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xl x2

Figura 27. Diagrama triangular para a dureza (kg) das gorduras
hidrogenadas, a 15°C

(xl =Frygill PF32; x2 = Fatgill PF38; x3 =Fatgill PF42)
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xl

Figura 28. Diagrama triangular para a dureza (kg) das gorduras

hidrogenadas, a 20°C
(xl =Frygill PF32; x2 =Fatgill PF38; x3=Fatgill PF42)
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Figura 29. Diagrama triangular para a dureza (kg) das gorduras
hidrogenadas, a 25°C

(xl =Frygill PF32; x2 =Fatgill PF38; x3=Fatgill PF42)
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Figura 30. Diagrama triangular para a dureza (kg) das gorduras
bidrogenadas, a 30°C

(xl = Frygill PF32; x2 = Fatgill PF38; x3 = Fatgill PF42)
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Figura 31. Diagrama triangular para a dureza (kg) das gorduras
hidrogenadas, a 35°C

(xl = Frygill PF32; xl = Fatgill PF38; x3 = Fatgill PF42)
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x3

xl x2

Figura 32. Diagrama triangular para o conteúdo de gordura sólida (%) das
gorduras hidrogenadas, a 10°C

(xl = Frygill PF32; x2 = Fatgill PF38; x3 = Fatgill PF42)
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x3

x2xl

Figura 33. Diagrama triangular para o conteúdo de gordura sólida (%) das
gorduras hidrogenadas, a 20°C

(xl = Frygill PF32; x2 = Fatgill PF38; x3 = Fatgill PF42)
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x3

x2xl

Figura 34. Diagrama triangular para o conteúdo de gordura sólida (%) das

gorduras hidrogenadas, a 30°C

(xl = Frygill PF32; x2 = Fatgill PF38; x3 = Fatgill PF42)
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x3

x2xl

Figura 35. Diagrama triangular para o conteúdo de gordura sólida (%) das
gorduras hidrogenadas, a 35°C

(xl =Frygill PF32; x2 = Fatgill PF38; x3 = Fatgill PF42)
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x3

xl x2

Figura 36. Diagrama triangular para o conteúdo de gordura sólida (0/0)das
gorduras hidrogenadas, a 40°C

(xl =Frygill PF32; x2 = Fatgill PF38; x3 =Fatgill PF42)
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x3

xl x2

Figura 37. Diagrama triangular para o ponto de fusão (OC)das gorduras
hidrogenadas

(xl =Frygill PF32; x2 = Fatgill PF38; x3 = Fatgill PF42)
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x3

xl x2

Figura 38. Diagrama triangular para o ponto de amolecimento (OC) das

gordurashidrogenadas

(xl = Frygill PF32; x2 = Fatgill PF38; x3 = Fatgill PF42)
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x3

x2xl

Figura 39. Diagrama triangular para o ponto de gotejamento (OC)das
gordurasbidrogenadas

(xl =Frygill PF32; x2=Fatgill PF38; x3 =Fatgill PF42)
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x3

x2xl

Figura 40. Diagrama triangular para a viscosidade cinemática a 50°C (cSt)

das gorduras hidrogenadas
(xl =Frygill PF32; x2 = Fatgill PF38; x3 = Fatgill PF42)
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proporção de cada componente é lida nos lados do triângulo, no cruzamento das

respectivas paralelas opostas a cada vértice (CRUISE, 1966;GOMIDE, 1968).

Os diagramas triangulares permitem encontrar uma mistura ótima ou

escolher entre misturas alternativas, dependendo de considerações econômicas ou

de outra ordem (HARE, 1974), como disponibilidade das matérias-primas. Por

exemplo, gorduras plásticas são facilmente manuseadas à temperatura ambiente

quando o conteúdo de gordura sólida está entre 20 e 38% (DEMAN & BEERS,

1988). DAY (1995) relata que consegue-se espalhar a margarina quando o teor de

sólidos está na faixa de 10 a 22%. Pelo diagrama da Figura 33, para se obter 30%

no conteúdo de gordura sólida a 20°C, as seguintes misturas podem ser

utilizadas, entre outras opções:

Proporção (%)

xl 60

O

50

15

40

30

30

45

25

20

60

10

75x2

x3 40 35 30 20 15

5

80

15

Por outro lado, se o interesse for obter uma gordura com ponto de fusão

igual a 40°C, as seguintes opções podem ser empregadas, entre outras:

Proporção (%)

xl 50

O

45

10

45

40

20

40

35

30

35

35

35

30

45

25

55

20

20

65

15

75

10

10

85

5

5

95

O

x2

x3 50 30 25 15
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Portanto, se houver necessidade simultânea de uma gordura com 30% no

conteúdo de gordura sólida a 20°C e que apresente ponto de fusão 40°C, verifica-

se que apenas uma opção pode ser utilizada: 30% de xl, 45% de x2 e 25% de x3.

Uma maneira prática para se encontrar a combinação ideal é através da

superposição dos diagramas (Figuras 33 e 37), definida pelo ponto de encontro

das linhas de resposta tomadas como especificações (BRAGA NETO et aI.,

1995).

Quando a propriedade tomada como resposta defme um modelo perfeito

de mistura, as linhas nos diagramas triangulares são retas paralelas e

equidistantes, para mesmos intervalos de variação (Figuras 32, 37, 38, 39 e 40).

Isto significa que a propriedade é proporcional à quantidade de cada componente

da mistura.

A Tabela 35 apresenta a consistência das amostras, calculada como "yield

value" em glcm2, em função da temperatura. As gorduras comportam-se como

sólidosrígidosaté que o "stress"de deformaçãoexcedao "yieldvalue" , quando

começam a fluir como um líquido viscoso (DEMAN & BEERS, 1988).É possível

comparar as amostras em função da propriedade subjetiva de espalhabilidade,

usando os critérios estabelecidos por HAIGHTON (1959), reproduzidos a seguir:

"Yield value" (glcm2) Consistência

<50

50-100

Muito macia, quase fluida

Muito macia, não espalhável

100-200

200-800
Macia, já espalhável

Plástica e espalhável
800-1000

1000-1500
Dura, satisfatoriamente espalhável

Muito dura, limite de espalhabilidade

> 1500 Muito dura
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Tabela 35. Consistência das amostras em função da temperatura

Amostra Consistência (glcm"Z)a

(n.) 10C 15C 20C 25C 30C 35C 40C

1 421 261 113 42 O

2 4024 2417 1767 635 116 33 O

3 20480 13128 9997 4786 3707 1204 113

4 1862 999 572 211 30 O -
5 5694 3956 2073 1702 605 98 O

6 9961 6056 4167 2743 1171 267 39

7 4810 3295 2135 1346 418 80 O

8 1877 1234 676 362 59 O -
9 3873 2696 1658 1002 231 39 O

10 11542 7532 3900 3105 1625 394 39
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Portanto, produtos com "yield value" na faixa de 200 a 800 glcm2 são os

mms satisfatórios do ponto de vista da espalhabilidade. Os resultados

evidenciaram que as amostras apresentaram consistência a looe desde plástica e

espalhável até muito dura. Entre as gorduras hidrogenadas originais, a amostra

Frygill PF32 variou de plástica e espalhável a looe até muito macia a 25°C. As

amostras Fatgill PF38 e Fatgill PF42 permaneceram muito duras até 20 e 35°e,

enquanto tomaram-se macias a 30 e 40°C, respectivamente.

A Tabela 36 apresenta a influência da temperatura no coeficiente de fluxo

das amostras.

DAVEY (1989) relata que as medidas de penetração são amplamente

usadas para a verificação das características de textura dos alimentos. Para

gorduras plásticas, a relação entre força aplicada e tamanho do elemento de

penetração é descrita por:

F = Kf. A

onde:

F = força de penetração (kg.m/s2)

Kf= coeficiente de fluxo (kglm.s2)

A = área do elemento de penetração (m2)

O coeficiente de fluxo é relacionado às propriedades reológicas do

material e suas unidades são as mesmas do "stress" , ou seja, força/área. O

"stress" representa a força que produz ou tende a produzir deformação em um

corpo, medido pela força aplicada por unidade de área.

Foram desenvolvidos por DAVEY (1989) dois modelos para gorduras

plásticas visando relacionar os dados de penetração e a temperatura.
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Tabela 36. Influência da temperatura no coeficiente de fluxo (Ki) das

amostras, a partir dos dados de penetração

Amostra Modelo

(o.) Arrheoius Raíz quadrada

E a R2 o T R2

(kJlkg-mol) (kglm.s2) (kgIm.s2)1I2J (OC)
°C

1 108868 1,323.10-17 0,972 1,755 31,560 0,997

2 140699 2,534.10-22 0,921 4,415 36,109 0,984

3 111232 3,564.10-16 0,840 7,822 42,878 0,991

4 139276 1,767.10-22 0,914 3,398 32,824 0,997

5 107338 4,459.10-16 0,875 4,691 39,441 0,987

6 125884 3,694.10-19 0,878 5,694 41,187 0,994

7 111366 7,160.10-17 0,887 4,432 39,006 0,996

8 115148 4,922.10-18 0,896 3,208 35,016 0,995

9 126870 8,838.10-20 0,881 4,190 37,689 0,994

10 124280 8,315.10-19 0,853 6,029 41,480 0,988
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Para o modelo baseado na equação empírica de Arrhenius, o coeficiente

de fluxo é dado por:

Kf = a. e (E/R.Tk)

onde:

Kf= coeficiente de fluxo (kglm.s2)

a = fator pré-exponencial (kglm.s2)

E = energia de ativação (kJ/kg-mol)

R = constante dos gases (8,314 kJ/kg-mol.K)

Tk = temperatura absoluta (K)

Para o modelo da raíz quadrada, o coeficiente de fluxo é dado por:

Kfl/2 = õ. (T - Tc)

onde:

Kf = coeficiente de fluxo (kglm.s2)

Õ= constante (kglm.s2.oC)

T = constante (OC)

Tc = temperatura da amostra COC)

Como para penetrõmetros de cone o "stress" aplicado à amostra é

proporcional a W/p2, embora HAIGHTON (1959) sugira pl,6, onde W = peso do

cone e eixo e p = penetração linear do cone na amostra, gráficos de ln (W/p2)

versus 1/Tk ou (W/p2)l/2 versus Tc permitem a obtenção dos parâmetros dos

modelos de Arrhenius (a e E) e da raÍz quadrada (õ e T), respectivamente.
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Aos resultados experimentais de penetração foram aplicados os modelos

acima descritos, nas mesmas unidades empregadas por DAVEY (1989), para fms

de comparação. Na Tabela 36 são apresentados os valores dos parâmetros para os

dois modelos, além da estimativa da perfeição do ajuste (coeficiente de

determinação R2).

Verifica-se que os modelos concordam muito bem com os dados

experimentais. Com o modelo de Arrhenius, entre 84,0 e 97,2% da variação nos

dados é explicada, com média global de 89,2%. O modelo da raíz quadrada

consegue melhor ajuste, sendo que entre 98,4 e 99,7% da variação é explicada,

com média global de 99,2%. Pelos resultados apresentados por DAVEY (1989),

o modelo da raíz quadrada também mostrou melhor ajuste, com média geral de

98,30/0,enquanto o modelo de Arrhenius mostrou média geral de 95,3%. Os

resultados obtidos por este autor também indicaram que os modelos podem ser

aplicados a instrumentos de penetração diferentes, utilizando cones ou agulhas.

Os valores obtidos neste trabalho para os parâmetros E, a, 8 e T são da mesma

ordem de grandeza que os citados por DAVEY (1989), mesmo usando um

aparelho diferente, como o analisador de textura. Isto mostra que os modelos

podem ser universalmente aplicados aos dados de penetração para gorduras

plásticas, independendo do tipo de instrumento empregado.

Em princípio, os modelos são válidos somente para a faixa de temperatura

em que os dados de penetração foram obtidos (10 a 40°C). A extrapolação para

outras temperaturas necessita ser feita com algum cuidado, embora a excelente

concordância entre os modelos e os dados sugira que não devem ocorrer desvios

muito grandes. De qualquer forma, a faixa de 10 a 40°C abrange temperaturas de

interesse prático, desde refrigeração até climas tropicais.

Como a consistência de gorduras é influenciada pelo conteúdo de gordura

sólida do material (DEMAN & BEERS, 1988), foi efetuada uma relação entre
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essas propriedades, por regressão linear simples, apresentada na Tabela 37. A

equação da reta correspondente é a seguinte:

y=a+b.x

onde:

y = conteúdo de gordura sólida (%)

a = coeficiente linear

b = coeficiente angular

x = consistência (g/cm2)

Os resultados mostraram que há relação linear significativa a p < 0,05 para

a amostra 1 e a p < 0,01 para as amostras 2 a 10. O coeficiente linear representa o

conteúdo de gordura sólida da amostra quando a consistência é igual a zero,

variando de 1,9 a 10,2%. Isto mostra que, quando o teor de sólidos na gordura é

muito baixo, o material apresenta-se como um líquido viscoso, ao invés de se

comportar como uma gordura plástica. Quando a proporção de gordura no estado

sólido é maior que cerca de 10%, o óleo líquido é imobilizado pela matriz

cristalina, tomando a gordura plástica (LARSSON, 1994). Estes valores são

comparáveis aos encontrados por BALBO & GIOIELLI (1991) para misturas

entre gordura de babaçu e óleo de palma. A relação entre índice/conteúdo de

gordura sólida e consistência é sempre direta, mas não necessariamente linear

(BALBO & GIOIELLI, 1991; LANNES & GIOIELLI, 1995; HAIGHTON, 1976;

LEFEBVRE, 1983; LEFEBVRE, 1983a; WEISS, 1983a).

A Tabela 38 apresenta outras propriedades das amostras que podem ser

obtidas com o analisador de textura TA-XT2, como frnneza e energia necessária

para penetração, exemplificadas para a temperatura de 10°C.

A frnneza é representada pela inclinação da curva força-deformação,

obtida no aparelho através do chamado gradiente, determinada para a primeira
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Tabela 37. Relação entre consistência e conteúdo de gordura sólida, por

regressão linear simples

Amostra Coeficientes

(n.) a b R

1 1,853 0,053 0,988

2 2,963 0,012 0,995

3 10,218 0,004 0,954

4 3,293 0,018 0,990

5 6,835 0,009 0,958

6 6,132 0,007 0,964

7 4,192 0,011 0,987

8 3,855 0,019 0,990

9 3,896 0,013 0,990

10 7,963 0,006 0,932
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Tabela 38. Firmeza das amostras e energia necessária para penetração, à

temperatura de 10°C

Amostra (n.) Firmeza (N/mm) Energia (N.cm)

1 0,139 0,539

2 1,322 5,008

3 6,737 27,846

4 0,611 2,185

5 1,870 7,238

6 3,299 12,734

7 1,580 6,213

8 0,618 2,479

9 1,278 5,049

10 3,790 14,690
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penetração. Os resultados foram expressos em N/1IllIl, para empregar as mesmas

unidades do trabalho de CHAWLA & DEMAN (1994), que verificaram o efeito

da temperagem por diversos ciclos de temperatura na forma cristalina, tamanho

dos cristaise propriedadesde texturade "shortenings". Os resultadosda firmeza

das amostras variaram entre 0,139 e 6,737 N/1IllIl,e poderiam ser reduzidos em

até 54% por ciclos de temperagem como: fusão a 70°C - 15°C por 18 horas -

23°C por 22 dias (CHAWLA& DEMAN,1994),visandoestabilizara estrutura

cristalina e garantir mínimas alterações durante o armazenamento e transporte do

produto.

A energia necessária para penetração do cone na amostra é computada

como a área sob a curva força-deformação, variando entre 0,539 a 27,846 N.cm.

LUCISANO et alo (1989) verificaram a propriedade de espalhabilidade por

análise sensorial de suspensões modelos de água e bentonita. As suspensões com

espalhabilidade considerada ideal pelos membros do painel sensorial continham

cerca de 30% de bentonita e apresentavam energia necessária para penetração de

um cone de 45° na faixa de 0,20-0,25N.cm. Valoresacimaou abaixopara o teor

de bentonita e para a energia representavam produtos menos espalháveis por

serem muito sólidos ou produtos muito fluidos, respectivamente. Portanto, por

esses critérios, apenas a amostra 1 apresentaria espalhabilidade razoável, acima

do ideal, à temperatura de 10°C.

A Tabela 39 apresenta outro parâmetro que pode ser avaliado a partir dos

resultados de penetração com o analisador de textura, ou seja, o "stress" aplicado

às amostras na primeira compressão, exemplificado para a temperatura de 10°C.

Para o cálculo do "stress" foi aplicada a equação descrita por LUCISANO et alo

(1989):
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Tabela 39. "Stress" aplicado às amostras na primeira compressão, à

temperatura de 10°C

(n.)

"Stress" (N/c;;!)

Profundidade de penetração (cm)

Amostra

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

1 2,201 1,362 1,177 1,061 0,988

2 16,792 12,785 11,094 9,901 9,442

3 95,656 70,727 59,886 57,200 48,052

4 8,715 5,259 4,587 4,320 4,370

5 24,389 18,119 16,383 14,107 13,359

6 42,104 29,231 28,686 24,760 23,372

7 22,703 16,503 14,127 12,709 11,286

8 9,851 6,714 5,646 4,886 4,404

9 18,212 12,949 11,348 9,959 9,087

10 49,310 33,016 32,526 28,882 27,081



-- - - --- - - -- -- -- -- -- -- - -- --

186

S = F' / A' = F.cos(I3/2)/ h2.n.tan(I3/2)

onde:

S = "stress" aplicadoà amostra(N/cm2)

F' = força real exercida (N)

A' = contato real entre a superficie do cone e a amostra (cm2)

F = força exercida para penetração na amostra (N)

13 = ângulo do cone (°)

h = profundidade de penetração do cone (cm)

Como o analisador de textura permite obter a força exercida em qualquer

ponto da penetração, foram escolhidos os valores de 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 e 1,0 cm

(limite máximo). Observa-se que, aumentando a profundidade de penetração, o

"stress' diminui, porque a superficie de contato do cone com a amostra aumenta

mais que a força que está sendo exercida. Ao passar de 0,2 a 1,0 cm na

penetraçào do cone, pode-se verificar que o "stress" diminuiu praticamente à

metade, para todas as amostras. Como comparação, o "stress" aplicado às

amostras de bentonita e água (LUCISANO et aI., 1989), utilizando cone de 45°,

atingiu o valor máximo de cerca de 8 N/cm2, para penetração de 0,8cm. Nestas

condições, os valores encontrados para as amostras de gorduras hidrogenadas, à

temperatura de 10°C, variaram de 1,061 a 57,200 N/cm2.

O planejamento experimental efetuado neste trabalho permite também que

sejam examinadas graficamente as interações binárias entre as amostras de

gorduras hidrogenadas, representadas nas Figuras 41 a 46. Evidentemente, são

representações gráficas das interações analisadas estatisticamente na Tabela 34.

Dessa forma, quando a interação não é significativa, ou seja, a mistura pode ser

considerada perfeita, são obtidas linhas retas e a resposta é proporcional à

quantidade de cada componente da mistura (Figuras 41 e 42). Nos outros casos,

fica mais evidente o efeito eutético nos diagramas das Figuras 43 e 45, pela

depressão nas curvas de dureza das interações entre as amostras 1 e 3 e 2 e 3.

De qualquer forma, os diagramas binários mostram que os efeitos eutéticos são
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Figura 41. Diagrama binário para as misturas das amostras 1 e 2, em relação

à dureza
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Figura 42. Diagrama binário para as misturas das amostras 1 e 2, em relação
ao conteúdo de gordura sólida
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Figura 43. Diagrama binário para as misturas das amostras 1 e 3, em relação
à dureza
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Figura 44. Diagrama binário para as misturas das amostras 1 e 3, em relação
ao conteúdo de gordura sólida
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Figura 45. Diagrama binário para as misturas das amostras 2 e 3, em relação
à dureza
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muito discretos, quando comparados com misturas nitidamente incompatíveis,

como entre gordura de babaçu e óleo de palma ou suas frações (GIOIELLI &

BARUFFALDI, 1987; BALBO & GIOIELLI, 1991) ou entre manteiga de cacau e

seus substitutos láuricos e não láuricos (LANNES & GIOIELLI, 1995a).

2. Margarinas comerciais

As Tabelas 40 a 43 apresentam os resultados das análises do perfil de

textura das margarinas comerciais cremosas e duras. As correspondentes curvas

de dureza em função da temperatura são representadas na Figura 47. Todos os

resultados de textura foram obtidos a partir da curva média de três determinações.

As amostras analisadas não apresentaram a propriedade de fraturabilidade.

A dureza das margarinas sempred diminuiu com o aumento da temperatura,

enquanto os outros parâmetros mostraram oscilações. De modo geral, pode-se

considerar que, aumentando a temperatura, as amostras apresentaram tendência a

tomarem-se mais coesas. Por outro lado, tenderam a ficar menos elásticas,

mastigáveis, gomosas e adesivas. As propriedades de textura mais importantes

para o consumidor de manteiga e margarina são espalhabilidade e dureza

(ROHM & WEIDINGER, 1993; ROHM & ULBERTH, 1989). A Figura 47

mostra claramente a distinção entre os tipos de margarinas, sendo as curvas de

dureza das cremosas mais planas, enquanto as curvas de dureza das duras são

mais inclinadas. Acima de 25°C as curvas tendem a se tomar próximas. Observa-

se também que as margarinas duras apresentam, ao redor de 20°C, a mesma

dureza que as margarinas cremosas mostram sob resfriamento a 10°C.
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Tabela 40. Parâmetros de textura para a margarina comercial cremosa A

Parâmetro Temperatura (OC)

10 15 20 25 30 35 40

Dureza (kg) 0,239 0,162 0,107 0,046 0,038

Elasticidade 0,442 0,628 0,643 0,587 0,574

Coesividade 0,323 0,481 0,567 0,592 0,592

Mastiga- 0,034 0,049 0,039 0,016 0,013
bilidade(kg)
Gomosidade 0,077 0,078 0,061 0,027 0,023

(kg)

Adesividade -0,137 -0,142 -0,104 -0,055 -0,040
(kg.s)
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Tabela 41. Parâmetros de textura para a margarina comercial cremosa B

Parâmetro Temperatura eC)

10 15 20 25 30 35 40

Dureza (kg) 0,278 0,170 0,105 0,037 0,015

Elasticidade 0,664 0,751 0,691 0,606 0,580

Coesividade 0,416 0,564 0,621 0,671 0,727

Mastiga- 0,077 0,072 0,045 0,015 0,006
bilidade(kg)
Gomosidade

0,116 0,096 0,065 0,025 0,011
(kg)

Adesividade -0,191 -0,151 -0,119 -0,053 -0,018
(kg.s)
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Tabela 42. Parâmetros de textura para a margarina comercial dura C

Parâmetro Temperatura (OC)

10 15 20 25 30 35 40

Dureza (kg) 0,556 0,380 0,218 0,141 0,049

Elasticidade 0,688 0,485 0,715 0,816 0,632

Coesividade
0,447 0,403 0,544 0,634 0,640

Mastiga- 0,171 0,074 0,085 0,073 0,020
bilidade(kg)
Gomosidade 0,248 0,153 0,119 0,089 0,031

(kg)

Adesividade -0,342 -0,248 -0,208 -0,180 -0,065
(kg.s)



197

Tabela 43. Parâmetros de textura para a margarina comercial dura D

Parâmetro
Temperatura eC)

10 15 20 25 30 35 40

Dureza(kg) 0,671 0,461 0,316 0,096 0,032

Elasticidade
0,775 0,668 0,782 0,817 0,631

Coesividade
0,479 0,511 0,584 0,696 0,664

Mastiga- 0,249 0,157 0,145 0,054 0,014
bilidade(kg)
Gomosidade

0,321 0,236 0,185 0,067 0,021
(kg)

Adesividade -0,461 -0,361 -0,300 -0,133 -0,045
(kg.s)
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DEMAN et aI. (1989) avaliaram propriedades fisicas e de textura de

margarinase "shortemngs". A durezafoi determinadaem penetrômetrode cone

e a textura através compressão de amostras cilíndricas em equipamento Instron. A

dureza das margarinas, expressa em g/mm, apresentou a mesma tendência

observada nas medidas de textura, como o pico de força na compressão (em N) e

a fIrmeza (em N/mm). Embora apresentassem conteúdos de gordura sólida

similares, as margarinas mostraram propriedades de textura diferentes, porque o

tipo de rede cristalina da gordura desempenha importante papel nas

características reológicas do produto.

DEMAN et alo(1990) compararam três métodos para detectar diferenças

em atributos de textura em margarinas duras. Os métodos empregados foram:

compressão de amostras cilíndricas, penetração em velocidade constante e

penetrometria de cone. Os dois primeiros foram realizados com os equipamentos

"Instron Universal Testing Machine" e "Ottawa Texture Measuring System". Os

autores concluíram que o método de compressão de amostras cilíndricas foi o

mais sensível, enquanto a penetrometria de cone apresentou a menor

sensibilidade.

A Tabela 44 apresenta a consistência de margarinas comerciais em função

da temperatura,calculadacomo"yieldvalue", emg/cm2.

Certos parâmetros importantes para a qualidade de margarmas, como

consistência e espalhabilidade, são intimamente associados com suas

propriedades de fluxo (STERN, 1976;DEMAN et aI., 1985).

DEMAN et alo (1979) relataram que a espalhabilidade de margarinas e

manteiga é um aspecto importante em relação à aceitabilidade destes produtos

pelo consumidor. A espalhabilidade é uma propriedade fisica e resulta do fato

que estes produtos consistem de uma dispersão de cristais de gordura sólida em

óleo líquido. Sendo altamente relacionada à dureza, a maioria dos métodos de

determinação da espalhabilidade mede a resistência à deformação, ou seja, a
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Tabela 44. Consistência de margarinas comerciais em função da temperatura

Amostra Consistência (g/c~) a

10C 15C 20C 25C 30C 35C

A

B

709

824

480

504

317

311

136

110

113

44

o

O

C

D

1649

1990

1127

1367

646

937

418

285

145

95

O

O
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dureza. Utilizando um painel de análise sensorial com provadores treinados,

solicitados a espalhar manteiga ou margarina com uma faca em biscoitos, os

autores concluíram que a consistência na faixa de 125 a 500g/cm2 geralmente

resultava em espalhabilidade considerada ideal. A 5°e, margarinas duras e

manteigas eram muito duras, com consistências variando de 740 a 815g/cm2. A

esta temperatura, margarinas cremosas apresentavam boa espalhabilidade, com a

consistência entre 250 e 500g/cm2. Por outro lado, a 20 e 25°e as margarinas

cremosas mostravam consistência abaixo de 100g/cm2 e eram julgadas muito

macIas.

Embora manteiga e margarinas duras tenham pobre espalhabilidade, para

outros usos é necessária uma gordura sólida, visando um produto tenro e com

escamas, como nas massas folhadas. Este tipo de produto exige que a gordura

seja suficientemente sólida para que haja mistura incompleta da farinha e gordura

durante o batimento da massa (KAWANARI et al., 1982).

MARTINS et alo (1980) determinaram a consistência de 24 marcas de

manteigas brasileiras, em comparação com 4 marcas de margarinas. O "yield

value" das manteigas variou entre 1620 e 5587g/cm2 à temperatura de l3oe,

enquanto as margarinas oscilaram entre 616 e 2066g/cm2à mesma temperatura.

Foi também efetuada a avaliação organoléptica da untabilidade das amostras por

12 membros treinados. Estes manifestaram preferência por produtos de melhor

plasticidade, como as margarinas cremosas, cujos "yield value" variaram entre

616 e 853g/cm2.

FEARON & JOHNSTON (1989) efetuaram uma comparação de três

técnicas instrumentais para avaliar a espalhabilidade de manteigas: penetrometria

de cone, penetração de cilindro e análise do perfil de textura. As três técnicas

propiciaram informações úteis sobre as propriedades reológicas da manteiga. Os

resultados da penetrometria de cone foram convertidos em "yield value",

variando entre 5830 e 8300g/cm2 a 5°e e entre 710 e 2190g/cm2 a 15°e,
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indicando pobre espalhabilidade. A penetração de cilindro de diâmetro 12,5mm

até profundidade de 8mm na amostra forneceu informações sobre o

comportamento de relaxamento da manteiga, bem como contribuiu para o

conhecimento de sua estrutura. A análise do perfil de textura, em instrumento

Instron, por dupla compressão em cilindros de manteiga (13mm altura x lOmm

diâmetro) permitiu que outros atributos além da dureza fossem avaliados, como

fraturabilidade, coesividade e adesividade

BORNAZ et alo (1993) estabeleceram a relação entre grupos de

triacilgliceróis e a fIrmeza a 15°C de manteigas. As frações constituídas pelos

triacilgliceróis palmítico-oléico-óléico e miristico-oléico-oléico apresentaram

correlação negativa com a fIrmeza. Por outro lado, as frações formadas pelos

triacilgliceróis cáprico-Iáurico-oléico, caprilico-miristico-oléico, capróico-

palmítico- oléico, butírico-esteárico-oléico, butírico-palmítico-oléico, capróico-

miristico-oléico e capróico-palmítico-Iáurico mostraram correlaçào positiva com

a fmneza. Portanto, frações mono-saturadas - di-insaturadas diminuem a fmneza,

enquanto que frações di-saturadas - mono-insaturadas e tri-saturadas contribuem

para aumentar a fmneza de manteigas.

Agrupando os critérios de HAIGHTON (1959) e DEMAN et alo (1979),

pode-se considerar a espalhabilidade mais satisfatória para consistências variando

entre 125 e 800glcm2. Dessa forma, as margarinas cremosas (marcas A e B) são

espalháveis na faixa de 10 a 25°C, enquanto as duras (marcas C e D) tem melhor

espalhabilidade entre 20 e 30°C. Comparando com os resultados apresentados

por DEMAN et alo (1979), as margarinas brasileiras mostram consistências

superiores em todas as temperaturas, indicando serem formulações mais

adequadas para regiões de clima tropical.

As caracteristicas de textura das gorduras utilizadas como base das

margarinas comerciais estão apresentadas nas Tabelas 45 a 48.
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Tabela 45. Parâmetros de textura para a gordura da margarina comercial

cremosa A

Parâmetro
Temperatura (OC)

10 15 20 25 30 35 40

Dureza (kg) 0,450 0,324 0,174 0,104 0,019

EIasticidade 0,273 0,300 0,371 0,362 0,440

Coeshidade 0,147 0,139 0,184 0,209 0,435

Mastiga- 0,018 0,013 0,012 0,008 0,004
bilidade(kg)
Gomosidade 0,066 0,045 0,032 0,022 0,008

(kg)

Adesividade -0,073 -0,080 -0,058 -0,047 -0,015
(kg.s)
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Tabela 46. Parâmetros de textura para a gordura da margarina comercial

cremosa B

Parâmetro Temperatura eC)

10 15 20 25 30 35 40

Dureza (kg) 0,238 0,125 0,077 0,027

Elasticidade 0,283 0,169 0,138 0,125

Coesividade 0,154 0,091 0,065 0,077

Mastiga- 0,010 0,002 0,001 0,000
bilidade(kg)
Gomosidade 0,037 0,011 0,005 0,002

(kg)

Adesividade
-0,030 -0,015 -0,011 -0,011

(kg.s)
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Tabela 47. Parâmetros de textura para a gordura da margarina comercial

dura C

Parâmetro Temperatura (OC)

10 15 20 25 30 35 40

Dureza (kg) 0,842 0,543 0,371 0,248 0,076 0,012

Elasticidade 0,186 0,220 0,242 0,312 0,439 0,268

Coesividade
0,088 0,115 0,126 0,135 0,289 0,363

Mastiga- 0,014 0,014 0,011 0,010 0,010 0,001
bilidade(kg)
Gomosidade

0,074 0,062 0,047 0,034 0,022 0,004
(kg)

Adesividade -0,076 -0,070 -0,059 -0,069 -0,059
(kg.s)
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Tabela 48. Parâmetros de textura para a gordura da margarina comercial

dura D

Parâmetro
Temperatura eC)

10 15 20 25 30 35 40

Dureza (kg) 0,864 0,490 0,270 0,165 0,037

Elasticidade
0,160 0,151 0,181 0,353 0,473

Coesividade 0,097 0,100 0,095 0,143 0,331

Mastiga- 0,013 0,007 0,005 0,008 0,006
bilidade(kg)
Gomosidade

0,084 0,049 0,026 0,024 0,012
(kg)

Adesividade -0,054 -0,032 -0,022 -0,064 -0,034
(kg.s)
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As amostras analisadas não apresentaram a propriedade de fraturabilidade.

A dureza das gorduras sempre diminuiu com o aumento da temperatura, enquanto

os outros parâmetros mostraram oscilações. De modo geral, pode-se considerar

que, aumentando a temperatura, as gorduras apresentaram tendência a tomarem-

se mais elásticas e coesas. Por outro lado, tenderam a ficar menos mastigáveis,

gomosas e adesivas. Estas tendências foram, com exceção da elasticidade,

transferidas para as margarinas produzidas a partir das bases gordurosas.

Como na separação da fase gordurosa das margarinas os componentes

lipossolúvies permanecem na gordura, é provável que a dureza obtida seja menor

que a real da gordura pura. Isto porque os acilgliceróis parciais, utilizados como

emulsificantes, podem provocar efeito eutético com os triacilgliceróis

(JACOSBERG & HO, 1976; CORNELIUS, 1977).

A Figura 48 apresenta as curvas de dureza das gorduras bases em função

da temperatura, evidenciando claramente a distinção entre os tipos que formarão

margarinas duras e cremosas.

Com a intenção de estabelecer uma relação entre a dureza da gordura base

e a dureza da margarina resultante, foi efetuada uma regressão linear simples,

apresentada na Tabela 49. A equação da reta correspondente é a seguinte:

y = a + b.x

onde:

y = dureza da margarina (kg)

a = coeficientelinear

b = coeficiente angular

x = dureza da gordura base (kg)
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Tabela 49. Relação entre dureza de margarinas comerciais e dureza da

gordura base, por regressão linear simples

Amostra Coeficientes

a b R

A 0,016 0,480 0,987

B 0,015 1,133 0,997

C -0,013 0,679 0,997

D 0,027 0,789 0,975
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Os resultados mostraram que há relação linear significativa a p < 0,01. O

coeficiente linear representa a dureza da margarina quando a dureza da gordura

base é igual a zero, ou seja, também muito próxima de zero. O coeficiente

angular mostra se os processos de emulsificação e cristalização da gordura base

tomam a margarina mais dura ou mais cremosa. Para três amostras (A, C e D) as

margarinas se apresentaram menos duras que as respectivas gorduras bases,

ocorrendo o inverso para a amostra B. Isto vem a demonstrar que a textura de

margarinas não é dependente apenas do tipo de gordura utilizada, mas também de

fatores de processamento, como resfriamento, cristalização e temperagem

(DEMAN & BEERS, 1988; DEMAN et aI., 1989), modificando a rede cristalina

do produto.

3. Preparação de margarinas

Visando a preparação de margarinas a partir de misturas binárias e/ou

temárias de gorduras hidrogenadas, foram estabelecidas como especificações as

propriedades de dureza, conteúdo de gordura sólida e pontos de fusão e de

amolecimento.

Os resultados de dureza das gorduras bases de margarinas COmerCIaIS

indicaram as seguintes faixas de variação, em função da temperatura:
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Dureza (kg) a

Amostras 10C 15C 20C 25C 30C 35C

duras

0,238-0,450

0,842-0,864

0,125-0,324

0,490-0,543

0,077-0,174

0,270-0,371

0,027-0,104

0,165-0,248

0-0,019

0,037-0,076 0-0,012

cremosas

HOFFMANN (1989d) cita as faixas de conteúdo de gordura sólida para

margarinas de uso doméstico e industrial, a várias temperaturas, descritas a

segulf:

Conteúdo de gordura sólida (%) a

GIOIELLI et alo(1983) encontraram as seguintes faixas de variação para

os pontos de fusão e de amolecimento de 12 amostras de margarinas brasileiras:

Tipo de margarina Ponto de fusão (OC) Ponto de amolecimento (OC)

duras

36,5-39,5

38,0-41,0

31,5-35,3

34,3-36,3

cremosas

BLOCK & BARRERA-ARELLANO (1994) verificaram que o ponto de

amolecimento de 14 amostras de margarinas brasileiras variou entre 30,6 e

38,6°C, enquanto que o conteúdo de gordura sólida apresentou as seguintes

faixas:

Tipo (uso 10C 20C 30C 35C 40C

doméstico)

cremosas 10-25 6-15 2-5 0-2 O

duras 20-50 15-30 3-10 0-5 O
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Temperatura (OC) Conteúdo de gordura sólida (%)

10

20

14,9-39,4

10,0-25,5

25

30

35

6,5-19,3

2,7-12,0

37,5

0,7-5,0

0-3,4

Considerando as especificações descritas e os correspondentes resultados

para as amostras de misturas binárias e ternárias de gorduras hidrogenadas

(amostras 4 a 10), foram selecionadas as amostras n. 4 (50% de Frygill PF32 e

50% de Fatgill PF38) e n. 8 (66,6% de Frygill PF32, 16,7% de Fatgill PF38 e

16,7% de Fatgill PF42). Estas amostras são as que melhor preenchem os

requisitos, estando entre as caracteristicas de margarinas cremosas e duras.

Evidentemente, outras misturas na região do diagrama triangular próximas

às amostras 4 e 8, também devem apresentar caracteristicas adequadas como

bases gordurosas para margarinas. Em outras palavras, são misturas cujas

composições estão deslocadas para o vértice correspondente à gordura Frygill

PF32.

Como exemplo, a mistura contendo 60% de Frygill PF32, 30% de Fatgill

PF38 e 10% de Fatgill PF42 apresentaria as seguintes caracteristicas:
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Temperatura eC)

(kg)

Dureza

Conteúdo

de

gordura

sólida (%)

Ponto de amolecimento (OC)

Ponto de fusão eC)

31,6

37,4

Portanto, a metodologia empregada permite, com apenas 10 pontos

experimentais, encontrar diversas opções para a formulação de produtos

envolvendo misturas binárias e temárias.

As Tabelas 50 a 53 apresentam os parâmetros de textura das margarinas

elaboradas em escala de laboratório, em função da temperatura. A Figura 49

representa as curvas de dureza, em função da temperatura.

Os resultados referentes à margarina proveniente da amostra n. 8 mostram

uma aparente anomalia, pois a dureza a 200e é superior àquela determinada a 15°

C, fato não ocorrido em nenhuma outra análise do perfil de textura. Como as

determinações instrumentais a 10 e 15°C foram efetuadas 2 e 3 dias após a

preparação em laboratório, respectivamente, é provável que a rede cristalina da

gordura ainda não estivesse suficientemente estabilizada. Ao ser condicionada à

temperatura de 20°C, a rede pode ter sido alterada gerando uma estrutura mais

empacotada e, por consequência, aumentando a dureza (SEGURA et al., 1990).

10 15 20 25 30 35

0,615 0,399 0,264 0,169 0,005

37,6 18,7 4,5 1,5
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Tabela 50. Parâmetros de textura para a margarina elaborada com a

amostra D. 4

Parâmetro
Temperatura eC)

10 15 20 25 30 35 40

Dureza (kg) 0,352 0,216 0,202 0,070 0,013

Elasticidade
0,299 0,377 0,275 0,688 0,244

Coesividade
0,213 0,283 0,234 0,572 0,337

Mastiga- 0,022 0,023 0,013 0,028 0,001
bilidade(kg)
Gomosidade

0,075 0,061 0,047 0,040 0,005
(kg)

Adesividade
-0,087 -0,087 -0,070 -0,075 -0,005

(kg.s)
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Tabela 51. Parâmetros de textura para a margarina elaborada com a

amostra D.8

Parâmetro Temperatura eC)

10 15 20 25 30 35 40

Dureza (kg) 0,404 0,270 0,314 0,119 0,029

Elasticidade 0,351 0,463 0,348 0,486 0,521

Coesividade 0,238 0,324 0,232 0,444 0,547

Mastiga- 0,034 0,041 0,025 0,026 0,008
bilidade(kg)
Gomosidade 0,096 0,088 0,073 0,053 0,016

(kg)

Adesividade -0,122 -0,125 -0,088 -0,102 -0,030
(kg.s)
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Tabela 52. Parâmetros de textura para a margarina elaborada com a

amostra D.4 e temperada a 20°C

Parâmetro Temperatura eC)

10 15 20 25 30 35 40

Dureza (kg) 0,470 0,303 0,215 0,073 0,019

Elasticidade
0,185 0,224 0,247 0,522 0,447

Coesividade
0,128 0,180 0,222 0,485 0,485

Mastiga- 0,011 0,012 0,012 0,019 0,004
bilidade(kg)
Gomosidade 0,060 0,055 0,048 0,036 0,009

(kg)

Adesividade
-0,039 -0,061 -0,069 -0,073 -0,014

(kg.s)
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Tabela 53. Parâmetros de textura para a margarina elaborada com a

amostra D.8 e temperada a 20°C

Parâmetro
Temperatura (OC)

10 15 20 25 30 35 40

Dureza(kg) 0,599 0,422 0,309 0,132 0,028

Elasticidade 0,218 0,221 0,326 0,465 0,473

Coesividade 0,123 0,164 0,223 0,375 0,539

Mastiga- 0,016 0,015 0,022 0,023 0,007
bilidade(kg)
Gomosidade 0,074 0,069 0,069 0,050 0,015

(kg)

Adesividade -0,060 -0,063 -0,083 -0,090 -0,027
(kg.s)
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POKORNY et alo(1985) efetuaram a comparação entre análise sensorial e

determinações reológicas na avaliação da textura de margarinas preparadas em

planta piloto. As amostras eram armazenadas por uma semana entre a produção e

os testes, de modo a obter equilíbrio das modificações cristalinas dos

triacilgliceróis.

Para contornar este problema, as margarinas elaboradas em laboratório

foram então temperadas por 24 horas a 20°C e condicionadas posteriormente da

maneira usual, antes das análises do perfil de textura. Os resultados mostram que

as margarinas temperadas apresentaram aumento na dureza às temperaturas de 10

e 15°C, sendo que nas demais temperaturas praticamente não houve alteração, em

relação às respectivas margarinas não temperadas.

Considerando as Tabelas 52 e 53, para as margarinas temperadas, verifica-

se que a dureza e a gomosidade das amostras sempre diminuíram com o aumento

da temperatura, enquanto a coesividade sempre aumentou. Os outros parâmetros

mostraram oscilações. De modo geral, pode-se considerar que, aumentando a

temperatura, as amostras apresentaram tendência a tomarem-se mais elásticas.

Por outro lado, tenderam a ficar menos mastigáveis e adesivas. As amostras não

apresentaram a propriedade de fraturabilidade.

A Tabela 54 apresenta a consistência das margarinas elaboradas,

temperadas a 20°C, em função da temperatura, calculada como "yield value" , em

g/cm2.Os resultados mostram que as margarinas são espalháveis na faixa de 20 a

25°C e, portanto, mais semelhantes com margarinas comerciais duras.

Da mesma forma que foi empregada para as margarinas comerCUllS~

pretendeu-se estabelecer uma relação entre a dureza da gordura base e a dureza

da margarina elaborada resultante, por regressão linear simples, cujos resultados

são apresentados na Tabela 55.
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Tabela 54. Consistência de margarinas elaboradas com misturas de gorduras

hidrogenadas e temperadas a 20°C em função da temperatura

Amostra Consistência (g/c~) a

(o.) 10C 15C 20C 25C 30C 35C

4

8

1394

1776

899

1251

638

916

216

391

56

83

o

O
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Tabela 55. Relação entre dureza das margarinas elaboradas, temperadas a

20°C, e dureza da gordura base, por regressão linear simples

Amostra Coeficientes

(o.) a b R

4

8

0,036

0,037

0,725

0,919

0,987

0,987
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Verifica-se que há relação linear significativa a p < 0,01. Os coeficientes

lineares são muito próximos de zero e os coeficientes angulares indicam que a

margarina elaborada com a amostra n. 4 se apresentou menos dura que a gordura

base, enquanto aquela preparada com a amostra n. 8 foi muito similar em relação

à dureza da gordura base.

Considerando a composição em ácidos graxos das amostras 4 e 8 (Tabela

20), pode-se verificar que as margarinas resultantes apresentam as seguintes

características:

Ácido graxo Amostra 4 Amostra 8

Em relação às recomendações nutricionais (LIST et aI., 1977;

WIEDERMANN, 1968) as margarinas atendem ao limite máximo de 25% de

ácidos graxos saturados e à relação mínima de poli-insaturados/saturados de 1,2.

Por outro lado, o teor mínimo de 25% de poli-insaturados não é atingido, embora

o mesmo tenha sido observado em algumas margarinas comerciais brasileiras

duras (GIOIELLI et al., 1983). O teor de isômeros trans está acima do limite

máximo encontrado por SLOVER et al. (1985), mas nas faixas observadas por

SOARES & FRANCO (1990) e BLOCK & BARRERA-ARELLANO (1994)

para margarinas brasileiras. Contudo, deve ser considerado que nas misturas não

foi empregado óleo vegetal líquido, que diminuiria o teor de isômeros trans e

aumentaria a quantidade de ácidos graxos poli-insaturados.

Saturados (%) 19,4 20,4

Poli-insaturados (%) 22,6 23,5

Poli-insaturados/Saturados 1,2 1,2

Isômeros trans (%) 35,3 34,2
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Deve ser ressaltado que os níveis reais de ácidos graxos poli-insaturados e

a relação poli-insaturados/saturados devem ser menores. Isto porque, em relação

ao ácido linoléico, somente a conformação 18:2 (9cis, 12cis) é fisiologicamente

ativa como ácido graxo essencial, sendo que em gorduras hidrogenadas ocorrem

isômeros geométricos e de posição. Esta distinção não é possível em análises por

cromatografia em fase gasosa utilizando colunas empacotadas, ao passo que

colunas capilares permitem maior resolução (ACKMAN, 1986).

Há uma tendência atual em procurar diminuir a quantidade de isômeros

trans em margarinas e outros produtos gordurosos. Isto pode ser atingido pelo

emprego da interesterificação isoladamente ou em combinação com a

hidrogenação (HAUMANN, 1994; MAG, 1994; ENDRES, 1994; LIST et aI.,

1995; LIST et aI., 1995a). Uma alternativa está no desenvolvimento de

catalisadores de hidrogenação que levem à formação de menores teores de

isômeros trans, utilizando metais preciosos como platina, paládio e rutênio

(OKONEK et aI., 1995; OKONEK et aI., 1995a). Outra possibilidade é a

supressão da formação de isômeros trans utilizando catalisadores de níquel, mas

variando as condições de processo em relação à hidrogenação normal. Neste

caso, para atingir 50% de supressão nos isômeros trans em óleo de soja

hidrogenado, devem ser utilizadas as seguintes condições: menor temperatura (77

°C), maior pressão (17 atm) e catalisador menos seletivo em maior concentração

(0,11% em níquel) (HASMAN, 1995).

No que diz respeito ao custo, as gorduras hidrogenadas utilizadas são

muito similares. A gordura Fry-gillPF32 tem o custo de R$ 1,16/kg, enquanto as

gorduras Fatgill PF38 e Fatgill PF42 correspondem a R$ 1,27/kg. Desse modo,

considerando apenas o custo das gorduras empregadas como matérias-primas

para elaboração das margarinas, as amostras 4 e 8 são equivalentes a R$ 1,22/kg

e R$ 1,20/kg, respectivamente. Portanto, a diferença no custo entre as duas bases

gordurosas é de 1,7%.
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Conclusões

A análise dos resultados obtidos pela aplicação da regressão múltipla aos

dados experimentais evidenciou os seguintes pontos:

- A amostra 1, sendo o componente mais macio, não contribuiu

estatisticamente para a dureza e para o conteúdo de gordura sólida a 30, 35 e

40°C.

- As interações entre as amostras 1 e 2 não foram significativas.

- As respostas analisadas não foram dependentes das interações entre os

três componentes.

-Para os pontos de amolecimento, fusão e gotejamento, assim como para a

viscosidade, as interações entre as amostras não foram significativas,

evidenciando um modelo perfeito de mistura.

- Os coeficientes relativos às interações significativas, entre as amostras 1

e 3 e 2 e 3, foram sempre negativos, demonstrando efeito antagônico para as

propriedades de dureza e conteúdo de gordura sólida, característico de interações

eutéticas entre gorduras.

Os modelos relacionando os dados de penetração e a temperatura

concordaram com os dados experimentais, sendo que o modelo da raíz quadrada

apresentou melhor ajuste que o modelo baseado na equação de Arrhenius.

Os resultados mostraram relação linear significativa entre o conteúdo de

gordura sólida e a consistência das amostras. Para consistência igual a zero, o

conteúdo de gordura sólida variou entre 1,9 e 10,2%.
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As margarinas comerciais cremosas analisadas foram consideradas

espalháveis na faixa de 10 a 25°C, enquanto as margarinas comerciais duras

apresentaram melhor espalhabilidade entre 20 e 30°e.

Os resultados mostraram relação linear significativa entre a dureza das

margarinas comerciais e a dureza das respectivas gorduras bases. Para três

marcas, as margarinas se apresentaram menos duras que as gorduras bases,

ocorrendo o inverso para a quarta marca.

Considerando especificações descritas na literatura e obtidas neste

trabalho para as propriedades de dureza, conteúdo de gordura sólida e pontos de

fusão e de amolecimento, foram selecionadas as seguintes amostras, para

servirem como gorduras bases na elaboração de margarinas em escala de

laboratório:

-50% de Frygill PF32 e 50% de Fatgill PF38 (amostra nA).

- 66,6% de Frygill PF32, 16,7% de Fatgill PF38 e 16,7% de Fatgill PF42

(amostra n. 8).

As margarinas elaboradas apresentaram consistências semelhantes às de

margarinas comerciais duras, após temperagem a 20°e.

Os resultados mostraram relação linear significativa entre a dureza das

margarinas elaboradas e a dureza das respectivas gorduras bases. A margarina

preparada com a amostra n. 4 se apresentou menos dura que a gordura base,

enquanto aquela elaborada com a amostra n. 8 foi similar em relação à dureza da

gordura base.
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Em relação às recomendações nutricionais, as margarinas elaboradas

atenderam ao linúte máximo de 25% de ácidos graxos saturados e à relação

mínima de poli-insaturados/saturados de 1,2. Por outro lado, o teor mínimo de

25% de ácidos graxos poli-insaturados não foi atingido. O teor de isômeros trans

se encontrou nas faixas observadas para margarinas brasileiras.

O planejamento estatístico empregado no trabalho permitiu, com apenas

10 pontos experimentais, que fossem encontradas diversas opções para a

formulação de margarinas, envolvendo misturas binárias e temárias de gorduras.
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