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RESUMO
O principal objetivo deste trabalho foi

es-

tudar a composição química dos resíduos do processamento de to
mates a fim de avaliar seu uso potencial como fonte de proteí
na e de Õleo comestível.
Amostras de tais resíduos foram obtidas apos ex
tração comercial de tomates maduros (cultivar AG 16) cultiva das no Estado de São Paulo� os quais1 na indüstria�foram subme
tidos a dois tratamentos ColdBreak 11 ou"Hot Break".
11

Os resíduos foram separados em seis frações:
1. Resíduo total originârio do tratamento "Cold
Break 11

•

2. Resíduo constituído por peles e ��ptos ori
gin�rio do tratamento "Cold Break 1

1•

Xi

3. Resíduo constituído por sementes originãrio
do tratamen to "Cold Break".
4. Residuo total originãrio do tratamento "Hot
Break".
5. Resíduo constituído por peles e septos
nãrio do tra tamente

11

Hot Break

origl

11 •

6. Resíduo constituído por sementes originãrio
do tratamento "Hot Break 11

•

Essas frações foram analisadas quanto aos

seus

conteud-0s de proteína, 1ipideos, carboidratos e minerais. Nes sas fra�ões tambêm foram analisadas a composição em aminoãcidos,
açúcares e minerais. A composição em ãcidos graxos e as caract�
risticas- fisico�químicas for am determinada-s-somente-para o Õleo
extraido do resíduo constituído por sementes.
Os tratamentos térmicos para inativação enzimãtl

ca aplicado aos tomates, na industria,afetaram a quantidade de s�
mentes e de peles e lÕculos dos resíduos originãrios dos trata
mentos "Cold e Hot Break 11

•

Xi i .

A farinha do resíduo constituído por sementes
originário do tratamento

11

Cold Break 11 apresentou o conteúdo pr�

tê1co mais elevado e seu conteúdo em aminoãcidos foi o que mais
favoravelmente se comparou com a proteína padrão, preconizada
pela FAO. Todas as farinhas dos resíduos apresentaram alto teor

em lisina ,

podendo por isso serem utilizadas como fonte de tal

aminoãcido.
Os carb oidratos identificados em todas as fari nhas dos resíduos foram glucose, frutose e sacarose,
O residuo constituído por sementes,originãrio do
tratamento

11

Cold Break 11 ,apresentou o maior conteúdo em Õleo. Os

Õleos extraídos dos resíduos constituídos por sementes originã
rios dos tratamentos

11

Cold e Hot Break 11 apresentaram uma

maior

porcentagem de ãcidos graxos insaturados. O ãcido linoleico apre
sentou o maior conteudo na composição de ãcidos graxos de ambos
os Õleos. Devido aos seus altos índices de iodo foram classifi
cados entre os Õleos serni-secativos. Vãrios ãcidos graxos ,ainda
nao relatados na literatura, foram detectados na fração lipídica

das sementes submetidas aos dois tratamentos térmicos.
A farinha do resíduo constituído por sementes ori
ginãrio do tratamento

1

1

Cold Break 11 apresentou a melhor composi -

ção em minerais, principalmente devido ao seu conteúdo em ferro.

Xi i i .

Esses resultados seguramente indicaram que os re
s1duos do p rocessamento de tomates podem ser usados para

f ins

nutricionais, como fonte de obtenção de concentrados proteicos
e de óleo comestível, a partir das sementes.
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COMPOSITION OF TOMATO PROCESSING WASTES AS FUNCTION OF COLO AND
HOT BREAK TREATMENTS.
Candidate:
Adviser:

Eliana Rosa de Palma
Prof.Dr. Paulo Roberto Cantare11i

SUMMARY
The main purpose of this work was study the chemi
cal composition of tomato processing wastes in order to evalua
te theiY' poten-eial use-as a source_oLprotein and edjble oil.
Samples of such wastes were obtained

_ after-

commercial extraction of mature tomatoes (cultivar AG 16) grown
in S.

Paulo State, wich were submeti.d with Cold and Hot Break.

treatments. The wastes were separated into six fractions:
l. Whole waste from Cold Break treatment.
2. Skins and locular contents waste from
Break treatment.
3. Seed waste from Cold Break treatment.

Cold

xv.

4. Whole waste from Hot Break treatment.
5. Skins and locu1ar contents waste from

Hot

Break treatment.
6. Seed waste from Hot Break treatment.
These fractions were analysed in respect to their
protein, lipids, carbohydrates and mineral contents. Their com
position regarding to aminoacids, sugars and minerals were also
performed. The fatty acids composition and physical-chemical
characteristics were

carried out for the oil extracted

from

seed wastes only.
The heat treatments for enzyme inactivation
applied to the tomatoes interfered with the amount of seeds and
skins and locular contents of wastes from Cold and Hot

treat-

ments.
The seed waste meals from Cold Break treatment
showed the highest protein content and its amino acid composi -

tion was closer related to the FAO protein pattern. All

wastes

meals from Cold and Hot Break treatments showed high content
in lysine and could be used as a source of such amino acid.

X Vi

The carbohydrates identified in the all wastes
meals from Cold and Hot Break treatments were:

glucose. fruto

se and sucrose.
The highest oil content was obtained from
wastes from Cold Break treatment. A very high percentage

seed
of

non satured fatty acids in the seed oils from both treatments
was observed. Linoleic

acid showed the highest content in the

fatty acid composition of both oils seed wastes. These oils we
re characterized by having a high iodine value, which suggests
their classification

among the semidrying oils. Several

not

reported fatty acids were detected in the lipidic fraction from
seeds submited to Cold and Hot Break treatments.
The better mineral composition was observed
the seed

in

waste meals from Cold Break treatment, mainly due to

its iron content.
These results surely indicated that tomato processing wastes could be used for nutritional purposes, as
source of protein concentrate and edible seed oil.

a

l.

l. INTRODUÇAO
O suprimento insuficiente de proteínas em países

em desenvolvimento e, ãs vezes, dificuldades na obtenção de pro
teínas animais em muitos países desenvolvidos,tem levado a

um

aumento no consumo de proteínas vegetais. Devido a ess es fatos,
atenção especial tem sido dada ã recuperação de proteínas de vi
rios residuos d o processamento de soja, algodão, girassol, etc.
Uma das fontes mais interessantes e ate agora não explorada ad�
quadamente e representada pelos residuos do processamento de to
mate (CANELLA e CASTRIOTA,

1980).

Esses resíduos consistem de uma massa constitui
da principalmente por sementes, peles e lÕculos, que são freque�
temente enterrados, atirados aos rios ou simplesmente usados co

mo ração animal ou como fertilizante.
A maior parte desses residuos

e

representada por

sementes que apresentam um conteudo protê1co entre 25 a 40 %,d�
pendendo do tratamento a que foram subm�tidos os tomates.

2
Em virtude da composição em aminoãcidos e de seu
valor nutricional, a proteina encontrada nas sementes de tomate,
pode ser comparada com as proteínas de soja e girassol (TSATSA
RONIS e BOSKOU, 1975).
As sementes de tomate nao apresentam interesse
somente por seu teor e composição proteica, mas tambem podem ser
aproveitadas para obtenção de Õleo comestivel.
Segundo BORTOLETO e UENO (1980) , a atual capaci
dade industrial brasileira de tomates e da ordem de 8.400 tone
ladas/dia, sendo que 91 % concentram-se no Estado de São Paulo,
7,2 % em Pernambuco,e nos demais

Bahia e Rio Grande

do Sul ,

1 ,8 %. Aproximadamente 90 % de tomates processados são transfor
mados em extrato e o restante em sucos, molhos e catsup, produ
zindo,des sa forma uma quantidade variãvel de 5 a 10 %

de resí

duos descartãveis.

Sabendo-se que na fabricação desses produtos se
empregam os tratamentos Cold Break e Hot Break"para inativação
11

enzimãtica, o presente trabalho teve por finalidade um estudo
sobre

a influência desses tratamentos na composição química dos

resíduos provenientes do processamento do tomatep

Para tanto

foram realizadas anãlises do conteúdo protêíco e sua composição
em aminoãcidos, do teor de lipídeos, caracterização físico-qui-

3.

mica do Õleo e a sua composição em ãcidos graxos; carboidratos
sua

composição e_o conteúdo de minerais.
Des sa forma, acredita-se que com esse estudo po

der-se-ã conhecer melhor a composição quimica dos residuos

da

industria de tomate, levando a um maior aproveitamento dos mes
lHS

e consequentemente contribuir para uma diminuição de po1ui

çã o amb iental .

4.

2. REVISAO DA LITERATURA
Um dos primeiros trabalhos visando ao

aproveita

mento dos residuos do processamento de tomates foi realizado por
ACCOMAZZO (1911), o qual verificou que aproximadamente 15,0 % de
residuos com 80,0 % de umidade poderiam ser obtidos da produção
comercial de extrato de tomate. As

sementes,que

representavam

cerca de 24,0 % desse residuo, quando submetidas a extração

por

prensagem e por solventes produziram 18,0 e 20,0 % de Õleo res pectivamente, com as seguintes características físico-químicas:
peso especifico

0,920 ; índice de saponificação 184 e Índice de

iodo 118.
BAYLEY e BURNNET (1914) obtiveram

rendimento

de

22,0 % na extração, por prensag em,de Õleo de semente de tomates e
relataram que o mesmo, apõs refinamento e branqueamento,se cons
tituía em Õleo·comestivel de boa qualidade. Os autores
ram tambem

realiza

experimentos quanto ao valor nutricional das semen -

5.

tes desengorduradas

e verificaram que as mesmas apresentaram

resultados considerados excelentes.
Em 1917, RABAK relatou que cerca de 20,0 % de re
siduo seco era o btido do processamento de tomates.

Este resi-

duo era constituido por 47 e 53 % de sementes e peles, respec
tivamente. As sementes, apos moagem e

submetidas

ã extração

continua cometer ou tetracloreto de carbono7ofereceram
de Õleo, com a seguinte composição:

22,0 %

ãcido oleico 45,0 %; ãci

do linoleico 34,2; ãcido palmitico 12,47 e ãcido esteãrico 5,8%!
Esse Õleo, por apresentar propriedades semelhantes ãs dos Õleos
de algodão, soja, gergelim e milho, poderia ser utilizado

para

os mesmos fins culinãrios, principalmente por apresentar um co�
ficiente de digestibilidade de 97. A anãlise da torta resultan
te da extração do Õleo, revelou ser esse subproduto um promis sor componente de rações devido ao seu alto teor prote1co, cer
ca de 37,0 %.
Essa observação
J0HNS (1921) ao demonstrar que

foi

comprovada por

ratos albinos

FINKS

e

se desenvolveram

normalmente numa dieta cujo teor protê1co total (18,4 %)

foi

suprido pela torta resultante da extração de Õleo das sementes
de tomate, sendo esta torta a única fonte de proteina e vitami
nas lipossolúveis.

6.
Estudando a composição protefca de 5 amostras de
sementes de tomates e das suas tortas, JOHNS e GERSDORFF (1922)
obtiveram um conteúdo médio de 36,91 % de proteina. Os autores
observaram tambêm a ocorrência de aminoãcidos bãsicos essenciais
nas OC. e � globulinas isoladas desses residuos, sendo que

os

aminoãcidos presentes em maiores quantidades foram respectiva mente: arginina 13,97 e 10,65; cistina l,28 e 1,14; histidina
l,l 6 e 3,80 e l is ina 4,89 e 6 ,35 % •
PERRELLI (1938) obteve um teor de 20,0 % de oleo
extraído de sementes de tomates e que apresentou as seguintes
características físico-químicas:

peso específico (15° C) 0,9239;

índice de refração 1,4708; índice de saponificação 219,65; indi
ce de iodo 126,5 e índice de acide·z 21,93.
Analisando a c omposição quimica do resíduo

do

processamento de tomates ESSELEN e FELLERS (1939) relataram os
seguintes valores:

proteína 24,08; lipídeos 15,7; carboidratos

32,11; fibras 20,78 e cinzas 3,05 %, verificaram também que es

se subproduto era fonte apreciãvel de

vitaminas A, 81 e 82. Os
autores observaram ainda a preferência dada por franguinhos de
2 a 6 semanas de idade ã ração contendo 11,6 % de resíduo de to

mates. Devido ao amargor do produto,porcentagens mais altas
mostraram desagradãveis ao paladar dos animais.

se

7.
McCAY e SMITH (1940) estudando a composição qui
mica e o aproveitamento do residuo seco de tomates na alimenta
ção de animais, relataram os seguintes valores:

proteina 24,0;

Õ1eo 14,0; fibras 33,0; cinzas 4,0 e umidade 7,0 % e concluiram
que a adição de 5,0 % de res1duo na ração de cachorros, raposas
e lontras exerciam um efeito antidiarreico.
Segundo CAVALCANTI (1941) o rendimento em Õleo
foi da ordem de 33,10 % para sementes de tomates submetidas
extração com éter etilico. Apôs filtração, o Õleo apresentou-se
cristalino, fluido, de cheiro e sabor agradãveis, dispensando
qualquer outro tratamento para seu uso como Õleo de mesa.

Este

Óleo, analisado, mostrou as seguintes características fisico-qui
micas:

densidade (15 º C) 0,9206;

índice de refração (15 ° C)

1 ,4771; viscosidade (20 º C) 3,48; índice de acidez 3,2; 1ndice
de saponificação 192,09 e indice de iodo 112,6.
A importância da utilização de Õleo e sementes
de tomates na formulação de rações foi investigada por VILLANUA
e CLAVERO (1952). Amostras provenientes de industrias espanho las apresentaram os seguintes resultados:

umidade 6,9; cinzas

3,54; fibras 22,56; proteína 35,96 e lipídeos 20,46 % para

as

sementes. As anãlises do Õleo extraído cometer sulfurico apre
sentaram os valores:

índice de refração (15° C) 0,9267; índice

de iodo 115,6; indice de saponificação 196,1

e 487,37

calo -

rias/100 g. Os autores concluíram que as sementes poderiam

ser

8.

utilizadas como alimento animal principalmente pelo seus

altos

teores proteico, lipídico e ca1Õrico.
O teor lipídico e as caracteristicas físico-qui
micas dos Õleos extraidos das sementes de tomates esculentum
("Santa Cruz",
be" e
(

11

11

11

Clark's special

1

1

,

1

1

Improved new Stone 11

,

"Marglo

Lycopersicum esculentum intermedium") e não esculentum

Cerejão 11

,

"Fargo yellow pear

1

1

e

1

1

Garrafinha")foram estudada; por

RIOS (1954). O autor obteve um teor medio de Õleo de 27,0 % ex
traido com

éter de petrõleo das sementes de tomates esculentum

e 28,09 % para os não esculentum. As seguintes características
físico-químicas foram:

peso especifico (2o º c) 0,9327 e 0,9288;

. índice de refração (2o º c) l,4769 e 1,4759; índice de acidez 2,17
e 1,27; indice de saponificação 191,4 e 198,5 e índice de

iodo

110,6 e 125,0 para os Õleos de sementes de tomates esculentum e

não esculentum, respectivamente.
Um estudo sobre as caracteristicas físico-quími
cas, o rendimento e a composição dos Õleos de sementes de toma
tes, bem como a composição quimica da farinha da torta de semen
tes foi realizado por BERTONI !:_! alii (1963). O rendimento

em

Õíleo variou de 23,9 a 29,2 % e suas características físico-químicas foram as seguintes:
0,9149;

peso específico (25/4° C)

0,9114

índice de refração (25 ° C) 1,4712 a 1,4730; índice

a
de

saponificação 190,6 a 192,0; Índice de iodo 114,9 a. 118,4; indi
ce de acidez 0,96 a 33,6 e matéria insaponificãvel 1,09 a 1,72.

5.

A composição em icidos graxos apresentou os valores: ã�ido olei
co 13,2 a 20,3 %, ãcido linoléico 53,7 a 58,3 %; ãcido linolêni
co 1,7 a 2,4 %. Acidos saturados totais 23,0 a 26,3. %. Quanto a
composição das farinhas d e sementes, os autores relataram os se
guintes valores:

umidade 11,7 a 12,6 %; cinzas r 4,5 a 5,2 %;pr�

teina 32,6 a 33,3 %; pentanosas 2,7 a 3,0 %; fibra bruta 22,3 a
27,7 % e carboidratos 3,3 a 5,7 %.
A composição do Õleo de sementes de

tomate

investigada por AMEL0TTI � alii (1967), os quais relataram
seguintes valores:

foi
os

ãcido miristico 0,3 %; ãcido palmitico 16,2 %;

ãcido palmitoleico 0,8 %; ãcido heptadecanõico traços;

ãcido

heptadecenõico 0,4 %; ãcido esteãrico 5,8 %; ãcido oleico 21,0%;
ãcido linoleico 52,0 %; ãcido 1inolênico 2,8 %; ãcido araquídi
co 0,6 %; ãcido behênico traços.
ANTALDI e PIVA (1967) trabalhando com farinha de
sementes e com farinha de peles do

residuo de toamtes

sados relataram a seguinte composição:

proces

lipídeos 3,93 e 6,0

fibra bruta 26,29 e 65,10 %; cinzas 5,51 e 1,90 %;
não nitrogenados 24,63 e 15,0 %; proteina

%;

extrativos

39,64 e 12,0 %, res

pectivamente. A fração proteica dos mesmos materiais apresentou
a seguinte composição de aminoãcidos:

lisina 5,41 e 6,55; his

tidina l,98 e 1,95; arginina 8�66 e 5,85; .tri-ptofano

1,01

e

3,85; ãcido a spãrtico 9,68 e 8,76; treonina 3,20 e 3,98; serina
5,60 a 5,33; ãcido glutâmico íl9,33 e 5,21; prolina 5,07 e 5,21;

1 O.

glicina 4,83 e 9,01; alanina 4,49 e 4,91; cistina 0,80 e
valina 3,96 e 3,72; metionina 1,67 e 1,54; isoleucina

1,68;

3,93

e

3,40; leucina 5,69 e 5,99; tirosina 3,43 e 4,19; fenilalanina
4,21 e 4,19 g/100 g de proteína.
GAD � alii (1968) estudando a composição protei
ca, lipídica e de carboidrato de sementes de alguns membros das
familias Rosaceae, Solanaceae e Oleaceae, conseguiram identifi
car dezessete aminoãcidos nas sementes de tomates e que
sementes foi possível a

identificação de sacarose

Nesse mesmo trabalho os autores observaram

que

nessas

e rafinose.

tais sementes

continham 25,5 % de Õleo com as seguintes caracteristicas fisi
co-químicas:

índice de refração l,4623; índice de acidez 8,96;

índice de saponificação 194,0; índice de iodo 106,8; materia in
saponificãvel 7,43. Esse Õleo apresentou 3,2 % de ãcido esteãri
co; 21,9 % de ãcido palmitico; 35,8 % de ãcido oleico;

35,l

%

de ãcido linoleico e traços dos ãcidos linocerico e araquídico.
Utilizando técnicas de cromatografia em fase ga
sosa, TSATSARONIS e BOSKOU (1972) relataram que o Õleo extraido
por éter de petróleo de sementes provenientes de

industrias de

processamento de tomates apresentou a seguinte composição:
do lãurico 0,05;
0,15;

ãcido tridecanõico 0,001;

ãcido pentadecanõico 0,02;

ãcido

ãci

mirístico

ãcido palmitico 16,3; ãcido

heptadecanõico 0,1; ãcido esteãrico 5,4; ãcido

monadécanõico

0,005; ãcido araquidico 0,3; ãcido behênico 0,08; ãcido tricosa

11.

nõico 0,02; ãcido linocerico 0,15; ãcido pentacosanõico 0,02 ;
ãcido hexacosanõico 0,1; ãcido heptacosanõico 0,005; ãcido oct�

cosanõ i e o O ,O O 5; ãcido p a1mito1 e·; co O , 3; ãcido he pt adecenõ ico
0,1;

ãcido oleico 25,l; ãcido linoleico 50,4; ãcido linolênico

1,1; ãcido eicosenõico 0,08 %.
Investigando a composição de Õleo obtido de

dez

residuos da industria de conservas de vegetais no Peru, CORDOVA
(1974) relatou que para sementes de tomates obteve um rendimen
to de 27,0 % de Õleo, o qual apresentou 0,227 % de ãcido miris
tico; 13,194 % de ãcido palmitico; 5,118 % de ãcido esteãrico ;
18,313 % de ãcido oleico; 55,024 % de ãcido linoleico; 3,69 % de
ãcido linolênico. A autora recomendou,finalmente, a utilização
industrial desse Õleo, baseando-se principalmente no seu alto
·rendimento e pelo seu conteúdo de ãcidos graxos,polinsaturados.
Sementes e peles de residuos de processamento de
tomates foram analisadas por TSATSARONIS e BOSKOU (1975)

os

quais relataram os seguintes valores para sementes e peles; cin
zas 5,4 e 2,7; fibra bruta 19,l e 55,9; açucares totais (como
glucose), 2,9 e 7,8; proteína 24,5 e 10,0; Õleo 28,l e 3,6 %
respectivamente. A composição de aminoãcidos das sementes e pe
les foi a seguinte:

lisina 4,94 e 4,41; histidina 2,20 e l,46;

arginina 8,83 e 3,88; ãcido aspãrtico 9,58 e 10,60; treonina
3,01 e 4,67; serina 4,98 e 5,89; ãcido glutâmico 18,49 e 15,14;
prolina 5,39 e 4,98; glicina 4,64 e 7,56; alanina 3,72 e 3,89 ;
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1/2 cistina 0,60 e 0,49; valina 3,70 e 5,0;

rnetionina

0,78 e

0,75; isoleucina 3 ,52 e 2,78; 1eucina 5,86 e 5,06; tirosina 3,38
e 2,61; fenila1anina 3,64 e 3,08; triptofano 0,95 g/100 g protef
na. O conteúdo de sais minerais das sementes e peles dos tomates
foi: potãssio 780 e 1 .100; sÕdio 110 e 95; cãlcio 160 e 210;ma1
nesio 300 e 115; fÕsforo 690 e 1 30; cloro 110 e 210; ferro 17 e
15; manganês 6 e 2; cobre 2 e 3; zinco 5 e 3 mg/100 g de matêria
seca.
Proteínas extraídas de ramas e resíduos

do pro

cessamento de tomates foram estudadas por KRAMER e KWEE (1977a)
que verificaram que suas propriedades funcionais, tais como co�
gulação, solubilidade,capacidade de retenção de ãgua, molhabili
dade, densidade de massa� diferenciaram substancialmente

das

dos concentrados protêicos de soja, mas seus valores nutritivos
eram semelhantes ao dos concentrados de soja e de algodão. Qua�
do

isolados por precipitação a pHs 4,8;

4,0 e 3,5

as frações

protêicas apresentaram funções e propriedades nutricionais dife
rentes. A fração precipitada a pH 3,5, foi mais pobre do que as
frações isoladas em pHs mais altos, em todos os arninoãcidos es
senciais, exceto lisina. Ensaios com Tetrahymena pyriformis
demonstraram que

a proteína de ramas e de resíduos de

processados em geral tem um valor nutritivo

W.

tomates

equivalente a ou

tras proteínas vegetais e que as frações protêicas precipitadas
a pHs mais altos se mostraram melhor adequadas.

l 3.

Os mesmos autores (1977b) verificaram que o resi
duo do processamento de tomates continha

um teor de 20,0-22,0%

de proteína. Os autores desenvolveram um processo para utilização desse residuo, o qual foi picado, moído, alcalinizado

.e

prensado. A torta prensada continha aproximadamente 60,0 %

de

sõl idos totais com um teor de proteína ao redor de 10,0 %. O ex
trato da prensagem foi acidificado diretamente a pH 3,5 obtendo
se um precipitado que continha 48,0-58,0 % de proteina ou podia
ser precipitado fracionalmente a pHs 4,8;

4,0 e 3,5. Todos

os

quatro precipitados foram secos e utili�ados como concentrados
protêfcos com 50,0 % de proteína ou podiam ser purificados pos
teriormente por extração Jcom acetona. O resíduo cetiinico consi�
tiu de um concentrado isolado de proteína contendo 70,0 a 85,0%.
VIGO� alii (1977), pesquisaram as sementes ob
tidas como subprodutos do processamento comercial de variedades
de tomates argentinos. Os autores obtiveram um teor de Õleo, ex
traido com hexana, de sementes de diferentes variedades de toma
tes variando entre 25,3 a 28,2 %. Os seguintes valores extremos
foram relatados para as características físico-químicas
Õleos de sementes de tomate:

dos

densidade relativa (25/4 ° C) 0,9124

a 0,9151; Índice de refração (25 ° C) 1,4714 a 1,4730; índice

de

saponificação 190,6 a 191,8; índice de iodo 115,1 a 123,2; índi
ce de acidez

1,5 a 5,3; materia insaponificãvel 1,09 a 2,13. A

composição de ãcidos graxos das sementes de tomates variou en-

14

tre:

ãcido miristico traços a 0,1; ãcido palmitico 13,5 a 15,9;

ãcido palmitoleico traços; ãcido esteãrico 4,6 a 6,0; ãcido olei
co 22,0 a 26,9; ãcido 1ino1eico 52,8 a 55,5;

ãcido

linolênico

1,1 a 2,1; ãcido araquidico O, 1 a 0,4 %. De um modo geral, a com
posição das farinhas de sementes fo i:

umidade 6, 1 a 1 1 ,7; ci n -

zas 5,3 a 6,2; nitrogênio total 6,52 a 8,05; proteína bruta 46,0
a 54,0; fibra bruta 21,9 a 23,3 %.
Estudos preliminares foram realizados por CANELLA

.!:..!. alii (1979) com sementes de nove variedades de tomates,

que

constituíam 55,0 % do residuo da industria de processamento

de
A

tomate, visando possivel utilização como proteina alimentar.

composição quimica das sementes variou entre: umidade 5,8 a 7,7;
fibra bruta 21,0 a 28,2; proteina 28,4 a 31,0; Õleo 36,0 a 37,9;
cinzas 3,4 a 4,3 %. A composição em aminoãcidos das farinhas

de

sementes desengorduradas apresentou os seguintes valores: lisina
5,0 a 6,5; metionina 1,3 a 3,0; cistina l,5 a 2,3; fenilalanina
3,7 a 5,1; tirosina 3,8 a 5,0; triptofano 0,8 a l ,4; isoleucina

3,4 a 4,0; leucina 4,6 a 5,8; treonina 2,4 a 3,3; valina 3,6

a

4,6; histidina 2,1 a 2,6; arginina 8,1 a 9,4; glicina 4,0 a 5,0;
serina 4,1 a 4,8; alanina 3,5 a 4,8; ãcido aspãrtico 7,7 a
ãcido glutâmico 13,0 a 15,0; prolina 3,9 a 5,1 g/100 g
Oleos

extraidos das

zados pela
e

os

sementes,

valores foram

proteina.

com n-hexana, foram caracter i

determinação d e suas propriedades

seguintes

9,8;

encontrados:

ção (25º C) 1,4707 a 1,4720; indice

fisico-quimicas
indice de refra -

de acidez 0,12 a 0,95; indi-
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ce de perõxido 5,02 a 13,23; Índice de iodo 127,3 a 133,1.

A

composição de ãcidos graxos dos Õleos das nove variedades

de

tomates reve1ou os seguintes valores:

ãcido mirístico 0,1 ;ãci

do pentadecanoico traços; ãcido pa1mítico 12,7 a 14,8;

ãcido

palmitoleico 0,4 a 0,6; ãcido esteãrico 5,1 a 5,8; ãcido olei
co 20,8 a 21,2; ãcido linole'ico 52,4 a 55,5; ãcido linolênico
2,1 a 2,5; ãcido araquídico 0,5 a 0,7 %.
A composição de ãcidos graxos de Õleos de semen

tes de tomates analisada por

EL-TAMIMI et alii (1979), que r�

lataram que mais da metade do conteúdo de ãcidos graxos

era

representada pelo ãcido linoleico (52,27 a 55,41 %), ãcido pal_
mítico 20,0 a 29,0 %, ãcido oleico 13,0 a 18,0 %. Outros ãci dos graxos, como esteãrico, araquídico e 1inolênico apresenta
ram valores inferiores a 3 %. Os autores concluíram portanto ,
que o conteúdo de ãcidos graxos do Õleo de sementes de tomate
era semelhante ao Õ1eo de sementes de algodão e que poderia ser
considerado como . fonte

de

ãcido palmítico, como tamb�m

de

ãcidos graxos essenciais, principalmente ãcido linoleico.
BRODOWSKI e GEISMAN (1980) observaram que as s�
mentes de tomate representam uma grande porção do resíduo ger�
do durante o processamento de tomate e que o conteúdo protêico
da farinha de sementes de tomate nao desengordurada variou

de

22,9 a 23,7 %, enquanto que para a farinha de sementes de toma
te desengordurada o conteúdo variou de 26,7 a 27,5 %. Não

se

16.

observou diferença significante no conteúdo

nem

protêico

oo

perfil de aminoãcidos durante as vãrias fases do amadurecimento
do tomate. A proteina da semente de tomate era rica

em lisina,

arginina e treonina, contendo aproximadamente 13,0 % mais lisi
na do que a proteina de soja o que permitiria o seu uso na for
tificação de alimentos pobres em lisina.
Tortas preparadas de sementes de tomates e de re
siduo do processamento de tomates foram analisadas por
e CASTRIOTTA (1980) quanto ao seu potencial como

fonte de pro

teina. As anãlises efetuadas nas três materias primas
das nos

CANELLA

estudos revelaram os seguintes resultados

utiliza

para

de sementes da variedade H 135 0 (usada como controle):

Torta
umidade

10,4; proteina bruta 55,0; proteina 49,9; fibra bruta 16,1; ci�
zas 9,6; carboidratos totais 5,9; Torta obtida do residuo indus
trial do processamento de tomates:

umidade 10,8; proteina bru

ta 52,5; proteina 47,6; fibra b ruta 15,5; cinzas 8,0; carboidr�
tos totais 5,9;

Torta de ração comercial:

umidade 9,3; protei

na bruta 50,0; proteina 45,4; fibra bruta 21,7; cinzas 7,3; ca.!:_
boidratos totais 5,4 %. A composição em aminoãcidos

foi para:

Torta de sementes da variedade H 1350 {usada como controle); 1.:!_
sina 6,0; metionina + cistina 3,2; fenilalanina 3,7; triptofano
1,4; tirosina 4,2; isoleucina 4,3; leucina 6,3; treonina 3,2;va
lina 4,8; histidina 2,7; arginina 10,3; glicina 4,4; serina 4,8;
alanina 4,8; ãcido aspãrtico 11,0; ãcido glutâmico 20,3; proli
na 4,7 g/100 g proteina; Torta de sementes obtida do residuo in

17.

dustrial do processamento de tomate:

lisina 5,8; metionina

+

+ cistina 2,8; fenilanina 3,8; triptofano l ,O; tirosina 3,6;is�
leucina 4,2; leucina 6,1; treonina 3,2; valina 4,6; histidina
2,4; arginina 10,0; glicina 4,4; serina 4,2; alanina 4,4; ãcido
aspãrtico 9,5; ãcido glutâmico 18,5; prolina 3,7 g/100 g protei
na;

Torta de ração comercial:

lisina 5,7; metionina + cistina

2,6; fenilalanina 4,0; triptofano 0,8;

tirosina 3,6; isoleuci

na 3,9; leucina 5,8; treonina 3,2; valina 4,4; histidina

2,4 ;

arginina 9,5; glic,na 4,2; serina 4,3; alanina 4,1; ãcido aspaE
tico 8,5; ãcido glutâmico 17,8; prolina 2,9 g/100 g proteína. A
melhor condição en�ontrada para a extração de proteina de seme�
tes de tomates foi em tortas com concentração de 2 % (p/v), por
30 minutos, ã temperatura de so º c. As altas temperaturas usadas
no processamento de tomates pela industria de enlatados afeta ram acentuadamente a extração da proteína de tortas preparadas
de sementes de residuo do processamento de tomates, bem como
composição em aminoãcidos.

a
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3. MATERIAL E MtTODOS
3.1. Materia-prima
A materia utilizada neste trabalho constituiu-se
primariamente de resíduos obtidos da extração comercial de tom�
tes maduros (cultivar AG 16) cultivadas na região de Presidente
Prudente, Estado de São Paulo, os quais na indústria foram sub

metidos a dois tratamentos térmicos:
tos) ou

11

1

1

Cold Break" (60 ° C/2 minu 

Hot Break 11 (93,34 º C/2 minutos).

3.1.1. Preparo da matéria-prima
Os resíduos assim obtidos foram submetidos a va
rias lavagens com ãgua ate se obter a separação completa das se
mentes dos septos e dos materiais mucilaginosos e a seguir ã uma
seleção manual resultando em três frações de cada tratamento ter
mico:

1 9.
A. Residuo total
B. Resíduo constituído por peles e septos
C. Resíduo constituído por sementes.
Como resultado dessa seleção obtivemos seis fra
çoes assim denominadas:
l: Residuo total originãrio do tratamento "Cold

Break".

2. Resíduo constituído por peles e septos orig.:!_
nãrio do tratamento

1

1

Cold Break".

3. Residuo constituído por sementes
do tratamento

11

originãrio

Cold Break 11 •
4. Resíduo total originãrio do tratamento "Hot

Break 11 •
5. Resíduo constituído por peles e septos origj_
nãrio do tratamento

11

Hot Break".

6. Residuo constituído por sementes originãrio
do tratamento "Hot Break 11 •
A seguir estes resíduos foram secos, ã

so º c

por

48 horas, em estufa com circulação de ar. Apõs a secagem foram
desintegrados em moinho de parafuso modelo 4-E (Quaker City
Mill ).
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3.2. Métodos
3.2.l. Lipideos
O Õleo das sementes de tomates foi extraido
extrator de Soxhlet com n-hexana durante 6 horas e o

em

seu teor

determinado gravimetricamente.
3.2.2. Acidos graxos
Para a anãlise dos ãcidos graxos do Õleo de

se

mentes de tomate, os ãcidos graxos foram transformados em este
res metilicos pelo mêtodo de LUDDY et alii (1960).

Obtidos

os

cromatogramas, os ãcidos graxos foram identificados por

meio

de padrões de esteres metilicos de ãcidos graxos puros e

tam -

bem através do processo do "Equivalent Chain Lenght",

segundo

MIWA !:_.!_ alii (1960). As ãreas dos picos foram obtidas por tria�
gulação e corrigidas para percentagem em peso, segundo

VORBECK

et alii (1961).
As condições de anãlise cromatogrãfrica foram as
seguintes:
cromatõgrafo C .G.-37D, com detector de ioniza
ção de chama;

21 .
- coluna:

dietileno glicol succinato (DEGS)

a

18,0 % sobre Gãs Chrom PA/W DMCS, de 2 metros
de comprimento por 3/8" de diãmetro interno;
- gas de arraste:

nitrogênio a 50 ml/min;

- temperatura da coluna:

170 ° C;

- temperatura do detetor: 250 ° c;
- temperatura do vaporizador:

210 ° c.

3.2.3. Caracterização das propriedades fisico-quimicas
dos Õleos extraídos de sementes de tomate
3.2.3. 1. Peso especifico
O peso especifico foi determinado pelo metodo
picnômetro 25/25 °C, de acordo com A.O.C.S. (1951).

22.
3.2.3.2. Indice de refração
O indice de refração foi determinado pelo refra

tômetro Abb e 3L Baush Lomb, a 20 ° c.

3.2.3.3. Vjscos idade
A vi scosidade foi determinada com Viscometer

Epprechet modelo TVB da Contraves Industrial, Products Ltd. (E�
gland).
3.2.3.4. 1ndice de i odo
O índice de iodo foi determinado segundo o meto
do de Wijs de acordo com A.O.C.S. (1946-1950).
3.2.3�5. Indice de saponificação
O Índice de saponificação foi determinado

de

acordo com A.O.A.e. (1975).
3.2.4. Umidade
Foi determinada em estufa a vacuo a 100° c duran

te 4 horas, sob vãcu o de 635 mm de Hg.
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3.2.5. Proteina
O nitrogênio total foi determinado pelo metodo
micro-Kjeldahl (BAILEY, 1967), sendo a proteina total expressa
como N x 5,85 . . (BRODOWSKI e GEISMAN, 1980).
3.2.6. Aminoãcidos
Os resíduos utilizados para as anãlises da comp�
sição em aminoãcidos foram desengordurados com n-hexana por

6

horas em extrator de Soxhlet, e a seguir desintegrados em moinho
de

martelos provido

de malha de 40 mesh.

Os aminoãcidos foram determinados quali-quantit�
tivamente em analisador de troca iônica, modelo

11

Beckman 120 C".

O triptofano determinado segundo o método colorimétrico

de

MERTZ � alii (1975).
3.2.7. Carboidratos
Para as determinações de carboidratos, os resi duos foram desengordurados com n-hexana por 6 horas em extrator
de Soxhlet� e a seguir desintegrados em moinho de martelos pro
vido de malha de 40. mesh.
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Os carboidratos foram extraídos ã quente com me
tanol 85 %, de acordo com o metodo de SOUTHGATE (1969), e deter
minados quantitativamente pelo reagente de antrona segundo M OR
RIS (1948).
A identificação dos carboidratos foi feita
cromatografia de papel usando-se como sistema de solvente:

por
Fe

nol-ãgua-hidrÕxido de amônio (80-20-0,5) e com o revelador ani
lina-difenilamina (1 ml de anilina + 1 g de difenilamina em 100
ml de acetona:

10 volumes; ãcido fosfórico 85 %:

l volume). A

identificação dos carboidrato s foi confirmada por meio de

pa

drões de glucose, frutose e sacarose (0,06 M),segundo FONSECA e
ARZOLLA (1965).
3.2.8. M inerais
Os resíduos utilizados para as anãlises do conteü
do em minerais foram desengordurados com n-hexan� por 6 horas em
extrator de Soxhlet, e a seguir desintegrados em moinho de marte
_1os p r v v ido de mal ha d e 4 O_ mes h •
O teor de minerais foi determinado de acordo
o metodo de SARRUGE e HAAG (1974).

com
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4. RESULTADOS E DISCUSSAO
Os resultados obtidos encontram-se

nos Quadros

de 1 a 12.
4.1. Conteúdo� sementes �� peles� septos

dos res1duos

obtidos� extração comercial de tomates, sob os trata
e -Hot Break 11
mentos 1 Cold 1

•

Pelo exame do Quadro 1, observou-se que o trata
mento Cold Break 11 permitiu uma recuperação
11

de sementes

de 3 vezes maior do que o tratamento 1 Hot Break" e
1

mente a quantidade de peles

cerca

consequent�

e septos foi menor. Essas diferen

ças foram atribu1das ao fato que no tratamento

11

Cold Break"

temperatura utilizada foi de 60 °C/2 minutos, o que nao

a

foi su

ficiente para inativar as enzimas pectinesterase e poligalactu
ronase; enquanto que no tratamento "Hot Break 11 a temperatura ut.:!_
lizada foi de 93,34 ºC/2 minutos, sendo suficiente para

inativar

26.

os

completamente as referid as enzimas, protegendo deste modo
constituintes do tomate (especialmente a pectina) das altera
ções enzimãticas, conforme descrito por GOULD (1974).
Quadro l - Conteúdo de sementes e de peles e septos

dos resí -

duos totais originãrios dos tratamentos"Cold e

Hot

Bre ak ''..

11

Cold Break"

"Hot Break"

Sementes

89, 33

27,09

Peles e septos

lO , 6 7

7 2,91

4.2. Composição química ..s!..Q residuo total,� r esiduo consti
tuído por pel es�

septos� do residuo constituido �

s ementes, em função do tratamento termico
Para determinar
residuos f oram analisadas

a

compos ição quimica dos seis

umidade, conteúdo protêico, teor

lipidico, carboidratos solúveis cujos resultados se encontram
nos Quadros 2, 3 e 4.
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Quadro 2 - Compos ição química do resíduo total originãrio
11

do

tra tamento C o 1 d B r e a k e do re s i duo to ta 1 o ri g in ã rio
II

do tratamento"Hot Break�.

Componentes
( % p/ p)

Tratamentos

"Cold Break 11

11

Hot Break ll

3,56

8,31

1 8, 40

15,80

Lipideos

9,50

5,43

Carbo idratos solúveis

4,00

7,64

Fibra*

61 , 9 6

6 O,1 4

Cinzas

2,58

2,68

Umidade

Protefnas (N x 5,85)

* O conteúdo de fibra foi calculado por diferença.
Quadro 3 - Composição química do resíduo constituiduo por peles
e septos

originãrio do tratamento

1

1

Cold Break"e

resíduo constituído por peles e septos

tratamento 11 Hot Break�.

Componentes
( % p/ p)
Umidade

Tratamentos

11 C

old Break 11

11

originãrio do

Hot Break"

7 ,60

l O, 1 2

16,96

9,40

Lipídeos

3,90

Carboidratos solüveis

l , 70

O ,85

0,88

68, 82

76, 71

Proteínas (N x 5,85)

Fibra*

do

1,87
1,19
Cinzas
O conteüdo de fibra foi calculado por diferença.
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Quadro 4 - Composição quimica do residuo constituido por semen
tes originirio do tratamento "Cold Break" e do resi
duo constituido por sementes originãrio do tratamen
to

Componentes
( % p/ p )

11

Hot Break".

Tratamentos

Umidade

"Cold Break"

"Hot Break"

3,68

3, 11

Proteinas (N x 5,85)

36,72

33,49

Lipideos

19,00

14,50

5,42

4,74

Fibra*

32,99

4 2, l 3

Cinzas

2,l9

2,03

Carboidratos solúveis

* O conteúdo de fibra foi calculado por diferença.
Os resultados encontrados para o conteúdo pro têico, lipideos e carboidratos soluveis do residuo total origi
nãrio do tratamento "Cold Break" (Quadro 2), foram inferiores
aos valores esperados, baseando-se na porcentagem de sementes
e de peles e septos desse residuo (Quadro l ), consequentemente
o valor encontrado para fibra deveria ser menor do que o deter
minado (Quadro 2).

2 9 ..

Todos os residuos originãrios do tratamento"Cold
Break"apresentaram maior conteúdo proteico e

mais

lipidico

elevcJo do que os residuos originãrios do tratamento"Hot Break�.
Todavia, o maior conteúdo de fibra apresentou-se
nos residuos constituídos por peles e .septos,_ sendo o

va 1 or
"Hot

mais alto observado no residuo proveniente do tratamento

Break"(Quadro 3). Este fato pode ser também entendido como sendo um efeito da temperatura usada no tratamento 11 Hot Break 11
que

foi suficiente para inativar as enzimas pecticas

,

(GOULD ,

1974). Desse modo,uma quantidade maior de peles e materiais mu
cilaginosos foi mantida intacta,e apresentando em consequência
maior quantidade de fibras.
Quanto a umidade, possivelmente devido a

maior

quantidade de peles e materiais mucilaginosos houve de um

modo

geral maior retenção de ãgua e consequentemente maior umidade
nos residuos totais e nos residuos constituídos por peles e lÕ
culos originãrios do tratamento "Hot Break"

(Quadros 2 e 3).

Em relação ao conteúdo de carboidratos soluveis
verificou-se que o residuo total originãrio do tratamento

1

1

Hot

Break", apresentou um teor maior em carboidratos solúveis do que
o residuo total originãrio do tratamento "Cold Break 11

(Quadro

2). Esse resultado foi possivelmente devido ao fato do resíduo
total originãrio do tratamento

11

Hot Break

II

apresentar cerca

de

30.

7 vezes mais peles e septos

do que o resíduo

do tratamento "Cold Break" (Quadro 1), o

total origin�rio

que implica

uma

em

maior quantidade de polissacarldios na composição do resíduo to
tal originãrio do tratamento "Hot Break".
O conteüdo de carboidratos so1üveis foi pratica
mente igual nos resíduos constituídos por peles e septos,

para

ambos os tratamentos térmicos {Quadro 3), o que indicou que

as

diferenças anteriormente citadas foram devidas unicamente a pr�
porção de peles e septos existentes nos resíduos totais.
O resíduo constituldo por sementes originãrio do
tratamento "Hot Break" apresentou um conteúdo menor

de carboi

dratos totais do que o resíduo constituído por sementes originã
rio do tratamento "Cold Break 11 (Quadro 4). Este resultado ê ex
plicado baseando-se no fato de que o amido, polissacarídio

que

constitui a substância de reserva dos vegetais, e que se encon
tra nas sementes, foi afetado por temperaturas elevadas do pro
cessamento (MILADI !_!_ alii, 1969).
Se tivessemas ob tido os valores esperados para o
conteúdo protêico e lipídico do resíduo total

11

Cold Break 11

ses seriam superiores aos valores determinados por ESSELEN
F EL LER S ( l·9 39) e M c CA Y e S MI T H ( 19 4 O ).

,

es
e

31.

Comparando-se os resultados obtidos no presente
trabal h o relativos ã composição química dos resíduos constituí
dos por peles e septos originãrios dos tratamentos

1

1

Cold e Hot

Break 11 (Quadro 3) , com os obtidos por ANTALDI e PIVA (1967), ob

servou-se que o conteúdo protê,co do residuo constituído por p�
les e

septos originaria do tratamento

1

1

Cold Break 11 foi superior,

enquanto que o resíduo constituído por peles e
rio do tratamento

1

1

septos originã

Hot Break 11 fo i inferior aos dados relatados

por aqueles autores.
O teor lipídico e o conteúdo em cinzas dos resí
duos constituídos por peles e septos

de ambos tratamentos ter-

micos foram inferiores aos determinados por ANTALDI

e

(1967) , enquanto que o teor em fibra de ambos os resíduos

PIVA
foi

superior ao encontrado por esses autores.
O conteúdo proteico do resíduo constituído
peles e septos ,p r ig inãrio do tra tament o

II

por

Ho t B rea k fo i seme II

lhante ao encontrado por TSATSARONIS e BOSKOU (1975), enquanto
que o conteúdo proteico do resíduo constituído por peles origi
nãrio do tratamento "Cold Break" foi superior ao observado

por

esses autores.
O conteúdo de carboidratos solúveis e o teor em
cinzas dos resíduos constituídos por peles e septos, de ambos ós
tratamentos termicos (Quadro 3), foram inferiores aos determina

32.
dos por TSATSARONIS e BOSKOU (1975); jã o conteúdo de fibra

de

ambos os resíduos foi superior ao relatado naquele tràbalho.

O

teor de lipídeos observado para o resíduo constituído de

e septos

originãrio do tratamento

11

peles

Cold Break 11 foi semelhante

ao relatado por TSATSARONIS e BOSKOU (1975), entretanto o teor

de lipídeos obtido para o residuo constituído de peles e
tos originãrio do tratamento

11

sep -

Hot Break 11 foi inferior ao desses

autores.
Os dados apresentados no Quadro 4 mostraram que
os resultados ,para umidade, dos residuos constituídos por semen

tes originãrios dos tratamentos

11

Cold e Hot Break" foram infe -

riores aos de VILLANUA e CLAV ERO (1952); BERTONI � alii (1963);
VIGO� alii (1977) e CANELLA et alii (1979).
O conteúdo pro teico obtido neste trabalho para o
resíduo constituído por sementes originãrio do tratamento "Cold
Break 11 (Quadro 4) foi semelhante aos encontrados por JOHNS

e

GERSDORFF (1922) e por VILLANUA e CLAVERO (1952)-; enquanto

que

-·

o conteúdo pro{��co do residuo constituído por sementes originá
rio do tratamento 1 Hot Break" (Quadro 4), foi comparãvel
1

ao re

latado por BERTONI et alii (1963). Embora os conteúdos protêi cos dos residuos constituidos por sementes originários dos dois
tratamentos fossem inferiores aos encontrados por ANTALDI e Pl
VA (1967) e VIGO et alii (1977), foram superiores aos de TSATSA
RONIS e BOSKOU (1975) e CANELLA � alii (1979).
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O resultado obtido no presente trabalho com relação ao teor :1ip1dico · do

re·s,duo

mentes originãrio do tratamento

11

. constitu'ído por

Cold Break" (Quadro 4),

see-stã

de acordo com os relatados por ACCOMAZZO (1911); RABAK (1917);
PERRELLI (1938) e VILLANUA e CLAVERO (1952), no entanto o teor
lipidico do resíduo constituído por sementes originãrio do tra
tamento

11

Hot Break 11

,

foi sempre inferior a todos os dados

ob

servados na literatura.
Os conteúdos de carboidratos solúveis dos resíduos
constituídos por sementes originãrios de ambos

tratamentos

térmicos (Quadro 4), foram superiores ao determinado por TSATSA
RONIS e BOSKOU (1975).
Os teores de fibra do resíduo constituído por s�
mentes originârio do tratamento

11

Cold Break 11 e do residuo cons

tituido por sementes originãrio do tratamento

1

1

Hot Break" (Qua

dro 4), foram superiores aos encontrados por VILLANUA e CLAVERO
(1952); BERTONI et alii (1963); ANTALDI e PIVA (1967); TSATSARQ
NIS e BOSKOU (1975); VIGO� alii (1977) e CANELLA

et

alii

(1979). Por o utro lado,os teores de cinzas dos resíduos consti
tuídos por sementes de ambos os tratamentos térmicos foram infe
riores aos determinados por aqueles mesmos autores.
As diferenças encontradas no presente trabalho ,
em relação aos valores descritos na literatura,foram provavel -
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mente devidas ã variedades de tomates cultivadas, c1ima,

solo,

técnicas de processamento, etc. Entretanto, pelos resultados ob
tidos (Quadros 2, 3 e 4) observou-se,que de todos os resíduos

analisados ,aquele constituído por sementes originãrio do trata
mento

1

1

Cold Break 11

apresentou a melhor composição química dev.:!_

do ao seu elevado conteúdo protêico (36,72 %), maior rendimento
em Õleo (19,O %) e

, menor conteúdo em fibra (32, 99 %) • Embora

o conteúdo prot€tco do resíduo constituído por sementes originl
rio desse tratamento tenha sido e1evado, seu teor de fibra tam
bém o foi. Em consequência, a utilização direta da farinha desse

resíduo na alimentação humana,: seria restringida pelo seu elevado

teor em fibra. Entretanto esse problema poderã ser resolvido is�

lando-se a fração proti�ca contida neste resíduo, procedimento
jã exequível, conforme demonstrado por KRAMER e KWEE (1977a);V.!_
GO et alii (1977) e CANELLA e CASTRIOTTA (1980).
4.3. Composição em aminoãcidos das farinhas do resíduo total,
�s farinhas

..9..,2_

resíduo constituído por peles�

septos

� das farinhas do resíduo constituído� sementes,
função

..9..,2_

em

tratamento t€rmico

Os confrontos do conteúdo em aminoãcidos das fa
rinhas d� todos os resíduos estudados, com o padrão estabeleci
do pela FAO (1957) -como "Proteína Ideal" encontram-se nos Qua d ros

5, 6 e 7.
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Quadro 5 - Composição em aminoãcidos da farinha do residuo to
tal originaria do tratamento

11

Cold Break" e da fari

nha do residuo total originaria do tratamento

"Hot

Break 11 •

Aminoãcidos
Lisina
Histidina

Farinhas dos residuos totais
"Cold Break"
(a)
9,69

11

Hot Break"
(a)
7, l 6

Padrão
da
FA0
4,20

4,74

3,58

Arginina

l 3, 84

l O, O 2

Acido aspãrtico

14,68

9,44

Treonina

4,02

2,31

Serina

4,08

2,48

29,64

21 , 4 5

Prol ina

7,27

5,4l

Glicina

7,02

Alanina

4 ,l 2

4,58

Cistina

2,42

2,4l

Valina

4,05

Metionina

l ,O 7

3,97

0,64

2 ,2 O

Isoleucina

4,05

2,80

4,20

Leucina

7,23

4,63

4,80

Tirosina

5,28

2, 6 3

2,80

Fenilalanina

6, 1 8

3,86

2,80

Triptofano

traços

traços

l , 40

Acido glutâmico

To ta 1
129, 83
a - Peso seco, g/100 g de proteina.

2,80

3,73

91 , 1 O

4,20
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Quadro 6 - Composição em aminoãcidos da farinha do resíduo cons
tituído por peles e septos

originãrio do tratamento

"Cold Break" e da farinha do resíduo constituído
peles e

Aminoãcidos

septos originãrios do tratamento "Hot Break".
Farinhas dos resíduos de peles
e septos
"Hot Break"
"Cold Break"
a
( )
(a)

Li si na

6, 81

Histidina

2 ,9 7

Arginina

2, 5 7

4,6 3

]licido aspãrtico

5, 4 2

8,53

Treonina

9,96

2,42

2, 7 9

Seri na

]licido glutâmico
Prolina
Glicina
Alanina
Cistina
Vali na
Metionina

2,6 4
l l ,4 4
4 , 71
4,59

5,43

d a F AO
4,20

2,80

2, 1 9

11 , 7 7
4,74
6,22

3,06

4,28

2, 4 1

2,90

2, 9 l

4 , 92

2,02

Padrão

2,1 8

4,20

Isoleucina

2,74

2,20

Leucina

4,42

4,80

Tirosina

3,63

2,23

2,80

Fenilalanina

3,31

4,25

2,80

Triptofano

traços

traços

l , 40

Total

por

73,24

a - Peso seco, g/100 g de proteína.

81 , 78
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Comparando-se as farinhas dos resíduos totais de
ambos os tratamentos térmicos

(Quadro 5), com o padrão

da

FAO

(1957), verificou-se que a farinha do residuo total originãrio
do tratamento "Cold Break" apresentou conteGdos de lisina, tre�
nina, isoleucina, leucina, tirosina e feni1alanina que excede ram os valores sugeridos pelo padrão da FAO, enquanto que valina,
metionina e triptofano apresentaram-se com conteúdos inferiores.
Por outro lado a farinha do residuo total originãrio do trata mento "Hot Break", apresentou conteúdos de treonina, valina, m!
tionina, isoleucina, leucina, tirosina e triptofano inferiores
aos valores sugeridos pelo referido padrão e valores superiores
para lisina e fenilalanina.
Comparando-se as farinhas dos residuos constitui
dos por peles e

septos originãrios dos tratamentos "Co1d e Hot

Break" (Quadro 6), verificou-se que a farinha do residuo origi
nãrin do tratamento "Hot Break" apresentou conteúdos de argini
na, ãcido aspãrtico, treonina, ãcido glutâmico, prolfna, glici
na, alanina, cistina, valina, metionina, isoleucina, leucina

e

fenilalanina superiores aos da farinha do residuo constituído
por peles e

septos originãrio do tratamento "Cold Break".
No presente trabalho a farinha do resíduo consti

tuido por peles e. septos
apresentou

conteúdos

originãrio do tratamento "Cold Break",
de

lisina, histidina, ãcido glutâml

co, cistina e metionina superiores aos encontrados por ANTALDI

38.

e PIVA {1967),

enquanto que os conteúdos dos demais aminoãci -

dos mostraram valores inferiores.
A farinha do residuo constituido por peles e se..e.
tos

originãrio do tratamento "Hot Break 11 apresentou conteúdos

de histidina, ãcido aspãrtico, ãcido glutâmico, cistina, valina,
metionina, isoleucina e fenilalanina superiores aos determina dos por ANTALDI e PIVA (1967}, enquanto que os conteúdos dos d�
mais aminoãcidos foram inferiores aos relatados por esses auto
res.
.Comparando-se os resultados obtidos com os

de

TSATSARONIS e BOSKOU (1975) quanto ã composição em aminoãcidos
das farinhas dos residuos constituídos por peles e septos ori
ginãrios dos tratamentos "Cold e Hot Break" (Quadro 6}, verifi
cou-se que ambas as farinhas apresentaram conteúdos mais eleva
dos em li sina, histidina, arginina, serina, cistina, metionina
e fenilalanina, sendo que os conteúdos em ãcido aspãrtico, tre�
nina, ãcido glutâmico, prolina, glicina e valina apresentaram se com valores inferiores aos observados pelos referidos auto res.
A farinha do resíduo constituido por peles e sep
tos

originãrio do tratamento "Cold Break", apresentou conteú

dos de lisina, isoleucina, tirosina e fenilalanina superiores a
os v a lores sug eridos no padrã o d a FAO (l 9 5 7), en q u a nto que os co n
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teúdos de treonina, metionina, leucina e triptofano foram inf�
riores. A farinha do residuo constituido por peles e septos
de

originãrio do tratamento "Hot Break" apresentou conteúdos

lisina, isoleucina, leucina e fenilalanina superiores ao refe
rido padrão; por outro lado os conteúdos de treonina, metioni
na, tirosina e triptofano apresentaram-se com valores inferio
res ao padrão da FAO.
A farinha do resíduo constituído por sementes
originãrio do tratamento "Cold Break" apresentou-se com um con
teúdo superior,na maioria dos aminoãcidos ao da farinha do re
síduo constituído por sementes originãrio do tratamento
Break", exceto pelo conteúdo

"Hot

inferior em cistina e metionina

(Quadro 7).
Comparando-se os resultados obtidos para a com
posição em aminoãcidos da farinha do resíduo constituído

por

sementes originãrio do tratamento "Cold Break" com dados rela
tados na literatura,pode-se constatar que os conteúdos de lisi
na, histidina, arginina, ãcido aspãrtico, treonina, glicina
cistina, isoleucina, leucina, tirosina e fenilalanina foram su
periores aos encontrados por ANTALDI e PIVA (1967); TSATSARONIS
e BOSKOU (1975); CANELLA � a lii

(1977); enquanto que os con

teúdos de valina, metionina, triptofano foram superiores

aos

de ANTALDI e PIVA (1967) e TSATSARONIS e BOSKOU (1975) e seme
lhantes aos de CANELLA et alii (1979). Por outro lado ,os conteu
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Quadro 7 - Composição em aminoãcidos da farinha do resíduo con�
titu1do por sementes originãrio do tratamento

11

Cold

Break 11 e da farinha do resíduo constitu1do por semen
tes originãrio do tratamento
Ami noãcidos

11

Hot Break".

Farinhas dos resíduos de sementes
"Cold Break" (a)
"Hot Break"(a)

Lisina

8,41

8, l 8

Histidina

4,04

3,61

Arginina

9,83

9,60

l l ,4 O

10,93

Treonina

3,99

3,25

Serina

4,52

4,39

13,6 5

13,25

Prolina

6,56

5,63

Glicina

5, 38

JI.cido aspãrtico

Acido glutâmico

Alanina

Padrão
da FA0
4,20

2,80

3,62

3,52

Cistina

2,42

2,70

Valina

4,43

3,69

4,20

Metionina

2,33

2,58

Isoleucina

2, 20

3,84

Leucina

4, 51

4,20

6 ,O l

5,66

Tirosina

4,80

5,29

Fenilalanina

4, 74

2,80

5,77

4,74

2,80

l ,26

1 ,l 6

l , 40

Triptofano

Tota 1
103 ,42
a - Peso seco, g/100 g de proteína.

96,72
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dos de serina, ãcido glutâmico e alanina foram inferiores

aos
BOSKOU

determinados por ANTALDI e PIVA (1967) e TSATSARONIS e
{1975} e semelhantes aos de CANELLA � alii (1979).

Comparando-se os dados obtidos com a farinha do
resíduo constituído por sementes originãrio
Break" e

do tratamento "Hot

os dados de alguns autores, observou-se que os con -

teúdos de lisina, histidina, a rginina, ãcido aspãrtico, prolina,
glicina, cistina, excederam

os valores encontrados por ANTALDI

e PIVA (1967); TSATSARONIS e BOSKOU (1975) e CANELLA

et alii

(1979). Todavia,os conteúdos em treonina, metionina, tirosina ,
fenilalanina e triptofano foram superiores aos de ANTALDI e PI
VA (1967) e TSATSARONIS e BOSKOU (1975) e semelhantes aos de CA
NELLA et alii (1979); os conteúdos em serina, ãcido glutâmico ,
por

alanina e leucina foram inferiores aos resultados obtidos

ANTALDI e PIVA (1967) e TSATSARONIS e BOSKOU (1975) e equivale!!_
tes aos de CANELLA et alii (1979), enquanto que o conteúdo
isoleucina foi inferior ao de ANTALDI

de

e PIVA (1967), superior

ao de TSATSARONIS e BOSKOU (1975) e semelhante ao de CANELLA et
alii (1979).
Pelo Quadro 7, verificou-se que a farinha do residuo constituído por sementes originãrio do tratamento
Break 11

,

1

1

Co1 d

apresentou conteúdos de lisina, treonina, valina, metio

nina, isoleucina, leucina, tirosina e fenilalanina que excede ram

os valores sugeridos no padrão da FAO (1957), somente

o
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conteúdo em triptofano foi inferior ao valor proposto no refe
rido padrão, enquanto que a farinha do resíduo constituído por
sementes originãrio do tratamento "H ot Break", apresentou con
teúdos de lisina, treonina, metionina, leucina, tirosina e fe
nilalanina superiores aos do padrão da FAO, entretanto,os conteudos em valina, isoleucina e triptofano foram inferiores

à

esse padrão.
Através dos Quadros 5, 6 e 7, verificou-se que
a farinha do residuo constituído por sementes originãrio
tratamento "Cold Break 11

,

embora não tenha apresentado a

do
maior

composição em aminoãcidos, foi a melhor farinha quanto ã comp�
sição em aminoãcidos essenciais, pois apresentou conteúdos que
excederam os valores propostos pelo padrão da FAO (1957), sen
do que somente o triptofano não atingiu essa- exigência;
assim,a diferença entre o conteüdo de triptofano

mesmo

observado

(1 ,26 %) não diferiu substancialmente do padrão recomendado
(1 , 40 % ) •
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4.4. Carboidratos constituintes das farinhas do resíduo toe

� das farinhas do resíduo constituído E..2..!:_ peles
septos� das farinhas do resíduo constituído E..2..!:_

se-

mentes, em função do tratamento térmico
Através do Quadro 8, verificou-se que os açúca
res identificados qualitativamente, por cromatografia de papel,
nos resíduos de ambos os tratamentos foram glucose, frutose

e

sacarose, sendo que glucose e frutose se constituíram na maior
parte.
O s resultados encontrados no presente

trabalho

para as farinhas dos resíduos constituídos por sementes origi
nãrios dos tratamentos

1

1

Cold e Hot Break 11

,

em parte foram con

firmados pelos resultados de GAD � alii (1968) que identifica
ram sacarose e rafinose na farinha de semente de tomates.
4.5. Composição em ãcidos graxos dos Õleos extraídos dos re
síduos constituídos por sementes originãrios dos trata
mentos

1

1

Cold e Hot Break 11

Observando-se o Quadro 9, verificou-se que entre
os ãcidos saturados o que apresentou-se com um

conteúdo

maior

foi o ãcido palmítico, seguido pelo ãcido e�teãrico. Entre
ãcidos insaturados o que apresentou-se com um conteúdo maior
foi o acido linoleico, seguido pelo ãcido oleico.

os
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+·,

G 1 u cose

Sacarose
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Farinhas dos residuos
Farinhas de peles e
: Farinhas de semen
totais
tes
$eQtos
"Cold Break" "Hot Break" "Cold Break" "Hot Break" "Cold Break" "Hot Break"

Frutose

Açucares

"Cold e Hot Break".

tratamentos

originãrios dos tratamentos "Cold e Hot· Break" e das fari -

nhas dos residuos constituidos por sementes originârios dos

peles e septos

tratamentos "Cold e Hot Break", das farinhas dos residuos constituidos por

Quadro 8 - Carboidratos constituintes das farinhas dos residuos totais originârios dos

44.

45

Neste trabalho o conteúdo de ãcido palmitico foi
et

alii,

TAMIMI

et

inferior ao encontrado por alguns autores (AMELOTTI
1967; TSATSARONIS e BOSKOU, 1972; CORDOVA, 1974;

alii, 1979), superior ao encontrado por CANELLA � alii (1979)
e semelhante ao de VIGO� alii (1979). O ãcido esteãrico apre
sentou-se com um teor superior aos resultados obtidos por
LOTTI � alii (1967); GAD � alii (1968); TSATSARONIS e
(1972); CORDOVA (1974); VIGO et alii (1979); CANELLA

et

AME
BOSKOU
alii

(1979) e TAMIMI � alii (1979).
O conteúdo de ãcido linoleico obtido foi inferior
aos relatados por BERTONI� a1ii (1963); AMELOTTI

et

alii

(1967); GAD � alii (1968); TSATSARONIS e BOSKOU (1972); CORDOVA
· (1972); VIGO et alii (1977); CANELLA� alii (1979) e TAMIMI �
alii (1979). O conteúdo do ãcido oleico foi superior aos de BER
TONI� alii (1963); AMELOTTI et alii (1967); TSATSARONIS e BOS
KOU (1972); CORDOVA (1974); VIGO� alii (1977) e inferior

aos

de GAD � alii (1968); CANELLA � alii (1979) e TAMIMI� alii
(1979).
A composição de ãcidos graxos do Õleo extraido
do resíduo constituído por sementes originãrio do tratamento
11

Cold Break" (Quadro 9), revelou o ãcido linoleico como o maior

componente, dado que confirma os trabalhos realizados por BERTO
NI � alii (1963); AMELOTTI � alii (1967); TSATSARONIS e

BOS-

KOU (1972); CORDOVA (1974); VIGO� alii (1977); CANELLA

et

alii (1979) e TAMIMI � alii (1979).
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Quadro 9 - Composição em ãcidos graxos do Õleo extraido do resi
duo constituído por sementes originãrio do tratamen
to

11

Cold Break 11

]\;cidos Graxos*

•

licidos Graxos*

%

J'icidos Saturados

71.cidos Saturados
Undecanõico
Lãurico
Tridecanõico
Mirístico
Pentadecanõi co
Palmítico

0,09
o, 15
O, O l
l, 4 5
O,l 3
l 5 ,7 5

Total

Esteãrico
Araquídico
Behênico
Tricosanõico
Li no ce ri co

8,80
0,85
0,70
O, l 9
0,20

28,32
J'icidos Insaturados

J'icidos Insaturados
Decenõico
Decadienõico
Decatrienõico
Dodecenõico
Dodecadienõico
TridecenÕico
Miristoleico
Tetradecadienõico
Tetradecatrienõico
Pentadecenõico
Palmitoleico
Hexadecadienõico

%

traços
0,07
0,09
O ,l O
O,l 2
0,59
0,20
O, l 9
0,23
O , l2
3,20
0,30

Hexadecatrienõico
Heptadecenõico
O lei co
Linoleico
Linolênico
Nonadecenoico
Eicosenõico
Eicos adienõico
Erucico
Tricosenõico
Tricosadienõico

71 , 44
To ta 1
* Expresso como % total de ãc idos graxos.

0,63
0,05
27,50
34,89
l,ú 5
0,25
0,75
0,40
0,03
0,03
0,65

4 7.

A presença de

muitos ãcidos

graxos relatadas

por outros pesquisadores (BERTONI� alii, 1963; AMELOTTI

et

alii, 1967; GAD� alii, 1968; TSATSARONIS e BOSKOU, 1972;CO�
DOVA, 1974; VIGO et alii, 197 7; CANELLA� alii, 1979; TAMIMI
� alii, 1979), foi confirmada neste trabalho. Entretanto ãci
dos graxos tais como: undecanõico, decenõico, decadienõico,de
catrienõico, dodecadienõico, tridecenõico, tetradecadienõico,
tetradecatrienõico, pentadecenõico, hexadecadienõico, hexade
catrienõico, nonadecenõico, eicosadienõico, erucico e tricosa
dienõico, não foram relatados em nenhum dos trabalhos consul
tados.
Atraves do Quadro 10, observou-se que, tambem
para esse tratamento entre os ãcidos graxos saturados o ãcido
palmítico foi o que apresentou maior quantidade, seguido pelo
ãcido esteãrico. O ãcido linoleico apresentou o

maior conteú

do entre os ãcidos in�aturados, seguidd pel6 ãcidb oleico.
Comparando-se o conteúdo de ãcido palm1tico ob
tido, constatou-se que ele foi superior aos observados por AME
LOTTI� alii (1967); GAD� alii (1968); TSATSARONIS e BOSKOU
(1972); CORDOVA (1974); VIGO� alii (1977) e CANELA

et alii

(1979). O mesmo nao ocorreu com o ãcido esteãrico, sendo

seu

conteúdo inferior aos relatados por AMELOTTI� alii (1967);TSA
TSARONIS e BOSKOU (1972); CORDOVA (1974); VIGO� alii (1977)
e CANELLA et alii (1979), mas superior ao valor obtido por TA
MIMI et alii (1979).
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Quadro 10 - Composição em ãcidos graxos do Õleo extraido do resi
duo constituído por sementes originãrio do tratamen
to

11

Hot Break 11 •

'Acidos Graxos*

Acidos Graxos*

%

Ãc idos Saturados
Lãurico
TridecanÕico
Miristico
Pentadecanõico
Palmitico

Acidos Saturados

O, 30
0,02

Esteãrico
Araquídico
Behênico
Tricosanõico

2,25

O, 15
21 , 60

e idos ln saturados

DecenÕico
üecadienõico
Decatrienõico
Dodecenõico
Dodecadienõico
Tridecenõico
Miristoleico
Tetradecadienõico
TetradecatrienÕico
Pentadecenõico
Palmitoleico
Total

3,85

l , 25
0,25
0,33

30,0

Total
1S:

%

A e i dos Insaturados
0,01
0,05
0,05
O, l 7
O, 20
0,97
0,25
0,40
0,65
0,20
6,20

Hexadecadienõico
Hexadecatrienõico
Heptadecenõico
O l e i co
Linoleico
Linolênico
Nonadecenõico
Ei cosenõi co
Ei cosadi enÕi co
Erucico
69,95

* Expresso como-% do total de ãcidos graxos.

O, 80
l ,O7
O, 1 5
1 7, 00
39,70
0,68
0,25
0,78
0,25
O, 1 2
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Os resultados obtidos para os ãcidos linoleico e
oleico foram inferiores a os determinados por

BERTONI et

(1963); AMELOTTI � alii (1967);

e BOSKOU (1972);

TSATSARONIS

alii

CORDOVA (1974); VIGO et alii {1977) e CANELLA � alii (1979).
A composição e m ãcidos graxos do
do resíduo constituído por sementes originãrio
11

Hot Break 11

,

Õleo extraido

do tratamento

apresentou o ãcido linoleico como o ãcido de maior

conteúdo, de acordo com BERTONI

et alii (1963);

AMELOTTI

alii (1967); TSATSARONIS e BOSKOU (1972); CORDOVA (1974);

et
VIGO

et alii (1977); CANELLA et alii (1979) e TAMIMI � alii (1979).
Os ãcidos graxos identificados neste trabalho
confirmaram os dados relatados por BERTONI et alii (1963); AMELOTTI � alii (1967); TSATSARONIS e BOSKOU (1972);

CORDOVA

(1974); VIGO� alii (1977); CANELLA � alii (1979) e TAMIMI et
alii (1979). Entretanto .foram identificados
como:

ácidos graxos tais

decenõico, decadienõico, decatrienõico, dodecenõico, trl

decenõico, tetradecadienõico, tetradecatrienõico, pentadecenõi
co, hexadecadienõico, hexadecatrienõico, nonadecenõico, eicosa
dienÕico e erücico, não relatados na literatura consultada.
Comparando-se os Quadros 9 e 10, observou-se que
o Õleo extraído do resíduo constituído por sementes
do tratamento

11

Cold B reak 1

1,

originãrio

a presentou composição de ãcidos gr�

50.

xos insaturados maior (71 ,44 %) do que a composição de ãcidos
graxos insaturados (69,95 %) do Õleo extraido do residuo consti
tuido por sementes,originãrio do tratamento "Hot Break
maior numero de ãcidos graxos

11

e

um

foi identificados no Õleo

ex-

,

traido do res1duo constituido por sementes originãrio do trata
mento

1

1

Cold Break

11

•

O conteúdo em ãcido linoleico (39,7

%)

foi maior

no Õleo extraido do resíduo constituido por sementes originãrio
do tratamento

1

Hot Break", enquanto que no Õleo extraido do re

1

siduo constituido por sementes originãrio do tratamento
Break

1

o conteúdo de ãcido linoleico foi de 34,89 %.

1

11

Cold

Por outro

lado o conteúdo de ãcido oleico (27,5 %) foi maior no Õleo

ex

traido do residuo constituido por sementes o riginãrio do trata
mento

1

1

Cold Break 11 do que o conteúdo de ãcido oleico (1 7,0 %)do

Õleo extraido do residuo constituído por sementes originãrio do
tratamento

11

Cold Break 11

•

Sabendo-se que o ãcido 1inoleico ê o ãcido graxo
considerado essencial na alimentação (FISHER e BENDER, 1 975),os
Õleos extraidos dos residu�s constituídos por sementes originã
rios dos tratamentos
como fontes

1

1

Cold e Hot Break

importantes deste ãcido.

11

,

podem ser considerados

5l.

Apesar do Õ1eo extraído do resíduo constituído
por sementes originãrio do tratamento "Hot Break" ter apresent�
do um conteúdo mais elevado de ãcido linoleico do que o Õleo ex
traído do resíduo constituído por sementes originãrio do trata
mento "Cold Break", deve-se levar em consideração, o maior ren
dimento (19,0 %) do Õleo extraído do resíduo constituído por se
mentes originãrio do tratamento

1

1

Cold Break 11 em relação ao

resíduo constituído por sementes originãrio do tratamento

do
"Hot

Break11 (14,5 %) (Quadro 4). O Õleo de melhor aspecto foi extrai
do das sementes originãrias do tratamento

1

1

Cold Break 11

•

Enquan

to que este se apresentou com cor amarelo-dourado, fluído,

o

Õleo extraído das sementes originãrias do tratamento "Hot Break 11
apresentou-se com cor avermelhada e mais viscoso (Quadro 11), o
que requereria uma refinação para o seu uso. Tal procedimento
nao seria necessãrio para o Õleo extraído das sementes originã
rias do tratamento

1

1

Cold Break".

4.6. Características flsico-químicas dos Õleos extraídos dos
resíduos constituídos por sementes originãrios dos tra
tamentos "Cold e Hot Break 11

•

O Quadro 11 mostra os resultados obtidos para as
características físico-qulmicas dos Õleos.

,

52.
Quadro 11 - Caracteristicas fisico-quimicas dos Õleos extraidos
dos residuos constituidos por sementes originãrios
dos tratamentos

Caracteristicas

11

Cold e Hot Break 11

•

Õleos extraídos das sementes

fisico-quimicas

"Col d Break"

Tndice de refração (20 ° C)

Viscosidade (25 ° c)

Peso espec1fico (25/25° C)

1,4720
57,5
0,9181

11

Hot

Break"

l, 4 733
61 , O
O , 91 86

Tndice de iodo

126,15

l 2 6 ,4

1ndice de saponificação

156,0

164,8

Os valores determinados para o indice de refra ção dos Õleos extraídos das sementes originãrias dos tratamen tos "Cold e Hot Break" (l ,4720 e l,4733, respectivamente) (Qua
dro 11), estão entre os valores encontrados (l ,4708 e l ,4730)
por PE R R EL L I ( 1 9 3 8 ) ; BER TON I e t a1 ii (1 9 6 3 ) ; GA D e t a 1 i i ( l 968);
VIGO � a l ii ( 1 9 7 7 ) e CA N EL LA � a1ii ( l 979) .
Os pesos especificas dos Õleos, determinados ne�
te trabalho (Quadro 11) confirmam o dado obtido por ACCOMAZZO
(1911), mas foram inferiores aos encontrados por PERRELLI (1938);
CAVALCANTI (1941 ); RIOS (1954); entretanto foram superiores aos
de BERTONI � alii (1963) e VIGO� alii (1977).
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Comparando-se os Índices de iodo para os Õleos
das sementes originãrias dos tratamentos "Cold e Hot Break"
(Quadro 11), verificou-se que os resultados obtidos foram seme
lhantes aos de PERRELLI (1938), mas superiores aos encontrados
por ACCOMAZZO (1911); CAVALCANTI (1941); V JLLANUA e CLAVERO
(1952); RIOS (1954); BERTONI � alii (1963); GAD � alii (1968)
e VIGO� alii (1977); e inferiores aos de CANELLA

et alii

(1979).
Os valores encontrados para os índices de saponi
dos

ficação para os Õleos extraídos das sementes originãrias
tratamentos

1

1

Cold e Hot Break" (Quadro 11), foram inferiores aos

resultados relatados por ACCOMAZZO (1911 }; PERRELLI (1938); CA
VALCANTI (1941); VILLANUA e CLAVERO (1952); RIOS {1954); BERTO
NI � alii {1963); GAD � alii {1968) e VIGO� alii (1977).
Comparando-se os resultados do Quadro 11, obser

vou-se que as diferenças

mais acentuadas entre os Óleos extraí

dos das sementes originãrias dos tratamentos

1

1

Cold e Hot Break

11

foram observadas na viscosidade e no índice de saponificação.
Os altos índices de iodo obtidos para os Õleos
das sementes originãrias dos t ratamentos

11

Cold e Hot , Break 11

(126,15 e 126,4 respectivamente), sugerem a classificação
mesmos entre os Õleos semi-sicativos (CAVALCANTI, 1941;

dos
RIOS,

1954; GAD et alii, 1968 e VIGO et alii, 197 7). Esses altos indi

54.
ces de iodo foram devidos ã presença de quantidades elevadas de
ãcido linoleico em ambos os Õleos (Quadros 9 e 10), o que

con

firmou os relatos de PERRELLI (1938) e GAD et alii (1968).
4.7. Minerais
A composição de minerais nas farinhas do resTduo
total, nas farinhas do resíduo constituído por ·peles e septos e
nas farinhas do resíduo constituído por sementes ,em função

do

tratamento térmico encontra-se no Quadro 12.
Comparando-se os dados obtidos para a composição
de minerais na farinha do resíduo total originãrio do tratamen�.
to "Cold Break" com o da farinha do resíduo total originãrio do
tratamento "Hot Break" (Quadro 12), verificou-se que a farinha
do resíduo total originãrio do tratamento

11

Cold Break", embora

tenha apresentado uma composição de minerais total menor do que
a farinha do resíduo total originãrio do tratamento

11

Hot Break't,

apresentou valores superiores para fÕsforo, manganês, ferro

e

zinco.
Neste trabalho a farinha do resíduo constituído
por peles e septos originãrio do tratamento

11

Cold Break" apre

sentou uma composição total de minerais maior do que a composi
ção de minerais da farinha do residuo constituído por peles
lÕculos originãrio do tratamento

11

e

Hot Break", embora apresenta�

se menor teor em ferro (Quadro 12).

Zinco (ppm)

Manganês (ppm)

Ferro (ppm)

Cobre ( P pm)

Magnesio ( % )

Cãl cio ( % )

Potãssio ( % )

FÕsforo ( % )

Minerais

do tratamento
11

Cold e Hot Break 11 e nas farinhas dos residuos

Cold e Hot Break", nas farinhas dos resíduos constituidos por peles e se_e.

originãrios

11

11

0,05
0,50
26
209
90

64

0,06
0,54
28
300
148
140

0,23
O, l 6
18
109
25

135

0,53
0,32
19
107

0,28
21
l 52

0,44
.. _ 2 O
, l 97

109
290

48
24

"'1 1 9
39

1 ,38
0,09

0,83

0,84

0,08

O, l 6

"Hot Break" "Cold Break" "Hot Break"
0,61

0,20

Cold Break 11

0,69

11

Farinhas
dé
sementes

O, 61

0,45

Ho t Bre ak11

e

0,77

11

Farinhas de peles
septos

1 , 84

0,64

Cold Break"

Farinhas dos residuos
totais

constituidos por sementes originirios dos tratamentos "Cold e Hot Break".

tos

mentos

Quadro 12 - Composição de minerais nas farinhas dos residuos totais originirios dos trata
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56.

Os minerais identificados nas farinhas dos resí
duos constituídos por peles e

septos originãrios dos tratamen

tos "Cold e Hot Break", confirmaram os dados obtidos por TSATSARO
NIS e BOSKOU (1975), sendo que os valores encontrados neste tra
balho para fósforo, cãlcio, magnesio, manganês e zinco foram su
periores aos encontrados por aqueles autores.
na

A composição de minerais encontrada

fari-

nha do resíduo constituído por sementes originãrio do tratamen
to "Cold Break 11 foi superior ã encontrada

na

farinha do re

síduo constituído por sementes originãrio do tratamento

"Hot

Break 11 ;
Tanto a composição de minerais da farinha do resíduo constituído por sementes originãrio do tratamento

"Cold

Break" como a da farinha do resíduo constituído por sementes
originãrio do tratamento "Hot B reak" apresentaram valores supe
riores para fÕsforo, magnesio, cobre, ferro, manganês e zinco ,
enquanto que os valores para potãssio e cãlcio foram inferiores
a os determinados por TSATSARONIS e BOSKOU (1975).
Comparando-se a composição em minerais de todas
as farinhas do Quadro 12, verificou-se que a farinha do resíduo
constituído por sementes originãrio do ·tratamento

1

1

Cold Break 11 ,

apresentou a melhor composição em minerais, principalmente

por

57.
seu teor em ferro em relação as demais farinhas , com base

,em

que, de todos os minerais presentes no tomate , o ferro ê o mais

importante em termos de proporcionar uma nutrição
(GOULD, 1974).

adequada

58.

5. CONCLUSOES
Os resultados do presente trabalho permitiram
as seguintes conclusões:
a. O tratamento termico para inativação enzimãtl
ca aplicado aos tomates, na industria , afetou a quantidade de s�
mentes e de peles e septos dos residuos originãrios dos trata
mentos "Cold e Hot Break".
b. O resíduo constituído por sementes originãrio
do tratamento

11

Cold Break" apresentou o mais elevado conteúdo

protê,co e um teor de aminoãcidos essenciais que mais se aproxl
mou do teor da proteína padrão

recomendada pela FAO. Todas

farinhas dos resíduos originãrios dos tratamentos

11

Cold

Break" apresentaram a lto teor em lisina, podendo, por isso,
consideradas como fontes desse aminoãcido.

as

e Hot
ser

59.

c. Os carboidratos identificados em todas as farinhas dos residuos originãrios dos tratamentos

11

Hot

Co 1 d e

Break" foram glucose, frutose e sacarose.
d. O maior rendimento em Õleo foi obtido das se
mentes originãrias do tratamento

11

Cold Break 1

1 •

Os Õleos extraí

dos das sementes originãrias dos tratamentos "Cold e Hot Break 11
apresentaram maior porcentagem de ãcidos graxos insaturados.
ãcido linoleico apresentou-se em maior quantidade na ,composição

O

de

ãcidos graxos de ambos os Õleos, sendo os mesmos classificados
entre os Õleos semi-sicativos. Nos Õleos extraídos das sementes
originãrias dos tratamentos

11

Cold e Hot Break 11 foram detectados

ãcidos graxos não relatados na litera tura consultada.
e. A farinha do residuo constituído por sementes
originãrio do tratamento "Cold Break 1 apresentou o melhor con 1

teudo em minerais, principalmente devido ao seu teor em ferro.
f. De todos os resultados obtidos pode-se

con-

cluir que os resíduos provenientes da industria do processamen
to de tomates podem ser utilizados para fins nutricionais,
sando principalmente a obtenção de concentrados proteicos e
Õleo comestivel, a partir das sementes.

vi
de

60.
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