
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
ESCOLA DE AGRONOMIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

MIDIANA GUSMÃO DOS SANTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO DE ESTABILIDADE DO EXTRATO 
HIDROSSOLÚVEL DE CASTANHA-DO-BRASIL (Bertholletia 

excelsa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goiânia 
2015 



 

 

MIDIANA GUSMÃO DOS SANTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO DE ESTABILIDADE DO EXTRATO 
HIDROSSOLÚVEL DE CASTANHA-DO-BRASIL (Bertholletia 

excelsa) 

 
 

 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos 
(PPGCTA) da Escola de Agronomia da 
Universidade Federal de Goiás, para obtenção do 
título de Mestre em Ciência e Tecnologia de 
Alimentos. 
 
Orientador: Prof. Dr. Flávio Alves da Silva 
Coorientador: Prof. Dr. Claudio Fernandes Cardoso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goiânia 
2015  



Ficha catalográfica elaborada automaticamente
 com os dados fornecidos pelo(a) autor(a), sob orientação do Sibi/UFG.

Gusmão dos Santos, Midiana
   Avaliação de estabilidade do extrato hidrossolúvel de castanha-do
Brasil (Bertholletia excelsa) [manuscrito]  / Midiana Gusmão dos
Santos. - 2015.
    78 f. 

   Orientador: Prof. Dr. Flávio Alves da Silva; co-orientador Dr.
Claudio Fernandes Cardoso.
Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Goiás, Escola de
Agronomia (EA) , Programa de Pós-Graduação em Ciência e
Tecnologia de Alimentos, Goiânia, 2015.
  Bibliografia. Anexos. Apêndice.
  Inclui fotografias, gráfico, tabelas, lista de figuras, lista de tabelas.

   1. Estabilidade. 2. Reologia. 3. Minerais. 4. Micro-organismos. 5.
Extrato de castanha-do-Brasil. I. Alves da Silva, Flávio, orient. II.
Fernandes Cardoso, Claudio, co-orient. III. Título.





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos meus 
pais, José e Marlene, em especial 
a minha mãe exemplo de luta, 
amor e dedicação. 

Por isso não tema, pois estou com 
você; não tenha medo, pois sou o 
seu Deus. Eu o fortalecerei e o 
ajudarei; eu o segurarei com a 
minha mão direita vitoriosa. 

Isaías 41:10 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus por tudo, pela vida, força, saúde e determinação. 

Ao meu orientador, Flávio Alves da Silva, por ter me dado condições de realizar a minha 
pesquisa, pela orientação, confiança, respeito e paciência. 

Ao meu coorientador, Claudio Fernandes Cardoso, pela coorientação, confiança, respeito, 
disponibilidade e paciência. Por todo o conhecimento dividido. 

Aos meus familiares pelo incentivo e carinho. 

À cidade de Goiânia pela recepção, momentos inesquecíveis, aprendizado e oportunidade. 

À estagiária, Sanna Flavielly de Alvarenga, pela ajuda, dedicação e compromisso. 

Às colegas de mestrado, pela ajuda, aprendizado, amizade e momentos de alegria. Em 
especial às amigas de toda hora, Marianny Silva Canedo e Letícia Freire de Oliveira, por tudo. 

À UFG pela oportunidade de cursar o mestrado. 

À Capes pela concessão da bolsa de estudo para a realização do curso. 

Aos professores do curso Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos pelos 
conhecimentos divididos. 

Ao professores Robson e Maria Ássima pela gentileza, disponibilidade e ajuda no trabalho. 

Ao professor Wilson Mozena e ao técnico Elenilson pelo atendimento, ajuda e cordialidade. 

Ao Rodrigo Almeida do Centro de Pesquisa em Alimentos pela disponibilidade em ajudar e 
pela atenção.  

Ao técnico Deivis por toda a ajuda e esclarecimentos. Em especial ao técnico Jorge por todo o 
apoio técnico necessário a realização deste trabalho. 

À Ecolab, representada pelo Gustavo Rabelo. 

À FEGO Alimentos, na pessoa de Carolina Cruvinel. 

Aos professores membros da banca examinadora, pelo aceite e pelas contribuições valiosas a 
este trabalho. 

 

 

 

 



 

 

RESUMO GERAL 
 
 
A amêndoa in natura é a principal forma de consumo da castanha-do-Brasil, entretanto, 
coprodutos como o extrato hidrossolúvel podem ser explorados comercialmente. Extratos 
hidrossolúveis são bebidas de origem vegetal, que possuem apelo comercial nutricional, 
quanto aos aspectos de saúde, como ausência de gorduras animais e altos teores de minerais 
Desta forma, objetivou-se determinar formulações de extrato hidrossolúvel, mediante 
processamento tecnológico em escala piloto, de castanha-do-Brasil, realizar a caracterização 
centesimal, microbiológica, sensorial e reológica das bebidas obtidas e avaliar a estabilidade 
físico-química, física e microbiológica dos extratos na presença e na ausência de luz. Os 
extratos de castanha-do-Brasil apresentaram teores de sólidos totais, proteínas, lipídeos e 
minerais elevados podendo ser considerados produtos de alto valor nutricional. Os extratos de 
castanha-do-Brasil apresentaram comportamento de um fluido não-newtoniano 
pseudoplástico. Os extratos elaborados com conservantes tiveram vida útil de, no mínimo, 
vinte e um dias. Não foi possível estabelecer uma relação entre a estabilidade do extrato de 
castanha-do-Brasil e a incidência de luz. O estudo do extrato hidrossolúvel de castanha-do-
Brasil pode contribuir com informações para a utilização deste produto na alimentação 
humana. 
 
Palavras-chave: estabilidade, reologia, minerais, micro-organismos, extrato de castanha-do-
Brasil. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

STABILITY EVALUATION OF WATER SOLUBLE EXTRACT FROM BRAZIL 
NUT (Bertholletia excelsa) 

 
 

ABSTRACT GENERAL 
 
 
The fresh almond is the main form of consumption of the Brazil nut, however, co-products 
such as water-soluble extract can be exploited commercially. Aqueous extracts are beverages 
from plant origin, which have nutritional commercial appeal in the health aspects, as no 
animal fats and high mineral contents. Thus, we aimed to determine water-soluble extract 
formulations, by technological processes in pilot scale, of the Brazil nut, to realize proximate, 
microbiological, sensory and rheological characterization, of the drinks obtained, and evaluate 
the physical and chemical stability, physical and microbiological of the extracts in the 
presence and absence of light. The Brazil nuts extracts had total solids, protein, fat and 
minerals, high, and can be considered products with high nutritional value. The Brazil nut 
extracts showed a pseudoplastic fluid non-Newtonian behavior. The extracts developed with 
preservatives had useful life of at least twenty-one days. Was unable to establish a 
relationship between the stability of the Brazil nut extract and the light incidence. The 
research of the water-soluble extract of Brazil nut can contribute with information to the use 
of this product in human meal. 
 
Keywords: processing, rheology, minerals, micro-organisms, extract from Brazil nuts. 
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CAPÍTULO 1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

 

A castanha-do-Brasil pertence à família Lecythidaceae; gênero Berthollethia; espécie 

excelsa, também é conhecida como castanha do Pará e castanha da Amazônia. A espécie 

ocorre na Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Suriname e Guianas, mas no Brasil existe em 

maior número e formações compactas. A espécie ocorre em todos os estados da Amazônia 

Legal (Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, 

Tocantins), sendo que os estados do Pará, Mato Grosso, Amazonas, Acre e Maranhão 

concentram as maiores populações de castanheiras (GREENPEACE, 2008; VALOIS, 2003). 

A região amazônica é dotada de uma riqueza incalculável de frutos com elevados 

valores nutritivos e importância econômica, que reivindicam a pesquisa tecnológica, de modo 

a transformá-los em produtos estáveis, e motivar o aproveitamento de suas matérias-primas, 

quer pelo consumo in natura, quer pela transformação industrial, gerando novos produtos 

para o mercado consumidor (SOUZA, 2003). 

 Dado o agradável sabor e reconhecido valor nutricional, a castanha-do-Brasil pode 

alcançar consumo considerável e mesmo se incorporar ao cotidiano alimentar da população 

brasileira, sendo para isso necessário seu aproveitamento industrial, obtendo-se um grupo de 

produtos novos que preservem as qualidades naturais da castanha e que sejam passíveis de 

armazenamento por períodos prolongados, bem como a utilização de tecnologias 

economicamente viáveis (CARDARELLI; OLIVEIRA, 2000). 

O fruto da castanheira-do-Brasil é popularmente denominado de ouriço, de forma 

esférica ou capsular, contém em seu interior em média de 12 a 24 castanhas ou sementes, as 

quais envolvem as amêndoas (parte comestível do fruto). A amêndoa possui uma película de 

cor castanho escuro, tem a forma alongada, de formato irregular cilíndrico e tem a cor creme 

(YANG, 2009).  

 As amêndoas da castanha podem ser vendidas desidratadas ou semidesidratadas ou 

ainda sem beneficiamento. Podem ser obtidas quebrando-se as cascas manualmente e 

vendidas com ou sem película. Devido ao formato irregular, há uma grande porcentagem que 

se quebra (VIANNA, 1972). Segundo Moodley, Kindness e Jonnalagadda (2007), 

aproximadamente 10% se quebram, reduzindo seu valor comercial a apenas 60% do valor das 

amêndoas perfeitas e a utilização dessa quantidade, bem como parte da produção na forma de 

coprodutos, é alternativa para o aproveitamento dessa matéria-prima de alto valor 

agroindustrial. 
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 A amêndoa in natura é a principal forma de consumo da castanha-do-Brasil, 

entretanto, coprodutos como óleos, farelo ou torta e extrato hidrossolúvel podem ser 

explorados comercialmente (LOCATELLI et al., 2005). 

 Cardarelli e Oliveira (2000) demonstraram que a conservação do extrato hidrossolúvel 

de castanha-do-Brasil, parcialmente desengordurado, por meio da pasteurização, adicionado 

ou não de conservantes químicos, embalados em sacos de PEBD/PA/PEBD e armazenados 

sob refrigeração, pode contribuir para a utilização deste produto na alimentação humana, 

complementando a dieta com uma boa fonte nutricional. 

 Para a comercialização à temperatura de refrigeração do extrato hidrossolúvel de 

castanha-do-Brasil integral, é interessante a aplicação de sistemas como garrafas de 

polietileno tereftalato (PET), que apresentam boa transparência e resistência à tração, e 

razoável barreira ao oxigênio. Sendo que, a capacidade de barreira aos gases e ao vapor de 

água e o formato da embalagem são alguns dos fatores que influenciam a estabilidade deste 

alimento processado (AZEREDO, 2012).  

 O consumo mundial de alimentos saudáveis tem aumentado à medida que as pessoas 

estão reconhecendo a necessidade de ter um estilo de vida saudável. Desta forma, o estudo da 

caracterização e da vida útil do extrato hidrossolúvel obtido da castanha-do-Brasil envasado 

em embalagens de PET torna-se interessante devido à manutenção das características 

sensoriais, nutricionais, físicas e químicas, além de proporcionar, após processamento 

tecnológico, segurança biológica para o produto. 

Acredita-se desta forma que este estudo poderá contribuir para o desenvolvimento de 

novos produtos para a alimentação humana oriundas da amêndoa da castanha-do-Brasil, os 

quais possam complementar a dieta da população brasileira com uma boa fonte nutricional, 

inclusive em programas institucionais. Além de contribuir com informações para fomentar 

pesquisas posteriores.  

 

 

 

 

 

 



13 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

2.1 CASTANHA-DO-BRASIL 
 

A castanheira, árvore nativa da região Amazônica, é classificada como uma 

Angiosperma, da classe Dicotiledonea, da ordem Myrtiflorae, pertencente à família das 

Lecythidaceae, gênero Bertholletia, espécie excelsea. Sua floração em geral ocorre nos meses 

de agosto a outubro. Seu fruto é popularmente denominado de ouriço, de forma esférica ou 

capsular, com cerca de 20 cm de diâmetro, que contém em seu interior em média de 12 a 24 

castanhas ou sementes, as quais envolvem as amêndoas (parte comestível do fruto) (Figura 1). 

A superfície do fruto apresenta-se espessa, de coloração castanho-escura, com uma variação 

de peso entre 200 g e 1500 g, com média de 750 g. Sua coleta é realizada nos meses de 

novembro a março, a partir de uma prática que sobrevive há décadas, “o extrativismo de 

coleta” (YANG, 2009). 

 
Figura 1.1. Castanha-do-Brasil. Ouriço, semente e amêndoa. 
Fonte: Batista, 2012. 

 
Apesar de ainda ser conhecida popularmente como castanha-do-Pará, comercialmente, 

a partir do decreto lei N°51.209, de 18 de setembro de 1961, passou a ser denominada, para 

efeito de comércio exterior, como castanha-do-Brasil (BRASIL, 1961).  

O país é um dos maiores produtores mundiais desse fruto, com uma safra média de 35 

mil toneladas e uma área natural em torno de 325 milhões de hectares na Amazônia, sendo 
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dividida, segundo Tonini (2007), entre os países que anorteiam, tendo o Brasil uma faixa 

média de 300 milhões de hectares, a Bolívia com10 milhões e o Peru com 2,5 milhões. 

A castanha-do-Brasil é encontrada em sua maioria, em estado nativo na Amazônia, 

com algumas tentativas de plantio por parte de alguns produtores (PACHECO; SCUSSEL, 

2007). A planta desenvolve-se bem nas matas de terra firme, em vários países da região 

Amazônica continental, com destaque para o Brasil, Bolívia e Peru (MENEZES et al., 2005). 

São encontradas em menores quantidades em outros países como as Guianas, Venezuela, 

Equador e Colômbia. 

Nos últimos 10 anos, a participação da região Norte do país tem representado 99% no 

total de produção brasileira, e os principais estados produtores são os Estados do Amazonas, 

Pará e Acre, responsáveis por 80% do volume produzido, seguido em menores quantidades, 

por Rondônia, Amapá, Tocantins e Roraima (BAYMA et al., 2014). 

 A amêndoa da castanha-do-Brasil é considerada uma grande fonte natural de selênio, 

sendo a mais rica quando comparada com outras amêndoas e é a única que excede a dose de 

ingestão diária recomendada pela National Research Council, dos E.U.A. (TONINI et al., 

2008). Este mineral tem um papel importante como antioxidante, reforça a ação dos 

tocoferóis, atua no metabolismo da tireóide, ajuda na prevenção de câncer e regula o potencial 

redox da vitamina C e de outras moléculas (FREITAS et al., 2008). 

 A amêndoa da castanha é conhecida pelo seu alto valor nutritivo, pois é rica em 

vitaminas A, B1, B2, C e E, bem como em minerais, como cálcio, fósforo, magnésio, 

potássio, selênio e cobre (PACHECO; SCUSSEL, 2007). Os níveis de nutrientes diferem com 

o tamanho da castanha, sua variedade e origem, e os mais abundantes são os lipídeos, 

seguidos pelas proteínas, carboidratos e fibras, de forma que o valor energético é bastante 

elevado (MOODLEY; KINDNESS; JONNALAGADDA, 2007). 

Calderari (2011) estudando os níveis de alguns minerais em diferentes amostras de 

castanhas, verificou a presença de elevados níveis de ferro (Fe), magnésio (Mg) e manganês 

(Mn), não sendo detectados valores relevantes de metais pesados, como arsênio (As), chumbo 

(Pb) e mercúrio (Hg). A amêndoa também contém quantidades significativas de bário (Ba), 

bromo (Br), cálcio (Ca), cobalto (Co), césio (Cs), rubídio (Rb), estrôncio (Sr), níquel (Ni) e 

selênio (Se) (SILVA; MASSAIOLI JUNIOR, 2003). 

A castanha-do-Brasil é também considerada fonte de arginina, a qual é percussora do 

óxido nítrico, essencial para a função endotelial. As amêndoas contêm de 15 a 17% de 

proteína em matéria fresca e cerca de 50% de proteína na matéria seca desengordurada. É rica 
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nos aminoácidos essenciais metionina (18%) e cisteína (8%), e em menores quantidades, 

arginina e leucina (CALDERARI, 2011). 

 De acordo com Gutierrez, Reginato-D’arce e Rauenmiguel (1997), a amêndoa contém 

boa quantidade de óleo de alto valor alimentar, e o teor de lipídeos atinge 60-70%. O teor de 

ácidos graxos saturados (mirístico e palmítico) e insaturados é superior a outras sementes 

oleaginosas. Em sua composição possui 85% de ácidos graxos insaturados, destes 51% são de 

ácido graxo monoinsaturado oleico e 34% de poliinsaturado linoleico. 

 

 

2.2 Extrato hidrossolúvel de castanha-do-Brasil 
 

A castanha-do-Brasil é muito utilizada, entre os nativos da região Amazônica, na 

preparação de pratos típicos. O extrato de castanha-do-Brasil, por exemplo, é consumido 

puro, principalmente na alimentação infantil, e em pratos regionais. A farinha é utilizada na 

preparação de biscoitos, doces, bolos e no enriquecimento de outras farinhas (FERBERG et 

al., 2002). 

A amêndoa da castanha-do-Brasil pode ser consumida sob várias formas, ou seja, in 

natura, desidratada, salgada, tostada, coberta com chocolate, caramelo, açúcar, mel ou outras 

coberturas. Também pode ser utilizada em produtos como granolas, sorvetes, chocolates, 

bolos, doces e biscoitos, como farinha ou extrato de castanha (MMA, 1998). 

Alguns estudos têm sido realizados em escala de laboratório para obtenção de extrato 

de castanha-do-Brasil (PEREIRA, 1976; SOUZA et al.,1987; REGINATO-D’ÁRCE; 

SIQUEIRA, 1995; CARDARELLI; OLIVEIRA, 2000; REGINATO-D´ARCE, 1995; 

MMA,1998). O processo básico para sua obtenção envolve as etapas de despeliculação ou não 

das amêndoas, extração, separação do resíduo insolúvel, formulação, embalagem e tratamento 

térmico. SOUZA et al.(1987) realizaram despeliculação manual das castanhas com auxílio de 

facas de aço, utilizando a proporção de 2:1 (água e castanha) na trituração em liquidificador. 

Filtraram sob pressão manual com tecido de algodão e efetuaram nova homogeneização do 

extrato resultante em liquidificador para redução do tamanho das partículas. Obtiveram 

14,98% de matéria seca, 0,90% de proteína, 10,85% de extrato etéreo e 0,33% de cinzas. 

Reginato D´Árce e Siqueira (1995) utilizaram prensa hidráulica para obtenção de torta de 

castanha semi-desengordurada que foi desintegrada em água na proporção de 2:1 (água e 

castanha). Tais autores obtiveram 16,30% de matéria seca, 5,17% de teor de óleo e 15,54% de 

proteína. Pereira (1976) estudou a obtenção de extratos solúveis de castanha-do-Brasil, 
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utilizando soluções salinas (NaCl), trituração em liquidificador a 3000 rpm e variação de 

tempo e temperatura de extração. Encontrou como condições mais favoráveis o tempo de 45 

minutos em três extrações sucessivas, a temperatura de 24ºC em solução salina de 0,25 M. 

Nos estudos de formulações de bebidas mistas, Felberg et al. (2009) estudaram o 

efeito da adição de diferentes teores de extrato de castanha-do-Brasil (10,20, 30, 40 ou 50%) 

ao extrato de soja integral. As castanhas com película foram trituradas com água à 

temperatura de 75ºC em liquidificador industrial na proporção de 7:1 (água e castanha), por 

três minutos. A dispersão resultante foi centrifugada em centrífuga a 4000 rpm. Encontraram 

2,63% de proteínas, 3,77% de lipídeos, 0,53% de cinzas e 4,48% de carboidratos. A bebida 

com 30 % de extrato de castanha-do-Brasil alcançou a melhor performance considerando a 

preferência individual dos participantes. Já Carneiro e Pinedo (2013) estudaram o efeito da 

adição de diferentes percentagens de extrato de babaçu (25, 30, 40 e 50%) ao extrato de 

castanha-do-Brasil integral (50, 60, 70 e 85%) onde as castanhas foram descascadas 

manualmente. Após descascamento lavaram novamente com água corrente e branquearam 

com água a 80°C por 10 minutos. Realizaram a desintegração das amêndoas em liquidificador 

industrial com água aquecida a 85°C na proporção de 2:1 (água e castanha) até obtenção da 

consistência homogênea, por 15 minutos. Após desintegração, os extratos foram extraídos 

utilizando-se despolpadeira de frutas. Logo, os extratos foram filtrados em peneira. Os autores 

observaram boa aceitação das bebidas e valores de umidade maiores que 59,00%, 12,00% de 

lipídeos, 4,50% de proteínas, 0,66%, de cinzas, pH de 6,00 e acidez total titulável de 1,76. 

 

2.3 Estabilidade de alimentos processados 
 

 A estabilidade de alimentos processados pode ser afetada por fatores, tais como: 

qualidade da matéria-prima, tratamento térmico durante o processamento, temperatura de 

acondicionamento e reações químicas e enzimáticas durante o armazenamento, além de 

alterações microbiológicas (SILVA et al., 2006). 

Dependendo do tipo de produto em estudo, vários critérios podem ser utilizados para 

se determinar o fim da vida útil. O teste deve ser imediatamente encerrado quando se percebe 

o crescimento de fungos no alimento, alta contagem bacteriana ou a presença de micro-

organismos potencialmente tóxicos. Algumas alterações físicas e químicas também podem ser 

utilizadas como parâmetro para o estudo, como a redução do nível de um nutriente ou 
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mudanças de coloração. Avaliações sensoriais também são muito utilizadas para este fim 

(MATTIETTO, 2007). 

 Estabilidade ou vida útil é o tempo que, em determinadas condições, controladas ou 

não, corresponde a uma tolerável diminuição da qualidade de um alimento acondicionado ou 

não em uma determinada embalagem (PIERGIOVANNI, 1998). 

 A embalagem tem três funções básicas: protetora, econômica e mercadológica, todas 

elas devendo ser consideradas para se otimizar e adequar o sistema produto-embalagem-

ambiente. A estabilidade de alimentos acondicionados deve ser discutida em relação a dois 

tipos de fatores: os intrínsecos (ligados diretamente à composição do alimento) e os 

extrínsecos (ligados ao ambiente que envolve o alimento) (CORSO, 2007). 

 A embalagem proporciona uma barreira ao oxigênio. Esta depende da permeabilidade 

do material utilizado, assim como do sistema de fechamento ou das dobras desse material. 

Além disso, o tamanho e o formato da embalagem também interferem na estabilidade do 

produto (FARIA, 1993). 

Os processos de acondicionamento de um produto visam ao aumento do seu tempo de 

vida útil nas prateleiras. Os extratos hidrossolúveis podem ser acondicionados em embalagens 

laminadas cartonadas; polietileno tereftalato (PET) e vidro (PETRUS, 2000). 

 O PET se destaca no segmento das embalagens plásticas por algumas propriedades 

mecânicas como: alta resistência à ruptura, perfuração, rasgamento e impacto. Graças à sua 

ampla faixa de temperatura de trabalho, que abrange de -180°C a 220°C, o PETC é um 

material adequado para tratamento térmico e para embalagem de supercongelados 

(AZEREDO, 2012). 

Os materiais de plástico diferem grandemente entre si, quanto à transmissão de luz, 

principalmente na região ultravioleta (UV). Quando comparados a outros polímeros, 

polietileno (PE), polipropileno (PP) e policloreto de vinila (PVC), apresentam maior 

transmissibilidade à luz UV. O PET, por exemplo, absorve radiação UV de comprimento de 

onda de até 300 nm, e o polietileno naftaleno (PEN), até 370 nm (ESPINOZA-ATENCIA; 

FARIA, 1994). 

 A barreira de um material de embalagem à luz é especialmente importante quando o 

produto acondicionado contém compostos muito suscetíveis à oxidação, como é o caso de 

lipídeos, de pigmentos naturais e de diversas vitaminas. A exposição à luz, especialmente na 

faixa ultravioleta, catalisa reações de oxidação, acelerando a perda de qualidade de alimentos 

por meio de alterações de cor, formação de sabores desagradáveis e redução do valor 

nutricional (AZEREDO, 2012). 
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As propriedades de transmissão de luz de uma embalagem dependem da estrutura 

química do material. Além disso, a presença de regiões cristalinas tende a reduzir o grau de 

transmissão de luz, sendo que, em espessuras intermediárias, os polímeros semicristalinos 

geralmente são translúcidos. A barreira de uma embalagem à luz UV pode ser melhorada com 

a adição de absorvedores de UV (COLTRO; BORGHETTI, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

3 OBJETIVOS 
 

 

3.1 Objetivo geral 
 

 Estudar as características e a estabilidade do extrato hidrossolúvel obtido da castanha-

do-Brasil pasteurizado e envasado em garrafas de PET (polietileno tereftalato). 

 

 

3.2 Objetivos específicos 
 

 Obter o extrato hidrossolúvel da castanha-do-Brasil. 

 Determinar a composição centesimal, a aceitação sensorial e as características 

reológicas do extrato hidrossolúvel de castanha-do-Brasil. 

 Avaliar a estabilidade física, físico-química e microbiológica do extrato hidrossolúvel 

de castanha-do-Brasil durante o armazenamento em temperatura de refrigeração. 

 Determinar a vida útil do produto com conservantes (ácido cítrico, benzoato de sódio e 

sorbato de potássio) e sem conservantes como controle. 
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CAPÍTULO 2. PROCESSAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DO EXTRATO 
HIDROSSOLÚVEL DE CASTANHA-DO-BRASIL (Bertholletia excelsa) 
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RESUMO 
 
 

 
O objetivo dessa etapa do trabalho foi determinar formulações de extrato hidrossolúvel, 
mediante processamento tecnológico em escala piloto, de castanha-do-Brasil e realizar a 
caracterização centesimal, microbiológica, sensorial e reológica dos produtos obtidos obtidas. 
Foram formuladas dois extratos denominados de P1 – extrato hidrossolúvel de castanha-do-
Brasil com conservantes envasado em garrafa de PET transparente e P2 – extrato 
hidrossolúvel de castanha-do-Brasil sem conservantes envasado em garrafa de PET 
transparente. Realizaram-se caracterizações físico-químicas, microbiológicas sensoriais e 
reológicas dos extratos. Os extratos P1 e P2 apresentaram, respectivamente, teores de sólidos 
totais [20,92 e 21,88 g.(100 g)-1], proteínas [12,06 e 16,11 g.(100 g)-1] e de lipídeos[74,51 e 
74,10 g.(100 g)-1] elevados podendo ser considerados produtos de alto valor nutricional. O 
fósforo [(990,75 mg.(100 g)-1; 1053,25 mg.(100 g)-1)] foi o mineral mais abundante 
encontrado nos dois extratos elaborados seguido pelo potássio [965,00 mg.(100 g)-1; 850,00 
mg.(100 g)-1], sódio [320,00 mg.(100 g)-1, 165 mg.(100 g)-1], selênio [274,96 mg.(100 g)-1; 
205,40 mg.(100 g)-1], magnésio [252,50 mg.(100 g)-1; 265 mg.100g -1] e cálcio [102,50 
mg.(100 g)-1; 110,00 mg.(100 g)-1] nos tratamentos P1 e P2, respectivamente. Observou-se 
que os extratos foram aceitos sensorialmente pela maioria dos provadores com notas entre 
“gostei ligeiramente” e “gostei moderadamente” no teste de aceitação. Os extratos não 
apresentaram contagem microbiana dos micro-organismos pesquisados: coliformes a 35°C, 
coliformes a 45ºC, Estafilococos coagulase positiva e Salmonella sp. O extrato de castanha-
do-Brasil apresentou comportamento de um fluido não-newtoniano pseudoplástico. Os 
parâmetros µ (viscosidade aparente), n (índice de escoamento) e K (coeficiente de 
consistência) estimados para as formulações P1 e P2 foram 0,020; 0,028, 0,922; 0,872, e 
0,033; 0,059, respectivamente A formulação P2 foi mais viscosa do que a formulação P1. O 
estudo da caracterização do extrato hidrossolúvel de castanha-do-Brasil pode contribuir com 
informações para a utilização deste produto na alimentação humana, assim como contribui 
com dados bibliográficos para posteriores pesquisas. 

 

Palavras-chave: extrato hidrossolúvel, castanha-do-Brasil, minerais, reologia, fluido 

pseudoplástico. 
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PROCESSING AND CHARACTERIZATION OF EXTRACT SOLUBLE OF BRAZIL 
NUT 
 
 

ABSTRACT 
 
 

The purpose of this stage of the work was to determine water-soluble extract formulations by 
technological processes in pilot scale, of Brazil nut, to perform the proximate characterization, 
microbiological, sensorial and rheological characterization of drinks produced. Were 
formulated two extracts called P1 - water soluble extract of Brazil nut with preservatives 
packed in transparent PET and P2 - water soluble extract of Brazil nut without preservatives 
packed in transparent PET. There were physicochemical characterizations, microbiological 
and sensory rheological extracts. The extracts showed P1 and P2, respectively, total solids 
[20.92 and 21.88 g.(100 g)-1], proteins [12.06 and 16.11 g.(100 g)-1] and lipids [74.51 and 
74.10 g.(100 g)-1] high and can be considered high nutritional value products. Phosphorus 
[990.75 mg.(100 g)-1; 1053.25 mg.(100) g-1] was the most abundant mineral found in both 
extracts prepared followed by potassium [965.00 mg.(100 g)-1; 850.00 mg.(100 g)-1], sodium 
[320.00 mg.(100 g)-1, 165 mg.(100 g)-1], selenium [274.96 mg.(100 g)-1, 205.40 mg.(100 g)-1], 
magnesium [252.50 mg.(100 g)-1; 265 mg.(100 g)-1] and calcium [102.50 mg.(100 g)-1; 110.00 
mg.(100 g)-1] in treatment P1 and P2, respectively. Highest pH value was observed for 
treating P2 (6.34) and higher acid value for P1 treatment (0.53%). It was observed that the 
extracts were sensory accepted by most tasters with notes between "like slightly" and "like 
moderately" in the acceptance test. In the evaluation of purchase intent, most panelists said 
they would buy the extracts with purchase intent rates of 57% for P1 and 60% for P2. The 
extracts showed no microbial count of researched microorganisms: coliforms at 35°C, 45°C 
coliforms, Staphylococcus coagulase positive and Salmonella sp. The extract of Brazil nut 
showed a pattern of a non-Newtonian shear thinning fluid. The µ parameters (apparent 
viscosity), n (flow rate) and K (consistency coefficient) estimated for the P1 and P2 
formulations were 0.020; 0.028, 0.922; 0.872 and 0.033; 0.059, respectively. P2 formulation 
was more viscous than P1 formulation. The study of characterization of water soluble extract 
of Brazil can contribute information to the use of this product in food, supplementing the diet 
with a good nutritional source besides contributes bibliographic data for further research. 
 
Keywords: water-soluble extract, Brazil nut, minerals, rheology, pseudoplastic fluid. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A castanheira-do-Brasil (Bertholletia excelsea H. B. K.) é uma árvore de grande porte, 

nativa da Região Amazônica, pertencente à família Lecythidaceae. Pode alcançar em média 

50 m de altura, sendo considerada uma árvore padrão de florestas de terra firme (FERREIRA 

et al. 2006). O seu fruto é popularmente denominado de ouriço, de forma esférica ou capsular, 

contém em seu interior em média de 12 a 24 castanhas ou sementes, as quais envolvem as 

amêndoas (parte comestível do fruto). A amêndoa possui uma película de cor castanho escuro, 

tem a forma alongada, de formato irregular cilíndrico e tem a cor creme (YANG, 2009).  

Nutricionalmente, a castanha-do-Brasil é uma boa fonte de nutrientes, incluindo 

proteínas, fibras, selênio, magnésio, fósforo e tiamina. Ela também contém niacina, vitamina 

E, vitamina B6, cálcio, ferro, potássio, zinco e cobre. As castanhas têm alto valor nutritivo 

contendo 60-70% de óleo e 17% de proteínas. Além disso, o endosperma oleoso contém cerca 

de 70% de gorduras insaturadas, mas também pode levar a problemas de rancidez. A amêndoa 

da castanha-do-Brasil é considerada uma grande fonte natural de selênio. Ela é talvez a 

melhor fonte de Se em alimentos de origem vegetal e é um mineral necessário para a 

regulação da tireóide e função imunológica. O selênio pode também proteger contra câncer de 

próstata, fígado e pulmões. Devido a altos níveis de fitonutrientes, a castanha-do-Brasil tem 

sido associada a muitos benefícios à saúde, incluindo, principalmente, diminuição dos níveis 

de colesterol, atividade antioxidante e antiproliferativa (YANG, 2009).  

A amêndoa in natura é a principal forma de consumo da castanha-do-Brasil, 

entretanto, coprodutos como óleos, farelo ou torta e extrato hidrossolúvel podem ser 

explorados comercialmente (LOCATELLI et al., 2005). 

A castanha-do-Brasil é muito utilizada, entre os nativos da região Amazônica, na 

preparação de pratos típicos. O extrato de castanha-do-Brasil, por exemplo, é consumido 

puro, principalmente na alimentação infantil, e em pratos regionais. A farinha é utilizada na 

preparação de biscoitos, doces, bolos e no enriquecimento de outras farinhas (FERBERG et 

al., 2002). 

Extratos hidrossolúveis são bebidas de origem vegetal, que possuem apelo comercial 

nutricional, quanto aos aspectos de saúde, como ausência de gorduras animais e altos teores 

de minerais (CARVALHO et al., 2011). 

Os alimentos, além de oferecerem aroma, cor e sabor característicos, exibem um 

determinado comportamento mecânico; reagem de certo modo quando tentamos deformá-los. 
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Para expressar ou estimar seu comportamento mecânico, segundo Muller (1973) existem dois 

procedimentos: um deles, chamado método sensorial, que consiste em tocar, morder ou 

mastigar o alimento e descobrir as sensações observadas e varia amplamente de um indivíduo 

a outro. O segundo procedimento utiliza métodos físicos; nesse caso, a característica estudada 

não depende do indivíduo que a efetua, pois é realizada instrumentalmente. Esse estudo físico 

do comportamento mecânico dos materiais é chamado reologia. 

Reologia consiste no estudo físico da deformação dos materiais sob a ação de forças 

mecânicas (CHEFTEL; CUQ; LORIENT, 1989). O parâmetro fundamental obtido no estudo 

do comportamento reológico de alimentos líquidos e semi-líquidos, é a viscosidade, a qual é 

considerada o meio de fundamento para se caracterizar a textura do fluido (ALONSO et. al, 

1990) 

Diante do exposto, o objetivo dessa etapa do trabalho foi determinar formulações de 

extrato hidrossolúvel, mediante processamento tecnológico em escala piloto, de castanha-do-

Brasil e realizar a caracterização centesimal, microbiológica, sensorial e reológica dos 

produtos obtidos. Acredita-se desta forma que este estudo poderá contribuir para o 

desenvolvimento de novos produtos para a alimentação humana oriundas da amêndoa da 

castanha-do-Brasil, assim como contribuir com informações para fomentar pesquisas 

posteriores.  

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

Os testes, processamentos e análises foram realizados na Universidade Federal de 

Goiás (UFG) nos Laboratórios do Setor de Engenharia de Alimentos, no Laboratório de Solos 

e no Laboratório Multiusuário da Escola de Agronomia, no Laboratório de Microbiologia da 

Faculdade de Farmácia e no Centro de Pesquisa em Alimentos da Escola de Veterinária e 

Zootecnia.  
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2.1 Planejamento experimental 
 

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado (DIC), onde 

dois tratamentos foram realizados em duas repetições (processamentos). As análises foram 

conduzidas em triplicata. Formularam-se dois extratos, denominadas de tratamentos: 

P1 – extrato hidrossolúvel de castanha-do-Brasil com conservantes envasado em 

garrafa de PET transparente; 

P2 – extrato hidrossolúvel de castanha-do-Brasil sem conservantes envasado em 

garrafa de PET transparente; 

 

 

2.2 Material 
 

Foram utilizados 20 kg de castanhas-do-Brasil (safra de 2014), oriundas de Rio 

Branco-Acre, acondicionadas a vácuo em embalagem de material plástico flexível laminado 

com folha de alumínio e distribuídas pela Caia Castanhas do Brasil Ltda (Firminópolis, 

Goiás).  As castanhas foram armazenadas a 10°C em câmara frigorífica do setor de 

Engenharia de Alimentos da Escola de Agronomia da UFG até o início dos processamentos. 

 Os aditivos, carboximetilcelulose; ácido cítrico; benzoato de sódio e sorbato de 

potássio, foram doados pela empresa FEGO Alimentos (Goiânia, Goiás) e as embalagens 

foram adquiridas na empresa VidroPET (Goiânia, Goiás). 

 

 

2.3 Caracterizações da embalagem, castanha-do-Brasil e processamento 
 

As embalagens de PET utilizadas no experimento foram caracterizadas quanto à 

altura, diâmetro, peso, capacidade volumétrica e transmitância especular (ALVES et al., 

1998).  

A caracterização física das castanhas-do-Brasil, altura; peso; diâmetro maior e menor, 

foi realizada conforme Ferreira et al. (2006) e a caracterização centesimal, sólidos totais; 

cinzas; proteínas e lipídeos, conforme metodologias da AOAC (2010). A atividade de água 

(aw) das amêndoas foi realizada por medida direta em instrumento AQUALAB (CX-2, 
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Decagon Devices Inc., Pullman, Washington, E.U.A.) (NOREÑA; HUBINGER; 

MENEGALLI, 1996). 

Também foi realizada a contagem de aeróbios mesófilos totais nas embalagens, nas 

castanhas e nas amostras de caracterização do processamento (APHA, 2001). 

 

2.4 Obtenção do extrato hidrossolúvel de castanha-do-Brasil 
 

 Os 11 pré-testes, 2 testes e 2 processamentos foram realizados na planta piloto de 

vegetais do setor de Engenharia de Alimentos da UFG. Primeiramente, extraiu-se o extrato da 

castanha com auxílio de um liquidificador doméstico e um tecido voal para que se pudessem 

observar os atributos sensoriais. As concentrações iniciais de aditivos foram baseadas nos 

estudos de Cardarelli e Oliveira (2000) Em um segundo momento foi acrescentada a goma 

carboximetilcelulose (CMC) na concentração de 0,3% realizando a pasteurização a granel em 

béquer de 1 L a 75°C por 20 minutos e envase em embalagem de PET, mas pelo fato do 

extrato ter apresentado consistência gelatinosa a concentração de CMC foi diminuída para 

0,1% e foi testada também a pasteurização em embalagem de vidro (75°C por 20 minutos). 

Desta forma, foi observada uma aparência mais fluida do extrato e mais desejável. A idéia da 

pasteurização em embalagem de vidro foi abandonada devido a dificuldades encontradas 

neste tipo de tratamento. Em outro teste foram adicionados os conservantes ácido cítrico (500 

mg/L), ácido benzóico (0,2%) e sorbato de potássio (0,2%) onde notou-se que o ácido 

benzóico apresentava aroma e sabor acentuados camuflando, assim, o aroma e o sabor 

característico do extrato. Sendo assim, o ácido benzóico foi substituído pelo benzoato de 

sódio e foram levados em consideração em um novo teste os limites máximos para 

conservantes em leite de coco (BRASIL, 2013). Pensando na necessidade de utilização de um 

antioxidante na formulação de extrato, o sulfito de sódio foi acrescentado na proporção de 

0,03% (BRASIL, 2013), no entanto, por atribuir odor, aroma e sabor desagradáveis ao extrato 

a possibilidade foi abandonada. Por fim, ficou definido que o extrato seria aditivado com 

0,1% de CMC, 500 mg/L de ácido cítrico, 0,15% de sorbato de potássio e 0,10% de benzoato 

de sódio e que a pasteurização seria realizada no extrato a granel e seria envasado em 

embalagem de PET.  

Nos testes, o funcionamento e a capacidade dos equipamentos da planta piloto foram 

testados assim como a estabilidade do extrato em temperatura ambiente onde se concluiu que 

seria necessário utilizar de temperatura de refrigeração para realizar o estudo de estabilidade. 
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Foi testado também o binômio tempo-temperatura 80°C por 25 minutos e estes parâmetros 

foram tomados para a pasteurização dos extratos para a pesquisa. Nesta etapa, medidas de 

higienização e sanitização foram tomadas e adequações também foram realizadas no 

processamento de modo a garantir a qualidade microbiológica do produto final. 

Ao final dos pré-testes e testes foram realizados os processamentos para obtenção do 

extrato hidrossolúvel para a pesquisa. Para o processamento dos extratos em escala piloto, os 

equipamentos e utensílios foram lavados com solução detergente neutra (Limpol, Bombril, 

São Bernando do Campo, São Paulo), enxaguados em água corrente, higienizados em solução 

de ácido peracético a 0,3% (Vortexx, Ecolab, Industry, Califónia, E.U.A.) e posteriormente 

enxaguados em solução de água clorada 10 mg/L (Hipoclorito de sódio 5-6%, Dinâmica 

Química Contemporânea, Diadema, São Paulo).  

As bancadas da planta piloto de vegetais foram sanitizadas com auxílio de uma 

lâmpada germicida (UV-C 30 W, Osram, Osasco, São Paulo) ficando em exposição à 

distância de 44 cm por 15 minutos. As embalagens foram previamente tratadas também com 

duas lâmpadas germicidas (UV-C 16 W, Philips, Mauá, São Paulo) em fluxo laminar (PA 

117, Pachane, Piracicaba, São Paulo) a distância de 15,2 cm por 15 minutos. Procedimentos 

adaptados de Alexandre, Faria e Cardoso (2008). Um suporte em metal foi montado com a 

lâmpada germicida para ser colocado sobre as bancadas. 

Para a obtenção do extrato hidrossolúvel, as amêndoas foram sanitizadas em solução 

de água clorada a 300 mg/L por 30 minutos, enxaguadas em solução de água clorada a 10 

mg/L e posteriormente trituradas, em liquidificador industrial (LSR 25, Siemsen, Brusque, 

Santa Catarina) juntamente com água previamente pasteurizada (80°C por 25 minutos), a 

temperatura de 45°C, na proporção de 3 partes de água para uma parte de castanha, por um 

tempo de 8 minutos. O produto obtido foi então centrifugado a 1730 rpm por 15 segundos em 

centrífuga (80987, Weg, Jaraguá do Sul, Santa Catarina), obtendo-se o extrato hidrossolúvel 

(12 litros) e a torta úmida. O extrato hidrossolúvel obtido foi levado para o aquecimento a 

85°C em tacho encamisado aberto de aço inoxidável (Pop: 2 kgf/cm2; Resistência: MXR30, 2 

kW, 220 V) até a coagulação da sua fração proteica. Após a coagulação da fração proteica, o 

aquecimento do tacho encamisado foi interrompido e adicionou-se carboximetilcelulose 

(CMC) na proporção de 0,1% p/v e se liquidificou por 5 minutos novamente em liquidificador 

industrial.  

Após a adição de CMC e liquidificação o extrato foi separado em duas partes iguais. 

Uma parte de extrato, 50%, foi levada diretamente para a pasteurização em tacho encamisado 

aberto, formulação denominada de P2. Na outra parte, 50%, se adicionou os conservantes 
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ácido cítrico na proporção de 500 mg/L; concentração sugerida por Cardarelli e Oliveira 

(2000); benzoato de sódio na proporção de 0,15% e sorbato de potássio na proporção de 

0,1%. Nova liquidificação foi realizada por 3 minutos após a adição dos conservantes, e esta 

formulação foi denominada de P1. O produto foi então pasteurizado (80°C por 25 minutos) e 

posteriormente acondicionado a quente, entre duas chamas, em garrafas de PET de 200 mL 

(Vidropet, Goiânia, Goiás). Por fim, esperou-se os produtos embalados esfriarem por 10 

minutos até 65°C e armazenou-se em câmara frigorífica a temperatura de 5±2°C. Para 

determinação das concentrações de benzoato de sódio e de sorbato de potássio foram 

considerados os limites máximos estabelecidos pela legislação vigente para leite de coco 

(BRASIL, 2013). 

As imagens das etapas de pasteurização, envase e do extrato hidrossolúvel podem ser 

vistas nas Figuras 2.1, 2.2 e 2.3. 

 

 
Figura 2.1. Pasteurização do extrato de castanha-do-Brasil em tacho encamisado aberto. 
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Figura 2.2. Envase entre duas chamas. 
 
 
 

Figura 2.3. Extrato hidrossolúvel de castanha-do-Brasil em béquer (à direita) e em garrafa de PET (à esquerda). 
 

O fluxograma de processamento do extrato hidrossolúvel de castanha-do-Brasil é 

demonstrado na Figura 2.4. 
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Figura 2.4. Fluxograma de processamento do extrato hidrossolúvel de castanha-do-Brasil. 
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2.5 Análises físico-químicas 

 
Após os dois processamentos, separou-se 4 garrafas de cada tratamento dos extratos 

hidrossolúveis de castanha-do-Brasil que foram submetidas ao congelamento ultra rápido em 

congelador Irinox (HCFC 22, Irinox, Corbanese, Treviso, Itália) a temperatura de -18°C, por 

uma hora, sendo posteriormente armazenadas a temperatura de -18°C em freezer (FE22, 

Electrolux, Curitiba, Paraná) até o momento das análises. 

Para realizar as análises de lipídeos, proteínas e perfil de minerais os extratos foram 

liofilizados em liofilizador Liotop (LP510, São Paulo, São Paulo) e armazenados em freezer 

(FE22, Electrolux, Curitiba, Paraná) até o dia das análises.  

Para determinar a composição centesimal dos extratos hidrossolúveis de castanha-do-

Brasil foram realizadas as seguintes análises: determinação de lipídeos em equipamento tipo 

Soxhlet (MA486, Marconi, Piracicaba, São Paulo) usando como solvente éter de petróleo. A 

determinação de proteína bruta foi realizada conforme método de Kjeldahl. O teor de 

nitrogênio total da amostra, multiplicado por 5,46, conforme Hart e Fisher (1971) forneceu a 

quantidade de proteína bruta. A quantificação da matéria seca foi determinada pelo método de 

secagem em estufa (ES1A, Olidef CZ, Ribeirão Preto, São Paulo) a 105°C até peso constante, 

partindo de um volume de 5 mL de extrato fluido. A análise de cinzas foi realizada pelo 

método de incineração em mufla (200F, Magnu’s, Belo Horizonte, Minas Gerais) a 550ºC. As 

metodologias acima citadas foram todas realizadas conforme normas da AOAC (2010). O teor 

de carboidratos foi obtido por diferença, subtraindo-se de cem os valores obtidos de umidade, 

cinzas, proteínas e lipídeos em acordo com o estipulado na Resolução RDC nº 360 de 2003 

(BRASIL, 2003).  

Para a extração dos teores de fosfóro (P), potássio (K), sódio (Na), selênio (Se) cálcio 

(Ca), magnésio (Mg), cobre (Cu), ferro (Fe), manganês (Mn), zinco (Zn), chumbo (Pb), 

cromo (Cr), cádmio (Cd) e níquel (Ni) foi utilizada a digestão nitroperclórica. Após a digestão 

e posterior resfriamento, o extrato foi transferido para balão volumétrico de 50 mL e 

completado com água destilada (extrato a). Para determinação do P usou-se método 

espectrométrico azul. Foram retirados 0,25 mL do extrato a e transferidos para tubos de 

ensaio onde se adicionou 4,5 mL de água destilada, 10 mL de molibdato de amônio diluído e 

uma pitada de ácido ascórbico. Após 30 minutos foi feita a leitura de transmitância no 

espectrofotômetro de absorção atômica (3110, Perkin Elmer, Waltham, Massachusetts, 

Estados Unidos). Para a determinação do teor de K e Na, foram utilizados tubos de ensaio 

com 0,25 mL do extrato a e adicionado a 4,75 mL de água destilada. A leitura foi feita em um 
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fotômetro de chamas (FC180, Celm, São Caetano do Sul, São Paulo) em que o teor de 

potássio foi dado pela leitura direta no aparelho. O Ca e o Mg foram quantificados em 

espectrofotômetro de absorção atômica (3110, Perkin Elmer, Waltham, Massachusetts, 

Estados Unidos) com lâmpada de cátodo oco de cálcio-magnésio. Os tubos de leitura foram 

preparados adicionando-se 0,25 mL do extrato b e 4,5 mL de lantânio a 0,22%. A leitura de 

cada nutriente foi feita separadamente. A determinação dos elementos Pb, Cr, Cd, Ni e Se 

foram realizadas diretamente nos extratos nitroperclóricos por espectrofotometria de absorção 

atômica (EMBRAPA, 1977). 

 

 

2.6 Análises microbiológicas 
 

 Para as análises microbiológicas 2 garrafas de cada tratamento foram retiradas do 

armazenamento e conduzidas, em caixa térmica, para o laboratório de microbiologia da 

Faculdade de Farmácia. Realizou-se a contagem de coliformes a 35°C, coliformes a 45ºC, 

contagem de Estafilococos coagulase positiva e presença de Salmonella sp. em 25 g, 

estabelecidas no item 23.a da Resolução RDC nº 12 para leite de coco (BRASIL, 2001). 

Realizou-se também a contagem de bolores e leveduras. As análises microbiológicas 

seguiram os procedimentos descritos pela American Public Health Association (APHA, 

2001). 

 

 

2.7 Análise sensorial 
 

 As análises envolvendo seres humanos foram realizadas após aprovação da pesquisa 

pelo Comitê de Ética em Pesquisas – UFG sob parecer n° 556.159. As análises sensoriais 

foram realizadas após a conclusão das análises microbiológicas. 

 A aceitação sensorial e a intenção de compra foram realizadas por meio da aplicação 

do teste de aceitação com uso de escala hedônica de nove pontos (1 = desgostei 

extremamente; 2 = desgostei moderadamente; 3= desgostei regularmente; 4 = desgostei 

ligeiramente; 5 = nem gostei/nem desgostei; 6 = gostei ligeiramente; 7 = gostei regularmente; 

8 = gostei moderadamente; 9 = gostei extremamente) para avaliação dos atributos aparência, 

odor, sabor e a impressão global do extrato. A intenção do consumidor em relação à compra 

do produto foi avaliada através da seguinte pergunta: “Você compraria este produto caso fosse 



37 

 

comercializado?”, tendo o provador respondido sim ou não (APÊNDICE A). Da relação 

percentual entre o número de provadores com intenção de compra pelo número total de 

provadores foi denominada índice de compra potencial, variando entre 0 e 100%. Os testes 

foram realizados após finalização das análises microbiológicas com 50 provadores não 

treinados (IAL, 2008). 

 As amostras de extratos hidrossolúveis de castanha-do-Brasil foram servidas aos 

provadores em cabines individuais, em porções de 20 mL, apresentadas de forma aleatória em 

copos plásticos descartáveis codificados com números de três dígitos. Foi servida também, 

água para limpeza do palato entre a avaliação das amostras (IAL, 2008). 

 

 

2.8 Medidas reológicas 
 

Os testes foram realizados em um reômetro da marca Physica, MCR 101, Ostfildern, 

Germany. A temperatura de medida (25ºC) foi mantida na placa inferior pelo sistema Peltier. 

A geometria utilizada foi placa-placa, com 50 mm de diâmetro.  

As curvas de escoamento foram determinadas por três rampas contínuas consecutivas 

de varredura de taxa de deformação de 0 a 500 s–1 com ciclo ascendente, descendente e 

ascendente, para eliminar a tixotropia. Escolheram-se as curvas com os dados da terceira 

rampa ascendente que melhor descreveram o comportamento reológico dos extratos para 

ilustração. 

A modelagem matemática foi realizada utilizando o modelo da Lei de Potência 

(STEFFE, 1996) com os dados da terceira rampa ascendente, após a eliminação da tixotropia 

das amostras.  

O modelo da Lei de potência está demonstrado na equação 1:  

                                                            � = ��� (1) 

Onde: τ é a tensão de cisalhamento, γ é a taxa de deformação, K é o coeficiente de 

consistência e n é o índice de escoamento. Este modelo é considerado um modelo geral, pois 

se aplica à maioria dos fluidos. Os valores dos parâmetros foram estimados utilizando o 

programa Excel 2010. Foi possível estimar os valores dos parâmetros n (índice de 

escoamento) e K (índice de consistência) das equações, além do coeficiente de correlação R2. 
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2.9 Análise estatística dos dados 
  

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias de cada 

tratamento foram comparadas pelo teste Tukey, adotando nível de significância de 5% de 

probabilidade. Os dados do questionário de intenção de compra foram submetidos à 

distribuição de frequência e as análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa 

ASSISTAT (SILVA, 2013). 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

3.1 Caracterizações da castanha-do-Brasil, embalagem e processamento 
 

Os dados das caracterizações físico-química e microbiológica da castanha-do-Brasil 

estão expostos nas Tabelas 2.1. Os teores de cinzas, lipídeos e proteínas estão próximos aos 

relatados por Yang (2009) e Souza e Menezes (2004) observando-se diferenças apenas para os 

teores de carboidratos. O valor de aw para a castanha está próximo aos relatados por Reis et. al 

(2012) e maior do que o encontrado por Santos, Corrêa e Lannes (2011). Observou-se 

contagem da ordem de 3,0 x 102 para micro-organismos aeróbios mesófilos na castanha-do-

Brasil. Resultado esse que pode ser explicado devido à ineficiência do tratamento térmico 

utilizado no beneficiamento das amêndoas ou pela recontaminação (Baquião et. al, 2012). 

 
Tabela 2.1. Caracterização físico-química e microbiológica da castanha-do-Brasil. 

Sólidos totais 
(g/100 g) 

Cinzas 
(g/100 g) 

Lipídeos 
(g/100 g) 

Proteínas 
(g/100 g) 

Carboidratos 
totais*  

(g/100 g) 
aw 

Aeróbios totais 
(UFC/g) 

 

98,09 ± 0,04 3,29 ± 0,08 66,19 ± 1,50 13,75 ± 0,20 16,74 ± 1,20 0,55 ± 0,02 3,0 x 102  

*Carboidratos = (100 –(proteína + cinzas + extrato etéreo)) 

 

 A caracterização física da castanha-do-Brasil pode ser visualizada na Tabela 2.2, onde 

são mostrados os valores médios, menores e maiores para a altura, o peso, o diâmetro maior e 

o diâmetro menor. Ferreira et al. (2006) citaram valores bem maiores para a caracterização 

física da castanha, observando apenas valores próximos ao encontrados nesse estudo para o 

peso. Isso se justifica pela ampla variedade de tamanhos e pesos que as amêndoas podem 

apresentar (YANG, 2009). 
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Tabela 2.2. Caracterização física da castanha-do-Brasil. 

 
Média * Menor Maior 

Altura (mm) 37,13 ± 6,03 26,68 55,90 

Peso (g) 5,90 ± 4,89 2,67 23,60 

Diâmetro maior (mm) 18,39 ± 4,65 14,03 35,13 

Diâmetro menor (mm) 14,29 ± 4,86 1,40 31,27 
*Média de cem unidades analisadas. 

 

Com relação à caracterização física da garrafa de PET utilizada no experimento 

obtiveram-se os valores médios de 13,69 cm para a altura, 5,45 cm para o diâmetro, 18,19 g 

para o peso e 230 mL para a capacidade volumétrica. A garrafa utilizada não foi adequada 

para o estudo, pois apresentou deformação (colapsagem) devido à realização de envase a 

quente. A colapsagem não é interessante devido à rejeição pelo consumidor de embalagens 

que apresentam esta deformação. 

De acordo com Piergiovanni (1998) o PET convencional (monocamada) resiste até, 

aproximadamente, 70°C, dependendo do formato, peso da embalagem e grau daresina 

utilizada, inviabilizando o seu uso em sistemas de enchimento a quente. 

Para a caracterização microbiológica não se observou contagem de aeróbios mesófilos 

totais nas garrafas (< 10 UFC/ garrafa).  

O espectro de transmitância especular da garrafa de PET utilizada no envase dos 

extratos hidrossolúveis de castanha-do-Brasil pode ser visualizado na Figura 2.5. As 

porcentagens de transmitância estão coerentes com os estudos feitos por Coltro e Buratin 

(2004) com garrafa de PET para óleo comestível. 

 

 

Figura 2.5. Espectro de transmitância especular da garrafa de PET utilizada no envase dos extratos 
hidrossolúveis de castanha-do-Brasil. 
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Na Tabela 2.3 são apresentadas as contagens realizadas das amostras de controles de 

processo retiradas antes do processamento do extrato hidrossolúvel de castanha-do-Brasil. 

Mesmo seguindo-se vários procedimentos de higienização e sanitização antes do 

processamento, ainda foram encontradas contagens altas de aeróbios totais em equipamentos 

e nas mãos dos manipuladores. 

 
Tabela 2.3. Contagem de aeróbios mesófilos totais das amostras de caracterização do processamento. 

Contagem de aeróbios mesófilos 

E*/U** UFC/E*/U** Superfície UFC/cm2 M*** UFC/mão Amostra UFC/mL 

E1 4,0 x 102 S1 1,0 x 101 M1D 1,0 x 103 Água < 10 

E2 1,0 x 103 S2 5,0 x 100 M1E 1,0 x 103   

E3 < 10   M2D 1,0 x 104   

U1 2,0 x 102   M2E 2,0 x 104   

U2 1,0 x 102   M3D 1,0 x 104   

U3 1,0 x 102   M3E 2,0 x 102   

U4 < 10       

*E - equipamento; E1 - tacho encamisado; E2 - liquidificador industrial; E3 – centrífuga; **U - utensílio; U1 - balde 1; U2 - 
balde 2;  U3 – colher;  U4 – bacia; S1 - bancada maior; S2 - bancada menor;***M – Manipulador; M1D - manipulador 1 - mão 
direita; M1E - manipulador 1 - mão esquerda; M2D - manipulador 2 - mão direita; M2E - manipulador 2 - mão esquerda; M3D - 
manipulador 3 - mão direita; M3E - manipulador 3 - mão esquerda;  Água – água utilizada no processamento. 

 

 

3.2 Composição centesimal 
 

Os dados da composição centesimal para as formulações de extratos hidrossolúveis de 

castanha-do-Brasil estão apresentados na Tabela 2.4. Observa-se diferença significativa nas 

formulações para os conteúdos de cinzas, proteínas, pH e acidez titulável. O extrato P1 

apresentou maior quantidade de cinzas provavelmente devido à utilização de conservantes na 

sua formulação.  

Os extratos apresentaram teores de sólidos totais [20,92 e 21,88 g.(100 g)-1], proteínas 

[12,06 e 16,11 g.(100 g)-1] e de lipídeos [74,51 e 74,10 g.(100 g)-1] elevados podendo ser 

considerados produtos de alto valor nutricional. Felberg et al. (2009) estudando bebidas 

mistas de extrato de soja e extrato de castanha-do-Brasil encontraram para a bebida de 

castanha-do-Brasil integral, quantidades de proteínas [12,91 g.(100 g)-1] e cinzas [3,83 g.(100 

g)-1] próximas aos encontrados neste estudo e menores quantidades de lipídeos [52,95 g.(100 

g)-1] e sólidos totais [13,60 g.(100 g)-1]. Divergências essas que podem ser explicadas pela 

diferença nas diluições utilizadas na elaboração das bebidas. Já Cardarelli e Oliveira (2000) 

pesquisando extrato de castanha-do-Brasil parcialmente desengordurado encontraram valores 
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maiores de proteínas, valores esses em torno de 21%. Isso devido ao fato de que as 

formulações elaboradas nesse estudo não são desengorduradas. 

Pela Tabela 2.4 nota-se diferença significativa para os dados de pH e acidez titulável 

para os extratos estudados, com valor maior de pH para o tratamento P2 e valor maior de 

acidez para o tratamento P1. Resultados esse explicados pela utilização de conservantes na 

formulação do extrato P1 influenciando, assim, no aumento da acidez titulável e, consequente, 

diminuição do pH. 

Felberget al. 2009 encontraram valor igual de pH ao encontrado nessa pesquisa para o 

extrato integral de castanha-do-Brasil. Caradarelli e Oliveira (2000) obtiveram valores mais 

baixos de acidez tanto para o extrato de castanha-do-Brasil sem conservantes (0,10%) quanto 

para os extratos com conservantes (0,21 e 0,26%) comportamento inverso para o pH.  Já 

Carneiro e Arévalo-Pinedo (2013) relataram para bebida mista de extrato de babaçu e extrato 

de castanha-do-Brasil valores de pH (6,14) próximos aos encontrados nesse estudo. 

 

Tabela 2.4. Composição centesimal (g/100 g) em base seca dos extratos hidrossolúveis de castanha-do-Brasil. 

Componentes (g/100 g) 

Tratamento Cinzas Lipídeos Proteínas Carboidratos ST pH AT* 

P1 3,37 a 74,51 a 12,06 b 10,06 a 20,92 a 5,87 b 0,53 a 

P2 2,89 b 74,10 a 16,11 a 6,78 a 21,88 a 6,34 a 0,30 b 

Letras diferentes indicam diferença significativa (p < 0,05). ST – sólidos totais, *AT - Acidez titulável expressa 
em ácido linoléico. 
 

 

3.3 Perfil de minerais 
 

Na Tabela 2.5 apresenta-se a composição em minerais dos extratos de castanha-do-

Brasil. O fósforo foi o mineral mais abundante encontrado nos dois extratos elaborados 

seguido pelo potássio, sódio, selênio, magnésio e cálcio. Minerais esses presentes em 

quantidades acima de 100 mg.100 g-1 de amostra. Houve diferença significativa entre os 

tratamentos apenas para o Na e para o K, onde a amostra P1 apresentou os maiores valores 

desses minerais devido à presença dos conservantes sorbato de potássio e benzoato de sódio 

em sua formulação.  

Felberget al. (2009) citam para extrato de castanha-do-Brasil integral, quantidade de 

Mg próxima às desse estudo, 220,45 mg.(100 g)-1 de amostra e valores de P [431,09 mg.(100 

g)-1 de amostra], Ca [(91,64 mg.(100 g)-1 de amostra], Na [589,09 mg.(100 g)-1 de amostra], 

Mn [0,78 mg. (100 g)-1 de amostra], Fe [1,83 mg. (100 g)-1 de amostra] e K [482,82 mg.(100 

g)-1 de amostra] bem diferentes aos encontrados nesse estudo. Diferenças essas que podem ser 
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explicadas, segundo Frank e Betancourt (1981), pela variação do teor de minerais para a 

castanha-do-Brasil, matéria prima na pesquisa, até mesmo em função da localização das 

árvores. A quantidade de selênio também varia amplamente na castanha-do-Brasil.  

  

Tabela 2.5. Composição em minerais (mg/100 g) dos extratos de castanha-do-Brasil. 

Minerais (mg/100 g) P1 P2 

P 990,75 a 1053,25 a 

K 965,00 a 850,00 b 

Na 320,00 a 165,00 b 

Se 274,96 a 205,40 a 

Mg 252,50 a 265,00 a 

Ca 102,50 a 110,00 a 

Fe 15,88 a 15,70 a 

Mn 7,48 a 7,63 a 

Cu 3,70 a 3,60 a 

Pb 0,40 a 0,38 a 

Cr 0,30 a 0,30 a 

Cd 0,10 a 0,10 a 

Ni 0,10 a 0,10 a 

Letras diferentes indicam diferença significativa (p < 0,05). 
 
 

Silva, Ascheri e Souza (2010) relatam para castanha-do-Brasil teores de minerais bem 

maiores do que os observados nessa pesquisa, visto que, o extrato de castanha-do-Brasil é um 

coproduto onde se utiliza água na sua formulação. Além do que, a variação nos teores de 

alguns minerais, em castanha-do-Brasil, pode estar relacionada com o clima e, 

principalmente, com o tipo de solo onde pode haver predominância de um ou outro mineral 

que a planta pode absorver em maior ou menor quantidade. 

As doses encontradas nos extratos de castanha-do-Brasil para selênio estão muito 

acima da dose diária (34 µg/dia) recomendada pela ANVISA (BRASIL, 2005) para adulto. 

Teores que evidenciam o alto valor nutricional e a importante composição em selênio do 

produto obtido neste estudo. 

 

 

3.4 Microbiológica 
 

Os resultados de contagem microbiológicas dos extratos de castanha-do-Brasil podem 

ser vistos na Tabela 2.6. Os extratos de castanha-do-Brasil não apresentaram contagem 

microbiana dos micro-organismos pesquisados, atendendo assim, ao item 23.a da Resolução 

RDC nº 12 para leite de coco (BRASIL, 2001) tomada como padrão para esse trabalho. 
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Carneiro e Arévalo-Pinedo (2013) também não observaram crescimento de bolores e 

leveduras e coliformes a 45 °C em bebidas mistas de extrato de babaçu e castanha-do-Brasil. 

Cardarelli e Oliveira (2000) também não observaram crescimento de coliformes a 45°C em 

extrato de castanha-do-Brasil, mas quantificaram micro-organismos aeróbios mesófilos totais 

e proteolíticos. 

A ausência dos grupos de coliformes a 35°C e a 45°C é um indicativo da eficiência do 

tratamento térmico de pasteurização e da ausência de recontaminação, pois, conforme 

Kornacki e Johnson (2001), a presença de coliformes em alimentos processados é um 

indicador útil de contaminação pós-sanitização e pós-processamento. 

 
Tabela 2.6. Contagem microbiológica do extrato hidrossolúvel de castanha-do-Brasil. 

Tratamento 
Coliformes a 

35°C (NMP/g) 
Coliformes a 

45°C (NMP/g) 

Bolores e 
leveduras 
(UFC/g) 

Salmonella 

sp./ 25g 

Estafilococos 
Coagulase Positiva 

(UFC/g) 

P1 < 0,3 < 0,3 < 1,0 Ausência < 0,1 

P2 < 0,3 < 0,3 < 1,0 Ausência < 0,1 

 

 

3.5 Aceitação e intenção de compra 
 

Os dados de aceitação e intenção de compra da análise sensorial das formulações de 

extratos de castanha-do-Brasil podem ser observados na Tabela 2.7 e na Figura 2.6. Não se 

observou diferença significativa nas médias das notas atribuídas pelos provadores às amostras 

P1 e P2 podendo-se afirmar que os conservantes não interferiram nas características sensoriais 

do produto. Pelas médias observa-se que os extratos foram aceitos sensorialmente pela 

maioria dos provadores com notas situando-se entre “gostei ligeiramente” e “gostei 

moderadamente”. Na pesquisa de intenção de compra, a maioria dos provadores disse que 

comprariam os extratos com índices de intenção de compra de 57% para o P1 e 60% para o 

P2.  

Felberget al. (2009) relataram, em estudos de bebida mista de extrato de soja integral e 

extrato de castanha-do-Brasil, melhor performance quanto à preferência para formulações 

com 40% de extrato de castanha-do-Brasil com maior porcentagem de notas na escala 

hedônica entre “gostei ligeiramente” e “gostei muito” (acima de 5). Ferberg et al. (2002) 

verificaram que o extrato de castanha com 3% de açúcar alcançou maior frequência de notas 

6, 7 e 8 dentre os tratamentos estudados. 
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Tabela 2.7. Avaliação sensorial dos extratos de castanha-do-Brasil em termos de aceitação média e intenção de 
compra (%). 

Formulações Odor Cor Sabor Impressão global Intenção de compra (%) 

P1 6,43 a 7,20 a 6,17 a 6,64 a 57 

P2 6,59 a 7,17 a 6,35 a 6,80 a 60 

 

Arévalo-Pinedo et. al (2013) observaram que quanto maior a concentração de extrato 

de castanha-do-Brasil na bebida maior foi a rejeição pelos provadores. Da impressão global 

concluíram que a formulação com 60% de leite de babaçu e 40% de extrato de castanha-do-

Brasil foi a mais aceita sensorialmente pelo painel de provadores.  

 

 
Figura 2.6. Histogramas de distribuição de frequência das notas atribuídas pelos provadores aos extratos de 
castanha-do-Brasil. 

 
 

3.6 Reologia dos extratos de castanha-do-Brasil 
 

 Na Figura 2.4 são apresentados os reogramas dos extratos de castanha-do-Brasil. 

Observa-se que o comportamento do fluxo variou com a taxa de deformação onde a tensão de 

cisalhamento demonstrou relação linear com a taxa de deformação e a viscosidade aparente 
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diminuiu com o aumento da taxa de deformação. Comportamento característico de fluido não-

newtoniano pseudoplástico. Várias pesquisas também observaram comportamento 

pseudoplástico para leite de coco (TIPVARAKARNKOON; EINHORN-STOLL; SENGE, 

2010; JIRAPEANGTONG; SIRIWATANAYOTHIN; CHIEWCHAN, 2008; 

TANGSUPHOOM; COUPLAND, 2008; SIMUANG; CHIEWCHAN; TANSAKUL, 2004).  

 O extrato de castanha-do-Brasil é um sistema coloidal contendo gotículas de óleo 

dispersas na fase aquosa. Quando a força de cisalhamento é aplicada as partículas podem 

reorganizar-se em direção paralela à força de cisalhamento e as partículas grandes podem 

quebrar-se em pequenas. As partículas podem fluir facilmente como resultado da resistência 

resultante da interação partícula-partícula que resulta em diminuição de viscosidade 

(CHARM, 1962). Depois de uma redução acentuada, a viscosidade aparente mudou 

ligeiramente e tornou-se constante em tensões de cisalhamento mais altas. Isto pode ser 

relacionado com a redução do tamanho dos agregados coloidais com o aumento da taxa de 

cisalhamento (IBANOGLU, 2002). 

Na Tabela 2.8 são apresentadas a viscosidade aparente e os parâmetros estimados da 

equação da Lei de Potência para os extratos de castanha-do-Brasil. As formulações 

demonstraram comportamento reológico estatisticamente diferente. Observa-se que o modelo 

se ajustou muito bem as curvas de escoamento dos extratos de castanha-do-Brasil com valores 

de coeficiente de correlação altíssimos. 

O tratamento P1 apresentou índice de escoamento (n) maior do que o tratamento P2 e 

este apresentou maior coeficiente de consistência (K). O coeficiente de consistência é um 

indicador da natureza viscosa do sistema e o índice de escoamento é um indicador da natureza 

fluida do sistema. Com relação à viscosidade aparente (µ), a formulação P2 apresentou maior 

valor em comparação a P1. Os valores de n (0,923) e K (0,034 P.sn) encontrados nesse 

trabalho para a formulação P1 estão de acordo com Simuang, Chiewchan e Tansakul (2004) 

em estudo sobre o efeito do conteúdo de lipídeos e da temperatura na viscosidade aparente de 

leite de coco. Jirapeangtong, Siriwatanayothin e Chiewchan (2008) em estudo com leite de 

coco encontraram valores para K bem maiores do que os encontrados nesse trabalho para 

extrato de castanha-do-Brasil. Tipvarakarnkoon, Einhorn-Stoll e Senge (2010) obteram para 

leite de coco adicionado de goma acácia modificada valores de µ (0,029 Pa.s), n (0,932) e K 

(0,032 Pa.sn) próximos aos demonstrados nessa pesquisa. Já Tangsuphoom e Coupland 

observaram menores índices de escoamento em estudo com leite de coco em diferentes 

temperaturas. 
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Figura 2.7. Curva de escoamento (a) e viscosidade aparente (b) dos extratos de castanha-do-Brasil. 

 

Tabela 2.8. Viscosidade aparente, µ (tensão de deformação a 500-s) e parâmetros reológicos estimados da 
equação da Lei de Potência para os extratos de castanha-do-Brasil. n = índice de escoamento, K = 
coeficiente de consistência. 

Tratamentos µ (Pa.s) n K (Pa.sn) R2 

P1 0,020b 0,922a 0,033b 0,9999 

P2 0,028a 0,872b 0,059a 0,9998 

Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa (p < 0,05). 

 

Notou-se que a formulação com maior pH (6,34), formulação P2, apresentou maior 

viscosidade. Situação essa que pode ser explicada pela utilização de ácido na formulação P1, 

fazendo com essa apresentasse pH menor. Hirashima, Takahashi e Nishinari (2005) estudando 

o comportamento reológico de amido de milho em diferentes pH e diferentes ácidos 

adicionados antes e depois da gelatinização concluíram que a viscosidade é uma função do pH 

e não depende do tipo de ácido.  

a 

b 
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4 CONCLUSÃO 
 

A garrafa utilizada no experimento não foi adequada para o tipo de envase utilizado. 

Os extratos de castanha-do-Brasil apresentaram teores de sólidos totais, proteínas e de 

lipídeos elevados podendo ser considerados produtos de alto valor nutricional. 

O fósforo foi o mineral mais abundante encontrado nos dois extratos elaborados 

seguido pelo potássio, sódio, selênio, magnésio e cálcio. Sendo que, os níveis de selênio estão 

muito acima das doses diárias recomendadas pela ANVISA para um adulto. 

Os extratos foram bem aceitos sensorialmente pelos provadores com notas situando-se 

entre “gostei ligeiramente” e “gostei moderadamente”. Na pesquisa de intenção de compra, a 

maioria dos provadores disse que comprariam os extratos estudados. 

Os extratos de castanha-do-Brasil não apresentaram contagem microbiana dos micro-

organismos pesquisados. 

O extrato de castanha-do-Brasil apresentou comportamento de um fluido não-

newtoniano pseudoplástico e semelhante ao leite de coco. A formulação sem conservantes era 

mais viscosa do que a formulação com conservantes. 
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RESUMO 
 

 

O objetivo dessa etapa do trabalho foi determinar a estabilidade físico-química, física e 
microbiológica do extrato hidrossolúvel de castanha-do-Brasil na presença e na ausência de 
luz. Dois processamentos foram realizados e em cada processamento duas formulações de 
extratos foram processadas e envasadas em duas embalagens diferentes originando, assim, 8 
lotes experimentais. Foram realizadas avaliações de pH, acidez titulável, cor, contagem de 
bolores e leveduras, Salmonella sp., Coliformes a 35°C e a 45°C e Estafilococos Coagulase 
Positiva. Os tratamentos formulados com conservantes apresentaram pH menor (5,82 e 5,93), 
do que os tratamentos sem conservantes(6,30 e 6,39). Comportamento inverso foi notado para 
a acidez titulável. Os tratamentos com conservantes mantiveram o pH praticamente estável ao 
longo do armazenamento. Já os extratos sem conservantes apresentaram brusco decréscimo 
no pH nos períodos de estocagem de seis (P6) e nove dias (P2, P4 e P8). Os lotes P1, P2 e P3 
demonstraram diminuição significativa (p>0,05) na variação de cor e os lotes P4, P5, P6, P7 e 
P8 demonstraram aumento significativo (p>0,05) comparando-se o primeiro e o último 
período de estocagem. Foram observadas contagens de bolores e leveduras nos tratamentos 
P1, P2, P3, P4, P6 e P8. Sendo assim, os lotes com conservantes P1 e P3 tiveram vida útil de 
até doze dias, os lotes sem conservantes P2, P4 e P8 de até seis dias, o lote sem conservantes 
P6 de até três e os lotes com conservantes P5 e P7 de, no mínimo, vinte e um dias. Os extratos 
atenderam aos padrões microbiológicos estabelecidos para leite de coco. A incidência de luz 
não interferiu na estabilidade do extrato de castanha-do-Brasil. 

 

Palavras-chave: estabilidade, acidez titulável, cor, bolores e leveduras, Salmonella sp. 
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STABILITY OF EXTRACT SOLUBLE OF BRAZIL NUT (Bertholletia excelsa) 
 
 

ABSTRACT 
 
 

The objective was to determine the stability, physicochemical, physical and microbiological 
water soluble extract of Brazil nut in the presence and absence of light. Two processes were 
performed in two extracts and formulations have been processed and processing potted in two 
different packaging yielding thus 8 experimental. PH was assessed, acidity, color, molds and 
yeasts count, Salmonella sp., Coliforms at 35°C and 45°C and Coagulase Positive 
Staphylococcus. Treatments formulated with preservatives showed lower pH (5.82 and 5.93) 
than treatments without preservatives (6.30 and 6.39). An opposite behavior was noted for 
titratable acidity. The treatments with preservatives kept the pH stable during storage. Have 
preservatives without extracts showed sharp decrease in pH in six storage periods (P6) and 
nine days (P2, P4 and P8). Lots P1, P2 and P3 showed a significant decrease (p> 0.05) in 
color variation and lots P4, P5, P6, P7 and P8 showed a significant increase (p> 0.05) 
comparing the first and last period of storage. Yeast and mold counts were observed in 
treatments P1, P2, P3, P4, P6 and P8. Thus, the batches P1 and P3 had preservatives useful 
life of up to twelve days the batches without preservatives P2, P4 and P8 up to six days, the 
batch without preservatives P6 and up to three lots with P5 and P7 preservatives, at least 
twenty-one days. The extracts attended the microbiological standards established for coconut 
milk. The incidence of light did not affect the stability of the extract of Brazil nut. 
 
Keywords: stability, acidity, color, molds and yeasts, Salmonella sp. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A árvore castanheira-do-Brasil (Bertholletia excelsa) é uma planta nativa da Região 

amazônica. Castanhas, especialmente a castanha-do-Brasil, estão entre os alimentos humanos 

mais nutritivos devido ao seu alto teor de proteínas, carboidratos, lipídeos insaturados, 

vitaminas e minerais essenciais. A produção e extração da castanha-do-Brasil ocorrem apenas 

em bioma amazônico (FREITAS-SILVA; VENANCIO, 2011). 

A amêndoa da castanha-do-Brasil pode ser consumida sob várias formas, ou seja, in 

natura, desidratada, salgada, tostada, coberta com chocolate, caramelo, açúcar, mel ou outras 

coberturas. Também pode ser utilizada em produtos como granolas, sorvetes, chocolates, 

bolos, doces e biscoitos, como farinha ou extrato hidrossolúvel de castanha (MMA, 1998). 

O processo básico para a obtenção do extrato hidrossolúvel de castanha-do-Brasil 

envolve as etapas de despeliculação ou não das amêndoas, extração, separação do resíduo 

insolúvel, formulação, tratamento térmico e embalagem (FELBERG et. al, 2009) 

Cardarelli e Oliveira (2000) demonstraram que a conservação do extrato hidrossolúvel 

de castanha-do-Brasil, parcialmente desengordurado, por meio da pasteurização, adicionado 

ou não de conservantes químicos, embalados em sacos de polietileno/náilon/polietileno e 

armazenados sob refrigeração, pode contribuir para a utilização deste produto na alimentação 

humana, complementando a dieta com uma boa fonte nutricional. 

Dependendo do tipo de produto em estudo, vários critérios podem ser utilizados para 

se determinar o final da vida útil. O teste deve ser imediatamente encerrado quando se 

percebe o crescimento de fungos no alimento, alta contagem bacteriana ou a presença de 

microrganismos potencialmente tóxicos. Algumas alterações físicas e químicas também 

podem ser utilizadas como parâmetro para o estudo, como a redução do nível de um nutriente 

ou mudanças de coloração. Avaliações sensoriais também são muito utilizadas para este fim 

(MATTIETTO, 2007). 

Os processos de acondicionamento de um produto visam ao aumento do seu tempo de 

vida útil nas prateleiras (PETRUS, 2000). Os extratos hidrossolúveis podem 

seracondicionados em embalagens laminadas cartonadas; polietileno tereftalato (PET) e vidro. 

 O polietileno tereftalato (PET) se destaca no segmento das embalagens plásticas por 

algumas propriedades mecânicas como: alta resistência à ruptura, perfuração, rasgamento e 

impacto. Graças à sua ampla faixa de temperatura de trabalho, que abrange de -180 °C a 
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220°C, o PETC é um material adequado para tratamento térmico e para embalagem de 

supercongelados (AZEREDO, 2012). 

Os materiais de plástico diferem grandemente entre si, quanto à transmissão de luz, 

principalmente na região ultravioleta (UV). Quando comparados a outros polímeros, PE 

(polietileno), PP (polipropileno) e PVC (cloreto de polivinila), apresentam maior 

transmissibilidade à luz UV. O PET, por exemplo, absorve radiação UV de comprimento de 

onda de até 300 nm, e o PEN (polietileno naftaleno), até 370 nm (ESPINOZA-ATENCIA; 

FARIA, 1994). 

A barreira de um material de embalagem à luz é especialmente importante quando o 

produto acondicionado contém compostos muito suscetíveis à oxidação, como é o caso de 

lipídeos, de pigmentos naturais e de diversas vitaminas. A exposição à luz, especialmente na 

faixa ultravioleta (UV), catalisa reações de oxidação, acelerando a perda de qualidade de 

alimentos por meio de alterações de cor, formação de sabores desagradáveis e redução do 

valor nutricional (AZEREDO, 2012). 

Diante do exposto, o objetivo dessa etapa do trabalho foi determinar a estabilidade 

microbiológica, físico-química e física do extrato hidrossolúvel de castanha-do-Brasil na 

presença e na ausência de luz. Além de contribuir com bibliografia para posteriores pesquisas 

de otimização de processamento e formulação do extrato. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

As análises e processamentos foram realizados nos laboratórios do setor de 

Engenharia de Alimentos da Escola de Agronomia e no laboratório de Microbiologia da 

Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás. 

 

 

2.1 Planejamento experimental 
 

O experimento foi conduzido seguindo delineamento em blocos com repetições onde 

quatro tratamentos foram aplicados em dois processamentos. As análises foram conduzidas 
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em triplicata. Em cada repetição duas formulações de extratos foram processadas e envasadas 

em duas embalagens diferentes originando, assim, 8 lotes experimentais, a saber: 

P1 – extrato hidrossolúvel de castanha-do-Brasil com conservantes envasado em PET 

transparente; 

P2 – extrato hidrossolúvel de castanha-do-Brasil sem conservantes envasado em 

garrafa de PET transparente; 

P3 – extrato hidrossolúvel de castanha-do-Brasil com conservantes envasado em 

garrafa de PET sem incidência de luz; 

P4 – extrato hidrossolúvel de castanha-do-Brasil sem conservantes envasado em 

garrafa de PET sem incidência de luz. 

P5 – extrato hidrossolúvel de castanha-do-Brasil com conservantes envasado em 

garrafa de PET transparente; 

P6 – extrato hidrossolúvel de castanha-do-Brasil sem conservantes envasado em 

garrafa de PET transparente; 

P7 – extrato hidrossolúvel de castanha-do-Brasil com conservantes envasado em 

garrafa de PET sem incidência de luz; 

P8 – extrato hidrossolúvel de castanha-do-Brasil sem conservantes envasado em 

garrafa de PET sem incidência de luz. 

 Os lotes podem ser visualizados na Figura 3.1 

 

 

2.2 Material 
 

Para os processamentos de extrato hidrossolúvel de castanha-do-Brasil foram 

utilizados 20 kg de castanhas-do-Brasil (safra de 2014), oriundas de Rio Branco - Acre e 

distribuídas pela Caia Castanhas do Brasil Ltda (Firminópolis, Goiás). As castanhas foram 

mantidas sob refrigeração a 10°C em câmara frigorífica do Setor de Engenharia de Alimentos 

da Escola de Agronomia da UFG até o início do experimento. 

 As embalagens utilizadas na pesquisa foram adquiridas na empresa VidroPET 

(Goiânia, Goiás). Os aditivos, carboximetilcelulose; ácido cítrico; benzoato de sódio e sorbato 

de potássio foram doados pela empresa FEGO Alimentos (Goiânia, Goiás). 
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Figura 3.1. Lotes experimentais de extrato de castanha-do-Brasil. 
 
 

2.3 Obtenção do extrato hidrossolúvel de castanha-do-Brasil 
 

Para a obtenção do extrato hidrossolúvel, foram seguidas as seguintes etapas: 

sanitização das amêndoas em solução clorada a 300 mg/L, trituração em liquidificador 

industrial (LSR 25, Siemsen, Brusque, Santa Catarina) por 8 minutos juntamente com água na 

proporção de 3:1 (água e castanha), centrifugação a 1730 rpm por 15 segundos, aquecimento 

a 85°C, adição de carboximetilcelulose na proporção de 0,1%, liquidificação, adição dos 

conservantes ácido cítrico na proporção de 500 mg/L; benzoato de sódio na proporção de 

0,15% e sorbato de potássio na proporção de 0,1%, nova homogeneização por 5 minutos, 

pasteurização a 80°C por 25 minutos, acondicionamento em garrafas de PET (PET 

transparente e PET sem incidência de luz) e, por fim, armazenamento sob refrigeração (5 ± 

2°C).  

 

 

2.4 Estabilidade físico-química e física 
 

Uma garrafa de cada tratamento foi retirada em dias pré-definidos para que as análises de 

vida útil fossem realizadas. Os extratos de castanha-do-Brasil foram avaliados ao longo do 

período de armazenamento quanto aos seguintes parâmetros: pH, acidez titulável e cor. O 

potencial hidrogeniônico (pH) foi determinado por leitura direta em potenciômetro (MPA210, 

P1 P2 
P3 

P4 
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Instrutemp, Belenzinho, São Paulo). A acidez total titulável foi determinada por titulometria 

sendo o resultado expresso em porcentagem de ácido oleico (IAL, 2008). A determinação 

instrumental da cor foi realizada através do método de colorimetria, utilizando-se colorímetro 

eletrônico (Colorquest II, Hunter Associates Laboratory Inc, Reston, Virgínia, Estados 

Unidos) no qual foram determinados os valores de L*, a*, b* e ∆E*. As coordenadas L*, a* e 

b* estão mostradas no Apêndice B. Para a leitura as amostras foram colocadas em uma cubeta 

de vidro de 1 cm com caminho opticamente limpo de 2 cm. A área de análise (campo de 

visão) foi de 2,4 cm polegada. 

Concomitantemente, foi realizado um teste de exposição das embalagens à luz. Este 

teve por objetivo verificar os efeitos da radiação ultravioleta e da luz sobre a estabilidade do 

produto. Embalagens cobertas com folha de alumínio foram utilizadas para simular 

embalagem de PET pigmentado branco. Foram então expostas à luz a uma distância de 1,80 

cm com intensidade de 1.800 lm por um período diário de 13 h. Essas condições foram 

estabelecidas por Walter (2010).  

 A exposição à luz foi efetuada durante todo o período de estudo da vida útil dos 

extratos. 

A câmara frigorífica (Figura 3.2) apresentava superfícies internas brancas com 

dimensões de 160 x 275 x 283 cm e era iluminada por duas lâmpadas fluorescentes tubulares 

(Tipo “Luz do dia plus” com bulbo T8, potência 30 W, eficiência luminosa 60 lm/W, 

temperatura de cor 6500 K e índice de reprodução de cores 80, Lâmpadas Golden Ltda, Bela 

Vista, São Paulo).  
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Figura 3.2. Armazenamento em câmara frigorífica. 

 

2.5 Estabilidade microbiológica 
 

 Uma garrafa de cada tratamento foi retirada do armazenamento e encaminhada em 

caixa térmica para o laboratório de análises microbiológicas da Faculdade de Farmácia da 

UFG. Foram realizadas as seguintes contagens: Coliformes a 35°C, Coliformes a 45ºC, 

Estafilococos coagulase positiva e presença de Salmonella sp em 25 g, estabelecidas no item 

23.a da Resolução RDC nº 12 para leite de coco (BRASIL, 2001). Realizou-se também a 

contagem de bolores e leveduras. As análises microbiológicas seguiram os procedimentos 

descritos pela American Public Health Association (APHA, 2001). 

 Foi tomado como padrão para se determinar o fim da vida útil dos extratos de 

castanha-do-Brasil o crescimento de bolores e leveduras. 

 

 

2.6 Análise estatística dos dados 
  

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias de cada 

tratamento foram comparadas pelo teste Tukey, adotando nível de significância de 5% de 

probabilidade. As análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa ASSISTAT 

(SILVA, 2013). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

3.1 Estabilidade físico-química e física 

 

 Na Tabela 3.1 são apresentados os valores médios de pH dos extratos de castanha-do-

Brasil medidos durante o armazenamento. Os tratamentos formulados com conservantes (P1, 

P3, P5 e P7) apresentaram pH menor do que os tratamentos sem conservantes (P2, P4, P6 e 

P8) inicialmente. Os tratamentos com conservantes mantiveram o pH praticamente estável ao 

longo do armazenamento apresentando apenas pequena diminuição ao final da estocagem. Já 

os extratos sem conservantes apresentaram decréscimo considerável no pH nos períodos de 

estocagem de seis (P6) e nove dias (P2, P4 e P8).  

 Os lotes iguais, P1 e P5, P2 e P6, P3 e P7, P4 e P8 apresentaram valores de pH 

estatisticamente iguais (p>0,05) demonstrando que mesmo sendo elaborados em repetições 

diferentes o padrão de fabricação foi mantido. 

 Os extratos P2 e P6 e P4 e P8 mesmo sendo iguais demonstraram comportamento 

diferente durante o estudo, onde os valores de pH de P2 e P4 diminuíram aos nove dias e os 

de P6 e P8 diminuíram aos seis dias de estocagem. 

Observando os extratos de mesma formulação, susceptíveis ou não à incidência de luz, 

notam-se resultados significativamente iguais (p>0,05), podendo-se dizer que a luz não 

influenciou na estabilidade do extrato. 

Cardarelli e Oliveira (2000) em estudo de vida útil de extrato de castanha-do-Brasil 

observaram diminuição do pH para todas as formulações estudadas. Carneiro e Arévalo-

Pinedo (2013) relataram para bebida mista de extrato de babaçu e extrato de castanha-do-

Brasil aditivado com conservantes semelhante comportamento para pH aos extratos com 

conservantes estudados aqui onde os valores se mostraram estáveis ao longo dos testes. 

 Embora não seja regulamentado pela legislação brasileira, o pH é de suma importância 

para a formulação de bebidas. Valores mais baixos de pH (alta acidez) são preferidos pela 

indústria devido ao não favorecimento das atividades enzimáticas e inibição do 

desenvolvimento de micro-organismos patogênicos (HOFFMANN et al., 1999) 
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Tabela 3.1. pH do extrato hidrossolúvel de castanha-do-Brasil ao longo da estocagem. 

Lotes 
Tempo de estocagem (dias) 

0 3 6 7 9 12 14 15 21 

P1  5,82 bB 6,02 bA  5,97 bA n.d.  6,01 bcA 5,99 aA n.d.  6,07aA n.d. 

P2 6,30 aB 6,46 aA 6,37 aAB n.d. 5,82 deC n.d. n.d. n.d. n.d. 

P3 5,82 bB 6,03 bA 6,01 bA n.d.  6,10 bA 6,01 aA n.d. 6,06aA n.d. 

P4 6,30 aB 6,50 aA 6,39 aAB n.d. 5,76 eC n.d. n.d. n.d. n.d. 

P5 5,93 bAB n.d. n.d. 5,91 bcAB n.d. n.d. 6,00 aA n.d. 5,84 bB 

P6 6,39 aA 6,41 aA 5,49 cB n.d.  5,49 fB n.d. n.d. n.d. n.d. 

P7 5,93 bB n.d. n.d. 5,88 cB n.d. n.d. 6,06 aA n.d. 5,86 bB 

P8 6,39 aA 6,39 aA 5,42eB n.d. 5,42 eB n.d. n.d. n.d. n.d. 
Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna (comparação entre tratamentos) e maiúscula na linha 
(comparação entre tempos de estocagem) não diferem significativamente entre si (p>0,05) pelo teste de médias 
de Tukey; n.d. - não determinado. 
 

Na Tabela 3.2 são apresentados os valores de acidez titulável dos extratos de castanha-

do-Brasil medidos durante o armazenamento. Os tratamentos formulados com conservantes 

(P1, P3, P5 e P7) apresentaram inicialmente acidez maior do que os tratamentos sem 

conservantes (P2, P4, P6 e P8), mas no decorrer do armazenamento a acidez dos extratos sem 

conservantes superou os valores dos extratos com conservantes. Comportamento atribuído ao 

concomitante crescimento de bolores e leveduras produtores de ácidos. 

A acidez nos extratos com conservantes se manteve em torno de 0,50% ao longo do 

armazenamento, com pequena diminuição ao final do teste. Já os extratos sem conservantes 

tiveram aumento de acidez de medições em torno de 0,30%, para valores próximos de 0,50-

0,60%, ultrapassando a acidez dos extratos com conservantes. Comportamento semelhante 

para extrato de castanha-do-Brasil elaborado sem conservantes foi observado por Cardarelli e 

Oliveira (2000). 

As alterações de acidez dos extratos sem conservantes aconteceram paralelamente ao 

crescimento de bolores e leveduras. Comportamento que pode ser explicado pela produção de 

ácidos destes tipos de micro-organismos durante a multiplicação. 

Os lotes P2 e P4 apresentaram aumento na acidez no sexto dia, já os lotes equivalentes 

P6 e P8só demonstraram aumento na acidez no nono dia de estocagem. Por mais que os lotes 

foram processados nas mesmas condições, vários fatores podem influenciar na estabilidade 

como reações químicas e enzimáticas, além de alterações microbiológicas. 

Novamente, foi observada semelhança estatística (p>0,05) no tempo zero para a acidez 

titulável entre os lotes experimentais de extratos de castanha-do-Brasil iguais, P1 e P5, P2 e 

P6, P3 e P7 e P4 e P8. 
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Tabela 3.2. Acidez total titulável (% de ácido linoleico) do extrato hidrossolúvel de castanha-do-Brasil ao longo 
da estocagem. 

Lotes 
Tempo de estocagem (dias) 

0 3 6 7 9 12 14 15 21 

P1 0,55 aA 0,54 aA 0,53 aAB n.d. 0,53 bcAB 0,48bB n.d. 0,49 bcAB n.d. 

P2 0,32bB 0,34 bB 0,30 bB n.d. 0,59 abA n.d. n.d. n.d. n.d. 

P3 0,55 aAB 0,53 aBC 0,54 aABC n.d. 0,61 aA 0,48 bC n.d. 0,51 bBC n.d. 

P4 0,32bB 0,30 bB 0,34 bB n.d. 0,58 abA n.d n.d. n.d. n.d. 

P5 0,51 aA n.d. n.d. 0,45 bA n.d. n.d. 0,45 bcA n.d. 0,47 bA 

P6 0,29 bB 0,31 bB 0,49 aA n.d. 0,49 cdA n.d. n.d. n.d. n.d. 

P7 0,51 aA n.d. n.d. 0,51 abA n.d. n.d. 0,43 cB n.d. 0,46 bAB 

P8 0,29 bB 0,31 bB 0,51 aA n.d. 0,51 cdA n.d. n.d. n.d. n.d. 

Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna (comparação entre tratamentos) e maiúscula na linha 
(comparação entre tempos de estocagem) não diferem significativamente entre si (p>0,05) pelo teste de médias 
de Tukey; n.d. - não determinado. 

 

Os valores de ∆E*dos extratos de castanha-do-Brasil ao longo da estocagem são 

apresentadas na Tabela 3.3. Os lotes P1, P2 e P3 demonstraram diminuição significativa 

(p>0,05) na variação de cor e os lotes P4, P5, P6, P7 e P8 demonstraram aumento 

significativo (p>0,05) nos valores, considerando o primeiro e o último período de estocagem. 

O tratamento P6 manteve os valores de ∆E* ao longo do teste de estabilidade. Os 

tratamentos P1 e P3 apresentaram valores de variação de cor estatisticamente iguais (p>0,05) 

ao final do armazenamento. A variação de cor se manteve igual até os seis dias de estocagem 

para P8 e aumentou no nono dia. 

A variação de cor oscilou significativamente (p>0,05) tanto nos períodos de 

armazenamento quanto nos lotes experimentais. Comparando as formulações expostas à luz 

com as formulações protegidas da luz, observam-se leituras de ∆E* próximas, não podendo, 

assim, relacionar a incidência de luz nas amostras com a variação de cor.  
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Tabela 3.3. Avaliação da variação de cor (∆E*) do extrato hidrossolúvel de castanha-do-Brasil ao longo da 
estocagem. 

Lotes 
Tempo de estocagem (dias) 

0 3 6 7 9 12 14 15 21 

P1 11,30 aB 11,81 bA 11,31 bB n.d. 12,16 aA 5,82 eD n.d. 8,85 dC n.d. 
P2 8,41 cC 9,63 dA 8,93 eB n.d. 9,24 dAB n.d. n.d. n.d. n.d. 
P3 11,30 aB 12,26 aA 12,07 aA n.d. 11,14 bB 5,41 fD n.d. 8,58 dC n.d. 
P4 8,41 cB 9,61 dA 9,54 dA n.d. 9,33 dA n.d. n.d. n.d. n.d. 
P5 10,32 bB n.d. n.d. 9,25 deD n.d. n.d. 9,82 bC n.d. 11,26 aA 
P6 7,88 dA 7,95 fA 7,77 fA n.d. 7,92 fA n.d. n.d. n.d. n.d. 
P7 10,32 bB n.d. n.d. 10,40 cB n.d. n.d. 10,38 aB n.d. 11,37 aA 
P8 7,88 dB 7,88 eB 7,88 fB n.d. 8,78 eA n.d. n.d. n.d. n.d. 

Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna (comparação entre tratamentos) e maiúscula na linha 
(comparação entre tempos de estocagem) não diferem significativamente entre si (p>0,05) pelo teste de médias 
de Tukey; n.d. - não determinado. 

 

 

3.2 Estabilidade microbiológica 
 

As contagens de bolores e leveduras durante o tempo de estocagem estão expostas na 

Tabela 3.4. Foram observadas contagens nos tratamentos P1, P3, P4, P5 e P6. Nos lotes P2 e 

P8 não houve crescimento de bolores e leveduras, mas devido a alterações sensoriais e físico-

químicas se deu por encerrado o teste no nono dia de estocagem. Aos sete dias de 

armazenamento o lote P5 apresentou contagem dos micro-organismos, mas nas próximas 

determinações a contaminação não se comprovou se desconsiderando, assim, esta contagem. 

No momento em que se observou crescimento de bolores e leveduras deu-se por 

encerrada a vida útil dos extratos. Sendo assim, os lotes P1 e P3 tiveram vida útil de até doze 

dias, os lotes P2, P4 e P8 de até seis dias, o lote P6 de até três e os lotes P5 e P7 de, no 

mínimo, vinte e um dias. Resultados esses muito satisfatórios já que geralmente a vida útil 

dos produtos pasteurizados e refrigerados é curta, de sete a dez dias. Entretanto, a utilização 

de sistemas assépticos pode estender esse período de armazenamento (LEWIS; HEPPELL, 

2000). 

Os extratos formulados com conservantes apresentaram vida útil maior do que os 

extratos formulados sem conservantes. Isso devido ao fato dos agentes conservadores atuarem 

de forma a impossibilitar ou atrasar a deterioração ocasionada por micro-organismos ou 

enzimas nos alimentos, aumentando sua vida útil (WOLKOFF, 2004). 

Carneiro e Arévalo-Pinedo (2013), ao contrário do que foi observado neste estudo, não 

relataram crescimento de bolores e leveduras e coliformes a 45°C em bebidas mistas de 

extrato de babaçu e castanha-do-Brasil durante 180 dias de armazenamento. Cardarelli e 
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Oliveira (2000) também não observaram crescimento de coliformes a 45°C em estudo de 

conservação de extrato de castanha-do-Brasil armazenado por 180 dias. Em ambos os estudos 

a pasteurização foi realizada na embalagem. 

 

Tabela 3.4. Avaliação microbiológica do extrato de castanha-do-Brasil em termos de contagem de bolores e 
leveduras (UFC/mL). 

Lotes 
Tempo de estocagem (dias) 

0 3 6 7 9 12 14 15 21 

P1 < 1,0 < 1,0 < 1,0 n.d. < 1,0 < 1,01 n.d. 1,3 x 103 n.d 

P2 < 1,0 < 1,0 < 1,01 n.d. < 1,0 n.d. n.d. n.d. n.d 

P3 < 1,0 < 1,0 < 1,0 n.d. < 1,0 < 1,01 n.d. 2,2 x 103 n.d 

P4 < 1,0 < 1,0 < 1,01 n.d. 1,2 x 102 n.d. n.d. n.d. n.d 

P5 < 1,0 n.d. n.d. 4 x 10 n.d. n.d. < 1,0 n.d. < 1,0 

P6 < 1,0 < 1,01 1,1 x 102 n.d. 2,2 x 102 n.d. n.d. n.d. n.d. 

P7 < 1,0 n.d. n.d. < 1,0 n.d. n.d. < 1,0 n.d. < 1,0 

P8 < 1,0 < 1,0 < 1,01 n.d. < 1,0 n.d. n.d. n.d. n.d. 

1 – Dia determinado para o final da vida útil; n.d. - não determinado. 
 

Na Tabela 3.5 são apresentadas as contagens de Coliformes a 35° e as contagens de 

Coliformes 45°C durante o tempo de estocagem. O mesmo comportamento foi observado 

para os dois micro-organismos. Sendo notado o crescimento dos mesmos apenas no 

tratamento P3 com contagem bem menor para Coliformes a 45°C do que o limite máximo de 

102NMP/mL estabelecido em legislação para leite de coco.  

 

Tabela 3.5. Avaliação microbiológica de extrato de castanha-do-Brasil em termos de contagens de Coliformes a 
35°C (NMP/mL) e Coliformes a 45°C (NMP/mL). 

Lotes 
Tempo de estocagem (dias) 

0 3 6 7 9 12 14 15 21 

P1 < 0,3 < 0,3 < 0,3 n.d. < 0,3 < 0,3 n.d. < 0,3 n.d. 

P2 < 0,3 < 0,3 < 0,3 n.d. < 0,3 n.d. n.d. n.d. n.d 

P3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 n.d. < 0,3 < 0,3 n.d 2,3 x 100 n.d. 

P4 < 0,3 < 0,3 < 0,3 n.d. < 0,3 n.d. n.d. n.d. n.d. 

P5 < 0,3 n.d. n.d. < 0,3 n.d. n.d. < 0,3 < 0,3 < 0,3 

P6 < 0,3 < 0,3 < 0,3 n.d. < 0,3 n.d. n.d. n.d. n.d. 

P7 < 0,3 n.d. n.d. < 0,3 n.d. n.d. < 0,3 n.d. < 0,3 

P8 < 0,3 < 0,3 < 0,3 n.d. < 0,3 n.d. n.d. < 0,3 n.d. 

n.d. - não determinado. 
 

A ausência deste micro-organismo foi observada em todas as amostras e em todos os 

períodos de armazenamentos. 
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A ausência de Salmonella sp. em alimentos é importante, uma vez que, a maioria das 

salmonelas é considerada  patogênica para o homem, e diferem quanto às características da 

amostra e gravidade da enfermidade que causam. 

Não foi encontrada contagens de Estafilococos Coagulase Positiva em nenhuma 

amostra em nenhum tempo de estocagem. 

As contagens de Salmonella sp., de coliformes a 35°C e a 45°C e as contagens 

Estafilococos Coagulase Positiva neste estudo são um indicativo da eficiência do tratamento 

térmico de pasteurização e da ausência de recontaminação. 

Os extratos atenderam aos padrões microbiológicos estabelecidos para leite de coco 
(BRASIL, 2001). 
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4 CONCLUSÃO 

 

Os extratos com conservantes apresentaram boa estabilidade físico-química, 

observando-se apenas pequenas oscilações nos valores de acidez e pH. 

Os extratos com conservantes apresentaram vida útil maior do que os extratos sem 

conservante demonstrando a necessidade de utilização de agentes conservadores neste tipo de 

produto. 

A utilização de conservantes neste tipo de produto faz-se necessária devido ao seu alto 

pH, que favorece o crescimento de patogênicos. 

Os extratos atenderam aos padrões microbiológicos estabelecidos para leite de coco. 

A incidência de luz não interferiu na estabilidade do extrato de castanha-do-Brasil, 

demonstrando que não há necessidade de utilização de uma embalagem especial e com 

barreira à luz. 
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CAPÍTULO 4. CONCLUSÃO GERAL 
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A garrafa utilizada no experimento não foi adequada para o tipo de envase utilizado. 

A incidência de luz não interferiu na estabilidade do extrato de castanha-do-Brasil, 

demonstrando que não há necessidade de utilização de uma embalagem especial e com 

barreira à luz. 

A aditivação do extrato hidrossolúvel de castanha-do-Brasil faz-se necessária para 

prolongar a vida útil do produto. 

A contagem de bolores e leveduras foi de grande importância para este estudo de 

estabilidade. 

As propriedades reológicas do extrato hidrossolúvel de castanha-do-Brasil fornecem 

informações fundamentais sobre a organização estrutural e interações dos componentes dentro 

da emulsão. 

É necessária a utilização de tratamento térmico e conservante para a comercialização à 

temperatura de refrigeração do extrato de castanha-do-Brasil. 

O estudo da caracterização, comportamento e estabilidade do extrato hidrossolúvel de 

castanha-do-Brasil contribui com informações para a utilização deste produto na alimentação 

humana, complementando a dieta com uma boa fonte nutricional além de contribui com dados 

bibliográficos para posteriores pesquisas. 
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APÊNDICE A - Modelo de ficha de aceitação e intenção de compra do extrato hidrossolúvel 
de castanha-do-Brasil 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FICHA TESTE DE ACEITAÇÃO E INTENÇÃO DE COMPRA - EXTRATO HIDROSSOLÚVEL 

DE CASTANHA-DO-BRASIL  

Nome:_________________________________________________Idade:________Data:__________ 

 

Você está recebendo uma amostra codificada de extrato hidrossolúvel de Castanha-do-Brasil. Por favor, 

prove a amostra, indicando o quanto você gostou ou desgostou. Utilize a escala ao lado para atribuir uma 

nota para cada atributo avaliado. 

 

AMOSTRA _________ 

 

ODOR                     COR 

Nota                         Nota 

_______                  _______ 

 

SABOR                   IMPRESSÃO GLOBAL 

Nota                         Nota 

_______                   _______ 

 

...............................................................................................................................................................................

Você compraria este produto caso fosse comercializado? Sim ou não? 

_______________________________________________________________________________________ 

Comentários:____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

9 = gostei extremamente 
8 = gostei moderadamente 
7 = gostei regularmente 
6 = gostei ligeiramente 
5= nem gostei/nem desgostei 
4 = desgostei ligeiramente 
3= desgostei regularmente 
2 = desgostei moderadamente 
1 = desgostei extremamente 



75 

 

APÊNDICE B - Parâmetros de cor (l*, a* e b*) dos extratos hidrossolúveis de castanha-do-
Brasil durante a estocagem. 
 

Tratamentos 
Tempo de estocagem (dias) - L* 

0 3 6 7 9 12 14 15 21 
P1 83,96 83,63 83,51 n.d. 82,92 90,09 n.d. 83,79 n.d. 
P2 86,92 86,02 86,14 n.d. 86,30 n.d. n.d. n.d. n.d. 
P3 83,96 83,28 82,98 n.d. 83,70 90,60 n.d. 83,98 n.d. 
P4 86,92 86,05 85,57 n.d. 86,16 n.d. n.d. n.d. n.d. 
P5 84,16 n.d. n.d. 84,57 n.d. n.d. 84,61 n.d. 84,11 
P6 86,70 86,32 86,76 n.d. 86,43 n.d. n.d. n.d. n.d. 
P7 84,16 n.d. n.d. 83,51 n.d. n.d. 84,25 n.d. 83,94 
P8 86,72 86,09 85,91 n.d. 85,74 n.d. n.d. n.d. n.d. 

 

Tratamentos 
Tempo de estocagem (dias) - a* 

0 3 6 7 9 12 14 15 21 
P1 0,27 0,45 0,30 n.d. 0,44 -0,22 n.d. -0,22 n.d. 
P2 0,14 0,50 0,32 n.d. 0,48 n.d. n.d. n.d. n.d. 
P3 0,27 0,57 0,49 n.d. 0,12 -0,22 n.d. -0,04 n.d. 
P4 0,14 0,46 0,46 n.d. 0,40 n.d. n.d. n.d. n.d. 
P5 0,69 n.d. n.d. 0,40 n.d. n.d. 0,29 n.d. 0,60 
P6 0,51 0,42 0,47 n.d. 0,46 n.d. n.d. n.d. n.d. 
P7 0,69 n.d. n.d. 0,47 n.d. n.d. 0,48 n.d. 0,58 
P8 0,51 0,48 0,59 n.d. 0,59 n.d. n.d. n.d. n.d. 

 

Tratamentos 
Tempo de estocagem (dias) - b* 

0 3 6 7 9 12 14 15 21 
P1 5,82 5,67 5,76 n.d. 5,93 5,00 n.d. 5,05 n.d. 
P2 5,14 5,33 5,48 n.d. 5,82 n.d. n.d. n.d. n.d. 
P3 5,82 5,92 6,37 n.d. 5,26 4,82 n.d. 4,86 n.d. 
P4 5,14 5,35 5,70 n.d. 5,77 n.d. n.d. n.d. n.d. 
P5 6,47 n.d. n.d. 5,63 n.d. n.d. 5,46 n.d. 6,27 
P6 5,72 5,79 5,60 n.d. 5,69 n.d. n.d. n.d. n.d. 
P7 6,47 n.d. n.d. 6,14 n.d. n.d. 5,90 n.d. 6,20 
P8 5,72 5,92 6,04 n.d. 6,24 n.d. n.d. n.d. n.d. 

 


