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INTRODUÇÃO

~

Os óleos e gorduras desempenham importag

te papel na alimentação humana. Suas principais funções são

relacionadas a seguir (22, 39):

- participam corno fonte calórica na dieta;

- suprem necessidades nutricionais especificas, corno

os ácidos graxos essenciais;

- atuam corno agentes protetores e transportadores de

vitaminas lipossolúveis;

- exercem ação 1ubri.ficante;

- contribuem na açao de leveza pelo aprisionamento

do ar em massas e sorvetes;

- atuam corno meio de transferência de calor nas fri-

turas;

- contribuem no paladar e na saciedade.

Comercialmente são apresentados nas for-

mas de óleos de mesa para tempero, óleos e gorduras para
~

fritura, manteiga, margarina e gordura vegetal hidrogenada.

Além destes, são incorporados na confecção de numerosos ou
.

tros produtos, corno paes, bolos, biscoitos, chocolates, sor

vetes e maioneses.

A produção mundial de óleos e gorduras

comestíveis encontra-se atualmente na casa dos 60 milhões de
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toneladas anuais (16, 92). Aproximadamente 2/3 desse to-

tal são representados por produtos de origem vegetal. En-

tre estes, os de maior produção são os óleos de soja, pal-

ma, girassol, colza, algodão, amendoim, coco e oliva (16,
'<

31, 48, 92) .

A produção total brasileira de óleos

vegetais para 1984 é estimada em 2,6 milhões de toneladas,

compreendida por 2,4 milhões de toneladas de óleo de soja,

140.000 toneladas de óleo de algodão, 46.000 t de óleo de

amendoim e 21.000 t de azeite de dendê (31). A produção de

gordura de babaçu nos últimos anos tem se situado na faixa

de 100.000 - 150.000 t anuais (39, 71, 94).

Para atender às diferentes aplicações

mencionadas, os óleos e gorduras devem respeitar exigên-

cias específicas para cada caso. Estas, nem sempre podem

ser satisfeitas por produtos obtidos da natureza ou por

aqueles cujas fontes naturais existem em pequena quantida-

de, sendo exemplos típicos a gordura de cacau e a manteiga.

Para suprir essas necessidades do merca

do e para fornecer produtos uniformes a partir de maté-

rias-primas variáveis, técnicas de modificação de óleos e

gorduras permitem maior flexibilidade de escolha da maté-
c

ria-prima e ajudam a equilibrar as tendências entre disponi

bilidade local,e demanda.

No estágio atual, esses métodos estão

tão firmemente estabelecidos e são aplicados em escala tão

grande que seria praticamente impossível atender aos pa-
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drões de mercado sem o uso de técnicas de modificação (22). /

./

1. M~TODOS DE MODIFICAÇÃO

Os métodos de modificação de óleos e

gorduras podem ser divididos em três niveis (22).

No primeiro nivel, representado pelo

fracionamento, tanto os ácidos graxos corno os triglicérides

permanecem inalterados. ~ simplesmente urna separação fisi-

ca dos triglicérides.

No nivel intermediário, representado

pela interesterificação, os ácidos graxos permanecem inal-

terados, mas são redistribuidos, criando novas estruturas.

No terceiro nivel, representado pela

hidrogenação, as ligações éster nos triglicérides nao se

alteram, mas os ácidos graxos são modificados por satura -

ção, isomerização espacial ou de posição.

Em muitos casos, aplicam-se cornbina-

çoes de técnicas, a fim de conseguir resultado especifico

desejado.

1.1 - Fracionamento

A operação de fracionamento é basica-

mente a separaçao de óleos e gorduras em duas ou mais

ções com diferentes pontos de fusão.

fra-

O fracionamento, nas operações de lar-

ga escala, é obtido através de cristalização parcial. ~
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aplicado geralmente para eliminar, de urna gordura ou óleo,

urna fração que é responsável por propriedades indesejáveis ou

para se obter urna fração que apresente características con-

venientes (22).

"

Essa técnica de modificação tem grande aplica-

çao na tecnologia de óleos e gorduras comestíveis.

plo, no processo de desmargarinização de óleos vegetais,

Por exem-

vi-

sando à eliminação de triglicérides de maior ponto de fusão

para evitar a turvação em dias mais frios. Também é utiliza

da na produção de sucedâneos da manteiga de cacau a partir

de óleos de palma e de caroço de palma ou de õleos de soja

e algodão hidrogenados (46).

1.2 - Hidrogenação

Esse processo é empregado em larga esca

la no campo dos óleos e gorduras comestíveis.

A hidrogenação visa eliminar parte das

duplas ligações dos ácidos graxos, urnavez que a completa

saturação resulta em produtos com pontos de fusão muito altos,

inadequados para uso alimentício. Urna proporção significat~

va das duplas restantes é isomeri zada por conversão cis-trans

e mudança de posição na cadeia dos ácidos graxos. A quanti-

dade de isômeros trans encontrada em produtos comerciais hi-

drogenados varia entre 5 e 45% (62) .

LASZLO et alo (49) analisaram amostras--

de margarina e gordura vegetal hidrogenada produzidas no Bra-

silo Verificaram que o teor de ácidos graxos trans variou de
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6 a 45% nas gorduras hidrogenadas, ao passo que para as mar

garinas a variação foi de 3 a 30%.

Corno resultado dessas transformações

quimicas, ocorre alteracão em importantes aspectos de quali. -
~

dade: a faixa de fusão se desloca para temperaturas mais al

tas e melhora a estabilidade à oxidação e à mudança do

aroma (23).

o processo é normalmente realizado de

modo descontinuo, em reatores onde são introduzidos óleo,

hidrogênio e catalisador. A reação é controlada por fato-

res corno agitação, temperatura e pressão, que permitem al-

terar a seletividade de hidrogenação (22,23).

A aplicação principal da hidrogenação

é a conversão de óleos corno os de algodão, soja e outros

em gorduras plásticas, semi-sólidas. Estas são adequadas

para a manufatura de margarinas ou gorduras vegetais, subs-

titutos de gorduras animais, originalmente mais caras e me-

nos abundantes (63) .

o efeito nutricional do consumo de go~

duras hidrogenadas não está claro, apesar das numerosas pe~

quisas conduzidas nesta área (53).

APPLEWHITE (8) concluiu que nao há e-

vidências que isômeros trans possuam qualidades biológicas

negativas em homens ou animais quando niveis adequados de

ácidos graxos essenciais estão presentes na dieta.

Entretanto, outros autores consideram

que ácidos graxos trans alteram funções enzimáticas, dimi-
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nu em a formação de prostaglandina, diminuem o tamanho do

rim, prejudicam o crescimento, agravam a deficiência de a-

" cidos graxos essenciais e podem estar envolvidos na carci-

nogênese por influenciar a permeabilidade da membrana.

Além disso, podem apresentar efeitos sobre os níveis de co-

lesterol e triglicérides e em doenças coronárias (53,55,62).

Evidentemente, o metabolismo dos isôme

ros trans deverá ser elucidado. Se forem comprovados efe~

tos adversos para a saúde, alternativas para a hidrogenação

parcial adequadas para a produção de gorduras plásticas de-

verão estar disponíveis.

1.3 - Interesterificação

A interesterificação compreende três

processos (42, 81):

- Acidólise: intercâmbio entre urna gordura e ácidos

graxos livres. Corno exemplo, a introdução de ãc~

dos graxos de baixo peso molecular em gordura com

ácidos graxos maiores.

- Alcoólise: intercâmbio entre urna gordura e um

álcool. Urna aplicação importante é a reação

glicerol, para produzir mono e diglicérides

com

que

são utilizados corno emulsificantes. Outro exem-

pIo é a reação com metanol, formando ésteres metí

licos, corno combustível alternativo ao óleo diesel.
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Transesterificação: rearranjo dos ácidos graxos

em triglicérides, ao acaso, até a obtenção do

equilíbrio (randomização), alterando as propri~

dades físicas e quimicas dos óleos e gorduras.
~

Desde 1950 a importância do processo de

interesterificação tem aumentado continuamente. A transes

terificação, principalmente nos últimos anos, vem assumindo

a mesma importância da hidrogenação ou fracionamento (42).

Apesar da transesterificação ser um

capítulo dentro da interesterificação, na literatura estes

termos são utilizados indistintamente.

SEHER (78) estimou que no início dos

anos 70 a produção mundial de gorduras hidrogenadas era de

4 milhões de toneladas ao ano, enquanto que gorduras e

óleos interesterificados representavam 1 milhão de tonela-

das. Para a Alemanha, mais de 40% do total de gorduras usa

das na produção de margarina eram interesterificadas.

Fontes industriais estimam que gordu-

ras interesterificadas representam de 17 a 22% daquelas

usadas na fabricação de margarina na Europa (56).
/

1.3.1 - Mudanças de composição

Em óleos e gorduras naturais, norma~n

te os ácidos graxos não estão esterificados ao acaso en-

tre as hidroxilas do glicerol, mas sim obedecem certas ten-
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dências de distribuição entre aquelas posições (17).

exemplo, em óleos e gorduras vegetais há preferência

Por

dos

ácidos insaturados pela posição central do glicerol. Já pa- ,

ra a banha, gordura do leite de vaca e gordura de Ucuuba
"

o ácido palmitico, saturado, ocupa preferencialmente aque-

la posição (10, 17). Para todas as gorduras, de modo geral,

a posição 3.do glicerol ~ ocupada por ácidos graxos lIinco-

munsll, ou seja, aqueles fora da faixa de 12 a 22 átomos de

carbono (17).

A interesterificação pode ser entendi

da corno a quebra de um glicerideo especifico com remoçao

de um ácido graxo ao acaso. Este ~ então ernbaralhado com

o restante dos ácidos graxos e substituido ao acaso por

outro ácido. Pode ser intra ou inter-mol~culas de triglic~

rides.

No estudo do rearranjo de triglic~rides

monoinsaturados sim~tricos, foi observado que a intraeste-

rificação ocorria à velocidade superior que a interesteri-

ficação. Contudo, no final do processo era obtida a rando

mização total (21).

A interesterificação pode ocorrer a al

tas temperaturas (3000C ou mais), mais ~ muito demorada e

normalmente acompanhada de decomposição e polimerização. o

uso de catalisadores acelera a reaçao e permite diminuir

a temperatura do processo. Os mais usados são os alquila -

tos metálicos (metóxido de sódio, etóxido de sódio), se-

guidos dos metais sódio, liga sódio-potássio e dos hidró-

xidos de sódio ou potássio em combinação com glicerol(80).
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Os alquilatos de sódio são usados como

pó fino, em proporção média de 0,2 a 0,4%. Tem as vanta-

gens de fácil manuseio, baixo preço e de iniciar a reaçao
~

em temperaturas baixas como 50 a 70oC. Podem ser usados rnes

.. mo em níveis de 0,1% se a matéria-prima é seca e bem refina

da (teor de água inferior a 0,01%, ácidos graxos livres in-

feriores a 0,05% e índice de peróxido menor que 1,0

meq °2/kg) .

Podem ser facilmente removidos após a reaçao

por lavagem com água (32, 42, 80).

A tendência à oxidação de óleos e gor-

duras é dependente não somente dos ácidos graxos componen-

tes mas também de sua distribuição na molécula glicerídica.

A concentração de ácidos graxos insaturados na posição 2

do glicerol aumenta a estabilidade em relação à oxidação.

Como o processo de interesterificação

modifica a distribuição dos ácidos graxos, altera a estabi-

lidade à oxidação, podendo aumentá-la ou diminuí-la (50,69,

88) .

Quanto a utilização de gorduras in-

teresterificadas na alimentação, ALFIN-SLATER et alo (1)--

concluíram que elas
-

sao nutricionalmente iguais a outras

gorduras similares com teores equivalentes de ácidos gra-

~ xos essenciais. ° único problema previsível seria o das

impurezas ou sub-produtos que o catalisador pudesse origi-

nar (74) .
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1.3.2 - Métodos de detecção

são utilizados alguns métodos para co~

~

provar a ocorrência da reação e detectar o ponto final (28,

80) .

o;.

A mudança visual que ocorre é o desen-

volvimento de coloração marrom que se intensifica com o

progresso da reação. Normalmente a reação é processada por

período de tempo fixo (30 ou 60 min)
~

apos o aparecimento

da cor escura.

o ponto de fusão é uma das mais rápi-

das e simples técnicas. Entretanto, em alguns casos, as mu

danças são tão pequenas que podem estar na faixa do erro ex

perimental.

o índice de gordura sólida exprime a

relação sólido/líquido da gordura a diversas temperaturas.

As mudanças nos triglicérides dos tipos trissaturados e

dissaturados provocadas pela interesterificação são refle-

tidas nas curvas de sólidos antes e após a reação.

As alterações básicas que ocorrem no

processo de interesterificação são na composição glicerídi

ca. Portanto, seu conhecimento é fundamental.

v,

A têcnica de cromatografia em camada

delgada sobre nitrato de prata separa os glicerídeos de a-

cordo com suas insaturações.

A cromatografia em fase gasosa promo-

ve separaçao baseada no número de átomos de carbono dos
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triglicérides. Este método dá bons resultados com gorduras

ou misturas contendo ácidos graxos de cadeias carbônicas

v com comprimentos diferentes.

~ A lipase pancreática hidrolisa prefe-

rencialmente os ácidos graxos ligados às posições 1 e 3 do

glicerol e portanto produz 2-monoglicérides. Se a gordura

tem distribuição ao acaso dos ácidos graxos, então a compo-

sição da posição 2 será a mesma da gordura total.

Além destes, outros métodos corno espe~

trometria de massa, curvas de resfriamento, calorimetria di

ferencial e difração de raios X podem ser usados para de-

tectar mudanças provocadas pela interesterificação.

1.3.3 - Processo industrial

A interesterificação envolve três eta-

pas importantes:pré-tratamento do óleo, reação com o catali

sador e destruicão do catalisador.
. Pode ser realizada em

lotes ou de modo continuo.

Basicamente, consiste de secagem sob

vacuo à temperatura de l20-l500C, resfriamento à temperatu

ra de processo e introdução do catalisador. Após o perio-

do de reaçao, o catalisador é destruido por adição de

água ou ácido no sistema. o restante do tratamento é simi

lar a urna refinação normal (21, 22, 80).

6!BI.I01H!
f
~
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1.3.4 - Aplicações

Como Como a interesterificação altera

as características de fusão e cristalização, ela encontra

v aplicações no campo das gorduras plásticas, margarinas e

substitutos da manteiga de cacau, onde estas propriedades

são importantes.

Margarinas de alto teor de ácidos gra-

xos poli-insaturados e baixos níveis de isômeros trans sao

obtidas por interesterificação.

LIST et aI. (54) obtiveram gordura ade-

quada para produção de margarina cremosa interesterificando

80 partes de óleo de soja e 20 partes de óleo de soja to-

talmente hidrogenado. Esta base gordurosa continha 51,5%

de ácidos graxos poli-insaturados e 1,6% de isômeros trans.

LO & HANDEL (55) produziram gordura

com características físicas similares às de margarinas cre-

mosas comerciais pela interesterificação de 60% de óleo de

soja e 40% de sebo comestível. o produto final continha

3,0% de ácidos graxos trans, que estavam presentes origi -

nalmente no sebo.

-- - (95) concluíram que a in-YARON et aI.

teresterificação possibilita a obtenção de bases gorduro -

sas para margarinas comuns a partir de óleo de soja par-

cialmente hidrogenado e óleo de soja.

Devido o alto preço da manteiga de

cacau, tem sido desenvolvidos substitutos usando interes-

terificação de gorduras do grupo do ácido láurico. Por
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exemplo, óleo de caroço de palma hidrogenado e posteriormen-

te rearranjado tem ponto de fusão igual a 350C e curva de

sólidos semelhante à da manteiga de cacau (80).

i. No Brasil, a gordura de babaçu é utili-

zada para esta finalidade (9).

1.3.5 - Interesterificação dirigida

A interesterificação tende a produzir

uma composição de equilíbrio de triglicérides. Se a mistura

de reação for resfriada abaixo de seu ponto de fusão, os

glicerídeos trissaturados começarão a cristalizar, saindo

da reação. Esta cristalização seletiva desloca o equilí-

brio e a reação começará novamente a produzir mais glice-

rídeos trissaturados para restabelecer o equilíbrio. Como

o processo é direcionado no sentido de produzir um tipo

particular de glicerídeo, é chamado de interesterificação di

rigida.

Como a velocidade da reação é lenta de-

vido a baixa temperatura, o tempo de processo é maior. o

sistema, consequentemente, é mais caro, visto que o equipa -

mento necessário é muito maior (22, 42, 80).



14.

1.3.6 - Interesterificação catalisada por enzimas

Lipases microbianas extracelulares po-

dem ser usadas corno catalisadores para interesterificação de

óleos e gorduras.
~

o uso de lipases específicas propicia

a formação de produtos que não podem ser obtidos pelos mé-

todos de rearranjo químico.

Os catalisadores para o processo enzimá

tico são preparados recobrindo materiais inorgânicos (su-

portes) com as lipases. As partículas de catalisador sao

ativadas por adição de pequena quantidade de água.

Podem ser utilizados sistemas de reaçao

em lotes ou contínuos, estes últimos empregando leito de ca-

talisador ativo imobilizado (58, 68, 70).

2. MARGARINA

A margarina foi inventada em 1869 pelo

francê~ Hippolyte Mege Mouries corno um substituto da mantei-

ga (2) .

Atualmente, entretanto, é um produto de

alta tecnologia, com características próprias e muitas

riações.

va-

A produção mundial de margarina em 1978

correspondeu a 6,8 milhões de toneladas (56). No período en

tre outubro de 1983 e setembro de 1984 a produção mundial
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projetada se eleva a 8,2 milhões de toneladas (60).

No Brasil, as margarinas foram lançadas

.)

em nivel de consumo de massa, no inicio da década de 60. Em

principios dos anos 70 surgiram as primeiras marcas cremosas.
."

Posicionadas como substitutos econômicos da manteiga, as mar

garinas conquistaram o mercado (79).

A produção brasileira de margarinas em

1983 foi de 272.000 toneladas, sendo que as de uso doméstico

representaram praticamente 97% do total.

A margarina é uma emulsão do tipo água

em óleo. A fase continua é uma mistura de gorduras vegetais

e/ou animais. A fase aquosa
-
e constituida por leite des-

natado ou agua. são incorporados ao produto uma série de

aditivos, tais como sal, acidulantes, antioxidantes, aroma-

tizantes, conservadores, corantes, estabilizantes e vita-

minas.

são encontrados no mercado diversos ti-

pos de margarinas com aplicações especificas.

Há margarinas de uso doméstico e as de

aplicação industrial.

As margarinas industriais sao destina-

das à confeitaria e à cozinha profissional.

Entre as de uso doméstico, há margari-

nas comuns, mais duras, mais adequadas para fritura e cozi-

mento e as cremosas ou "soft", que apresentam alto poder de

espalhabilidade mesmo à temperatura de refrigeração. Ou,

ainda, as chamadas chamadas margarinas nutricionais ou dieté
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ticas, com elevado teor de ácidos graxos poli-insaturados.

Em 1983, foi lançado no Brasil um tipo

~ especial de margarina com 65% de gordura, chamado de creme

vegetal (79). Estes produtos de baixo valor calórico devi-
';

do seu reduzido conteúdo gorduroso {40-65%) (33,61) não po-

dem receber a denominação de margarina porque não contém

mínimo de 82% de gordura estabelecido pela legislação.

o

Existem, em outros paises, margarinas

lJquidas, acondicionadas em frascos ou tambores. Há tam-

bém margarinas aeradas, com volume 50% maior. Como a

densidade é menor diminui a quantidade de calorias recebi-

das em cada porçao (61).

As principais propriedades das marga-

rinas, corno consistência e plasticidade, dependem basicame~

te de alguns fatores (7): indice de gordura sólida, método

de resfriamento, tratamento térmico após o resfriamento,te~

po e grau de trabalho mecânico, tamanho e forma dos cris-

tais e estado de emulsão.

Portanto, a composição da fase gordur~

sa assim corno as condições de processamento são igualme~

te importantes na determinação das propriedades fisicas da

margarina (37, 91). A sua consistência é pouco influencia-

da pelos métodos de emulsificação do produto ou por va-

riações nas proporções relativas de leite e gordura (37).

Urna margarina ideal seria aquela cuja

fase gordurosa não apresentasse variações em seu indice de

gordura sólida até aproximadamente
o

35-38 C, quando então

fundiria imediatamente (7).
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Um aspecto fundamental nas técnicas de

Drocessamento de gorduras é a sua tendência à cristalização.

As gorduras sao polimórficas, podendo existir em três

diferentes formas cristalinas, a, SI ou ~-prima e IL A

:,
forma B é a mais estável e implica em maiores consis -

tência e ponto de fusão (67). Como a forma a e muito

instável, os óleos e gorduras são divididos em apenas duas

categorias, de adordo com seus estados de cristalização: SI

s .

Estão incluidos na categoria S os óleos

de soja, açafroa, girassol, gergelim, amendoim, milho, oli-

va, as gorduras de coco e caroço de palma, a banha e a man

teiga de cacau. Na categoria B I estão os óleos de algodão,

colza, palma e baleia, as gorduras de arenque e do leite,

o sebo e a banha rearranjada (91).

Após o processo de interesterificação,

todas as gorduras apresentam tendência de se cristalizarem

na forma S. As exceções são o óleo de palma, que não al-

tera a sua característica e a banha, que passa para a for-

ma S-prima (91) .

A característica desejável de cristali

zaçao de margarinas é na forma ~ -prima. Contudo, é possí-

vel obter produtos adequados mesmo usando gorduras com alta

propensao à forma s, como o óleo de soja hidrogenado. Is-

to é conseguido através o uso de múltiplos componentes ae

consistências variáveis na formulação da base gor-

durosa. (91)
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Do ponto de vista nutricional, a"Ame-

rican Medical Association" e a "American Heart Association"

,: recomendam que margarinas contenham um mínimo de 25% de áci-

dos graxos poli-insaturados, um máximo de 25% de ácidos sa-
L

turados e uma relação mínima poli-insaturados/saturados de

1,2 (54, 90).

MASSIELO (61) apontou as tendências fu-

turas para margarinas. Segundo o autor, haverá aumento

considerável na produção de cremes vegetais. As margarinas

altamente poli-insaturadas continuarão crescendo, nao somen-

te por fatores de saúde mas também por considerações energ~

ticas. Haverá demanda maior por produtos feitos com ingred~

entes considerados de origem natural, como óleos não hidro

genados, aromas naturais e sem conservantes. Finalmente,

aumentará a participação de margarinas com teores reduzi -

dos de isômeros trans, o que poderá ser conseguido pelo pr~

cesso de interesterificação.

2.1 - Fabricação de margarina

Na produção de margarinas, as fases 0100

sa e aquosa são preparadas separadamente.

Ã fase oleosa são adicionados os elemen

tos lipossolúveis, como antioxidantes (BHA, BHT), aroma ti -

zantes (fosfolípides, mono e diglicérides) e vitaminas (A,

D, E).

Ao leite desnatado, que forma a fase a-

quosa,sao incluídos o sal, acidulantes (ácido lático e
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ácido cítrico) e conservadores (sorbato de sódio, benzoato

de sódio).

::
As duas fases são misturadas, em tan-

'" ques agitados ou em sistemas contínuos. Neste estágio, a

emulsão água em óleo, finamente dividida, ainda não está

formada (67).

Esta mistura é transferida, por meio

de bomba de alta pressao, a um trocador de calor tubular

de superfície raspada, chamado votator (unidade A) . Neste,

ocorre rápido resfriamento do material, ao mesmo tempo em

que se forma a emulsão final. o abaixamento de temperatu-

ra, muito rápido resulta em super-resfriamento da gord~

ra, ou seja, ela permanece líquida mesmo abaixo de seu

ponto de fusão. o produto passa então a um tubo de crista-

lização (unidade B) onde a gordura solidifica,podendo so-

frer ou não trabalho mecânico (67,91).

Finalmente, após a embalagem, a marga-

rina pode receber tratamento de temperagem ou maturação(38).
/

.."
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OBJETIVOS
~

{,

Para a realização do trabalho foram es-
I

colhidos três óleos ou gorduras não hidrogenados produzidos

no Brasil: soja, dendê e babaçu.

O óleo de soja foi selecionado por ser

o óleo de maior produção brasileira e mundial, além de ser

rico em ácidos graxos poli-insaturados.

O azeite de dendê, embora seja produzi-

do no Brasil em pequena escala, é o segundo óleo vegetal

em volume de produção no mundo e largamente empregado na

Europa. Além disso, é a oleaginosa de maior produtividade,

com 4.000 kg de óleo por hectare ao ano. As demais oleagi-

nosas, corno colza, girassol, amendoim, soja, algodão e ba-

baçu apresentam produtividades que variam de 480 a 130 kg

óleo/ha ano (19, 71).

A gordura de babaçu apresenta produção

considerável no Brasil quando comparado aos demais óleos

vegetais, excluindo o de soja. Sua potencialidade foi re-

conhecida nos dois últimos encontros da Conferência Mundial

sobre o Processamento de Sementes Oleaginosas e 61eos CQmes

tiveis (13, 48).

Os objetivos do trabalho sao os seguin-

tes:
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- efetuar reaçoes de interesterificação entre os

óleos e gorduras mencionados com a finalidade

<;; de obter bases para margarina, corno alternati

va ao processo de hidrogenação;
ti

- realizar acompanhamento das reações com a re

tirada periódica de amostras, a fim de verifi-

car as alterações químicas e físicas que estão

ocorrendo;

- emulsificar as bases gordurosas selecionadas

com fases aquosas adequadas procurando obter

margarinas de mesa do tipo cremoso e preferen-

cialmente com alto teor de ácidos graxos poli-

insaturados.

~
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MATERIAIS E M:E':TODOS

l:;

1.' MATERIAIS

Foram utilizados corno matérias-primas a

gordura de babaçu, o azeite de dendê e o óleo de soja, ad~

ridos no comércio.

2. M:E':TODOS

2.1 Acidez

A acidez foi determinada por via titulo

métrica, utilizando soluç~o de hidróxido de sódio O,lN, se-

gundo o Instituto Adolfo Lutz (43) .

2.2 índice de peróxido

o índice de peróxido foi determinado se

gundo a "American Oil Chem:ists' Society" (3).

~

2.3 Ponto de fus~o e ponto de amolecimento

o ponto de fus~o (tubo capilar fechado)

e o ponto de amolecimento (tubo capilar aberto) foram de-

terminados segundo a "American Oil Chemists' Society" (4) .
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2.4 Matéria insaponificável

o teor de insaponificáveis foi determi

.. nado segundo a Farmacopéia Brasileira (30).

~:;

2.5 índice de saponificação

o índice de saponificação foi determi-

nado segundo o Instituto Adolfo Lutz (44).

2.6 índice de iodo

o índice de iodo foi calculado a partir

da composição em ácidos graxos das amostras (7).

índice de gordura sólida2.7

o índice de gordura sólida foi determi-

nado por dilatometria, segundo a "American Oil Chemists'

Society" (5), utilizando dilatômetro descrito por WILLIANS

(93) .

2.8 Esterificação de ácidos graxos

Os ácidos graxos foram transformados em

ésteres metílicos, segundo HART~~N & LAGO (40), visando a

" análise por cromatografia em fase gasosa.

2.9 Composição em ácidos graxos

A análise de ácidos graxos foi realiza-

da em cromatógrafo de gás CG, modelo 37-D, equipado com

detetor de ionização de chama.
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As condições de análise foram as segui~

tes (34, 77):

em aço inoxidável, de comprimento 2,2 m eColuna:

~ diâmetro 3 rnrn.

Suporte: Chromosorb W, 80-100 mesh, ativado com áci

do clorídrico.

Fase estacionária: DEGS (succinato de dietilenogl!

col) a 17%.

Fluxo de nitrogênio: 30 ml/min.

Fluxo de hidrogênio: 30 ml/min.

Fluxo de ar sintético: 210 ml/min.

o
Temperatura do detetor: 280 C

Temperatura do vaporizador: 2800C

o
Temperatura da coluna: 192 C

Velocidade do papel: 0,25 pOl/min.

A composição qualitativa foi determina-

da por comparação das distâncias de retenção dos picos

as dos respectivos padrões de ácidos graxos.

com

A composição quantitativa foi determin~

da por triangulação, multiplicando a altura do pico por sua

largura na base, relacionando a área de cada pico com a

área total e expressando corno porcentagem em massa.
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2.10 Composição em triglicérides

A análise de triglicérides foi realiza

da em cromatógrafo de gás CG, modelo 37-D, equipaco com

~ detetor de ionização de chama e programador linear de temp~

ratura.

As condicões de análise foram as seguin
. -

tes (35):

Coluna: em aço inoxidável, de comprimento 60 cm e

diâmetro 3 mm.

Suporte: Gascrom Q, 100-120 mesh.

Fase estacionária: JXR (polímero de metil-siloxano)

a 3%.

Fluxo de nitrogênio: 120 ml/min.

Fluxo de hidrogênio: 120 ml/min.

Fluxo de ar sintético: 840 ml/min.

oTemperatura do detetor: 340 C

Temperatura do vaporizador: 3300C

o
Temperatura da coluna: programada, de 228 a 330 C,

com variação de 30C/min.

Velocidade do papel: 0,25 pol/min.

A separação dos triglicérides é baseada

no número de átomos de carbono de cada molécula, nao im-

portando o grau de insaturação dos ácidos graxos componen -

teso
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A composição quantitativa foi determin~

da por triangulação, relacionando a área de cada pico com

a area total e expressando corno porcentagem em massa, apos

o emprego de fatores de correção determinados experimental-

~
mente (15).

2.11 Hidrólise enzimática

A hidrólise enzimática de triglicérides,

visando a obtenção dos 2-monoglicérides, foi realizada por

incubação a 400C com lipase pancreática de porco, segun-

do MATTSON & VOLPENHEIN (64) .

2.12 Estabilidade ã oxidação

o teste de estabilidade ã oxidação

realizado em estufa a 600C, conforme o procedimento

foi

de

-- (11,12) .
BARUFFALDI et aI.

2.13 Consistência

A determinação da consistência foi fei-

ta segundo a Arnerican Oil Chemists' Society, pelo emprego

do penetrômetro de cone (6).

.'

2.14 cálculo da composição glicerídica

A composição em termos de triglicérides

para óleos e gorduras pode ser calculada por considerações

estatísticas, conhecendo-se os ácidos graxos e totais e

os da posição 2.
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Para gorduras naturais foi utilizada a

teoria chamada de 1,3-random-2-random desenvolvida por

VANDERWAL (86) e COLEMAN (24). Para gorduras interesteri-

ficadas utilizou-se a distribuição totalmente ao acaso co-

~
nhecida por 1,2,3-random (47, 81).

o número de triglicérides de urna gordu-

ra, levando-se em conta todos os isômeros, é igual à ter-

ceira potência do número de ácidos graxos presentes (47,65).

Desse modo, para auxiliar a análise dos dados, foi usado

o programa de computação para este fim apresentado por M~NI

& LAKSHMINARAYANA (59), em linguagem FORTRAN, que é descri

to a seguir. Utilizou-se computador Burroughs B-6700.

~
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PROGRAMA PARA COl~OSIÇÃO GLICERÍDICA INDIVIDUAL

~

oI tAENS TO N TG ( 2 O) ~ A fiS ( 2 ~ ) ~ OC1 3 (2 O ).. r G( 2 O.. Z C).. T::.A(2 o .. 2 O)
READ 16'N~PERC

]. FORMAH!5",Fl.4)
DJ 2 I=lIil'N"S
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PARTE EXPERIMENTAL

"

1. CARACTERIZAÇÃO DAS MAT~RIAS-PRIMAS

As matérias-primas foram inicialmente

caracterizadas quanto à sua composição e propriedades fisi-

co-quimicas.

A qualidade e identidade da gordura de

babaçu, do azeite de dendê e do óleo de soja foram

das em função de dados de literatura, bem como da

testa-

legisla-

ção vigente (25).

Em virtude do azeite de dendê não se en

contra r na forma refinada, tornou-se necessária a etapa pr~

via de neutralização. Esta foi realizada com o emprego de

hidróxido de sódio a 200 Bé, segundo o procedimento des-

crito por TANGO et aI. (85), adaptado para pequenas quanti-

dades.

Devido a alta acidez do dendê bruto e

as condições de laboratório em que foi efetuada a neutrali-

zaçao, o rendimento em óleo neutralizado foi baixo, situan-

~
do-se ao redor de 40%.
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2. REAÇÕES DE INTERESTERIFICAÇÃO

As reações de interesterificação foram

realizadas em balão de três bocas de 250 ml. Posteriormente,

~ foi feita ampliação de escala, com a utilização de balões

análogos de 500 e 1000 ml.

Inicialmente, era feito aquecimento a

90-950C durante 1 hora, sob pressão reduzida proporcionada

por trompa d'água e sob agitação produzida por barra magn~

tica,para remoção de traços de umidade do material.

Após esta etapa, o sistema era resfria-

o
do a 60 C, quando se fazia a adição do catalisador, na pr~

porção de 0,5%, mantendo-se a pressão reduzida e a agita -

çao. Imediatamente antes da adição do catalisador retira-

va-se uma amostra inicial, correspondendo como controle.

Em intervalos regulares de 5 min eram

retiradas amostras intermediárias para o acompanhamento da

reaçao, admitindo-se momentaneamente a entrada de ar no

sistema. As amostras eram imediatamente agitadas na prese~

ça de água destilada para interrupção da reaçao.

Após o período de 30 a 45 min era adi

cionada água destilada para inativar o catalisador, man-
~

tendo-se a agitação por mais 3 mino A gordura rearranja-

da era então filtrada a quente, sob vácuo, sobre sulfato

de sódio e kieselgur. A filtração tinha como finalidades

a retenção de umidade e a remoção de sabões e compostos es-

curos formados, uma vez que se observava ligeiro escureci -

mento nos primeiros minutos e que se acentuava com o pro-
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gresso da reaçao.

o catalisador utilizado foi metóxido de

sódio, preparado pela reação entre sódio metálico e me-

tanol anidro, na véspera de cada reação. o excesso de meta
<

nol era evaporado sob vácuo e o produto seco triturado em

graal de vidro. Para facilitar a dispersão do catalisador,

este era pré-misturado a uma porção da gordura a ser re-

arranjada, sendo então adicionado ao restante, sob agita-

çao.

As reações de interesterificação foram

realizadas com misturas binárias de gordura de babaçu e

azeite de dendê neutralizado, nas proporçoes de 80:20,

60:40, 40:60 e 20:80, respectivamente. Além destas, ambos

foram rearranjados isoladamente.

Para cada produto de reaçao foram rea-

lizadas as seguintes análises: pontos de fusão e de amole

cimento (amostras inicial, intermediárias e final); índice

de gordura sólida, composição em ácidos graxos e teste de

estabilidade à oxidação (amostras inicial e final); compos~

çao em triglicérides e hidrólise enzimática (amostras ini-

cial e final, além de intermediárias selecionadas em fun-

ção da variação dos pontos de fusão e de amolecimento).

~
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3. MISTURA DE GORDURAS REARRANJADAS ISOLADAMENTE

A gordura de babaçu e o azeite de dendê

neutralizado interesterificados separadamente foram mistu-

rados nas mesmas proporçoes em que sofreram o processo de

rearranjo em conjunto.

Portanto, foram feitas misturas nas re-

lações de 80:20, 60:40, 40:60 e 20:80, respectivamente. Es-

tas foram analisadas quanto aos pontos de fusão e de amo-

lecimento e índice de gordura sólida.

4. ADIÇÃO DO OLEO DE SOJA

As gorduras rearranjadas com caracte-

rísticas físicas adequadas corno componentes de bases gord~

rosas para margarinas sofreram a adição de óleo . de soja.

Estas misturas foram analisadas quanto aos pontos de fusão

e de amolecimento e índice de gordura sólida.

Esta adição teve por finalidade dimi-

nuir a consistência das gorduras bem corno elevar o teor

de ácidos graxos poli-insaturados.

A inclusão do óleo de soja foi feita
~

nas proporções de 20, 40, 60 e 80%, procurando-se obter ba-

ses gordurosas de plasticidade adequada para produção de

margarinas do tipo cremoso. Tornou-se corno referência a

análise de doze margarinas comerciais brasileiras realizada

por GIOIELLI et alo (36) .--
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Foram selecionadas duas bases gordurosas

para preparação experimental de margarinas. Estas gorduras

foram analisadas quanto à composição em ácidos graxos.

5. PREPARAÇÃO DE MARGARINAS

Visto que as bases gordurosas seleciona-

das continham elevado teor de azeite de dendê, que mantem

sua coloração característica após os processos de neutraliza

ção e interesterificação, tornou-se necessária a etapa de

clarificação.

Como o caroteno, principal pigmento do

dendê, não é eficientemente removido pela utilização de adsor

ventes (85), a redução na coloração é conseguida na etapa

de desodorização. Esta foi realizada pela injeção de vapor

na gordura, sob alta temperatura e vácuo intenso (2O). Nesta

fase também consegue-se a eliminação de possíveis és teres

metílicos formados pela ação do catalisador de interesterifi

caçao.

As margarinas foram formuladas com 82%

de fase gordurosa e 18% de fase aquosa (leite desnatado) ,com

a inclusão dos seguintes aditivos:

~

- sal ... ... ... ... 2,0 %

- antioxidante

A.V(butil-hidroxianisol-BHA) ...... 0,01%

- estabilizantes

ET.I (lecitina) ... .... 0,1 %

ET.III(rnonoestearato de glicerila) ... 0,2 %
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- acidulante

H.VII (ácido lático) ............... 0,05%

- conservante

P.IV (ácido sórbico) ............... 0,05%

- corante

e. I (beta-caroteno) ............... q. s .

- aromatizante

F.IV (idêntico ao natural) ......... q.s.

- vitamina

vitamina A .......................... 20.000UI/kg

A fase aquosa, incluindo os aditivos hi

drossolúveis, foi resfriada a 100e. As bases gordurosas,

contendo os componentes lipossolúveis, foram aquecidas

400e.

a

A preparação das margarinas foi feita p~

la adição da fase aquosa as bases gordurosas, lentamente e

sob agitação.

Após a emulsificação, durante cerca de

5 min, foi feito o resfriamento sob agitação em banho de ge-

10. As margarinas foram então acondicionadas em embalagens

'"
plásticas e mantidas sob refrigeração.

Posteriormente foram analisadas quanto à

consistência a 100e através a utilização de penetrômetro de

cone.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

1. MATI;RIAS-PRIMAS

As tabelas 1 e 2 apresentam as carac-

terísticas rísico-químicas e a composição em ácidos graxos

das matérias-primas utilizadas.

A gordura de babaçu se enquadra dentro

dos limites fixados pela legislação quanto às característi-

ticas de identidades (25) com exceção ao índice de iodo, que

mostrou-se superior.

Com relação à composição em ácidos gra-

xos, o ácido láurico é o principal componente. Contudo, foi

observado em percentual inferior em relação aos citados na

literatura (41, 82, 83). Estes resultados mostram conside-

ráveis variações nos teores dos diversos ácidos graxos da

gordura de babaçu. Portanto, são cabíveis novos estudos

que procurem avaliar os motivos destas variações.

O azeite de dendê obedece as caracterís-

ticas de identidade (25} e a composição apresentada por TAN-

..
-- (85) . Entretanto, os pontos de fusão e de amole-GO et alo

cimento relativamente baixos fazem supor tratar-se de fração

líquida (oleína) obtida no fracionamento por cristalização

do material (57, 85).

Em função do processo de neutralização

realizado, verificou-se ligeira elevação nos pontos de fu-
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são e de amolecimento. Isto ocorre porque os ácidos graxos

livres e glicerideos parciais abaixam a faixa destes pontos

(85) .

Da mesma forma, glicerídeos parciais e
"

ácidos graxos livres diminuem o indice de gordura sólida

por formação eutética (45). Em geral, óleos de palma bru-

tos apresentam consistência minima para teores de ácidos

graxos livres ao redor de 7%. Este fenômeno persiste mesmo

após a neutrali~ação, visto ser devido à formação eutética

entre di e triglicérides (26).

Enquanto que para o dendê bruto o teor

de gordura sólida alO, 15 e 200C é de 20,5, 12,1 e 6,7%,

- respectivamente, para o dendê neutralizado estes valores

são 30,6, 16,1 e 6,7%, respectivamente (Tabela 4). Portan

to, a neutralização aumentou a consistência do azeite de

dendê, visto que há relação direta entre indice de gordura

sólida e consistência (51, 52).

o óleo de soja utilizado se encontra nos

limites fixados para as caracteristicas de identidade (25) .

Apenas o índice de saponificação apresentou-se acima. A

composição em ácidos graxos é comparável àquela citada por

ERICKSON (29) .

..;
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TABELA 1. Caracteristicas fisico-quimicas das gorduras utili-

zadas como matérias-primas.

Ponto de amolecimento (oC) 24,0 21,2 22,0

Insaponificável (%) 0,4 0,6 1,0

índice de saponificação

(mg KOH/g)
256 206 202

índice de iodo calculado

(g iodo/10O g)
22 61 59 137

..

Determinação Babaçu
Dendê Dendê

soja
bruto neutro

Acidez (% em ácido oléico) 0,1 12,0 0,1 0,1

índice de peróxido 0,3 0,7 1,7 4,6

(meq °2/1000 g)

Ponto de fusão (oC) 25,0 22,2 22,8
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TABELA 2. Composição em ácidos graxos das matérias-primas

a
TR = traços

'"

% em massa
Ácido graxo

babaçu
dendê dendê

soja
bruto neutro

C6 - capróico TRa

C8 - caprilico 7,9

CIO - cáprico 7,7

C12
- láurico 27,4 0,2 0,2 TR

C14 - miristico 18,5 1,0 1,2 TR

C16 - palmitico 11,1 35,7 38,0 11,4

C16:1 - palmitoléico
- TR - -

C18 - esteárico 4,4 5,5 4,6 3,2

C18:1 - oléico 19,6 44,6 43,6 21,3

C18:2 - linoléico 3,4 12,6 12,4 55,4

C18:3 - linolênico
- 0,4 TR 8,7

..
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2. REAÇÕES DE INTERESTERIFICAÇÃO

2.1 - Pontos de fusão e de amolecimento

A tabela 3 e as figuras de 1 a 6 repre-
~

sentam a variação nos pontos de fusão e de amolecimento du-

rante as reações de interesterificação com proporções variá

veis de gordura de babaçu e azeite de dendê neutralizado.

Observa-se que em todas as reaçoes o

rearranjo promoveu aumento nos pontos de fusão e de amoleci

mento, sendo que esta elevação se acentuou a medida em

que a proporção do azeite de dendê aumentava. Dessa forma,

enquanto que para a gordura de babaçu a variação é de 1-20C,

para o azeite de dendê é da ordem de 18-200C.

Outro ponto a ser salientado é que o e-

quilíbrio da reação, ou seja, quando praticamente não há

mais alteração nos pontos de fusão e de amolecimento, foi

alcançado rapidamente. Em alguns casos, em apenas 5-10 mi.

nutos após a introdução do catalisador. Em outros, mo máxi

mo de 20-25 minutos. Isto vem confirmar que com o emprego

de alquilatos metálicos corno o metóxido de sódio o tempo de

reação pode ser da ordem de alguns minutos (21, 80).

Apesar de ter sido efetuado o acompanha
~

mento da reaçao com a retirada periódica de amostras, o

estudo cinético do processo não é recomendado. COENEN (21)

justifica através das seguintes razões:

- os óleos contém traços de impurezas que envene-

nam urna proporção importante do catalisadori



40.

- a concentração real do catalisador ativo não e

muito definida;

- a reação é extremamente rápida;

- os métodos de análise de triglicérides não es-
~

tão suficientemente desenvolvidos.

Como consequência destas considerações é

praticamente impossIvel efetuar uma interesterificação par-

cial controlada, de modo que o processo sempre e conduzido

ao equilIbrio.

As figuras 7 e 8 representam diagramas

das misturas de gordura de babaçu e azeite de dendê neutra-

lizado em função dos pontos de fusão e de amolecimento.

Verifica-se que para a maioria das comp~

siçoes de babaçu:dendê antes do rearranjo os pontos de fu-

são e de amolecimento são inferiores daqueles das gorduras

isoladamente. Isso mostra que a inter-solubilidade destas

gorduras nao é completa, levando à formação de um sistema

e.utético (72, 73, 87). A composição eutética se situa na

faixa de 40% de babaçu para 60% de dendê até 20% de

para 80% de dendê.

babaçu

wJ
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TABELA 3. Pontos de fusão e de amolecimento durante as reações de interesterificação com

proporções variáveis de gordura de babaçu e azeite de dendê neutralizado.

Proporção (babaçu:dendê)
Tempo

(min)
100:0 80:20 60:40 40:60 20:80 0:100

a b
PF (° C) P P.(° C) PF (oC) PA (oC)PF (oC) PA (oC) PF CoC) P A (oC) PF (oC) PA(oC) PF (oe) PA CoC)

O 25,0 24,0 23,0 22,6 21,O 20,4 20,8 17,8 20,8 17.6 23.4 21.6

5 26,4 25,2 24.6 23,6 22.2 21,4 24,2 23,0 22,2 20.0 26,6 23.8

10 26.6 25,4 27,2 25,8 24,8 23,6 29,8 28,0 34,0 23.4 35.0 28,6

15 26.8 25.2 27.6 26,0 27,6 25,8 31.6 29.0 34.4 28,8 38,8 35.8

20 26,8 25,2 27,6 26,2 28.8 26,4 32,0 29,2 36.8 29,6 43,2 36,6

25 26,6 25,2 27,6 26,0 29,2 27.2 32.2 29,2 39.6 31.O 43.8 36,2

30 26,8 25,0 27,8 26.0 29,4 27,6 32,4 29,0 40,4 32,2 43,8 39,0

35 - - - - - - 32,2 29,6 40,0 32,0 44,0 37,6

40 - - - - - - 32,2 30,0 40,8 31,0 43,8 38,4

45 - - - - - - 32,4 29,8 40,6 31,2 44,0 40,0
.J:>,
r'

- .

a -
b PA = ponto de amolecimentoPF = ponto de fusao
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2.2 - índice de gordura sólida

A tabela 4 e as figuras de 9 a 14 repre-

~
sentam os índices de gordura sólida antes e após a

-

reaçoes

de interesterificação com proporções variáveis de gordura de
~

babaçu e azeite de dendê neutralizado.

o efeito provocado pelo rearranjo foi,

de modo geral, pequena diminuição no teor de gordura sóli-

da em temperaturas mais baixas e o seu aumento em temperatu-

ras maiores, mais pronunciado à medida que aumenta a pro-

porção do azeite de dendê. Portanto, o rearranjo induziu a

diminuição da inclinação das curvas de sólidos, indicando

que as gorduras aumentaram suas faixas de plasticidade.

Urna maneira de se verificar as intera-

çoes entre triglicérides é através da construção de diagr~

mas de curvas iso-sólidas (51, 52), semelhantes aos diagra-

mas de isodilatação introduzidos por ROSSELL (73). Estes da-

dos sao apresentados nas tabelas 5 e 6 e representados gra

ficamente nas figuras 15 e 16.

Na mistura de babaçu e dendê antes do

rearranjo (Fig. 15) observa-se a formação de um sistema eu-

tético, cuja composição está na proporção de 20% de babaçu

~ para 80% de dendê. A incompatibilidade destas gorduras nes-

ta faixa de mistura provoca considerável amolecimento. Este

mesmo efeito ocorre em composições de óleo de palma e óleo

de caroço de palma (96) ou de óleo de palma e óleo de coco

(51) .

Após o rearranjo (Fig. 16), entretanto,

diminui a incompatibilidade, visto que a variação é mlnima.
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TABELA 4. índices de gordura sólida antes e após as reações de interesterificação

com proporções variáveis de gordura de babaçu e azeite de dendê neutralizado

80:20 39,4 28,9 13,2 O 36,S 28,1 18,8 7,0 O

60:40 42,8 31,4 lS,8 O 31,4 24,2 lS,3 9,0 o

40:60 26,2 13,0 3,4 O 2S,3 19,0 12,9 8,6 4,1 O

20:80 22,9 9,2 3,2 O 26,6 20,2 lS,3 11,9 3,4 o

0:100 30,6 16,1 6,7 O 28,3 23,2 18,9 16,1 10,6 O
U1
I-'

índice de gordura sólida (%) a

Proporção

(babaçu: dendê)
Antes Após

100e lSoe 200e 2Soe 300e 100e lSoe 200e 2Soe 300e 3Soe 400e 4Soe

100:0 46,S 38,4 24,6 2,1 O 39,6 32,6 21,8 8,1 O
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Temperaturas correspondentes a diversos índices de

gordura sólida para misturas em proporções variá-

veis de gordura de babaçu e azeite de dendê neutra

lizado antes do rearranjo.

TABELA S.

Proporção
(babaçu: dendê

100:0

80:20

60:40

40:60

20:80

0:100

o
Temperatura ( C)

5

24,4

22,8

23,2

19,0

18,3

21,3

10

23,4

21,0

21,6

16,3

14,8

18,0

15

22,2

19,4

20,2

14,0

12,5

lS,3

20

21,2

18,0

18,6

12,0

10/8

13,3

25

19,8

16,4

17,2

10,5

11,S

(I
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iIi

TABELA 6. Temperaturas correspondentes a diversos índices de

gordura sólida para misturas em proporções variá-

veis de gordura de babaçu e azeite de dendê neutra

lizado após o rearranjo.

80:20 26,2 23,8 21,6 19,4 16,6

60:40 27,4 24,0 20,0 17,2 14,4

40:60 29,0 23,3 18,3 14,1 10,5

20:80 33,4 27,4 20,5 15,3 10,9

O:10O 41,7 35,8 27,0 18,8 12,7

l)

Temperatura COe)

5 10 15 20 25
Proporção

-

Cbabaçu: dendê)

100:0 26,0 24,5 22,8 20,9 18,7
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2.3 - Composição em ácidos graxos

A tabela 7 mostra a,composição em ácidos
~

graxos das misturas de gordura de babaçu e azeite de dendê

neutralizado antes e após a randomização. Comprova-se que o

processo de interesterificação não provoca alteração na com-

posição em ácidos graxos como um todo. As diferenças obser-

vadas são inerentes ao método de análise.

As tabelas de 8 a 13 apresentam os áci-

dos graxos da posição central do glicerol durante as rea-

ções de interesterificação. A partir destes resultados cal-

cula-se ~ proporção de cada ácido graxo presente na posição

2 pela equação (35, 54):

proporçao na posição 2

(% )

% 2-monoglicéride=
. 100

% triglicéride x 3

Nas tabelas de 14 a 19 e nas figuras de

17 a 22 é apresentada a variaçao da proporção de ácidos gra

xos na posição 2 durante os rearranjos efetuados.

Na distribuição ao acaso dos ácidos gra-

xos, a proporçao na posição 2 será de 1/3 ou 33,3%. Dessa

forma, numa gordura natural, desvios significativos acima ou

..,. abaixo desse valor indicam alta ou baixa preferência de um

determinado ácido graxo em relação àquela posiçao.

Na gordura de babaçu e no azeite de den

dê antes do rearranjo verifica-se preferência dos ácidos 0-

léico e linoléico pela posição 2, enquanto que os ácidos

graxos saturados distribuem-se principalmente nas posiçoes
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TABELA 7. Composição em ácidos graxos de misturas em proporções variáveis de gordura de

babaçu e azeite de dendê neutralizado antes e após as reações de interesterificação
--

% em massa
Ácido

graxo Proporção (babaçu: dendê) --
lOO:O 80:20 60:40 40:60 20:80 0:100

-

Antes Após Antes Após Antes Após Antes Após Antes Após Antes Após

C6 TRa TR - - - - TR TR - -

C8 7,5 8,5 5,4 6,5 6,3 3,2 4,4 5,8 1,9 1,8

CIO 9,1 7,9 5,2 4,7 3,9 3,5 3,0 2,8 1,5 1,3

C12 27,3 28,3 27,6 25,9 25,1 23,2 18,4 18,5 11,3 9,4 0,1 0,1

C14 19,3 17,7 13,2 13,5 10,0 ll,6 7,2 7,4 4,2 3,8 1,0 1,0

C16 11,0 10,5 17,2 16,7 19,9 22,8 26,0 25,0 29,8 30,9 38,5 36,7

C18 3,8 4,4 3,6 4,2 3,5 4,2 3,5 3,6 4,5 4,0 5,4 4,5

C18:1 l8,7 19,2 22,7 23,3 24,6 26,3 29,0 28,9 36,1 37,8 42,8 44,7

C18:2 3,3 3,5 5,1 5,2 6,7 5,2 8,5 8,0 10,7 11,0 12,2 13,0

C18:3
- - TR TR TR TR - - TR TR TR TR

O)- - lU
a

TR = traços
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TABELA 8. Porcentagem de ácidos graxos na posiçao 2 durante

a reação de interesterificação de gordura de

babaçu

"

a
TR = traços

Âcido
% em massa

graxo

Tempo (min)

O 5 10 30

C8
- 1,2 1,3 TR

CIO 2,3 6,0 5,0 4,8

C12 39,3 28,6 33,7 31,3

C14 13,0 20,8 19,2 20,3

C16 3,7 14,9 14,0 14,9

C17 TRa - -

C18 1,3 6,1 5,8 6,6

C18:1 35,9 19,3 18,2 18,8

C18:2 4,5 3,1 2,8 3,3

I

I
C18:3

TR
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TABELA 9. Porcentagem de ácidos graxos na posição 2 durante

a reação de interesterificação de gordura de ba-

baçu e azeite de dendê neutralizado na proporção

respectiva de 80:20.

% em massa
Ácido graxo

tempo (min)

O 5 10 15 30

C 0,9 2,7 3;5 3,8 5,O8

C10 1,7 3,8 5,0 4,5 5,5

C12 48,3 38,7 35,3 33,0 29,0

C14 7,5 12,4 14,1 15,2 16,1

C16 3,4 11,1 16,8 18,5 17,1

C18 0,6 2,5 Q 3,4 4,4,-

C18:1 32,0 24,4 18,4 18,5 19,7

". C18:2 5,6 4,4 ;3,0 3,1 3,2



66.

TABELA 10. Porcentagem de ácidos graxos na posição 2 duran

te a reação de interesterificação de gordura de

babaçu e azeite de cendê neutralizado na propoE

ção respectiva de 60:40.

Áciào graxo

C8

Cl0 1,1 1,9 2,1 3,5 3,7

C12 34,6 30,6 27,3 23,9 20,1

C14 5,7 7,7 9,3 10,7 10,1

C16 4,9 9,4 17,0 20,4 19,8

C18 0,6 1,4 2,9 3,7 3,5

C18:3 TR TR

a
TR = traços.

% em massa

Tempo (min)

O 5 10 15 30

TRa 1,2 1,5 2,4 7,4

C18:1 44,0 39,9 33,6 30,0 27,9

<J

C18:2 9,1 7,9 6,3 5,4 7,5
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TABELA 11. por-centagem de ácidos graxos na posição 2 durante

a reação de interesterificação de gordura de

babaçu e azeite de dendê neutralizado na propor-

ção respectiva de 40:60.

% em massa

Ácido graxo
Tempo (min)

O 5 10 15 45
-

C8 0,4 1,1 0,5 1,3 2,5

CIO 1,0 1,8 2,0 2,5 3,2

C12 26,0 21,6 18,3 19,2 20,2

C14 4,6 6,0 8,3 8,4 7,9

C16 6,6 17,8 28,5 30,8 31,4

C18 0,5 2,3 4,7 4,6 4,6

C18:1 49,1 39,9 31,6 27,8 25,7

C18:2 11,8 9,5 6,1 5,4 4,5l:
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TABELA 12. Porcentagem de ácidos graxos na posição

te a reação de interesterificação de

de babaçu e azeite de dendê neutralizado

porção respectiva de 20:80.

2 duran-

gordura

na pro-

a
TR = traços

%em massa
Ácido graxo

Tempo (min)

O 5 10 15 45

C8 TRa TR TR TR 0,9

CIO 0,5 0,7 0,7 0,9 1,3

C12 16,6 15,6 15,1 12,4 12,2

C14 2,2 3,1 3,2 3,9 5,1

C16 7,2 11,1 17,3 27,S 34,4

C17 TR - TR TR TR

C18 0,9 1,3 2,5 3,6 5,1

C18:1 60,6 57,5 51,0 43,8 34,7

C18:2 12,0 10,7 10,2 7,9 6,3

C18:3
- - - TR TR

"
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",
TABELA 13. Porcentagem de ácidos graxos na posição 2 durante

a reação de interesterificação de azeite de dendê
neutralizado

% em massa
Âcido graxa

o 5

Tempa(min)

10 15 45

a
TR = traços

C12 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4

C14 0,5 0,4 0,9 1,2 1,4

C16 7,3 12,4 29,0 40,1 45,9

C18 0,8 1,7 3,8 5,0 5,8

C18:1 74,8 71,4 53,1 43,5 37,9

C18:2 16,4 13,9 12,9 9,8 8,6

C18:3
- - - TRa TR

{,
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TABELA 14. Proporção de ácidos graxos na posição 2 durante
",

a reaçao de interesterificação de gordura de

babaçu

"

Ácido graxo Proporção na posição 2 (%)

Tempo (min)

O 5 10 30

CIO 8,4 22,0 18,3 17,6

C12 48,0 34,9 41,1 38,2

C14 22,6 36,1 33,3 35,2

C16 11,2 45,2 42,4 45,2

C18 11,4 53,5 50,9 57,9

C18:1 64,0 34,4 32,4 33,5

C18:2 46,9 32,3 29,2 34,4
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TABELA 15. Proporção de ácidos graxos na posição 2 durante

a reação de interesterificação de gordura de

babaçu e azeite de dendê neutralizado na propoE

ção respectiva de 80:20.

,',

Ácido graxo Proporção na posição 2 (%)

Tempo (min)

O 5 10. 15 3.0

Cs 5,6 16,7 21,6 23,5 30,9

CI0 10,9 24,4 32,1 28,9 35,3

C12 58,3 46,7 42,6 39,9 35,0

C14 18,9 31,3 35,6 38,4 40,7

C16 6,6 21,5 32,6 35,9 33,1

C18 5,6 23,2 36,1 31,5 40,7

C18:1 47,0 35,8 27,0 27,2 28,9

C18:2 36,6 28,8 19,6 20,3 20,9

"
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TABELA 16. Proporção de ácidos graxos na posição 2 durante

a reação de interesterificação de gordura de

babaçu e azeite de dendê neutralizado na propoE

ção respectiva de 60:40

~

v

Proporção na posição 2 (%)
Ácido graxo

Tempo (min)
O 5 10 15 30

CIO 9,4 16,2 18,0 29,9 31,6

C12 46,0 40,6 36,3 31,7 26,7

C14 19,0 25,7 31,0 35,7 33,7

C16 8,2 15,8 28,5 34,2 33,2

C18 5,7 13,3 27,6 35,2 33,3

C18:1 59,6 54,1 45,5 40,7 37,8

C18:2 45,3 39,3 31,3 26,9 37,3
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TABELA 17. Proporção de ácidos graxos na posição 2 durante

a reação de interesterificação de gordura de

babaçu e azeite de dendê neutralizado na propor

ção respectiva de 40:60.

Ácido graxo
Proporção na posição 2 (%)

Tempo (min)

O 5 10 lS 45

Cs 3,0 8,3 3,8 9,9 18,9

C10 11,1 20,0 22,2 27,8 35,6

C12 47,1 39,1 33,2 34,8 36,6

C14 21,3 27,8 38,4 38,9 36,6

C16 8,5 22,8 36,5 39,5 40,3

C18 4,8 21,9 44,8 43,8 43,8

C18:l 56,4 45,9 36,3 32,0 29,5

C18:2 46,3 37,3 23,9 21,2 17,7
.
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TABELA 18. Proporção de ácidos graxos na posição 2 durante

a reação de interesterificação ce gordura' de

babaçu e azeite de dendê neutralizado na pro-

!

porção respectiva de 20:80

Proporção na posição 2 (%)
Ácido graxo

Tempo (min)

O 5 10 15 45

Cl0 11,1 15,6 15,6 20,0 28,9

C12 49,0 46,0 44,5 36,6 36,0

C14 17,5 24,6 25,4 31,° 40,5

C16 8,1 12,4 19,4 30,8 38,5

C18 6,7 9,6 18,5 26,7 37,8

C18:1 56,0 53,1 47,1 40,4 32,0

C18:2 37,4 33,3 31,8 24,6 19,6
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TABELA 19. Proporção de ácidos graxos na posição 2 durante

a reação de interesterificação de azeite de

dendê neutralizado.

C16 6,3 10,7 25,1 34,7 39,7

C18 4,9 10,5 23,5 30,9 35,8

C18:1 58,3 55,6 41,4 33,9 29,5

C18:2 44,8 38,0 35,2 26,8 23,5

I :;
I
I

Proporção na posição 2 (%)
Ácido graxo

Tempo (min)

O 5 10 15 45

C14 16,7 13,3 30,0 40,0 46,7
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1 e 3, exceção feita ao ácido láurico. Esta é urna caracte-

rística tendência de distribuição de ácidos graxos de gor-

duras naturais de vegetais (17}. Nas gorduras de coco e de
>

caroço de palma, o ácido láurico também se coloca preferen

cialmente na posição central do glicerol (24, 26).

Em função do processo de interesterifi-

caçao ao acaso, os ácidos saturados aumentam sua participa

ção na posição central, enquanto que os insaturados tendem

a diminuI-la, até ser atingido o equilíbrio.

Teoricamente, após o rearranjo, todos

os ácidos graxos apresentariam proporção na posição 2 igual

a 33,%. Contudo, tratando-se de resultados experimentais,

ocorrem desvios para mais ou para menos. Estes desvios tam

bém são observados em outros trabalhos (27, 54, 55).

2.4 - Composição em triglicérides

As tabelas de 20 a 25 eas figuras de

23 a 28 mostram a variação na composição em triglicérides

durante as reações de interesterificação com proporçoes va-

riáveis de gordura de babaçu e azeite de dendê neutralizado.

Para a gordura de babaçu, antes do re-

arranjo, os valores são aproximados aos das composições de

~ outras gorduras do grupo do ácido láurico, corno as de coco

e caroço de palma (18).

Para o azeite de dendê, antes do re-

. - ~ - ~

arranJo, os resultados sao comparaveis aos da fraçao olelna

do óleo de palma (75).
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TABELA 20. Composição em trig1icérides durante a reação

interesterificação de gordura de babaçu.

de

Trig1icéride % em massa

(Número de carbonosa)
Tempo (min)

° 5 10 30

C20 TRb TR TR TR

C22 TR 0,3 0,3 0,3

C24 TR 0,3 0,3 0,3

C26 0,1 0,7 0,6 0,8

C28 0,3 0,9 0,9 0,9

C30 1,2 1,3 1,3 1,3

C32 7,1 4,8 4,4 4,3

C34 9,7 6,9 6,4 5,6

C36 15,7 13,7 13,5 12,7

C38 14,1 14,7 14,5 15,5

C40 9,4 11,9 12,2 13,1

C42 9,0 16,3 16,9 17,9

C44 6,5 11,4 11,5 11,4

C46 6,0 6,8 6,9 6,9

C48 8,3 7,2 7,4 7,0;)

C50 4,2 2,0 2,1 1,7

C52 3,7 0,8 0,8 0,3

C54 4,7 TR TR

= Não foram considerados os átomos de carbono do glicero1.
= Traços.
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TABELA 21. Composição em triglicérides durante a reação de

interesterificação de gordura de babaçu e azeite

de dendê neutralizado na proporção respectiva de
80:20.

. Triglicéride
(
-a

Numero de carbonos)

o

C20

C22 TRb

C24 TR

C26 0,1

C28 0,2

C30 0,9

C32 4,6

C34 6,5

C36 10,2

C38 11,0

C40 7,4

C42 6,2

C44 4,8

C46 5,2

~ C48 6,2

C50
14,7

C52 15,9

C54 6,1 1,1

5

TR

0,1

0,1

0,3

0,4

0,9

3,2

5,0

10,1

9,1

9,0

11,4

7,7

8,5

9,8

9,8

10,8

3,8

% em massa

Tempo (min)
10 15

TR

0,1

0,1

0,3

0,4

0,8

2,5

3,9

8,1

9,7

10,4

16,7

11,1

10,6

13,3

5,4

5,1

1,5

TR

0,1

0,1

0,5

0,6

0,9

2,1

2,8

7,3

11,4

12,1

17,6

12,0

12,5

11,6

3,8

3,5

1,1

30

TR

0,1

0,1

0,4

0,6

0,8

2,7

3,1

8,1

9,9

11,7

15,9

12,6

12,4

12,6

4,4

3,5

a = Não foram considerados os átomos de carbono do glicerol.
b TR = Traços.
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TABELA 22. Composição em trig1icérides durante a reação de

interesterificação de gordura de babaçu e azeite

de dendê neutralizado na proporção respectiva de 6 ° :4 ° .

Trig1icéride
(Número de carbonosa)

% em massa

-

°

C20

C22

C24

C26 TRb

C28 0,1

C30 0,6

C32 2,7

C34 4,6

C36 8,5

C38 7,3

C40 4,2

C42 3,9

C44 3,0

C46 3,2

C48 4,7

~

C50 23,1

C52 25,4

C54 8,7 3,3

5

TR

0,1

0,1

0,3

0,3

0,6

2,7

4,0

7,0

6,6

5,4

5,7

4,6

5,0

7,0

20,4

22,1

8,1

Tempo (min)

10

TR

0,1

0,1

0,3

0,3

0,5

1,9

2,9

6,4

6,6

6,6

8,5

8,0

9,5

10,0

15,0

17,0

6,3

15

TR

0,1

0,1

0,3

0,3

0,5

1,5

2,0

4,7

5,9

7,6

10,9

10,5

13,0

13,4

11,5

12,9

4,8

30

TR

0,1

0,1

0,3

0,3

0,6

1,1

1,4

3,9

6,4

8,8

13,5

11,4

16,0

15,6

8,8

8,4

a = Não foram considerados os átomos de carbono do glicero1.
b TR = Traços.
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TABELA 23. Composição em trig1icérides durante a reação de

interesterificação de gordura de babaçu e azeite

de dendê neutralizado na proporção respectiva

de 40:60.
"

Trig1icéride % em massa
( - a" Numero de carbonos)

Tempo (min)

° 5 10 15 45

C20
- -

C22
- 0,1 TR TR 0,1

C24 TRb TR TR TR TR

C26 TR 0,2 0,1 0,2 0,2

C28 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

C30 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3

C32 1,7 1,4 0,8 0,7 0,7

C34 2,4 2,4 1,0 0,7 0,7

C36 4,5 4,0 2,5 2,0 1,7

C38 4,4 4,0 3,2 3,2 3,0

C40 3,1 4,2 4,7 4,9 4,7

C42 2,8 4,9 7,5 8,4 8,7

c44 2,1 5,3 7,3 10,3 9,9

C46 2,2 7,5 14,2 15,8 15,7

C48 4,7 8,4 13,7 16,6 18,3
"

C50 29,8 21,4 17,4 14,0 13,2

C52 31,3 24,8 19,4 15,4 15,7

C 10,5 10,8 7,7 7,4 6,954

a
= Não foram considerados os átomos de carbono do glicero1.b

TR = Traços.
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TABELA 24. Composição em triglicérides durante a reação de

interesterificação de gordura de babaçu e azeite

de dendê neutralizado na porporção respectiva de

20:80.

Triglicéride
(Número de carbonosa)

% em massa

o 5
Tempo (min)

10 15 45

C20

C22

C24

C26

C28

C30 0,2

C32 0,8

C34 1,1

C36 1,8

C38 1,6

C40 0,9

C42 1,0

C44 1,2

C46 1,4

~ C48 3,6

C50 35,2

C52 39,4

C54 11,8 11,2

0,1

TRb

0,1

0,1

0,1

0,8

1,1

1,8

1,4

1,0

1,2

1,4

1,8

4,2

33,3

39,2

12,4

0,1

TR

0,1

TR

0,2

0,7

0,8

1,5

1,4

1,1

1,9

2,3

4,7

6,3

32,2

33,4

13,3

0,1

TR

0,1

TR

0,1

0,4

0,6

1,2

1,4

1,6

3,1

4,1

7,3

10,0

25,9

31,0

13,1

TR

TR

0,1

0,1

0,1

0,2

0,3

0,6

0,8

1,9

4,0

6,4

12,4

16,3

19,8

25,8

TR = Traços.

a = Não foram considerados os átomos de carbono do glicerol.b
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TABELA 25. Composição em triglicérides durante a reação de

interesterificação de azeite de dendê neutraliza

do.

Triglicéride

(Número de carbonosa)

C46

C48 2,3 3,2 4,8 7,1 8,7

C50 42,8 38,6 35,3 31,4 31,7

C52 41,7 44,6 43,3 42,1 39,1

C54 13,2 13,6 16,6 18,5 19,7

a = Não foram considerados os átomos de carbono do

glicerol.~

b TR = Traços.

% em massa

Tempo (min)

° 5 10 15 45

TRb TR TR 0,9 0,8
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FIGURA 23. Porcentagem em massa de triglicérides em

função do tempo para a reação de intere~

terificação de gordura de babaçu.
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Porcentagem em massa de triglicérides em função

do tempo para a reação de ínteresterificação de

babaçu e dendê neutralizado na proporção res-

pectiva de 60:40.
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FIGURA 26. Porcentagem em massa de triglicérides em

função do tempo para a reação de interest~

rificação de babaçu e dendê neutralizado

na proporção respectiva de 40:60.
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FIGURA 27. Porcentagem em massa de triglicérides em

função do tempo para a reação de interes-

teríficação de babaçu e dendê neutraliza

do na proporção respectiva de 20:80.
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Observa-se que, em função da redistribui

çao dos ácidos graxos nos triglicérides, a composição destes

vai se alterando durante a reação, até ser atingido o equi-
y

librio.

As figuras de 29 a 34, apresentadas na

forma de histogramas, evidenciam a significativa mudança no

perfil dos triglicérides provocada pelo rearranjo ao acaso.

A partir dos resultados computados para

a composição gliceridica, os triglicérides individuais fo-

ram agrupados e~ função do número de átomos de carbono. Es-

tes resultados são apresentados nas tabelas 26 e 27.

Comparando-se os resultados obtidos exp~

rimentalmente com os valores calculados, verifica-sE melhor

concordância após as reações de interesterificação.

ROSSELL et aI.-- (75, 76) provaram que a

teoria de distribuição 1,3-random-2-random proporciona prec!

são razoável na estimativa da composição trigliceridica da

maioria das gorduras naturais. Entretanto, ela não se apli-

ca com a mesma precisão a gorduras fracionadas, sendo este o

caso do azeite de dendê utilizado neste trabalho.

Esta teoria dá uma representação precisa

~ da composição gliceridica de gorduras naturais que contenham

principalmente ácidos graxos de 16 e 18 átomos de carbono

(84) .

As mesmas teorias de distribuição cita-

das foram empregadas no cálculo da composição para grupos de

triglicérides, lembrando das limitações mencionadas. Nesta
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FIGURA 29. Porcentagem em massa de triglicérides em função do número de

átomos de carbono para a reação de interesterificação de gor

dura de babaçu.
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FIGURA 30. Porcentagem em massa de triglicérides em função do número de

átomos de carbono para a reação de interesterificação de

babaçu e dendê neutralizado na proporção respectiva de 80:20.
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FIGURA 31. Porcentagem em massa de triglicérides em função do núrnerode átomos de carbono para

a reação de interesterificação de babaçu e dendê neutralizado na proporção respecti

va de 60:40.
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Porcentagem em massa de triglicérides em função do numero de

de carbono para a reação de interesterificaçao de babaçu e

neutralizado na proporção respectiva de 40:60.

(O) antes (.) após

âtomos

dendê

20 30

~D
'"

22 24 26 28

32

28

24
0\0

20
ro

U) 16
U)

ro 12

8

4



FIGURA 33.

40

c~e. S'-
6 i~-.. """
~. =-1::1:1c. i:!T> -
f;ú <=Q..S, ~

(~ C7..,-

r;:;. ÇI ::.::
C'J ~ .-...
C/)..,.,C-;>II', ,:., z-
é S3"'"..,..,c-"""'.,.".
e.Js.
c: M'--
Oc.oa

36

[/)

16
({j

~
12

c.
J

I

1Dcr63

Porcentagem em massa de trig1icerides em função do número de átomos de

carbono para a reação de interesterificaçao de babaçu e dendê neutra1i

zado na proporção respectiva de 20:80.

(O) antes C.) apbs

4
I--'
o
o

o
20 22 24 26 28'30 32 34 36 38 42 44 46 48 50 52

Número de carbonos
54



;:

}

FIGURA 34.
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a Não foram considerados os átomos de carbono do glicerol.

TABELA 26. Valores calculados para triglicérides de misturas

em proporções variáveis de gordura de babaçu e

azeite de dendê neutralizado

I! % em massa
Triglicéride

a
Proporção (babaçu: dendê)(N9 de carbonos)

100:0 80:20 60:40 40:60 20:80 O: ,1.0,0

C24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

C26 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

C28 0,6 0,5 0,4 0,2 0,1

C30 1,4 1,1 0,8 0,6 0,3

C32 3,2 2,6 1,9 1,3 0,6

C34 5,9 4,7 3,5 2,4 1,2

C36 8,4 6,7 5,0 3,4 1,7 0,0

C38 11,9 9,5 7,1 4,8 2,4 0,0

C40 13,6 10,9 8,2 5,4 2,7 0,0

C42 14,1 11,3 8,5 5,6 2,8 0,0

C44 13,7 11,0 8,3 5,5 2,8 0,1

C46 10,5 8,5 6,5 4,4 2,4 0,4

C48 8,2 7,3 6,4 5,6 4,7 3,8

C50 4,9 10,2 15,6 20,9 26,3 31,6

C52 2,3 11,0 19,7 28,4 37,1 45,8
Q

C54 1,3 4,7 8,1 11,5 14,9 18,3
',.
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Nao foram considerados os atomos de
do glícerol.

carbono
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TABELA 27. Valores calculados para triglicérides após as

reações de interesterificação com
-

proporçoes

variáveis de babaçu e dendê neutralizado.

!

Triglicéride % em massa
a

(N9 de carbonos 1
Proporção (babaçu: dendê)

100:0 80:20 60:40 40:60 20:80 0:100

C24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

C26 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

C28 0,7 0,3 0,3 0,1 0,0

C30 1,5 0,6 0,5 0,2 0,0

C32 3.3 1,8 1,7 0,7 0,1

C34 5,8 3,0 2,4 1,1 0,2

C36 8,4 5,7 4,9 2,6 0,7 0,0

C38 11,7 8,6 7,4 4,2 1,3 0,0

C40 13,0 10,6 9,1 6,3 2,6 0,0

C42 14,3 14,7 13,6 10,2 5,2 0,0

C44 13,4 13,5 12,7 11,5 7,5 0,1

C46 10,1 13,3 14,1 15,4 13,0 0,6

C48 8,9 13,0 14,1 15,7 15,4 7,2

'Õ C50 4,8 6,7 7,8 12,0 17,0 28,0

C52 2,2 5,1 7,2 13,1 23,5 42,1
'-

C54 1,7 3,1 4,2 6,9 13,5 22,0
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forma, os ácidos graxos são considerados em apenas duas ca-

tegorias, saturados e insaturados. Portanto, os triglicér!

des são divididos, da maneira mais simples possivel, em qu~

~
tro grupos: tri-saturados, tri-insaturados, di-saturados e

di-insaturados. Estes dois últimos, podem ser simétricos

ou assimétricos.

Estes resultados são apresentados na

tabela 28 e nas figuras 35 e 36.

As propriedades funcionais relaciona-

das com estrutura e consistência como pontos de fusão e de

amolecimento e indice de gordura sólida são determinadas

pelas proporções relativas dos glicerideos componentes, es-

pecialmente os tri e di-saturados (14, 54, 9l).

Em todas as reaçoes efetuadas,o rearra~

jo promoveu aumento no teor de triglicérides tri-saturados.

Este fato seria portanto responsável pela elevação dos pon-

tos de fusão e de amolecimento, bem como no aumento do indi

ce de gordura sólida em temperaturas mais altas, aspectos

desejáveis no presente estudo.

2.5 - Estabilidade à oxidação

As tabelas 29 e 30 e a figura 37 apre-

sentam os incrementos de massa obtidos no teste de estabi-

lidade à oxidação em estufa a 600C.

Os tempos de indução à oxidação foram

determinados traçando-se a tangente pelo ramo ascendente

da curva até o ponto em que esta cruza com a ordenada cor-
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TABELA 28. Valores calculados para grupos de trig1icérides antes e após as reaçoes de

interesterificação com proporções variáveis de babaçu e dendê neutralizado.

% em massa

Trig1!
Proporção (babaçu: dendê}céride -

100:0 130:20 60:40 40:6O 20:80 0:100

Antes Após Antes Após Antes Após Antes Após Antes Após Antes Após

SSSa 45,3 47,4 36,9 37,6 28,6 32,4 20,2 24,4 11,9 15,1 3,5 9,1

IIIb 0,7 1,1 3,1 2,2 5,4 3,1 7,7 5,3 10,1 10,3 12,4 16,7

SSI 13,3 26,8 11,5 29,O 9,6 29,5 7,8 29,3 5,9 26,5 4,1 22,3

SIS 30,7 13,4 31,8 14,5 32,9 14,8 34,1 14,6 35,2 13,2 36,3 11,1

IIS 9,0 7,5 15,7 11,1 22,4 13,5 29,1 17,6 35,8 23,3 42,5 27,2

181 1,0 3,8 1,0 5,6 1,1 6,7 1,1 8,8 1,1 11,6 1,2 13,6

a
b I = insaturadoS = saturado

I-'
o
U1
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FIGURA 35. Diagrama da mistura de babaçu e dendê neutra-

lizado em função de grupos de triglicérides.
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respondente à massa inicial de 1,000g. são apresentados a

seguir:

p
Composição

babaçu:dendê

Tempo de indução
(dias)

Antes Após

0:100

100:0

80:20

60:40

40:60

20:80

Verifica-se que o tempo de indução au-

menta à medida que aumenta a saturação das amostras, ou se-

ja, a participação do babaçu. A única exceção foi a gord~

ra de babaçu isoladamente antes do rearranjo, cujo tempo

de indução mostrou-se inferior ao das composições 80:20 e

60:40.

Para a gordura de babaçu e a composiçao

80% de babaçu para 20% de dendê, após o rearranjo, não foi

possivel detectar o incremento de massa provocado pela oxi-

dação.

Para as demais, o processo de intereste

rificação diminuiu o tempo de indução. Isto significa
"

que as amostras randomizadas se tornaram mais susceptiveis

à oxidação. Este efeito é decorrente do aumento da concen

tração de ácidos graxos insaturados nas posições 1 e 3 do

glicerol, produzido pelo rearranjo das gorduras naturais

utilizadas (50, 69, 88}.

59,0

83,8

62,6 55,6

56,8 37,4

49,2 32,6

41,O 27,0
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Incrementos de massa obtidos no teste de estabilidade à oxidação antes e após as

reações de interesterificação com proporções variáveis de babaçu e dendê neutra-
lizado.

TABELA 29.

Proporção (babaçu:dendê)

Antes

Tempo Hassa
(dias) (g)

80:20

Após

Tempo
(dias

Massa
(g)

I-'
o
w

100:0

Antes Após

Tempo Massa Tempo Hassa
(dias) (g) (dias) (g)

59 0,0007

60 0,0010

63 0,0026

64 0,0032

65 0.0042

66 0,0040

67 0,0041

70 0,0049

71 0,0048

72 0,0051

73 0,0054
---------------

84 0,0007

85 0,0018

86 0,0033

87 0,0049

88 0,0059

91 0,0073

92 0,0070

93 0,0082

60:40

Antes Após

Tempo Massa Tempo Jl.las s a

( d s) (g) (dias) (g)

63 0,0036 57 0,0019

64 0,0045 58 0,0030

65 0,0054 59 0,0039

66 0,0054 60 0,0035

67 0,0071 63 0,0023

70 0,0121 64 0,0033

71 0,0120 65 0,0032

72 0,0121 66 0,0024

73 0,0126

74 0,0115
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TABELA 3o. Incrementos de massa obtidos no teste de estabilidade à oxidação antes e apos as

reações de interesterificação com proporções variáveis de babaçu e dendê neutra14

zado.

Proporção (babaçu: dendê)

40:60 20:80 0:100

Antes Após Antes Após Antes Após

Tempo Massa Tempo l'1assa Tempo Massa Tempo Hassa Tempo Massa Tempo Massa
(dias) (g) (dias) (g) (dias) (g) (dias) (g) (dias) (g) (dias) (g)

53 0,0011 38 0,0013 46 0,0014 32 0,0021 39 0,0006 28 0,0041

56 0,0038 39 0,0039 49 0,0029 35 0,0073 42 0,0058 29 0,0083

57 0,0050 42 0,0105 51 0,0146 36 0,0109 43 0,0108 30 0,0119

58 0,0061 43 0,0109 52 0,0152 37 0,0122 44 0,0157 31 0,0157

59 0,0121 44 0,0115 53 0,0156 38 0,0141 45 0,0178 32 0,0181

60 0,0127 45 0,0114 56 0,0157 39 0,0149 46 0,0189 35 0,0213

63 0,0128 46 0,0108 57 0,0172 42 0,0155 49 0,0193 36 0,0205

64 0,0140 - - 58 0,0166 43 0,0152 51 0,0212 37 0,0192

65 0,0142 - - 59 0,0178 44 0,0152 52 0,0208 38 0,0199

66 0,0131 - - 60 0,0170 45 0,0149 53 0,0194 39 0,0205
I-'

67 0,0131
I-'

- - - - 46 0,0143 56 0,0180 - - o
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FIGURA 37. Incrementos de massa, obtidos no teste de estabilidade à oxidação, em
f .,.. d t
unçao o empo. babaçu:dendê antes após
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3. MISTURA DE GORDURAS REARRANJADAS E ADIÇÃO DO 6LEO

DE SOJA

" As tabelas 31 e 32 e as figuras 38 e 39

representam os pontos de fusão e de amolecimento e os indi

ces de gordura sólida das misturas de gordura de babaçu e

azeite de dendê neutralizado rearranjados isoladamente.

Comparando-se estes resultados com a-

queles do rearranjo em conjunto das mesmas gorduras, verifi

ca-se que há diferenças significativas.

A tabela 33 e a figura 40 correspondem

ao diagrama de curvas iso-sólidas destas misturas. Obser-

va-se a formação de um sistema eutético, cuja composiçao se

situa na faixa de 40% de babaçu para 60% de dendê até 20%

de babaçu para 80% de dendê.

~ conveniente salientar que a formação

de misturas eutética~ pode apresentar aspectos desejáve~s.

Por exemplo, em composições de óleos de palma e caroço de

palma usadas em bases de margarinas cremosas, este efeito

permite a inclusão de niveis apreciavelmente maiores de
~

0-

leo de palma. Isto não seria possivel se não houvesse o

eutético (96).

., Com a finalidade de se obter bases gor-

durosas para margarinas do tipo cremoso, a partir da gordu-

ra de babaçu e do azeite de dendê interesterificados, é ne-

cessária a adição de um óleo vegetal. Foi utilizado o óleo

de soja para diminuir a consistência das gorduras rearran-

jadas assim corno elevar o teor de ácidos graxos poli-insat~

rados.
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TABELA 31. Pontos de fusão e de amolecimento de misturas

em proporções variáveis de gordura de babaçu

e a:zaitede dend~ neutralizado rearranjados

~

isoladamente.

Proporção

(babaçu: dend~)

Ponto de

fusão

CoC)

Ponto de

amolecimento

COC)

100:0 27,0 25,2

80:20 27,2 26,2

60:40 38,2 27,8

40:60 41,2 30,8

20:80 42,8 34,8

0:100 44,0 37,2

'i'
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"

TABELA 32. índices de gordura sólida de misturas em proporçoes

variáveis de gordura de babaçu e azeite de dendê

neutralizado rearranjados isoladamente.

8o:20 34,3 26,5 16,2 1,2 O

60:40 32,9 25,3 14,7 5,5 4,2 3,2 O

40:60 25,2 10,5 8,1 5,9 3,8 3,4 O

20:80 22,7 11,5 10,5 8,0 5,6 4,2 O

0:100 28,3 23,2 18,9 16,1 10,6 O

')

Proporção índice de gordura sólida (%) a

(babaçu: dendê)
100e 150e 20°C 250e 30°C 350e 400e 450e

100:0 39,6 32,6 21,8 8,1 O
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Temperaturas correspondentes a diversos índices de

gordura sólida para misturas em proporções variá-

veis de gordura de babaçu e azeite de dendê neutra

lizado rearranjados isoladamente.

índice de gordura
sólida(%)

Proporção
(babaçu: dendê)

100:0

80:20

60:40

40:60

20:80

0:100

5

26,0

24,0

26,0

32,0

37,7

41,7

o
Temperatura ( C)

,r\.LV 15 20

20,9

18,3

17,5

13,3

12,2

18,8

25

18,7

15,7

15,0

10,3

12,7

24,5 22,8

22,3 20,5

22,0 19,7

20,7 16,3

26,0 16,7

35,8 27,0
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Em função dos resultados obtidos, princi

palmente com relação aos pontos de fusão e de amolecimento,

foram escolhidas duas gorduras: o azeite de dendê neutro re

arranjado e a mistura de 20% de babaçu para 80% de dendê

rearranjados isoladamente.

Os resultados da adição do óleo de soja

ao azeite de dendê neutralizado interesterificado estão nas

tabelas 34 e 35 e nas figuras 41 e 42.

Os resultados da adição do ó~eo de soja

à mistura de 20% de babaçu para 80% de dendê rearranjados i-

soladamente estão nas tabelas 36 e 37 e nas figuras 43 e 44.

Em ambos os casos procurou-se chegar a

bases com a maior quantidade possível de óleo de soja e

que estivessem dentro de faixas de variação de margarinas

cremosas comerciais brasileiras (36). Estas são relaciona-

das a seguir:

Faixa de variaçao Média

- o
Ponto de fusao ( e)

Ponto de amolecimento (oe)

36,5 - 39,5 37,4

31,5 - 35,3 33,5

índice de gordura sólida (%)

-,

A base selecionada entre as misturas de

a 100e

200e

250e

300e

350e

400e

11,0 - 20,0 16,2

7,0 - 13,6 10,7

6,0 - 10,5 8,5

3,7 - 6,5 5,0

1,5 - 3,1 2,1

O O
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TABELA 34. Pontos de fusão e de amolecimento de misturas

em proporções variáveis de azeite de dendê

neutralizado rearranjado e óleo de soja

"

Proporção

(dendê: soj aI

Ponto de

fusão

(oC)

Ponto de

amolecimento

(oC)

100:0 43,6 38,6

80:20 42,0 37,0

60:40 40,0 34,0

50:50 38,2 34,8

40:60 36,6 29,2

20:80 24,6 20,4
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TABELA 35. índices de gordura sólida de misturas em proporçoes

variáveis de azeite de dendê neutralizado rearran-

jado e óleo de soja

"

80:20 17,7 10,5 9,3 7,5 5,5 4,3 O

60:40 12,5 7,5 6,5 5,1 3,6 O

50:50 8,6 5,1 4,6 3,6 2,7 O

40:60 6,3 3,9 3,3 3,4 2,9 O

20:80 2,9 2,1 O

Proporção índice de gordura sólida (%) a

(dendê: soja}
lOoe 15°C 20°C 25°C 300e 350e 400e 450e

100:0 28,3 23,2 18,9 16,1 - 10,6 - O
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TABELA 36. Pontos de fusão e de amolecimento de babaçu e

dendê neutralizado rearranjados isoladamente
v

(20:80} em mistura com proporçoes

de óleo de soja

variáveis

Proporção

(babaçujdendê:soja)

Ponto de

fusão

(oC)

Ponto de

amolecimento)

(°C)

100:0 42,4 35,4

80:20 40,6 32,6

70:30 39,8 32,6

60:40 39,4 30,8

40:60 36,0 28,2

20:80 22.4 16,2
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TABELA 37. !ndices de gordura sólida de babaçu .e dendê

neutralizado rearranjados isoladamente (20:80)

em mistura com proporções variáveis de óleo

de soja

"

80:20 16,2 7,7 7,0 5,1 3,1 o

70:30 12,9 6,3 5,4 3,6 2,5 o

60:40 10,7 5,5 4,9 3,2 2,5 o

40:60 4,8 2,2 1,7 1,0 o

20:80 1,7 0,7 o

Proporção
fndice de gordura sólida (%) a

(babaçu/c1endê: soj a) 100e 200e 250e 300e 350e 400e 450e

100:0 22,7 11,5 10,5 8,0 5,6 4,2 °
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azeite de dendê neutralizado rearranjado e óleo de soja foi

aquela correspondente à proporção respectiva de 60:40. Esta

foi a que melhor se colocou frente aos padrões considera-

dos. Apenas o ponto de fusão apresentou-se 0,50e acima do

limite máximo e o índice de gordura sólida, a 350e, 0,5% tam

bém acima. Na proporção de 50:50, a base correspondeu quan-

to aos pontos de fusão e de amolecimento. Entretanto, ape-

nas o índice de gordura sólida a 350e obedeceu ao padrão res

pectivo.

A base selecionada entre as composições

babaçujdendê rearranjados isoladamente (20:80) e óleo de so

ja foi aquela correspondente à proporção respectiva de 70:30.

o ponto de fusão apresentou-se 0,30e acima do limite máximo

e os índices de gordura sólida a 200e, 250e e 300e ligeira -

mente abaixo do limite mínimo. Na proporção de 60:40 o pon-

to de amolecimento foi inferior ao mínimo e a aproxi-

maçao entre os diversos índices de gordura sólida nao foi

tão boa.

As bases selecionadas foram analisadas

quanto à composição em ácidos graxos, cujos resultados encon

tram-se na tabela 38.

A base composta por azeite de dendê in-

teresterificado e óleo de soja contém 33,4% de poli-insatur~

dos, 24,8% de saturados e apresenta relação poli-insatura -

dosjsaturados igual a 1,4.

A base composta por gordura de babaçu e

azeite de dendê interesterificados e óleo de soja contém

25,2% de poli-insa~rados, 33,1% de saturados e apresenta ~e
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TABELA 38. Composição em ácidos graxos das bases gordurosas

selecionadas para preparação de margarinas.

% em massa
Ácido graxo

d _A . a
enCie:soJa .babaçu;'dendê: soj ab

a dendê neutro rearranjado e soja na proporçao
respectiva de 60:40

b babaçu e dendê neutro rearranjados isolada -

mente (20:80) e soja na proporção respectiva
de 70:30.

C8
- 0,9

Cl0
- 0,8

C12 TR 4,5

C14 0,6 2,5

C16 21,0 21,4

C18 3,2 3,0

C18:1 41,8 41,7

C18:2 29,8 22,5

C18:3 3,6 2,7
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laçâo poli-insaturados/saturados igual a 0~8.

Os valores da relação poli-insaturados /

saturados, quando comparados aos de margarinas comerciais

(36, 54, 55, 89) podem parecer baixos. Entretanto, consi-

derando que a interesterificação não produz isômeros trans

(54,55), estes valores são reais. Para gorduras hidrogena-

das, a verdadeira relaçâo poli-insaturados cis-cis/saturados

é menor (66).

4. PREPARAÇÃO DE MARGARINAS

As duas margarinas preparadas a partir

das bases selecionadas foram analisadas quanto à

cia a 10oc.

consistên-

Para a margarina proveniente da base for

mada por azeite de dendê rearranjado e óleo de soja nâo foi

possivel a determinação, visto estar excessivamente cremosa.

Para a ,margarina proveniente da base formaqa por gordura

de babaçu e azeite de dendê rearranjados e óleo de soja a p~

netra\?ão do cone foi igual a 270 mm/lO . Considerando que

margarinas cremosas normais estão num intervalo de 160 a 180

mm/l0 de penetração, esta segunda margarina obtida experi -

mentalmente também estava pouco consistente.

-, Como as bases gordurosas estudadas, do

ponto de vista analitico, estão dentro de padr6es comerciais

normais, há duas possibilidades.

A primeira seria decorrente da técnica

de preparaçâo, principalmente relacionada com o resfriamento

e cristalizaçâo não estar compativel com as gorduras utiliza
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das. Nas duas bases, predomina o azeite de dendê que apre-

senta cristalização na forma S-prima (91), sendo esta a es-

trutura po1imórfica mais adequada para margarinas. No entan

.-

to, sua cristalização ê mais lenta (38), o que exigiria mo-

dificação na fase de resfriarnento e cristalização.

A segunda possibilidade seria, mantendo

a têcnica de preparação, alterar os padrões a serem segui-

dos, principalmente o indice de gordura sólida. Isto é de-

corrente do fato de as margarinas comerciais tomadas corno p~

râmetro serem ã base de óleo de soja (36), que cristaliza-se

na forma S (91).

A partir dos resultados até aqui obti-

dos, pode-se considerar que o processo de interesterifica -

çao, visando a fabricação de margarinas a partir de óleos

e gorduras de produção nacional, é urna solução alternativa

viável à hidrogenação de óleos vegetais.
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CONCLUSÕES

"

-- A neutralização do azeite de dendê au-

mentou os pontos de fusão e de amolecimento e o índice de

gordura sólida.

-- As reaçoes de interesterificação elev~

ram os pontos de fusão e de amolecimento das amostras.

-- O rearranjo aumentou a plasticidade ~

gorduras.

-- As misturas de gordura de babaçu e a-

zeite de dendê neutralizado formaram sistema eutético. A

proporção de 20% de babaçu para 80% de dendê foi a mais

próxima da composição eutética.

-- O rearranjo promoveu aumento no teor

de triglicérides tri-saturados.

-- O processo de interesterificação dimi-

nuiu a estabilidade das gorduras à oxidação.

-- As composições estudadas, com a maior

quantidade possível de óleo de soja, que melhor se enqua -

draram frente aos padrões de bases gordurosas de margarl
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nas cremosas comerciais brasileiras foram as seguintes:

azeite de dendê neutralizado

rearranjado 60%

óleo de soja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 40%

azeite de dendê neutralizado

rearranjado 80% 70%.
gordura de babaçu rearranjada... 20%

óleo de soja 30%

A base composta por azeite de dendê

e óleo de soja atendeu às recomendações nutricionais men-

cionadas.

A base composta por azeite de dendê,

gordura de babaçu e óleo de soja não atendeu às recomenda

ções nutricionais quanto ao teor máximo de ácidos graxos

saturados e à relação mínima poli-insaturados/saturados.

o processo de interesterificação se

constitui em alternativa viável ã hidrogenação de óleos

vegetais, visando a produção de margarina.
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