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RESUMO
A munguba (Pachira aquatica) é uma planta bastante utilizada para ornamentação, apresenta sementes com alto teor de
óleo e proteína, podendo ser utilizada também no setor alimentício. Esta espécie além de poder ser utilizada dessas
duas formas, apresenta ação inseticida, fungicida e repelente para alguns patógenos. O objetivo do presente trabalho foi
realizar  a  caracterização  físico-química  das  sementes  de  Pachira  aquatica  Aubl.  As  sementes  de  munguba  foram
coletadas  no  município  de  Paranavaí-PR,  realizou-se  a  caracterização  de  umidade,  cinzas,  lipídeos,  proteínas  e
carboidratos,  além  de  determinar  o  pH,  acidez  titulável  e  o  parâmetro  de  cor.  Espera-se,  com  estes  resultados,
caracterizar as sementes de munguba, mostrando a composição de suas amêndoas, além de comparar com outras
culturas principalmente em relação ao teor de lipídeos, sendo que o encontrado no presente trabalho ultrapassa metade
de sua composição (52,76±4,16).
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1 INTRODUÇÃO

A planta munguba (Pachira aquatica Aubl.), pertence à família Bombacaceae (SOUZA et al.,
2014), é uma  espécie nativa do Sul do México até o Norte da América do Sul (SOUZA et al., 2012).
As sementes de P. aquatica contém alto teor de óleo e também proteínas que em sua composição
apresentam alto teor de triptofano, elas são utilizadas como fonte de proteínas no setor alimentício
para produção de óleos e purgantes (SILVA et al., 2014).

Os  frutos  da  munguba  apresentam  coloração  castanho-claro,  são  classificadas  como
cápsulas deiscentes e consideradas como espécie oleaginosa,  assim como girassol  e  soja,  por
possuir alta concentração de óleo e proteínas (LIMA, 2014).

A espécie munguba é bastante utilizada para ornamentação, sendo introduzida por volta da
segunda metade do século XIX em arborização urbana (SILVA et al., 2014). Apesar dessa planta já
ter sido estudada por alguns pesquisadores, no Brasil esta espécie ainda não apresenta importância
econômica, sendo pouco utilizada no país (SILVA et al., 2015).

Além  da  utilização  para  ornamentação  e  setor  alimentício,  o  extrato  etanólico  obtido  da
semente pode apresentar ação inseticida e repelente sobre  Hypothenemus hampei  para frutos de
café (SOUZA et al., 2012). Seu extrato também pode apresentar ação inibitória e toxicidade ao fungo
Fusarium  sp.,  apresentando  ainda  propriedades  fungicidas  para  Pythium  ultimum (Var.)  e
Aspergillus flavus (Gray) resultante de substâncias extraídas do troco de P. aquatica (SOUZA et al.,
2014). 

Diante  das  propriedades  apresentadas  e  possíveis  utilizações,  este  trabalho  teve  como
objetivo realizar a caracterização físico-química das sementes de Pachira aquatica.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

As sementes de munguba foram coletadas no município de Paranavaí-PR, estas por sua vez
foram descascadas, as amêndoas foram secas em forno doméstico na temperatura de 120°C por 60
minutos,  posteriormente  foi  realizada  a  trituração,  resultando  em  uma  farinha  de  coloração
amarronzada.
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Foram realizadas as caracterizações de umidade determinada em estufa a 105 ºC, cinzas por
incineração a 550 ºC, lipídios pelo método de soxhlet utilizando hexano como solvente extrator e
proteínas pelo método de micro-kjeldahl, com fator de 6,25. O teor de carboidratos foi obtido por
diferença. O pH foi  determinado por potenciômetro digital previamente calibrado, acidez titulável,
determinada segundo a AOAC (2004),  expresso como volume em ml  de  NaOH em 100 ml  de
amostra. A determinação da cor foi realizada por meio da leitura de três parâmetros definidos pelo
sistema CIELAB. Os parâmetros L*, a* e b* foram fornecidos pelo colorímetro (Hunterlab, Color
Quest II), no qual L* define a luminosidade (L* = 0 totalmente preto e L*= 100 totalmente branco) e
a* e b* definem a cromaticidade (+a* vermelho e –a* verde, 52 +b*amarelo e –b* azul). Todas as
caracterizações foram realizadas em triplicatas. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 1 apresenta os resultados da composição centesimal de amêndoas de munguba.
Dentre os componentes analisados, obteve-se valores bastante expressivos de lipídeos (52,7%) e
carboidratos (27,9%). Para umidade, cinzas e proteínas foram encontrados valores de 3,47%; 7,49%
e  11,74%,  respectivamente.  Na  tabela  foram  apresentados  também  os  resultados  obtidos  por
Azevedo  (2008)  e  Silva  et  al.  (2010)  para  efeitos  de  comparação.  A  diferença  de  valores,
principalmente tratando-se da porcentagem lipídica,  podem ser  decorrentes do procedimento de
secagem, uma vez que o experimento, ao contrário do realizado por Azevedo (2008) e Silva et al.
(2010), foi realizado em forno doméstico em temperatura superior e tempo inferior ao utilizado pelos
mesmos.  Jorge  e  Luzia  (2012)  apontam  as  diferenças  da  composição  da  munguba,  como
decorrentes das condições a qual a planta foi cultivada, Silva et al. (2015) explicam as eventuais
diferenças serem decorrentes das variações climáticas, maturação e semeio da espécie. 

Tabela1:Composição centesimal de amêndoas de munguba
Análise Experimento¹

(%)
AZEVEDO²

(%)
SILVA et al.³

(%)
Umidade 3,47 ± 0,16 5,52 ± 0,12 5,53 ± 0,09
Cinzas 7,49 ± 0,17 4,83 ± 0,04 4,89 ± 0,09

Lipídeos 52,76 ± 4,16 46,37 ± 0,33 46,62 ± 0,85
Proteínas 11,74 ± 0,27 14,43 ± 0,42 13,75 ± 0,46

Carboidratos 27,99 28,85 29,20
Fonte: Autor (2017)¹; AZEVEDO (2008)²; SILVA et al. (2010)³

A concentração de lipídeos de 52,7%, encontrada no presente estudo é superior à encontrada
para  cacau  (47,26%)  (MARTINI,  2004),  amendoim  (49,11%)  (FERNANDES,  2011)  e  inferior  à
encontrada em Castanha-do-Brasil (61%) (FERREIRA et al., 2006). Os níveis do teor proteico do
cacau (14,2%) (MARTINI, 2004), amendoim (29,15%) (FERNANDES, 2011), da Castanha-do-Brasil
(15,6%) (FERREIRA et al.,2006), da faveleira  (35,6%) (CAVALCANTI et al., 2011) e de nim indiano
(23,75%) (BENÍCIO et al., 2010) apresentam maior valor comparado a munguba (11,74%).  O teor
de carboidratos de munguba (27,9%) é maior que o encontrado em Castanha-do-Brasil (17,12%)
(FERREIRA et al.,2006), amendoim (5,48%) (FERNANDES, 2011), nim indiano (11,51%) (BENÍCIO
et al., 2010) e faveleira (11,4%) (CAVALCANTI et al., 2011). Sementes comestíveis e nozes que
apresentam alta concentração de lipídica e proteica são consideradas como boa fonte energética
(FERNANDES, 2011).

A  determinação  de  pH  e  acidez  de  um  alimento  é  muito  importante,  podendo  assim
determinar o controle de qualidade e a avaliação nutricional. Alimentos que apresentem pH próximo
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a neutralidade favorecem o crescimento de microrganismos, podendo ocasionar a deterioração dos
mesmos (MOURA; MOURA, 2014). 

Os resultados médios de pH e acidez são representados na Tabela 2. O valor médio de pH
registrado no presente trabalho foi de 6,27, podendo ser classificado como produto de baixa acidez,
por apresentar pH > 4,5. Comparando com extrato de amêndoas de tucumã (6,16) e cupuaçu (4,28)
(Silva et al., 2014) seu pH é maior, já quando comparado a farinha de babaçu (6,61) (Pinedo et al.,
2013) apresenta pH inferior. O valor médio de acidez titulável observado neste experimento foi de
4,83%, superior ao encontrado por Moura e Moura (2014) em farinha de açaí (4,13%), farinha de
pupunha (2,47%) e farinha de tacumã (4,13%).

Tabela 2: Médias de pH e acidez titulável
Média

Ph 6,27± 0,01
Acidez 4,83 ± 0,11

Fonte: Autor (2017)

A Tabela 3 representa os valores médios de coloração. O valor L* representa a luminosidade,
a*  quantifica a coloração de vermelho-verde e b*  a  coloração amarelo-azul.  Mooz et  al.  (2012)
obtiveram para casca e polpa de macaúba L* 60,71 e 54,78, respectivamente, valores inferiores ao
encontrado para munguba (64,24), representando que a farinha de munguba está mais próxima ao
claro, ou seja, apresenta maior luminosidade e sua coloração está mais próxima de amarelo-azul. 

Tabela 3: Parâmetros de cor utilizando colorímetro
Cor Média
L* 64,24 ± 1,98
a* 8,89 ± 0,4
b* 34,86 ± 1,57

Fonte: Autor (2017)

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os  resultados  referentes  à  composição  centesimal  de  amêndoas  de  munguba  obtieram
valores expressivos de lipídeos e carboidratos. Comparados a outros trabalhos a concentração de
lipídeos foi superior em relação à mesma espécie de P. aquatica, cacau e amendoim. 

Em relação ao pH e acidez titulável,  as  amêndoas apresentaram baixa  acidez e  valores
médios de acidez titulável inferior a encontrada em farinhas de açaí, pupunha e tacumã.

Quanto  aos parâmetros  de cor,  as  farinhas das amêndoas apresentaram coloração mais
próxima de amarelo-azul e luminosidade próxima ao claro. 

Além de todas as características avaliadas com o presente trabalho, foi  observado que a
farinha de munguba apresenta odor muito semelhante ao de amendoim.
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