absorção de óleo conseguem 

predizer se o chocolate em pó poderá ser empregado em produtos emulsionados como massas 

de bolos (CHANDI; SOGI, 2007). Porte et al., (2011) afirmaram que chocolates em pó com 

elevado IAO são apropriados para o emprego em produtos viscosos como massas de pães e 

bolos. Segundo Rodriguez-Ambriz et al. (2005), esta propriedade aperfeiçoa a palatabilidade 

do produto, por atribuir características desejadas de consistência, viscosidade e adesão, 

beneficiando a textura destes produtos, podendo assim serem aplicados como ingredientes 

com aptidão tecnológica vantajosa na formulação destes produtos. Notou-se, na Tabela 13, 

que os resultados de IAO não tiveram diferença significativa entre os tratamentos avaliados 

(p>0,05). 

 Com relação aos resultados obtidos de IAA, alfarroba em pó seca com micro-ondas 

em diferentes níveis de potência teve capacidade de retenção de água menor do que as 

amostras de “chocomungu” em pó, variando de 2,53 g.g
-1

 a 3,08 g.g
-1

 de matéria seca. Por 

outro lado, apresentou IAO maior do que as amostras de “chocomungu” em pó, variando de 

2,38 g.g
-1

 a 2,69 g.g
-1

 de matéria seca (TOUNSI et al., 2017). Outro trabalho, mas avaliando 

farinha de amêndoa de castanhola desengordurada, mostrou capacidade de retenção de óleo 

maior (3,05 g.g
-1

) do que as amostras CPF e CPNF, como também apresentou IAA menor 

(3,19 g.g
-1

) do que as amostras analisadas neste presente estudo (SANTOS et al., 2020). 

 O índice de absorção de leite (IAL) é uma variável importante para a fabricação de 

produtos a base de leite como sobremesas lácteas, doces e alimentos infantis instantâneos, 

podendo ser verificada a homogeneização acelerada de chocolates em pó ao leite (BECKER, 
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2010). Observou-se que a amostra CPF teve um resultado mais expressivo do que a amostra 

CPNF, podendo afirmar que a fermentação das sementes de munguba intensificou esta 

característica. 

 O índice de solubilidade em água (ISA) verifica a quantidade de sólidos solúveis em 

uma amostra seca, possibilitando analisar o efeito da secagem e torra das sementes de 

munguba sobre a degradação, gelatinização, dextrinização e, consequente, solubilização do 

amido de reserva destas sementes (KHANAL, 2008). No entanto, os resultados comprovaram 

que o processo fermentativo não alterou esta propriedade reológica nos produtos estudados, 

pois as leveduras atuam principalmente sobre os carboidratos, tanto pelo processo oxidativo 

como fermentativo (PINTO; LANDGRAF; FRANCO, 2018). 

 Valor de acordo com o ISA das amostras CPF e CPNF (Tabela 13) foi reportado em 

estudo feito com farinha de sementes acidificadas de jaca secas a 75°C por 34 minutos, sendo 

constatada solubilidade de 0,30% (SPADA et al., 2020). 

 Chocolates em pó que possuem elevado índice de solubilidade em leite (ISL) podem 

ser empregados em alimentos infantis, sobremesas e outros produtos a base de leite. 

(BECKER, 2010). Notou-se que a fermentação das sementes de munguba não modificou esta 

característica reológica nos “chocomungus” em pó, sendo que as duas amostras foram 

estatisticamente iguais. 

    

5.3.2 Granulometria 

  

 A Figura 16 mostra os dados das análises de distribuição granulométrica para os 

“chocomungus” em pó processados segundo o diagrama de fluxo da Figura 8. As barras do 

histograma com letras iguais significam que não há diferença significativa entre as amostras 

que não passaram pela malha de uma mesma peneira ao nível de 5% de significância. 
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Figura 16. Distribuição granulométrica (CPF = “chocomungu” em pó fermentado e CPNF = 

“chocomungu” em pó não fermentado). 

 

 A figura acima mostra que houve diferença estatística em todas as porcentagens de pó 

retido em uma mesma peneira para as distintas amostras analisadas. Isto pode ser explicado 

pela formação de grânulos das partículas na amostra CPNF, ou seja, a fermentação evitou que 

as partículas na amostra CPF formassem grânulos e ficassem retidas nas peneiras utilizadas. 

 A maior quantidade de massa retida foi evidenciada na peneira de 150 Tyler para 

ambos os “chocomungus” em pó, sendo superior a 80%. Isto evidencia que estes produtos têm 

tamanho de partícula inferior ao de farinha de sementes de jaca secas e de farinha de sementes 

de jaca fermentadas, uma vez que a porcentagem dessas farinhas retida nas peneiras menores 

que 150 Tyler foi de 40%, com tamanho de partícula menor do que 106 µm (SPADA et al., 

2020). 

 Segundo Vissotto et al. (2006), o efeito da aglomeração das partículas em um produto 

em pó pode determinar sua aplicabilidade. Portanto, o “chocomungu” em pó obtido do 

resíduo da extração de óleo das sementes não fermentadas pode ser aplicado no 

desenvolvimento de produtos “instantâneos”, ou seja, facilmente miscíveis em água fria. Já o 

“chocomungu” em pó obtido a partir da torta gerada pela extração de óleo das sementes 

fermentadas pode ser utilizado no desenvolvimento de produtos semelhantes aos 

achocolatados não “instantâneos”. 
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5.3.3 Inibidor de tripsina 

 

 Na Tabela 14 estão apresentados os teores médios de inibidores de tripsina nos 

“chocomungus” em pó desenvolvidos conforme o diagrama de fluxo da Figura 8. 

 

Tabela 14. Teores médios ± desvio padrão de inibidores de tripsina (UIT/mg) dos 

“chocomungus” em pó obtidos do resíduo da extração do óleo das sementes fermentadas e 

não fermentadas de munguba.¹ 

 CPF* CPNF* 

Inibidores de tripsina (UIT/mg) 8,00±0,30
A 

6,90±0,30
A 

¹Letras diferentes na mesma linha diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 

5% de significância (p<0,05). *CPF = “chocomungu” em pó obtido do resíduo da 

extração do óleo das sementes fermentadas de munguba; e CPNF = “chocomungu” 

em pó obtido do resíduo da extração do óleo das sementes não fermentadas de 

munguba 

 

 A tabela acima mostra que não houve diferença estatística significativa (p>0,05) entre 

as amostras de “chocomungu” em pó analisadas. No entanto, houve aumento de 350% e de 

406% de inibidores de tripsina nas amostras de CPNF e CPF, respectivamente, em relação à 

farinha da semente descascada de munguba (Tabela 10). Isto pode ser justificado por ainda 

haver remanescente de tegumento nos nibs das sementes de munguba, podendo assim ter 

contribuído para este aumento na concentração de inibidores, uma vez que se inferiu que a 

farinha do tegumento da semente contém alta concentração de compostos inibitórios da 

tripsina. 

 Embora tenha sido observado aumento na quantidade de inibidores nos 

“chocomungus” em pó, a atividade inibitória dos extratos destas amostras foi inferior ao 

reportado por Genovese e Lajolo (1998). Ao analisarem produtos derivados da soja, eles 

obtiveram valores de 41034 UIT/g de farinha desengordurada, 3638 UIT/g de isolado proteico 

e 1685 UIT/g de proteína texturizada da marca Mais Vida. Portanto, os “chocomungus” em 

pó podem ser considerados alimentos seguros para o consumo pelo homem. 
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5.4  “Chocomungus” em barras, nas versões amargo, ao leite e branco 

 

5.4.1 “Chocomungus” amargos fermentado e não fermentado 

 

5.4.1.1 Índice de brancura 

 

 Os valores de cor para os “chocomungus” em barra, amargos, embalados com papel 

chumbo e armazenados em local fresco, seco e arejado estão apresentados na Tabela 15. 

 

Tabela 15. Características de cor dos “chocomungus” em barra na versão amargo produzidos 

a partir das sementes fermentadas e não fermentadas de munguba.¹ 

 L* a* b* BI* 

AF** 41,17±0,35
A 

6,63±0,14
A 

15,97±0,23
A 

38,68±0,36
A 

ANF** 60,68±0,58
B 

5,89±0,15
A 

22,88±0,26
B 

54,13±0,63
B 

¹Letras diferentes na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de significância 

(p<0,05). *L = escuro/claro; a = vermelho/verde; b = azul/amarelo; e BI = índice de brancura. **AF = 

“chocomungu” em barra amargo fermentado; e ANF = “chocomungu” em barra amargo não fermentado 

 

 Os dados das coordenadas de cor L* (escuro ao claro), a* (vermelho ao verde) e b* 

(azul ao amarelo) revelam alterações físicas associadas à formação do fat bloom que 

acontecem nos produtos. Estes dados claramente mostraram que a amostra ANF teve uma cor 

mais clara, a qual pode estar relacionada à migração dos cristais de gordura pela superfície da 

barra analisada, enquanto a amostra AF revelou uma cor mais escura, ou seja, mais próxima 

do esperado para chocolates amargos (RAVINDRAN et al., 2020). 

 O índice de brancura, (BI), apontou diferença estatística significativa entre as amostras 

de “chocomungu” em barra amargo (p<0,05). Isto possivelmente corrobora as mudanças 

físicas na textura ou nas características da superfície do produto, como superfície lisa, 

brilhante e uniforme, sendo que o resultado de 38,68 para a amostra AF esteve de acordo com 

os chocolates diet e com substituição de cacau em pó por sementes de jaca em pó, cujos 

resultados variaram de 26,7 a 31,2 (RAVINDRAN et al., 2020). 

 Em chocolates amargo (28,46), o BI é menos intenso, porque a formulação de 

chocolate amargo não é adicionada de leite em pó integral ou semidesnatado, soro de leite em 

pó e outros componentes lácteos (lactose, creme e manteiga) para clarear a cor do produto 

final (CHIRE-FAJARDO et al., 2017). Contudo, os “chocomungus” amargos tiveram índices 
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de brancura superiores, podendo ser explicado pela formação do fat bloom logo após o seu 

processamento, uma vez que este defeito está associado ao processo de temperagem 

ineficiente, que desenrola a migração de cristais de gordura instáveis por toda superfície dos 

“chocomungus”. 

 

5.4.1.2 Tensão de ruptura (snap) 

 

 A Figura 17 mostra o comportamento da tensão de ruptura dos “chocomungus” em 

barra amargo processados de acordo com diagrama de fluxo apresentado na Figura 9. As 

barras do histograma com letras iguais significam que não há diferença significativa entre as 

amostras ao nível de 5% de significância. 

 

 

Figura 17. Valores médios de tensão de ruptura (snap) para os ensaios realizados (AF = 

“chocomungu” em barra amargo fermentado e ANF = “chocomungu” em barra amargo não 

fermentado). 

 

 Nota-se por meio dos dados da figura acima que a amostra AF demonstrou valor de 

snap estatisticamente diferente (p<0,05) ao da amostra ANF. Os “chocomungus” amargos de 

munguba no processo de temperagem não apresentaram comportamento da temperatura 

similar à mesma versão do chocolate de cacau, detalhado no item 4.7, diferentemente do 

comportamento que já havia sido relatado por Luccas (2001) ao estudar o efeito do óleo de 

sementes de cupuaçu na propriedade reológica de tensão de ruptura de chocolates. Essa 

característica de dureza do óleo de munguba é devido ao baixo teor de ácidos graxos 
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monoinsaturados (39,27%), sendo apenas 26,98% de ácido oleico, o que o deixa mais duro 

(LAGO et al., 1987; JORGE; LUIZA, 2012). 

 Quast et al. (2007) obtiveram valor de snap de 27,46 Newton.cm
-2

 para mistura com 

90% de óleo de cacau e 10% de óleo de cupuaçu, menor do que o resultado obtido para a 

amostra AF. Eles, também, relataram valor de 18,63 Newton.cm
-2

 para mistura com 70% de 

óleo de cacau e 30% de óleo de cupuaçu, semelhante ao resultado encontrado para a amostra 

ANF, evidenciando que este “chocomungu” em barra foi mais macio do que o primeiro. 

 

5.4.1.3 Viscosidade 

 

 A Tabela 16 apresenta os resultados obtidos de tensão de cisalhamento e de 

viscosidade aparente para “chocomungu” amargo processado a partir de semente fermentada 

sem tegumento de munguba (AF) e “chocomungu” amargo processado a partir de semente 

não fermentada sem tegumento de munguba (ANF), aplicando-se o spindle do tipo placa 

PP25 e as diferenças estatísticas entre estas amostras. 

 

Tabela 16. Parâmetros reológicos de tensão de cisalhamento e de viscosidade aparente 

encontrados para “chocomungu” amargo fermentado e não fermentado com spindle do tipo 

placa PP25.¹
 

 Tensão de cisalhamento* Viscosidade aparente* 

AF** 59,41±17,01
A 

0,61±0,57
A 

ANF** 691,10±291,10
B 

8,63±4,05
B 

¹Letras diferentes na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 

significância (p<0,05). *Unidade tensão de cisalhamento = Pa; e unidade viscosidade aparente 

= Pa.s. **AF = “chocomungu” amargo fermentado; e ANF = “chocomungu” amargo não 

fermentado 

 

 Na comparação entre os resultados obtidos para os dois tipos de “chocomungu”, 

observou-se diferença significativa (p<0,05) para a tensão de cisalhamento e para a 

viscosidade aparente. 

 O valor encontrado de tensão de cisalhamento para a amostra ANF foi geralmente 

maior do que o da amostra AF. Como este comportamento não era esperado, já que o óleo não 

fermentado teve menor tensão de cisalhamento do que o óleo fermentado (Tabela 12), os 

resultados desta análise reológica para a amostra AF foram inconclusivos.   
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 Baseado nos dados de viscosidade aparente dos ensaios, pôde-se observar que a 

temperatura de 32°C deve ser a temperatura mínima de pré-cristalização da massa de 

“chocomungu” não fermentado, pois nessa temperatura o produto torna-se muito viscoso, o 

que poderia ser um fator prejudicial nas propriedades de bombeamento desta massa, 

prejudicando futuramente as etapas de moldagem ou recobrimento (QUAST et al., 2007). 

Estas mesmas características foram observadas para o “chocomungu” fermentado. 

 A Figura 18 apresenta as curvas de fluxo de massa para as amostras de “chocomungu” 

amargo. Foi possível notar que o aumento da tensão de cisalhamento não foi linear com o 

aumento da taxa de cisalhamento para a amostra ANF, ainda que a taxa utilizada na análise 

tenha sido menor, 1/200 s. Este comportamento considerou a massa desta amostra de 

“chocolate” como fluido pseudoplástico. Em contrapartida, a amostra AF teve um 

comportamento da tensão praticamente constante, independente da variação da taxa de 

cisalhamentoo (1/300 s), podendo assim considerá-lo um fluido Newtoniano. 

 

 

Figura 18. Curvas de tensão de cisalhamento x taxa de cisalhamento obtidas em reômetro do 

tipo rotacional MCR 101 (AF = “chocomungu” em barra amargo fermentado e ANF = 

“chocomungu” em barra amargo não fermentado). 

 

 A Figura 19 revela as curvas de viscosidade (viscosidade aparente x taxa de 

cisalhamento), mostrando a variação da viscosidade aparente das massas de “chocomungus” 

amargos analisados, que praticamente não se alterou, independente da taxa de cisalhamento 

empregada. 
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Figura 19. Curvas de viscosidade x taxa de cisalhamento obtidas em reômetro do tipo 

rotacional MCR 101 (AF = “chocomungu” em barra amargo fermentado e ANF = 

“chocomungu” em barra amargo não fermentado). 

 

5.4.1.4 Inibidor de tripsina 

 

 Na Tabela 17 estão apresentados os teores médios de inibidores de tripsina nos 

“chocomungus” em barra amargo desenvolvidos conforme o diagrama de fluxo da Figura 9. 

 

Tabela 17. Teores médios ± desvio padrão de inibidores de tripsina (UIT/mg) dos 

“chocomungus” em barra amargo processados a partir das sementes fermentadas e não 

fermentadas de munguba.¹ 

 AF* ANF* 

Inibidores de tripsina (UIT/mg) 0,64±0,00
A 

1,33±0,10
B 

¹Letras diferentes na mesma linha diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 

5% de significância (p<0,05). *AF = “chocomungu” em barra amargo fermentado; e 

ANF = “chocomungu” em barra amargo não fermentado 

 

 A tabela acima mostra que houve diferença estatística significativa (p<0,05) entre as 

amostras de “chocomungu” em barra amargo analisadas. No entanto, houve decréscimo de 

67,51% e de 32,49% de inibidores de tripsina nas amostras de AF e ANF, respectivamente, 

em relação à farinha da semente sem tegumento de munguba (Tabela 10). Isto pode ser 

justificado pelo fato das temperaturas de refino (T < 70°C) e conchagem (55-65°C) dos 

“chocomungus” terem eliminado parte do remanescente de compostos inibitórios das 
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sementes de munguba, podendo assim ser consideradas operações eficientes para remoção 

destes fatores antinutricionais do “chocolate”. 

 Na literatura não há referências de trabalhos publicados sobre determinação e 

quantificação de inibidores de tripsina em chocolates. Contudo, Genovese e Lajolo (1998) ao 

analisarem produtos derivados da soja obtiveram atividades inibitórias da tripsina junto aos 

extratos dessas amostras de 41034 UIT/g de farinha desengordurada, 3638 UIT/g de isolado 

proteico e 1685 UIT/g de proteína texturizada da marca Mais Vida. Portanto, os 

“chocomungus” em barra amargo podem ser considerados alimentos seguros para o consumo 

pelo homem, pois tiveram atividades inibitórias de tripsina muito inferiores aos produtos 

comerciais a base de soja. 

 

5.4.2 “Chocomungus” em barra ao leite fermentado e não fermentado 

 

5.4.2.1 Índice de brancura 

 

 Os valores de cor para os “chocomungus” em barra, ao leite, embalados com papel 

chumbo e armazenados em local fresco, seco e arejado estão apresentados na Tabela 18. 

 

Tabela 18. Características de cor dos “chocomungus” em barra na versão ao leite produzidos 

a partir das sementes fermentadas e não fermentadas de munguba.¹ 

 L* a* b* BI* 

ALF** 43,34±0,22
A 

6,89±0,09
A 

16,26±0,28
A 

40,65±0,22
A 

ALNF** 53,28±0,59
B 

7,14±0,11
A 

23,43±0,24
B 

47,25±0,51
B 

¹Letras diferentes na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de significância 

(p<0,05). *L = escuro/claro; a = vermelho/verde; b = azul/amarelo; e BI = índice de brancura. **ALF = 

“chocomungu” em barra ao leite fermentado; e ALNF = “chocomungu” em barra ao leite não fermentado 

 

 Os dados das coordenadas de cor L* (escuro ao claro), a* (vermelho ao verde) e b* 

(azul ao amarelo) revelam alterações físicas associadas à formação do fat bloom que 

acontecem nos produtos. Estes dados claramente mostraram que a amostra ALNF teve uma 

cor mais clara, explicado por Ravindran et al. (2020) citado na discussão do índice de 

brancura dos “chocomungus” em barra amargos. 

 O índice de brancura, BI, apontou diferença estatística significativa entre as amostras 

de “chocomungu” em barra ao leite (p<0,05). Isto possivelmente corrobora as mudanças 
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físicas na textura ou nas características da superfície do produto, como superfície lisa, 

brilhante e uniforme, sendo que o resultado de 40,65 para a amostra ALF foi superior ao 

obtido no chocolate diet com cacau em pó, cujo resultado foi de 31,2 (RAVINDRAN et al., 

2020). 

 

5.4.2.2 Tensão de ruptura (snap) 

 

 A Figura 20 mostra o comportamento da tensão de ruptura dos “chocomungus” em 

barra ao leite processados de acordo com fluxograma apresentado na Figura 9. As barras do 

histograma com letras iguais significam que não há diferença significativa entre as amostras 

ao nível de 5% de significância. 

 

 

Figura 20. Valores médios de tensão de ruptura (snap) para os ensaios realizados (ALF = 

“chocomungu” em barra ao leite fermentado e ALNF = “chocomungu” em barra ao leite não 

fermentado). 

 

 Nota-se por meio dos dados da figura acima que a amostra ALF demonstrou valor de 

snap estatisticamente diferente (p<0,05) ao da amostra ALNF. Os “chocomungus” ao leite de 

munguba no processo de temperagem apresentaram comportamento similar da temperatura 

em relação à mesma versão do chocolate de cacau, detalhado no item 4.7. Ao investigar o 

efeito do óleo de sementes de cupuaçu na propriedade reológica de tensão de ruptura de 

chocolates, Luccas (2001) constatou o mesmo comportamento. A maciez do óleo de munguba 
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se deve ao teor de ácidos graxos monoinsaturados em sua composição, majoritariamente 

composto de ácido oleico (JORGE; LUIZA, 2012). 

 Quast et al. (2007) obtiveram valor de snap de 27,46 Newton.cm
-2

 para mistura com 

90% de óleo de cacau e 10% de óleo de cupuaçu, menor do que o resultado obtido para a 

amostra ALF. Eles, também, relataram valor de 9,81 Newton.cm
-2

 para mistura com 100% de 

óleo de cupuaçu, semelhante ao resultado encontrado para a amostra ALNF. 

 

5.4.2.3 Viscosidade 

 

 A Tabela 19 mostra os dados obtidos de tensão de cisalhamento e de viscosidade 

aparente para “chocomungu” ao leite processado a partir de semente fermentada sem 

tegumento de munguba (ALF) e “chocomungu” ao leite processado a partir de semente não 

fermentada sem tegumento de munguba (ALNF), aplicando-se o spindle do tipo placa PP25 e 

as diferenças estatísticas entre estas amostras. 

 

Tabela 19. Parâmetros reológicos de tensão de cisalhamento e de viscosidade aparente 

encontrados para “chocomungu” ao leite fermentado e não fermentado com spindle do tipo 

placa PP25.¹
 

 Tensão de cisalhamento* Viscosidade aparente* 

ALF** 364,00±114,66
A 

3,45±2,78
A 

ALNF** 415,20±192,87
A 

3,31±1,40
A 

¹Letras diferentes na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 

significância (p<0,05). *Unidade tensão de cisalhamento = Pa; e unidade viscosidade aparente 

= Pa.s. **ALF = “chocomungu” ao leite fermentado; e ALNF = “chocomungu” ao leite não 

fermentado 

 

 Na comparação entre os resultados obtidos para os dois tipos de “chocomungu”, não 

se observou diferença significativa (p>0,05) para a tensão de cisalhamento e para a 

viscosidade aparente. 

 Os resultados obtidos de viscosidade aparente dos ensaios feitos foram bem próximos 

aos resultados utilizados pela indústria, mesmo utilizando equipamentos diferentes para 

análise. Os “chocomungus” ao leite mostraram viscosidade dentro da faixa (3,45 Pa.s a 3,31 

Pa.s) comparados a um mesmo tipo de marca comercial (2,5 Pa.s a 4,0 Pa.s) (LANNES; 

MEDEIROS; AMARAL, 2002). Por outro lado, amostras de chocolate ao leite padrão e com 
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estearina da gordura de leite anidra apresentaram viscosidade menor do que os 

“chocomungus” ao leite, cujos valores foram de 2,31 Pa.s e 2,63 Pa.s, respectivamente 

(LUCCAS; BONOMI; KIECKBUSCH, 2014).  

 A Figura 21 apresenta as curvas de fluxo de massa para as amostras de “chocomungu” 

ao leite. Foi possível notar que o aumento da tensão de cisalhamento foi quase linear com o 

aumento da taxa de cisalhamento para as amostras ALF e ALNF. Mesmo assim, a tendência 

das curvas denota que as massas destas amostras de “chocolate” tratam-se de fluidos 

pseudoplásticos. No momento inicial de ruptura da matriz de cristais de óleo dos 

“chocomungus”, observou-se que a amostra ALF requereu uma tensão de cisalhamento maior 

do que a amostra ALNF para promover seu escoamento. 

 

 

Figura 21. Curvas de tensão de cisalhamento x taxa de cisalhamento obtidas em reômetro do 

tipo rotacional MCR 101 (ALF = “chocomungu” em barra ao leite fermentado e ALNF = 

“chocomungu” em barra ao leite não fermentado). 

 

 A Figura 22 revela as curvas de viscosidade (viscosidade aparente x taxa de 

cisalhamento), mostrando a variação da viscosidade aparente das massas de “chocomungus” 

ao leite analisados, que praticamente não se alterou, independente da taxa de cisalhamento 

empregada. Segundo Amaral (2013), o chocolate ao leite fundido tem esse comportamento 

típico por ser uma suspensão semissólida de partículas sólidas não gordurosas (açúcar, cacau 

e leite em pó) em uma fase gordurosa contínua, representada pela manteiga de cacau. 
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Figura 22. Curvas de viscosidade x taxa de cisalhamento obtidas em reômetro do tipo 

rotacional MCR 101 (ALF = “chocomungu” em barra ao leite fermentado e ALNF = 

“chocomungu” em barra ao leite não fermentado). 

 

5.4.2.4 Inibidor de tripsina 

 

 Na Tabela 20 estão apresentados os teores médios de inibidores de tripsina nos 

“chocomungus” em barra ao leite desenvolvidos conforme o diagrama de fluxo da Figura 9. 

 

Tabela 20. Teores médios ± desvio padrão de inibidores de tripsina (UIT/mg) dos 

“chocomungus” em barra ao leite processados a partir das sementes fermentadas e não 

fermentadas de munguba.¹ 

 ALF* ALNF* 

Inibidores de tripsina (UIT/mg) 1,62±0,35
A 

1,19±0,35
A 

¹Letras diferentes na mesma linha diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 

5% de significância (p<0,05). *ALF = “chocomungu” em barra ao leite fermentado; 

e ALNF = “chocomungu” em barra ao leite não fermentado 

 

 A tabela acima mostra que não houve diferença estatística significativa (p>0,05) entre 

as amostras de “chocomungu” em barra ao leite analisadas. No entanto, houve decréscimo de 

17,76% e de 39,59% de inibidores de tripsina nas amostras de ALF e ALNF, respectivamente, 

em relação à farinha da semente sem tegumento de munguba (Tabela 10). Isto pode ser 

justificado pelo fato das temperaturas de refino (T < 70°C) e conchagem (55-65°C) dos 
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“chocomungus” terem eliminado parte do remanescente de compostos inibitórios das 

sementes de munguba, podendo assim ser consideradas operações eficientes para remoção 

destes fatores antinutricionais do “chocolate”. 

 Na literatura não há referências de trabalhos publicados sobre determinação e 

quantificação de inibidores de tripsina em chocolates. Contudo, Genovese e Lajolo (1998) ao 

analisarem produtos derivados da soja obtiveram atividades inibitórias da tripsina junto aos 

extratos dessas amostras de 41034 UIT/g de farinha desengordurada, 3638 UIT/g de isolado 

proteico e 1685 UIT/g de proteína texturizada da marca Mais Vida. Portanto, os 

“chocomungus” em barra ao leite podem ser considerados alimentos seguros para o consumo 

pelo homem, pois tiveram atividades inibitórias de tripsina muito inferiores aos produtos 

comerciais a base de soja. 

 

5.4.3 “Chocomungus” em barra branco fermentado e não fermentado 

 

5.4.3.1 Índice de brancura 

 

 Os valores de cor para os “chocomungus” em barra, branco, embalados com papel 

chumbo e armazenados em local fresco, seco e arejado análise estão apresentados na Tabela 

21. 

 

Tabela 21. Características de cor dos “chocomungus” em barra na versão branco produzidos 

a partir das sementes fermentadas e não fermentadas de munguba.¹ 

 L* a* b* BI* 

BF** 77,16±0,55
A 

1,63±0,06
A 

21,37±0,59
A 

68,68±0,66
A 

BNF** 77,96±0,36
A 

2,36±0,04
A 

23,01±0,13
A 

68,05±0,25
A 

¹Letras diferentes na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de significância 

(p<0,05). *L = escuro/claro; a = vermelho/verde; b = azul/amarelo; e BI = índice de brancura. **BF = 

“chocomungu” em barra branco fermentado; e BNF = “chocomungu” em barra branco não fermentado 

 

 Os dados das coordenadas de cor L* (escuro ao claro), a* (vermelho ao verde) e b* 

(azul ao amarelo) revelam alterações físicas associadas à formação do fat bloom que 

acontecem nos produtos (RAVINDRAN et al., 2020). Estes dados mostraram claramente que 

não houve diferença estatística significativa (p>0,05) entre as amostras BF e BNF, o que 

denota que estas amostras tiveram a cor branca mais estável.  
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 Também o índice de brancura, BI, não apontou diferença estatística significativa entre 

as amostras de “chocomungu” em barra branco (p>0,05). Logo, as duas versões de 

“chocomungu” retiveram uma característica de cor inalterável até o momento da análise. O 

mesmo comportamento reológico foi observado por Ravindran et al. (2020) ao analisarem o 

índice de brancura de chocolate ao leite com adição de stévia e sem substituição do cacau em 

pó por semente de jaca em pó, cujos resultados oscilaram entre 28,8 a 29,0. Também Buscato 

et al. (2018) ao investigarem o comportamento do índice de brancura ao longo do tempo de 

armazenamento de barras de chocolate amargo observaram uma tendência semelhante, cujo 

resultado atingido após 75 e 90 dias de armazenamento em local com temperatura que variou 

entre 20°C e 32°C para acelerar a formação do fat bloom foi de 49,7 e 51,6, respectivamente. 

 

5.4.3.2 Tensão de ruptura (snap) 

 

 A Figura 23 mostra o comportamento da tensão de ruptura dos “chocomungus” em 

barra branco obtidos de acordo com fluxograma apresentado na Figura 9. As barras do 

histograma com letras iguais significam que não há diferença significativa entre as amostras 

ao nível de 5% de significância. 

 

 

Figura 23. Valores médios de tensão de ruptura (snap) para os ensaios realizados (BF = 

“chocomungu” branco fermentado e BNF = “chocomungu” branco não fermentado). 

 

 Observa-se pelos dados da figura acima que a amostra BF não apresentou valor de 

snap estatisticamente diferente (p>0,05) ao da amostra BNF. Os “chocomungus” brancos de 
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munguba no processo de temperagem tiveram comportamento similar da temperatura em 

relação ao chocolate branco de cacau, detalhado no item 4.7. Ao investigar o efeito do óleo de 

cupuaçu na propriedade de tensão de ruptura de chocolates, Luccas (2001) evidenciou a 

mesma tendência do histórico de temperatura na temperagem. Como esta versão de 

“chocomungu” em barra leva apenas o óleo de munguba na sua formulação (Tabela 4), a 

maciez deste óleo, que está associada ao teor de ácidos graxos monoinsaturados, 

principalmente ácido oleico, contribuiu para sua maior maciez em relação às demais versões 

estudadas neste trabalho. 

 Quast et al. (2007) obtiveram valor de snap de 9,81 Newton.cm
-2

 para mistura com 

100% de óleo de cupuaçu, resultados de acordo com os encontrados para as amostras BF e 

BNF.  

 

5.4.3.3 Viscosidade 

 

 A Tabela 22 mostra os dados obtidos de tensão de cisalhamento e de viscosidade 

aparente para “chocomungu” branco processado a partir de semente fermentada sem 

tegumento de munguba (BF) e “chocomungu” branco processado a partir de semente não 

fermentada sem tegumento de munguba (BNF), aplicando-se o spindle do tipo placa PP25 e 

as diferenças estatísticas entre estas amostras. 

 

Tabela 22. Parâmetros reológicos de tensão de cisalhamento e de viscosidade aparente 

encontrados para “chocomungu” branco fermentado e não fermentado com spindle do tipo 

placa PP25.¹
 

 Tensão de cisalhamento* Viscosidade aparente* 

BF** 493,87±185,28
A 

6,82±4,70
A 

BNF** 363,09±121,44
A 

5,13±3,68
A 

¹Letras diferentes na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 

significância (p<0,05). *Unidade tensão de cisalhamento = Pa; e unidade viscosidade aparente 

= Pa.s. **BF = “chocomungu” branco fermentado; e BNF = “chocomungu” branco não 

fermentado 

 

 Na comparação entre os resultados obtidos para os dois tipos de “chocomungu”, não 

se observou diferença significativa (p>0,05) para a tensão de cisalhamento e para a 

viscosidade aparente. 
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 Os valores encontrados para tensão de cisalhamento se comportaram da mesma forma 

que as amostras de óleos extraídos das sementes fermentadas e não fermentadas de munguba 

(Tabela 12), já que nos “chocomungus” brancos adicionam-se os óleos brutos como 

ingrediente oriundo da semente. 

 Já com relação à viscosidade aparente dos ensaios feitos, notou-se que os valores 

foram bem similares aos dados empregados pela indústria, mesmo não sendo os mesmos 

equipamentos disponíveis para a análise. Os “chocomungus” brancos mostraram viscosidade 

um pouco acima da faixa (6,82 Pa.s a 5,13 Pa.s), quando comparados a uma mesma versão de 

marca comercial (1,6 Pa.s a 4,0 Pa.s). Porém estes produtos podem ser destinados para outras 

aplicações, nas quais os dados obtidos sejam apropriados (LANNES; MEDEIROS; 

AMARAL, 2002). 

 A Figura 24 apresenta as curvas de fluxo de massa para as amostras de “chocomungu” 

branco. Foi possível notar que as curvas se sobrepuseram, ou seja, a tensão de cisalhamento 

das amostras teve o mesmo comportamento relacionado à taxa de cisalhamento empregada na 

análise. A evolução da tensão de cisalhamento teve uma pequena quebra devido à perda de 

contato da geometria do equipamento com as amostras por não ter à disposição no momento 

da análise a geometria mais adequada. Apesar disso, a tendência das curvas denota que as 

massas das amostras de BF e BNF tratam-se de fluidos pseudoplásticos. 

  

 

Figura 24. Curvas de tensão de cisalhamento x taxa de cisalhamento obtidas em reômetro do 

tipo rotacional MCR 101 (BF = “chocomungu” branco fermentado e BNF = “chocomungu” 

branco não fermentado). 
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 A Figura 25 revela as curvas de viscosidade (viscosidade aparente x taxa de 

cisalhamento), mostrando a variação da viscosidade aparente das massas de “chocomungus” 

brancos analisados, que praticamente não se alterou, independente da taxa de cisalhamento 

empregada. 

 

 

Figura 25. Curvas de viscosidade x taxa de cisalhamento obtidas em reômetro do tipo 

rotacional MCR 101 (BF = “chocomungu” branco fermentado e BNF = “chocomungu” 

branco não fermentado). 

 

 Segundo Amaral (2013), o chocolate branco fundido tem o comportamento típico 

esboçado na figura acima por ser uma suspensão semissólida de partículas sólidas não 

gordurosas (açúcar e leite em pó) em uma fase gordurosa contínua, representada pela 

manteiga de cacau. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 As sementes integrais de munguba têm formato quase circular e são angulosas; 

 Os índices de escurecimento obtidos para as frações polpa, tegumento e semente 

sem tegumento frescas podem estar relacionados à atuação de enzimas causadoras 

do escurecimento em vegetais, sendo necessários estudos futuros que comprovem 

se o escurecimento se dá realmente pela atuação de enzimas; 

 Os valores de pH e acidez total titulável das farinhas destas frações secas 

determinaram amostras pouco ácidas, sendo que a % de ácido oxálico para a 

farinha do tegumento foi considerada superior à dose letal de oxalato para o 

homem; 

 Com respeito aos fatores antinutricionais das farinhas, não foram detectados 

compostos cianogênicos nem saponinas. A atividade inibitória da tripsina foi 

baixa nas farinhas da polpa e da semente sem tegumento. No caso da farinha do 

tegumento, a atividade da tripsina foi praticamente anulada junto ao extrato da 

amostra. Entretanto, a farinha da casca não apresentou compostos inibitórios da 

tripsina. Ademais, as farinhas da casca, polpa e semente sem tegumento obtiveram 

teores de taninos totais abaixo de 5%, evidenciando assim possível atividade 

antioxidante destas amostras. Por outro lado, a farinha do tegumento apresentou 

elevado teor de taninos totais (27,80%) e condensados (98,71%), tendo papel de 

antinutricionais; 

 O óleo bruto extraído das sementes fermentadas de munguba teve comportamento 

reológico característico de fluido pseudoplástico, enquanto que o óleo bruto 

extraído das sementes não fermentadas teve comportamento característico de 

fluido Newtoniano; 

 O “chocomungu” em pó fermentado e não fermentado apresentou resultados 

analíticos que mostram que estes produtos podem ser aplicados em pães e bolos, 

assim como achocolatados. Contudo, sugerem-se pesquisas sobre a aplicabilidade 

dos “chocomungus” em pó nestes produtos alimentícios; 

 Foram elaborados os “choomungus” em barra na versão amargo fermentado e não 

fermentado, assim como “chocomungus” versão ao leite fermentado e não 

fermentado e “chocomungus” em barra versão branco fermentado e não 

fermentado. Todos estes produtos apresentaram características analíticas 
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consideradas similares ao elaborados para chocolate de cacau e cupulate de 

cupuaçu. Recomenda-se para trabalhos futuros, a elaboração dos produtos em 

barra para avaliá-los sensorialmente. 
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