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Resumo 

A noz de macadâmia possui aproximadamente 80% de 
conteúdo oleoso de alta instauração, sendo mais 
suscetível a degradação. Uma forma de combater e/ou 
retardar a oxidação lipídica é através da utilização de 
antioxidantes no óleo. Os alimentos processados que 
necessitam de fritura ou os produtos pré-fritos 
encontrados em supermercados, tendem a absorver 
mais o óleo, resultando em alimentos menos saudáveis a 
saúde humana, sendo necessário estudar alternativas 
para reverter esta situação. O objetivo deste trabalho é 
analisar a adsorção do óleo vegetal (capacidade de 
adsorção (%)) extraído da noz de macadâmia (por 
prensagem) no amido de cará roxo, incorporar ácido 
cítrico no óleo e analisar a degradação do óleo com e 
sem adição do antioxidante. A CAO obtida foi de 9,77%, 
sendo um valor importante, já que diz respeito a 
propriedade emulsificante do amido. 

Introdução  

As nozes de macadâmia (Macadamia integrifolia) possui 
em suas sementes varia entre 72 - 78%, sendo apenas 
20% ou menos desse conteúdo composto por ácidos 
graxos saturados. Devido a isto, o óleo de macadâmia 
possui alta insaturação, tornando as nozes muito 
suscetíveis à rancificação, resultando em sabores e 
odores desagradáveis em produtos alimentícios. O uso 
de antioxidante reduzir o processo oxidativo dos lipídeos.  
O ácido cítrico é solúvel em óleos e gorduras, facilitando 
sua adição, assim como, apresenta resistência ao 
aquecimento sendo estável. 
O amido é usado como ingrediente principal em diversos 
alimentos processados ricos em óleo. Quando 
consumidos em excesso, esses alimentos contendo alto 
teor de óleo pode causar problemas de saúde. Por isso, 
torna-se necessária a redução de absorção de óleo pelo 
alimento, a fim de reduzir o teor final de óleo presente 
nos alimentos à base de amido, criando alternativas para 
produção de alimentos mais saudáveis. 
O objetivo deste trabalho é extrair o óleo da noz 
macadamia integrifólia e incorporar o óleo extraído no 
amido nativo de cará roxo, assim como analisar o 
comportamento degradativo do óleo por técnicas de 
TG/DTG e DSC antes e depois da adição do antioxidante 
ácido cítrico. 

Material e Métodos 

As nozes de macadâmia foram adquiridas em mercado 
local, as quais não possuíam casca. Foram previamente 
trituradas, aumentando a eficiência da extração e em 

seguida, foi realizada a extração em prensa a quente. 
Após, o decantado foi centrifugado para obter o óleo 
puro.  
Primeiramente foi realizada a diluição de 10 ppm do 
ácido cítrico em álcool isopropílico. Para a incorporação 
do antioxidante no óleo usou-se micropipeta automática, 
adicionando 0,02% da solução previamente preparada.  
Pesou-se 1 g do amido de cará roxo e adicionou-se 10 
mL do óleo de macadâmia sem antioxidante. Em 
seguida, agitou-se esta solução no agitador de tubos 
Vortex na intensidade máxima por aproximadamente 3 
minutos. Então, centrifugou-se por 10 minutos obtendo o 
óleo e o amido separadamente. Para calcular a 
capacidade adsorção usou-se a seguinte fórmula:  
Capacidade de adsorção (%) = (W − W0) / W0 × 100 

Resultados e Discussão 

A adsorção foi realizada apenas utilizando óleo sem 
adição do antioxidante. Com isso, obteve-se a seguinte 
porcentagem de capacidade de adsorção: 9,77 ± 1,32.  
De acordo com Kaur, Singh e Sandhu (2007) a CAO é 
muito importante para a indústria, logo que é uma 
característica que tem relação com a propriedade 
emulsificante do produto. Sing et al (2009) obtiveram 
48,54% de adsorção para o amido de castanha, já para o 
amido de feijão (SHIMELIS et al, 2006) foi de 3,43%.  

Conclusão ou Conclusões 

Com isso, tem-se que a capacidade de adsorção do óleo 
de macadâmia no amido de cará roxo é de 9,77%.  
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