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RESUMO 

 

A Moringa oleífera Lam é uma árvore de origem indiana com várias utilidades nas áreas 

farmacêutica, de combustíveis, purificação de água e principalmente alimentícia. A planta tem 

um melhor desenvolvimento em locais de clima seco. A cultura do uso como alimento é 

muito ampla em alguns países africanos e, com efetiva expansão nos países latinos e asiáticos, 

devido ao seu rico valor nutricional. Neste trabalho foram realizadas a determinação de macro 

e micro nutrientes da parede interna e externa da casca, e sementes de duas árvores de 

moringa de mesma espécie, mas de localidades diferentes, existentes na UFRN e EAJ para se 

determinar os teores de umidade, cinzas, proteínas, gorduras, carboidratos, fibras e metais. 

Fazer uma comparação entre estas e também com outras análises feitas com a mesma planta 

de outras localidades. As duas amostras foram divididas em três partes cada: parede interna e 

a externa da casca, e sementes, onde foram pulverizadas e mantidas em recipientes de 

polietileno. Depois do preparo das amostras, foram realizadas as determinações de umidade e 

cinzas, lipídeos por extração com Soxhlet, proteínas, pelo método Kjeldahl. Fibras, com o 

equipamento para determinar fibras. Alguns metais (Ca, Co, Cu, Cr, Fe, Mg, Mn, Mo, Ni, K, 

Se, Si, Na e Zn) por ICP-OES, além de fazer FTIR-ATR e TG/DSC. Os resultados obtidos 

mostraram um ótimo teor de lipídeos nas sementes (29,26 – 35,83%), enquanto que na parede 

interna e externa das cascas, os teores foram baixos em comparação com as sementes (0,4 – 

1,2 %). Os teores de proteínas tiveram um alto valor nas sementes (30,46 - 34,57%), enquanto 

que as paredes internas e externas das cascas tiveram um teor bem mais baixo (3,54 – 6,53%). 

Os teores de fibras das sementes (64,19 – 70,76%), da parte interna e externa (72,18 – 

85,59%). Os teores de carboidratos tiveram um alto valor na parede interna e externa da casca 

(70,89 – 82,72%), enquanto que nas sementes os teores foram baixos (19,41 – 29,09%). Os 

metais encontrados nas sementes das duas amostras foram Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, K, Na e Zn e 

os metais encontrados na parede interna e externa da casca foram Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, K, Na 

Si e Zn. A média dos resultados das análises foi submetida ao teste t Student em par, com 95 

% de significância para saber se há diferença significativa ou não. Os resultados encontrados 

são importantes para comparações com pesquisas futuras, de árvores de mesma espécie de 

outras localidades e ambientes diferentes e, também, para ser elaborada uma tabela nutricional 

da casca e sementes de moringa para usos futuros. 

 

Palavras chaves: Moringa oleífera Lam, soxhlet, Kjeldahl, teor, macro e micro nutrientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The Moringa oleifera Lam is a tree of Indian origin with several utilities in the areas of 

pharmaceutics, fuels, water purification and mainly food. The plant has a better development 

in dry climates. The culture of use as food is very broad in some African countries and with 

widespread expansion in Latin and Asian countries because of its rich nutritional value. In this 

work were realized the determination of macro and micronutrients of the internal and external 

wall of the bark, and seeds of two Moringa trees of the same species, but of different 

localities, existents in the UFRN and EAJ to determine the contents of moisture, ash, proteins, 

fats, carbohydrates, fiber and metals. Make a comparison between these and, if possible, 

compare with other analyzes made with the plant from other locations. The two samples were 

divided into three parts each: internal and external wall of the shell, and seeds, where they 

were sprayed and kept in polyethylene containers. After preparation of the samples, were 

carry out moisture and ash determinations, lipid extraction by Soxhlet, Proteins, by the 

Kjeldahl method. Fibers, with the equipment to determine fibers. Some metals (Ca, Co, Cu, 

Cr, Fe, Mg, Mn, Mo, Ni, K Se, Si, Na e Zn) by ICP-OES, in addition to making FTIR-ATR 

and TG/DSC. The results obtained showed an optimum lipid content in the seeds (29,26 - 

35.83 %), while in the inner and outer wall of the shells, the contents were low compared to 

seeds (0,4 – 1,2 %). Protein contents had a high value in the seeds (30,46 and 34,57%), while 

the internal and external walls of the peels had a much lower content (3,54 – 6,53%). The 

fiber contents of the seeds (64,19 – 70,76%), of the internal and external wall (72,18 – 

85,59%). Carbohidrate contents had a high value in the internal and external part of the bark 

(70,89 – 82,72%), while in the seeds the contents were low (19,41 – 29,09%). The metals 

found in the seeds of the two samples were Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, K, Na and Zn and the metals 

found on the inside and outside of the bark were Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, K, Na, Si and Zn. The 

mean of the results of the analyzes was submitted to the paired Student t test, with 95% 

significance to know if there was a significant difference or not. The results found are 

important for comparisons with future research for camparisons with future research, of trees 

of the same species from other localities and different environments, and also to elaborate a 

nutritional table of seeds and moringa shells for future use. 

 

Key words: Moringa oleifera Lam, soxhlet, Kjeldahl, content, macro and micro nutrients. 
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1 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

A Moringa oleifera Lamark é uma planta de origem indiana que pode ser encontrada 

em alguns países dos continentes asiático, africano e americano (PIO-CORRÊA, 1984; 

DUKE, 1987). Ela pode se desenvolver tanto em regiões de clima seco como em regiões de 

clima úmido (DUKE, 1987). Em terreno encharcado ela não se desenvolve (CÁCERES et al., 

1991). O gênero moringa é o representante exclusivo da família moringaceae, que é formada 

por 14 espécies, das quais, a Moringa oleífera Lamark é a mais conhecida (ANWAR et al., 

2007). A associação da palavra oleífera no nome moringa vem do latim usado para plantas 

que contém ou produzem óleos (FARIA, 1991). 

A árvore da Moringa tem muitos usos, sendo importante nas áreas econômicas, 

industrial e medicinal. Todas as suas partes como folhas, raízes, flores, vagem, podem servir 

para o consumo humano. A oleaginosa pode ser usada para produzir biomassa, forragem para 

animais, agentes de limpeza doméstica, fertilizantes, nutrientes foliar, goma, suco clarificador 

de mel e açúcar de cana, biogás, mel medicinal, plantas ornamentais, biopesticida, celulose, 

tanino, para curtir couros, purificação da água, entre outros (FUGLIE, 1999).  

Esta oleifera é um remédio eficaz para desnutrição devido a presença de uma 

variedade de fitoquímicos essenciais presentes em suas folhas, vagens e sementes. De fato, a 

moringa é uma fonte de 7 vezes mais vitamina C que as laranjas, 10 vezes mais vitamina A do 

que as cenouras, 17 vezes mais cálcio do que o leite, 9 vezes mais proteínas do que iogurte, 15 

vezes mais potássio que as bananas e 25 vezes mais ferro que os espinafres (ROCKWOOD et 

al., 2013). O fato de Moringa ser facilmente cultivável torna-o um remédio sustentável para a 

desnutrição. Países como Senegal e Benin tratam crianças com moringa (KASOLO et al., 

2010). 

A Moringa oleifera possui propriedades nutricionais importantes. O conteúdo em 

proteínas, vitaminas e minerais são significativos e é considerado um dos melhores vegetais 

perenes. As folhas têm sabor agradável, podendo ser consumidas cozidas em sopas, guisados 

e pratos variados, sendo seu sabor ligeiramente picante. As folhas e hastes podem ser secas e 

usadas como condimento, polvilhando sobre os alimentos. A vagem pode ser usada verde e 

fresca, e tem sabor de ervilhas quando cozida. As sementes podem ser consumidas cozidas 

com sal, tendo um sabor parecido com grão de bico e também pode ser consumida torrada. As 
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flores podem ser utilizadas em saladas, e é considerada importante fonte de néctar para as 

abelhas (HELVIOB, 2007). 

Quase todas as partes da árvore da Moringa oleífera podem servir de alimento como: 

folhas, frutos verdes, flores e sementes; todas as partes da moringa tem uso medicinal 

(PALADA, 1996; MAKKAR & BECKER, 1997). A Moringa oleífera, por se mostrar com 

bastante utilidade, tem sido muito estudada nas áreas do consumo humano, medicina 

alternativa, atividade coagulante, produção de óleo e de biodiesel (RASHID et al., 2008). 

Suas folhas contêm vitaminas A, B e C, aminoácidos e minerais (Fe, K, Ca, P e Zn) 

(BECKER, 2001). Apresenta também betacaroteno, proteínas e as flores tem utilidade na 

produção de mel (ALVES et al., 2005). As sementes tem elevado teor de proteínas e lipídeos, 

alto teor de ácidos graxos insaturados (maior teor o oleico) e ácidos graxos saturados 

(MACHADO e CARNEIRO, 2000; LALAS et al., 2002). M. oleifera difere na composição 

de nutrientes em locais diferentes (ASLAM, 2005). O interesse pelo seu cultivo tem se 

estendido em países onde ela não é nativa (ODURO et al., 2008). 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

 Determinação de macro e micro nutrientes de frutos de moringa (parede externa e 

interna da casca) e sementes. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Coletar, separar e preparar as amostras de duas árvores de mesma espécie de moringa, 

mas de localidades diferentes. 

Determinar a composição centesimal e os teores de alguns minerais das sementes, da 

parede interna e externa da casca de moringa das amostras colhidas, tais como: Umidade, 

cinzas, lipídeos, proteínas, carboidratos e fibras. Além de usar as técnicas de FTIR-ATR, TG 

e ICP-OES para determinação de alguns grupos funcionais, da estabilidade térmica e de 

metais, respectivamente. 

Comparar os resultados obtidos com outros encontrados na literatura. 

Comparar a média dos resultados das análises através do cálculo estatístico teste t de 

Student em par, para saber se há diferença significativa ou não. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 MORINGA OLEÍFERA LAMARK 

 

Segundo RANGEL (1999), a Moringa oleífera é uma planta originária da Índia da 

espécie moringaceae. Esta família contém um único gênero, moringa, e além desta, existem 

13 espécies conhecidas. Moringa arbórea verdcourt – espécie não muito conhecida, pois só 

foi coletada uma vez no Quênia, onde na qual, suas folhas nunca foram vistas, apenas flores e 

frutos; Moringa Borziana Mattei – uma pequena árvore que sem as folhas e frutos se 

confundem com outras moringas, mas esta produz tubérculos; Moringa Concanensis Nimmo - 

é um parente muito próximo da moringa oleífera, mas que não foi muito estudada; Moringa 

Drouhardii Jumelle – produz um longo legume junto com uma grande porção de flores 

brancas ou cremes, caracterizado por sua constrição entre duas grandes sementes. Esta planta 

é considerada venenosa; Moringa Hildebrandtii Engler – é a maior árvore dessa espécie mas 

que produz as menores flores; Moringa longituba Engler – é a mais abundante do noroeste 

africano, e tem a menor estatura e suas flores são vermelhas, bem diferente das outras; 

Moringa Ovalifolia Dinter e Berger – esta espécie possui flores pequenas, esbranquiçada e 

com mais de dois planos de simetria, ocorre em populações quase pura formando uma 

paisagem estranha de troncos inchados e formas retorcidas;  Moringa peregrina (forssk) Fiori 

– tem este nome devido sua grande abrangência e o seu óleo também foi muito usado na 

antiguidade como o óleo da moringa oleífera é utilizado hoje; Moringa Pygmaea Verdcourt – 

parece ser uma erva perene que cresce em um tubérculo e seu tamanho médio é cerca de cinco 

centímetros; Moringa Rivae Mattei – esta espécie se divide em duas subespécie, a moringa 

Rivae sp. Rivae, com flores que vão do amarelo ao amarronzado, e moringa Rivae sp. 

Longisiliqua, com flores amarelas brilhantes; Moringa Ruspoliana Mattei – Ela se diferencia 

das outras por ter suas folhas pinatas com um grande folíolo e grandes folhas vermelhas; 

Moringa Stenopétala (Baker F.) Cufodontis – Depois da moringa oleífera, esta espécie é uma 

das mais importantes economicamente devido suas folhas serem usadas na alimentação, como 

as da moringa oleífera; Moringa sp. – uma espécie não identificada de moringa, as folhas não 

se parecem com nenhuma outra folha das outras espécies de moringa e crescem em rosetas ao 

nível do solo, um hábito que não acontece em nenhuma outra espécie. 
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2.1.1 Descrição botânica da moringa 

 

A Moringa oleífera é uma árvore que cresce bastante rápido, atingindo entre 10 – 12 

metros de altura, sempre resistente a climas secos. Sua madeira é macia e sua casca de cor 

clara; suas folhas são trocadas uma vez por ano (CORRÊA, 1984; MORTON, 1991; 

PALADA, 1996). 

A árvore da Moringa já produz suas sementes no seu primeiro ano em condições 

ideais para seu desenvolvimento, sendo que na estação mais úmida ela flora, perdendo as suas 

folhas no começo da estação seca. Às vezes pode acontecer estes fenômenos de forma 

simultânea, ou seja, florar e cair as folhas ao mesmo tempo, ou florar e produzir seu fruto 

(TRIER, 1995). 

 

 

2.1.2 Classificação taxonômica 

 

A Moringa oleifera Lamarck é classificada taxonomicamente conforme descrito a 

seguir (PEREIRA, 2015, Apud Sousa, 2001): 

Fonte: http://quintaisimortais.blogspot.com.br/2013/11/cultivo-y-usos-potenciales-de-la.html 

Figura 2.1 - Países onde são encontrados as árvores da moringa 
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Reino: Plantae; 

Divisão: Magnoliophyta; 

Classe: Magnoliopsida; 

Ordem: Brassicales; 

Família: Moringaceae; 

Gênero: Moringa; 

Espécie: oleifera; 

Nome filotaxonômico: Moringa oleífera Lam. 

 

 

2.1.3 Morfologia do fruto da Moringa oleífera Lam 

 

A figura 2.2 mostra os aspectos morfológicos do fruto da Moringa Oleifera Lam. 

 

       Figura 2.2 - Aspectos morfológicos do fruto da Moringa 

 

Fonte: O Autor. 

 

  

Os frutos da moringa são deiscentes (frutos secos que se abrem por um mecanismo 

natural) que possui três valvas (aberturas das cascas); a casca se divide em endocarpo (parede 

interna do fruto) e exocarpo (parede externa do fruto); as sementes são aladas, ou seja, é 

provido de ala ou com uma expansão em forma de asa (GONÇALVES, 2011). 
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As Figuras 2.3, 2.4, 2.5 mostram as partes da moringa que foram analisadas e a árvore 

da moringa, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 - Árvore da Moringa Oleífera Lam. 

 
Fonte: O Autor. 

 

 

 

2.1.4 Folhas 

 

A Moringa oleífera tem duas ou três folhas pinadas e cada folha tem em média sete 

folíolos que são as divisões da folha ao longo da raque, que é o eixo central da folha (SOUZA 

e LORENZI, 2008). Elas têm uma boa fonte de proteínas, são ricas em vitaminas e minerais e, 

Figura 2.3 - Sementes da 

Moringa oleifera Lam. Figura 2.4 - Casca da Moringa oleífera Lam. 

Fonte: O Autor. 
Fonte: O Autor. 
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por isso, podem ser adicionados em alguns alimentos, como massas e cereais, para aumentar 

suas quantidades de proteínas (MOURA et al., 2009). Suas folhas são ricas também em ácido 

ascórbico, caroteno e ferro (MAKKAR & BECKER, 1996; BEZERRA et al., 2004). 

 

 

2.1.5 Flores 

 

Tem pétalas de coloração branca ou creme com estames amarelo (órgão masculino da 

planta) (PALADA, 1996; ORWA et al., 2009; RADOVICH, 2011). A moringa é muito 

visitada por alguns insetos e beija-flores, destacando-se as abelhas, devido suas flores 

possuírem uma boa fonte de néctar, especialmente na caatinga e por isso é considerada uma 

espécime com capacidade para criação de abelhas (KIILL et al., 2012). Por atrair abelhas é 

usada para produzir mel (JAHN et al, 1986). Tem elevados teores de aminoácidos, glicose, 

sacarose, cálcio, potássio e antioxidantes (RAMACHANDRAN et al., 1980; FAIZI et al., 1994; 

MAKKAR & BECKER, 1996; RUCKMANI et al., 1998; GUEVARA et al., 1999; 

SIDDHURAJU & BECKER, 2003; SÁNCHEZ-MACHADO et al., 2006). Elas tem compostos 

com certa eficiência contra fungos e bactérias (LIZZY et al., 1968; ONG, 2008) e substâncias 

como a lectina que combatem a larva do Aedes aegypti (PONTUAL et al., 2012), além de ser 

usado como agente secretor biliar, diurético, hipoglicêmico e tônico (PARROTTA, 2009; 

KHARE, 2007). 

 

 

2.1.6 Fruto 

 

A moringa produz uma vagem com três lados e no seu interior as sementes (BECKER, 

2001). As vagens verdes servem de alimento, se forem cozidas. Para se comer como verdura. 

(CHAWLA et al., 1988; HERDES,1994). Já suas sementes contém uma grande quantidade tanto 

de proteínas como de lipídeos. Essas sementes contém um óleo rico em ácidos graxos insaturados 

e devido a isso, tem uma elevada resistência à oxidação. (MACHADO e CARNEIRO, 2000; 

LALAS et al., 2002). As proteínas contidas nas sementes as tornam com alto poder coagulante, 

sendo assim, muito utilizado na clarificação e purificação da água (GASSENSCHMIDT et al., 

1995). Os óleos extraídos das sementes apresentam um elevado poder nutricional, além de 

poder ser usado também na produção de biodiesel (ELIERT et al., 1981). 
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2.1.7 Troncos 

 

Tem madeira macia, porosa, de cor amarela e de baixa densidade, sendo utilizada na 

produção de papel (ARAÚJO, 2010). Na parte externa é encontrado o látex e na parte interna 

do centro, um alto valor de mucilagem (secreção rica em polissacarídeos) (LORENZI & 

MATOS, 2002). 

 

 

2.1.8 Raízes 

 

Tem aparência de tubérculos onde acumula água e energia, que ajuda em seu 

desenvolvimento, durante as estações de seca (ARAÚJO, 2010). É mal cheirosa e parece com 

o rabanete (CÁCERES et al., 1991). Alguns médicos recomendam para o tratamento de 

algumas doenças como: epilepsia, histeria, paralisia, reumatismo, febres intermitentes, fígado 

e baço hipertrofiado (MIRANDA et al., 2009). 

 

 

2.1.9 Uso Alimentício 

 

As folhas da moringa são uma grande fonte de nutrientes com possibilidade de fazer 

parte da alimentação humana. As folhas possuem sete vezes mais vitamina C que as laranjas, 

quatro vezes mais cálcio que o leite, quatro vezes mais vitamina A que as cenouras, duas 

vezes mais proteínas que o leite e, três vezes mais potássio que as bananas (HSU et al., 2006). 

Já no Brasil, tenta-se aumentar a plantação e a utilização da Moringa oleífera Lamark como 

hortaliça, devido suas folhas serem ricas em vitamina A e em quantidades bem acima do 

brócolis, cenoura, couve, espinafre e alface. Além de sua produção ser barata ela é 

absolutamente comestível (SILVA e KERR, 1999). A farinha feita com a folha da moringa é 

utilizada para combater a desnutrição, em especial das crianças, e de quem as está 

amamentando. Previne o desenvolvimento de doenças em pouco tempo, tanto em humanos 

como em animais (ANWAR et al., 2007). 
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Além das folhas, também podem servir de alimento tanto as vagens verdes, que pode 

ser consumidas cozidas, como as sementes maduras, que podem ser torradas. Ambas podem 

ser servidas para se consumir como verdura (CHAWLA et al., 1988; HERDES, 1994). 

Outros usos da Moringa, como nutriente foliar (suco das folhas espesso), goma (a 

partir do tronco das arvores), suco clarificador de mel e açúcar da cana (semente em pó), 

biogás (de folhas), mel (néctar e flor), planta ornamental, biopesticida, celulose (madeira) e 

tanino para curtir couros (cascas e goma) (FUGLIE, 2001). 

 

 

2.1.10 Uso Industrial 

 

O óleo obtido a partir das sementes de Moringa oleífera tem valor nas indústrias. Ele é 

utilizado para lubrificação de relógios e outras máquinas delicadas. Também tem seu uso na 

produção de perfumes (DUKE, 1987; MORTON, 1991). 

 

 

2.1.11 Uso como Biocombustíveis 

  

O biogás pode ser obtido a partir de material verde retirado da moringa, e com 

experimentos realizados, se conseguiu obter um gás, onde, se produziu em média 81% do gás 

metano. Por conseguinte, corresponde em até o dobro de gás metano produzido pelas folhas 

retiradas da beterraba que é o material mais utilizado na produção do metano (FOIDL et al, 

2001). 

 Bioetanol pode ser produzido a partir da moringa, devido a certas quantidades de 

amido e açúcar encontrado nas folhas, e com isso, se relacionarmos a plantação de cana de 

açúcar e de moringa com mesma ocupação em área e produção de álcool, é possível observar 

que a quantidade de álcool produzido é de 630L/ano, a partir do melaço obtido na produção 

do açúcar, enquanto que a quantidade de álcool produzido pela moringa é de 8.400 L ano
-1

 

(FOIDL & MAYORGA, 2000). 

Biodiesel pode ser obtido da moringa, por ser uma das árvores que produz maior 

quantidade de óleo, em média 35%. Óleo que tem ótimo fator de conversão de biodiesel 

(FOIDL & MAYORGA, 2000). O biodiesel conseguido do óleo das sementes de moringa tem 

características consideráveis de combustível, que são a estabilidade oxidativa, viscosidade, e 

grande quantidade de cetano, que torna o biodiesel com grande possibilidade de substituição por 
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outros biodieseis com menos cetano, devido à quantidade de cetano ter a ver com a qualidade de 

ignição, uma das propriedades que indica uma boa capacidade de substituição do petrodiesel 

(RASHID et al., 2008). 

 

 

2.1.12 Uso Medicinal 

 

Quase todas as partes da árvore da Moringa tem uso medicinal como antídoto contra 

venenos de centopeias, escorpiões e aranhas; combate também bactérias, é diurético, 

estrogênica, expectorante, purgativo, estimulante, tônico e vermífugo (DUKE, 1987). As 

flores, folhas e raízes são de utilização medicinal pela população, na melhoria de muitos 

tumores e as sementes, para curar os tumores na região do abdômen (HARTWELL, 1982). 

O óleo obtido das sementes de moringa é meio tóxico se for ingerido. Mas serve de 

uso externo pra curar algumas doenças na pele e as sementes trituradas e diluídas em água 

servem pra combater algumas bactérias que podem acarretar algumas doenças de pele 

(PRICE, 1992). 

Suas cascas também podem ser utilizadas para combater o desarranjo intestinal. As 

cascas das raízes cozidas servem para amenizar as contrações musculares involuntárias, já a 

própria raiz serve de fortificante para o corpo e pulmões, também para o enriquecimento do 

sangue (PETER, 1979).  

 A moringa também é usada para combater a anemia e, também, para elevar a 

produção do leite materno (ESTRELLA et al., 2000; SIDDHURAJU e BECKER, 2003). 

 

 

2.1.13 Uso na Purificação da água 

 

As fontes de águas armazenadas para uso familiar, colhida de chuvas contém muitas 

impurezas causadoras de algum malefício às pessoas e com isso as sementes de moringa são 

usadas para retirar a coloração e turbidez da água, tornando-a própria pra consumo 

(ARANTES et al., 2012). As sementes de moringa oleífera servem de substituinte para 

coagulantes químicos, como os usados a base de alumínio, nas estações de tratamento de 

água, devido elas terem um bom rendimento na coagulação e na retirada de microrganismos 

(MUYIBI e EVISION, 1995). Os coagulantes naturais vêm sendo mais usados nos países em 

desenvolvimento, devido ao preço dos coagulantes químicos não serem baratos 
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(PATERNIANI et al., 2009) e o coagulante natural feito da semente da moringa é mais viável 

que o químico (sulfato de alumínio), porque pode ser preparado no mesmo local de uso 

(AMAGLOH e BENANG, 2009). 

Há uma grande abundancia de proteínas solúveis de carga positiva nas sementes de 

moringa (SCHWARZ, 1996). Como as impurezas da água são geralmente o barro, argila, 

bactérias e algumas partículas tóxicas e elas contêm cargas negativas, quando se adiciona o pó 

da semente da Moringa à agua, ela atrai todas estas impurezas pra si, devido suas proteínas 

liberarem suas cargas positivas (KALOGO et al., 2001; AMAGLOH e BENANG, 2009; 

SILVA et al., 2011). Isso sem alterar o pH da água (GALLÃO, 2006) e sem modificar o seu 

sabor (AMARAL et al., 2006). 

Uma observação importante é que mesmo depois da extração do óleo da semente de 

moringa, o que resta da semente continua como coagulante na serventia de purificação da 

água para o consumo humano (RANGEL, 2011). 

 

 

2.1.14 Uso como Ornamentação 

 

Em alguns países, esta planta é usada apenas para embelezamento dos ambientes e 

serve também como um cercado vivo ou como quebra-vento (JAHN et al., 1986). 

 

 

2.2 IMPORTÂNCIA NUTRICIONAL 

 

 

2.2.1 Importância dos Nutrientes 

 

Os nutrientes são produzidos por nosso organismo, mas não em quantidades 

consideráveis para suprir as insuficiências metabólicas do corpo e, esses nutrientes intitulados 

essenciais, são adquiridos por meio da alimentação (GIUGLIANO, 2000). 

Os nutrientes em nosso organismo têm funções como: liberar energia pelos 

carboidratos e lipídios, crescimento e restauração dos tecidos pelas proteínas e minerais, a 

regulação do metabolismo através das proteínas, vitaminas e minerais, o equilíbrio osmótico e 
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o controle do volume e transporte entre os compartimentos intracelular e extracelular através 

da água e eletrólitos (GIUGLIANO, 2000). 

 

 

2.2.2 Umidade dos Alimentos 

 

O teor de umidade nos alimentos é uma referencia significativa da composição e 

também é um indicador da qualidade dos produtos, devido influenciar diretamente no seu 

armazenamento para não se estragar (VALENTINI et al., 1998; AMOEDO & MURADIAN, 

2002). 

A água livre "não está ligada por forças químicas ou por forças físicas relativamente 

fortes a outras espécies moleculares. Assim, moléculas livres de água são aquelas que estão 

simplesmente adsorvidas sobre ou próximas da superfície de um sólido ou que não estão 

fortemente associadas com outras moléculas em solução" (MITCHELL, 1961). 

A técnica de desidratação é muito antiga e serve para conservar os alimentos, pois a 

água contida influencia na qualidade e durabilidade deles (GREENSMITH, 1998). A retirada 

de umidade do alimento impede o desenvolvimento de microrganismos, prevenindo reações 

bioquímicas, que fazem com que os alimentos se estraguem. Com isso se constituiu um 

importante método para aumentar a vida útil de vários produtos (PARK  et al., 2002). 

Os métodos para determinação da umidade em grãos consistem, normalmente, na 

retirada de água dos alimentos por aquecimento, em que o teor de umidade pode ser calculado 

através da diferença de peso inicial e final das amostras (THIEX & RICHARDSON, 2003; 

MENDONÇA et al., 2007; VUATAZ et al., 2010). 

 

 

2.2.3 Proteínas Alimentares 

 

As proteínas são moléculas formadas por aminoácidos ligados entre si. Esta ligação é 

chamada de ligação peptídica, na qual, os aminoácidos se ligam. O grupo carbonila do 

primeiro aminoácido com o grupo amino do segundo aminoácido se ligam para formar a 

proteína (BOLZAN, 2013). 
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As proteínas exercem um importantíssimo papel na maior parte dos processos 

biológicos, funcionando como enzimas, hormônios, neurotransmissores, transportadores 

através das membranas celulares e outros (ZAIA et al., 1998). 

Os alimentos proteicos completos são os que contêm todos os aminoácidos essenciais 

em quantidade suficiente para suprir as necessidades do organismo. Eles são encontrados nos 

alimentos, na maioria de origem animal; os alimentos proteicos incompletos são os que 

contém insuficiência de um ou mais dos aminoácidos essenciais, são na maioria de origem 

vegetal (PINHEIRO et al, 2005).  

 

 

2.2.4 Lipídeos Alimentares 

 

Os lipídeos são biomoléculas solúveis em solventes orgânicos, constituídas 

essencialmente por carbono, hidrogênio e oxigênio, e alguns grupos contendo fósforo, 

nitrogênio e enxofre. Os lipídeos simples são os ácidos graxos e álcoois; os lipídeos 

compostos são os fosfolipídeos; os derivados são obtidos após a hidrólise dos lipídeos simples 

ou compostos representados por ácidos graxos, glicerol, esteróis, fitoesteróis, vitaminas 

lipossolúveis e pigmentos (ANDRADE, 2006). 

Os lipídeos desempenham a função de moléculas que armazenam energia, em geral na 

forma de gordura e óleo, diferenciando que, à temperatura ambiente, os óleos estão no estado 

físico líquido e as gorduras no estado físico sólido, seus componentes em grande maioria são 

os triglicerídeos, conhecidos como triacilgliceróis, que são ésteres de glicerol, seus 

componentes são em grande maioria os ácidos graxos. Estes triacilgliceróis são óleos de 

origem vegetal e gorduras de origem animal (SOLOMONS & FRYHLE, 2012). 

Os ácidos graxos presentes nos triacilgliceróis podem ser tanto saturados como 

insaturados. O predomínio de tais moléculas no triacilgliceróis faz com que este lipídeo seja 

sólido a temperatura ambiente. As gorduras de origem animal são geralmente ricas em ácidos 

graxos saturados. Os ácidos graxos insaturados geralmente são líquidos a temperatura 

ambiente, destacando-se os óleos de origem vegetal (BRUICE, 2006, COULTATE, 2004). 
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2.2.5 Fibras  

 

Define-se fibras na nutrição como a parte não digerível do alimento vegetal, a qual 

resiste tanto a digestão intestinal quanto a absorção intestinal, mas com fermentação completa 

ou parcial no intestino grosso (DEVRIES, 2003). 

A Comissão em Nutrição e Alimentos para Usos Especiais na Dieta (CODEX) 

conceitua as fibras dietéticas como “polímeros de carboidratos com dez ou mais unidades 

monoméricas, as quais não são hidrolisadas por enzimas endógenas no intestino de seres 

humanos e que pertencem às seguintes categorias: 1) polímeros de carboidratos comestíveis 

inerentes aos alimentos que são consumidos; 2) polímeros de carboidratos que tenham sido 

obtidos a partir de matéria-prima alimentar, por meio de procedimentos enzimáticos, físicos 

ou químicos, os quais tenham mostrado algum efeito fisiológico benéfico à saúde através de 

meios científicos aceitos pelas autoridades competentes, ou 3) polímeros de carboidratos 

sintéticos que tenham mostrado algum efeito fisiológico benéfico à saúde através de meios 

científicos aceitos pelas autoridades competentes” (CUMMINGS et al., 2009). 

Os tipos de fibras alimentares são: polissacarídeos não amido, oligossacarídeos, 

carboidratos análogos (são resistentes à digestão e absorção no intestino delgado de humanos 

com fermentação completa ou parcial no intestino grosso), lignina, substancias associadas aos 

polissacarídeos não amido e, fibras de origem não vegetal (TUNGLAND; MAYER, 2002). 

 

 

2.2.6 Cinzas 

 

As cinzas são os resíduos inorgânicos que restam depois da calcinação da matéria 

orgânica do alimento. A mesma composição mineral nos alimentos nem sempre é igual à das 

cinzas, podendo haver perda por volatilização ou alguma interação entre os constituintes da 

amostra. Quando acontece a queima do alimento, a matéria orgânica se transforma em CO2, 

H2O e NO2, e a cinza é formada, sendo obtido o resíduo inorgânico (CECCHI, 2003). O 

percentual de cinzas nos alimentos varia entre 0,1 e 15%, de acordo com cada alimento ou das 

condições em que este se apresenta (MORETTO, 2008). 

A determinação das cinzas é um indicativo da riqueza em elementos minerais de uma 

amostra. As cinzas de uma material vegetal e animal são o fator inicial para se analisar minerais 

específicos (MORETTO, 2008). 
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2.2.7 Carboidratos 

 

Os carboidratos têm como principal função a de fornecer energia ao organismo e 

outras funções, como poupar a queima de proteínas, com a finalidade energética. Auxiliam na 

oxidação mais eficiente e completa de gorduras com finalidades energéticas, como também na 

absorção do cálcio. Outra função importante é a nutrição das células do sistema nervoso 

central. Fazem parte dos carboidratos a sacarose que é o açúcar de mesa, a frutose que é o 

açúcar das frutas, a glicose que é o açúcar encontrado no sangue e os amidos encontrados nas 

batatas, massas e pães (SILVA, 1981). 

A seletividade dos tipos de carboidratos são importantes, pois pesquisas revelam que o 

consumo de carboidratos complexos possui efeito benéfico para redução de peso, além de 

fornecer energia para o organismo (LIMA et al., 2006). No estudo do perfil de indivíduos com 

diferentes níveis de sobrepeso, observou-se uma redução significativa de peso em indivíduos 

que fizeram dietas com maior volume de carboidratos complexos (que são digeridos 

lentamente pelo organismo, ocasionando aumento pequeno e gradual da glicemia), em 

comparação com os indivíduos que fizeram dietas com energia derivada de carboidratos 

simples (FIORE et al., 2007). 

Os carboidratos possuem efeito sacietógeno maior que os lipídeos, ou seja, alimentos 

com maior índice glicêmico têm mais efeito na saciedade do que os de baixo índice 

glicêmico, devido a maiores concentrações de glicose (BRESSAN et al., 2007).  

 

 

 

2.3 MACRO E MICRONUTRIENTES 

 

 

Os minerais são elementos inorgânicos amplamente distribuídos na natureza e que 

possuem funções metabólicas que abrangem ativação, controle, transporte e regulação 

(LOBO; TRAMONTE, 2004). 
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2.3.1 Cálcio 

 

O cálcio tem relação direta com a formação tanto dos ossos como dos dentes, 

participando também do crescimento (TEIXEIRA NETO, 2003).  

É um metal que reage com o oxigênio do ar e com a água. Na natureza ele nunca foi 

achado isolado, como metal, sendo encontrado principalmente como constituinte de rochas, 

como calcários, como a mármore, gipsita e fluorita. A apatita, um fluorfosfato de cálcio, é um 

outro minério de cálcio bastante comum. Ocorre também em dentes, nas cascas de ovos, em 

pérolas e nas conchas de muitos animais marinhos (PEIXOTO, 2004). 

Esse mineral é estudado como fator na dieta agindo na minimização de riscos de 

doenças degenerativas. A ingestão inadequada ou a baixa absorção do cálcio é característica 

de uma das várias causas da redução da massa óssea e risco de osteoporose (HAMET, 1995; 

McCARRON, 1997; KWOK et al., 2003; EILAT-ADAR et al., 2005).  

 

 

2.3.2 Cobalto 

 

O cobalto é um componente crucial da vitamina B12 que se requer para a síntese de 

células vermelhas e para prevenir a anemia perniciosa (doença autoimune que leva a redução 

de glóbulos vermelhos por deficiência de absorção da vitamina B12 no intestino delgado). A 

falta de cobalto pode causar anemia, perda de peso e retardo do crescimento. Na forma de sal, 

o cobalto é bem absorvido por via oral, principalmente no jejum (CASARETT; DOULL´S, 

2001). 

Existe uma maior atenção na vitamina B12 principalmente nas dietas padrão, ou seja, 

na alimentação consumida normalmente e diariamente com vegetais, devido este composto só 

ser encontrado em carnes e derivados animais (MEDEIROS, 2013). 

 

 

2.3.3 Cobre 

 

O cobre é encontrado nos seres humanos distribuído em todo o organismo, mas está 

em maior ocorrência nos órgãos que realizam intensa atividade metabólica, tais como fígado e 
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rins. O cobre tem muitas funções, mas as principais são a prevenção da anemia, doenças 

ósseas, danos celulares e outras mais (RODRIGUES et al, 2012). 

Sua importância biológica se dá pela sua participação na composição de uma grande 

quantidade de proteínas e enzimas, realizando funções indispensáveis em vários processos 

bioquímicos, entre elas estão o transporte de elétrons; metabolismo do oxigênio; ativação do 

oxigênio para oxidações de substratos como fenóis (RODRIGUES et al, 2012). 

 

 

 

2.3.4 Cromo 

 

Os compostos contendo cromo são encontrados na natureza em rochas, solos, poeiras, 

névoas vulcânicas, água, plantas e animais (COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE 

SÃO PAULO, 2012). 

O cromo tem uma relação com o metabolismo da glicose, possivelmente como co-

fator da insulina. Componente do fator de tolerância a glicose, que constitui o complexo 

contendo Cr
3+

 em associação com os aminoácidos, glicina, cisteína e ácido glutâmico. 

O cromo proporciona várias perturbações como a intolerância a glicose, resistência 

relativo à insulina e aumento da insulina circulante, neuropatia periférica, encefalopatia 

metabólica, perda de peso, liberação de ácidos graxos livres prejudicada, hiperlipidemia, reduz o  

quociente respiratório, elevação do cromo sanguíneo faz aumentar o metabolismo da glicose, 

hiperglicemia no jejum e glicosúria (presença de glicose na urina).  

As manifestações de deficiência são causadas por queimaduras, trauma, administração de 

insulina e o exercício, as quais aumentam a excreção urinaria de cromo, doença coronariana e 

dependência de insulina na gravidez (FRANCO, 2008). 

 

 

2.3.5 Ferro 

 

A hemoglobina é a responsável pelo transporte de oxigênio dos pulmões aos tecidos 

celulares, onde ocorre a queima da glicose. Isso ocorre devido o ferro da hemoglobina se 

combinar com o oxigênio possibilitando o seu transporte até as células, que tem bastante gás 

carbônico e, com isso, ocorre à troca do oxigênio por gás carbônico. A partir desse ponto, a 
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hemoglobina passa a transportar gás carbônico até os pulmões, onde encontra novamente uma 

região rica em oxigênio, liberando assim o CO2 (MEDEIROS, 2010). 

 

 

2.3.6 Magnésio 

 

O magnésio é um macromineral e o segundo maior íon de carga positiva contido 

dentro da célula, o mais abundante no corpo. O plasma contém em média a metade do 

magnésio livre. Um terço do magnésio está ligado à albumina e o restante está ligado ao 

citrato, fosfato ou outros ânions. Ele participa de reações enzimáticas para estabilizar a 

estrutura da adenosina trifosfato, atuando na síntese dos ácidos graxos, proteínas e 

fosforilação da glicose, desempenhando um papel na transmissão de atividade neuromuscular 

em conjunto com o cálcio (ANDERSON, 2005; BARAN, 1995). 

A deficiência pode ocorrer devido à diminuição da ingestão, mal absorção, 

desidratação por diarreia e vômitos. A deficiência de magnésio no sangue na má nutrição 

calórico-proteica encontra-se bem documentada. Durante os períodos de rápido crescimento, em 

recém-nascidos e crianças, a deficiência de magnésio no sangue tem sido associada à baixa 

ingestão ou perdas excessivas de magnésio, e a baixa concentração plasmática de magnésio em 

recém-nascidos pode ser devida à ingestão de leite de vaca ou farinhas artificiais com alto teor de 

fosfato (FRANCO, 2008). 

 

 

2.3.7 Manganês 

 

O manganês está contido em todos os organismos vivos, sendo co-fator de diversas 

reações enzimáticas, em particular nas que envolvem fosforilação, colesterol e síntese de 

ácidos graxos. Em média 5% do manganês ingerido é absorvido por via gastrintestinal. 

Depois de absorvido é distribuído por todo o organismo anexado à proteína plasmática B1-

globulina. O manganês encontra-se concentrado na mitocôndria e em tecidos cheios dessa 

organela. A excreção ocorre principalmente pelas fezes, caso não ocorra, pode ser reabsorvido 

no intestino (CASARETT; DOULL´S, 2001, SEIZE OGA, 2003). 

A deficiência de manganês causa o enfraquecimento ósseo, degeneração de ovários ou 

testículos entre outros efeitos (MASSARO, 1997, SEIZE OGA, 2003). 
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2.3.8 Molibdênio  

 

O molibdênio encontra-se no organismo humano numa quantidade mínima sob forma 

limitada como co-fator essencial de enzimas envolvidas em reações de oxidação e redução. 

Ele também catalisa a conversão do ferro +3 para o Ferro +2. A ingestão de grandes 

quantidades de molibdênio e sulfato na alimentação faz com que a absorção do cobre seja 

reduzida (FRANCO, 2008). 

O molibdênio é considerado um elemento fundamental tanto para seres humanos 

quanto para os animais, pois a deficiência dele em crianças ocasiona distúrbios neurológicos, 

deslocamento da retina e anormalidades nos metabolismos urinários. Já em adultos ocasiona 

desorientação, náuseas, vômitos, edema generalizado e coma (WHO, 2011). 

 

 

2.3.9 Níquel 

 

O níquel é um elemento que age como co-fator ou componente das estruturas de 

metaloenzimas específicas. O níquel em experiências feitas em animais mostrou-se 

importante para o crescimento e reprodução, para o metabolismo do ferro e do zinco, e a 

hematopoese (processo de renovação celular do sangue por meio de processos mitóticos, pois 

estas células possuem vida muito curta). 

A falta deste elemento pode trazer diminuição da atividade de algumas enzimas 

hepáticas causando uremia crônica, psoríase e cirrose hepática. Sua toxidade pode causar 

algumas reações alérgicas como asma, dermatite, por ingestão oral a indivíduos sensíveis ao 

metal (FRANCO, 2008).  

 

 

2.3.10 Potássio 

 

O potássio é um elemento químico fundamental na vida vegetal e animal. É absorvido 

pelas plantas do solo na forma de tartaratos e de oxalatos, sendo convertidos em carbonatos, 

quando as plantas são queimadas. Nos seres humanos, os cátions do potássio e de sódio atuam 

juntos nas membranas celulares na transmissão de impulsos eletroquímicos nos nervos e 

fibras musculares e no balanceamento da atividade de alimentação e remoção de subprodutos, 



 

37 
 

nas células. Tanto o excesso quanto a deficiência do potássio nos organismos podem ser 

fatais, mas a existência de potássio nos solos já assegura a mínima necessidade requerida na 

nossa alimentação (PEIXOTO, 2004). 

 

 

 

2.3.11 Selênio 

 

 

O selênio é encontrado na natureza e em sistemas biológicos, como selenato, selenito, 

selênio elementar e seleneto, este metal é indispensável aos animais e está presente em  

alimentos como leite, frutas, sementes e carnes. Sua concentração vai depender de cada 

alimento (MASSARO, 1997). 

O selênio está relacionado com várias enzimas de caráter antioxidante e sua 

deficiência pode causar o hipotireoidismo e diminuição da atividade do sistema antioxidante, 

cardiomiopatia, esterilidade e infecções (CASARETT; DOULLS´S, 2001). 

 

 

2.3.12 Silício  

 

O silício é um oligoelemento essencial para animais e para os seres humanos. Os 

teores mais altos de silício ocorrem no tecido conjuntivo, responsável por estabelecer e 

manter a forma do corpo, além de fazer a ligação com outros tecidos e preencher espaços. 

Está presente em quantidade significativa na aorta, traqueia, tendões, ossos, pele, glândulas, 

fígado, coração, músculos, pulmões e baço. Em quantidades ponderais, o silício promove a 

biossíntese de colágeno, a calcificação dos tecidos ósseos, a formação de pelos e unhas (e nos 

animais, também lã e chifres). A carência de silício pode levar à debilidade dos tendões, 

ossos, pele, pelos e unhas, além de predispor a doenças esclerosantes, como artrose e 

arterioesclerose (ANTUNES, 2013). 
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2.3.13 Sódio 

 

A principal fonte de sódio em nossa alimentação é o sal comum, que contém 40% de 

sódio e é empregado, rotineiramente, em nossas cozinhas, para o processamento dos 

alimentos e, em nossa mesa (COSTA E MACHADO, 2010). 

O sódio é um elemento crucial por ter uma essencial função em conjunto com o 

potássio e o cloreto de manter um equilíbrio eletrolítico adequado de fluidos no organismo 

humano. A grande quantidade de sódio no organismo leva à acumulação de líquido, gerando 

um acréscimo no volume de sangue, como consequência, há um aumento da pressão 

sanguínea e com isso, provoca uma sobrecarga no coração, resultando em alguns problemas 

circulatórios (ASSIS et al., 2008). 

 

 

2.3.14 Zinco 

 

O zinco é encontrado em várias metaloenzimas, e diversas enzimas são ativadas pelo 

seu cátion. Ele está relacionado com a estabilidade dos constituintes tanto da estrutura celular 

quanto das membranas e também faz parte das reações de síntese e degradação dos 

carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. É absorvido no intestino delgado por 

transporte ativo. Está disponível por influência da presença de substancias que mudem a 

solubilidade e disponibilidade no sítio de absorção (ANDERSON, 2005; BARAN, 1995; 

SHILS; OLSON; SHIKE, 1994). 

 

 

2.4 MÉTODOS ESPECTROSCÓPICOS  

 

2.4.1 Espectrometria de emissão óptica com plasma acoplado indutivamente (ICP-OES) 

 

O ICP é uma fonte de atomização, ionização e excitação de grande eficiência podendo 

excitar por processos de colisão e transferência de energia os elementos mais resistentes, 

desfazendo e atomizando com facilidade óxidos e carbetos estáveis, devido às elevadas 

temperaturas alcançadas que variam entre 6.000 e 10.000 K. O ICP é muitíssimo estável 

quando se nebuliza soluções aquosas ou ácidas em sua parte interna, permitindo uma aceitável 
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carga de material orgânico, mas se a potência do plasma e o procedimento de introdução da 

amostra são adequadamente aprimorados. O processo de emissão, onde os átomos ou íons 

excitados retornam para o estado fundamental, é simultâneo para todos os analitos na amostra, 

pois a técnica de ICP-OES permite determinar de forma multielementar simultânea ou em 

sequencia rápida, dependendo do tipo de espectrômetro utilizado e do desempenho do sistema 

de aquisição de dados (SOUZA, 2003). 

Uma característica importante da técnica do ICP-OES é sua faixa linear dinâmica que 

conforme o elemento, pode variar em torno de 4 e 6 ordens de grandeza, significantemente 

maior que as faixas observadas na técnica de espectrometria de absorção atômica que varia 

entre 2 e 3 ordens de grandeza e com apenas uma curva analítica pode-se cobrir uma ampla 

faixa de concentração para análise de amostras com variadas concentrações de analitos 

(LUKAS, 1993). Podendo assim, com apenas uma curva analítica, cobrir uma faixa necessária 

para a análise de amostras com variadas concentrações de analitos. A precisão desta técnica 

está em torno de 1% (SOUZA, 2003). A Figura 2.6 apresenta a sequência de procedimentos 

para a determinação de metais por ICP-OES. 

 

Figura 2.6 - Determinação de metais por ICP-OES  
 

 

FONTE: http://www.rohs-cmet.in/content/icp-oes 
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2.4.2 Infravermelho por transformada de Fourier (FT-IR) 

 

 

A técnica de infravermelho é muito usada para identificar e quantificar compostos 

orgânicos, tendo a capacidade de determinar a pureza de uma substância e observar os 

processos reacionais de separação (LOPES; FASCIO, 2004). 

A energia que uma molécula contém está dividida em energia vibracional, que é 

devido ao movimento relativo de átomos ou grupos de átomos constituintes da molécula; 

energia rotacional, que é devido à rotação da molécula em torno de um eixo e a energia 

eletrônica que é produzida pela configuração de elétrons na molécula. No infravermelho 

médio acontece apenas transições de energia vibracional, que são induzidas pela radiação 

infravermelha que compreendem estiramentos e tensionamentos de ligações inter-atômicas e 

modificações de ângulos de ligações (FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 2010). 

Os espectrofotômetros usados para obtenção de espectros nas regiões do 

infravermelho próximo e médio compõem-se de uma fonte de luz, monocromador ou 

interferômetro e detector, que permite obter os espectros entre 750 a 2500 nm (13300 a 400 

cm
-1

). Os espectrofotômetros de infravermelho médio utilizam-se de um interferômetro ao 

invés do monocromador e a radiação policromática reflete sob a amostra e o espectros são 

obtidos no controle da frequência com a assistência da transformada de Fourier. Células de 

transmissão, acessórios para reflexão difusa e reflexão total atenuada são os mais comuns para 

a aquisição dos espectros (FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 2010).  
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Figura 2.7 - Análise por FTIR-ATR.  

 

FONTE: http://pubs.rsc.org/services/images/RSCpubs.ePlatform.Service.FreeContent.Image 

Service.svc/ImageService/Articleimage/2011/CP/c1cp21980d/c1cp21980d-s1.gif 

 

 

 

Figura 2.8 – Princípio do FTIR-ATR. 
 

 

 

 

 

Na figura 3.9 está uma representação da passagem do feixe de luz infravermelho pelo 

amostra/elemento de reflexão interna. O feixe de luz incide em um ângulo não perpendicular 

em relação ao elemento de reflexão interna, que possibilita a penetração da luz pela superfície 

do elemento de reflexão e amostra a uma curta distância, com isso, ocorrem inúmeras 

reflexões internas no elemento de reflexão até que o sinal infravermelho atinja o fim da 
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superfície, encaminhado a um detector apropriado. Assim o espectro de absorção da amostra 

em contato com o elemento de reflexão pode ser obtido e vai variar conforme os seguintes 

parâmetros: ângulo de incidência, índice de refração dos materiais do elemento de reflexão 

interna e da amostra. 

 

 

2.5 MÉTODOS TÉRMICOS 

 

 

2.5.1 Termogravimetria (TG) 

 

Foram vários anos de muitos estudos para se ter um entendimento detalhado sobre as 

alterações que o aumento da temperatura pode causar na massa das substâncias, estabelecendo 

uma faixa de temperatura no inicio da decomposição e segue o andamento das reações de 

desidratação, oxidação, decomposição, entre outros (IONASHIRO, 2004), aparecendo assim a 

termogravimetria, que é a técnica de análise térmica em que a variação de massa da amostra é 

determinada como uma função da temperatura, ou tempo de aquecimento, utilizando um 

programa controlado de temperatura (FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 2010). 

Os métodos termogravimétricos podem ser tanto isotérmico, não-isotérmico, e quase-

isotérmico, onde o isotérmico ocorre quando a variação de massa da amostra é registrada em 

função do tempo, mantendo-se a temperatura constante; o não-isotérmico, a perda de massa é 

registrada initerruptamente à medida que a temperatura aumenta a uma razão constante ou 

linear; e quase-isotérmica ocorre quando a amostra começa a perder massa, a temperatura é 

mantida constante até que a massa se estabilize. Quando isto ocorre, o aquecimento é 

retomado, e o processo pode se repetir em cada etapa da decomposição térmica (LOPES, 

2005). 

A temperatura inicial de decomposição da amostra é a temperatura em que a variação 

de massa acumulada atinge o valor que a termobalança tem a capacidade de detectar. Já a 

temperatura final de decomposição da amostra é a temperatura na qual a variação de massa 

acumulada atinge seu valor máximo de degradação, correspondendo ao término da reação. A 

diferença entre essas duas temperaturas é conhecida como intervalo da reação (GIOLITO e 

IONASHIRO, 1980). 
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A temperatura inicial na qual começa a perda de massa é a temperatura inicial do 

fenômeno, isto é, o ponto onde a amostra deixou de ser estável termicamente e começa a 

liberação das substâncias voláteis. A temperatura on set está relacionada com o início 

extrapolado do fenômeno térmico, pois, na prática, usa-se nas análises de curvas, pois é mais 

fácil de ser determinada que a temperatura inicial. A temperatura máxima é o momento em 

que a massa está mudando mais depressa. A temperatura final mostra o fim da etapa de perda 

de massa e a temperatura end set será o fim do fenômeno térmico extrapolado (MATOS et al., 

2009). 

 

 

2.5.2 Termogravimetria Derivada (DTG) 

 

Um dado importante obtido através da curva TG é a curva termogravimétrica 

derivada. A DTG expressa a derivada primeira da variação de massa em relação ao tempo 

(dm/dt), sendo registrada em função do tempo ou temperatura. Na curva DTG são obtidos 

picos cujas áreas são proporcionais a variação de massa da amostra, apresentando 

informações mais facilmente visualizadas (como eventos sobrepostos) que em uma curva TG 

(MATOS et al., 2009) 

 

 

2.5.3 Calorimetria Exploratória Derivada (DSC) 

  

 É uma técnica que se mede a diferença de energia fornecida à amostra e a um material 

de referência, termicamente inerte, em função da temperatura enquanto a substância e o 

material de referência são submetidos a uma programação controlada de temperatura 

(IONASHIRO, 2004). 

 Existem dois tipos de DSC, a de fluxo de calor e a de compensação de potência. Na 

DSC de fluxo de calor a amostra e a referência são colocadas em cápsulas idênticas, que se 

alojam em um disco termoelétrico e são aquecidas por uma mesma fonte de calor. A 

transferência de calor que ocorre do disco para as cápsulas é controlada por meio de 

termopares conectados ao disco. A variação da temperatura, em um dado momento, é 

proporcional à variação da entalpia, à capacidade calorífica e à resistência térmica total ao 

fluxo de calor (JUNIOR, 2004). 
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 Na DSC de compensação de potência, um calorímetro mede diretamente a energia 

envolvida nos eventos térmicos e a amostra e a referência sofre resfriamento ou aquecimento 

em fornos idêntico, mas separados, em condições sempre isotérmicas. Quando a amostra sofre 

alteração temperatura (evento endotérmico ou exotérmico) os termopares detectam esta 

diferença entre ela e a referência e o equipamento, automaticamente, modifica a potência de 

entrada de um dos fornos de modo a igualar a temperatura de ambos (JUNIOR, 2004). 

 Quando uma amostra sofre algum tipo de mudança de estado físico ou químico, ocorre 

a liberação ou absorção de calor. A DSC mede as variações de energia térmica para manter 

em equilíbrio as temperaturas das amostras e do material de referencia, durante o evento 

térmico (SOUZA, 2011). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 MATERIAIS 

 

3.1.1 amostras 

 

As amostras foram colhidas no mês de março de 2016. Sendo uma parte colhida no 

Campus de Macaíba (CM), na área da Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ), a segunda foi 

realizada no Campus Central (CC), na área da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN). 

Tabela 1-Classificação das amostras da moringa oleífera Lam. 

Tabela 3.1 – classificação das amostras da Moringa Oleífera Lam. 

Classificação Origem/Coleta Amostra 

S-CC Campus Central (UFRN) Sementes 

S-CM Campus Macaíba (EAJ) Sementes 

EN-CC Campus Central (UFRN) Endocarpo 

EN-CM Campus Macaíba (EAJ) Endocarpo  

EX-CC Campus Central (UFRN) Exocarpo  

EX-CM Campus Macaíba (EAJ) Exocarpo  

Fonte: O Autor 

 

Foram colhidas as vagens da moringa das árvores da Escola Agrícola de Jundiaí e da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Depois foram separadas as sementes e retirada 

as alas (popularizado como asinhas) que elas contém. Foi feita a secagem e após esse 

procedimento, as sementes foram pulverizadas com gral e pistilo de porcelana, e peneiradas 

em peneiras granulométricas de 28 mesh, obtendo-se uma amostra com granulometria menor 

que 28 mesh para a homogeneização das amostras. A casca tem a parede externa escura 

(amarronzada) e a interna clara (amarelada). Foi separada a parede interna (endocarpo) da 

externa (exocarpo), feito a secagem e em seguida as partes internas e externas foram 

pulverizadas em um moinho de facas e peneiradas, para homogeneizar as amostras, e estas 

foram as partes usadas nas análises. 
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3.1.2 Reagentes 

 

Tabela 2-Lista de reagentes utilizados neste trabalho. 

Tabela 3.2 – Lista de reagentes utilizados neste trabalho 

REAGENTE 

ANALÍTICO 

(P.A.) 

FÓRMULA 

MOLECULAR 
FABRICANTE 

PESO 

MOLECULAR 

(g/mol) 

PESO 

LÍQUIDO 

Ácido bórico     H3BO3 VETEC 61,83 500 g 

Ácido clorídrico HCl PROQUÍMICOS 36,46 1000 mL 

Ácido sulfúrico H2SO4 VETEC 98,08 1L=1,84kg 

Azul de metileno C16H18N3SCl.3H2O QUIM.MODER 373,92 25 g 

Éter etílico C4H10O VETEC 74,12 1L=0,71kg 

Hidróxido de sódio NaOH ALPHATEC 40,00 500g 

Vermelho de metila C15H15N3O2 QUIM.MODER. 269,30 25g 

Fonte: O Autor 

 

3.1.3 Equipamentos 

 

 

Tabela 3-Lista de equipamentos utilizados neste trabalho. 

Tabela 3.3 – Lista de equipamentos utilizados neste trabalho 

EQUIPAMENTOS MARCA MODELO 

Agitador magnético Stirrer 78HW - 1 

Balança analítica Tecnal B-tec-210A 

Bloco digestor Steck SD 2P C10 

Destilador de nitrogênio Tecnal SL-74 

Determinador de Fibra Bruta Grupo lucadema NL 61/02 

Estufa c/ circulação forçada de ar Quimis q-314M243 

Extrator de lipídios Marconi MA 044/5/50 

FT-IR Shimadzu IRAffinity - 1 

ICP-OES Thermo Analítica Icap 6300 

Mufla EDG EDG 3P-5 

Moinho de facas tipo Willye Fortinox Star ft 50 

TG/DSC TA Instruments SDTQ600 

Fonte: O Autor 
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3.1.4 Outros materiais 

 

Outros materiais utilizados nesta pesquisa foram: almofariz, balões volumétricos, 

bastão de vidro, béqueres, bico de Bunsen, buretas, cadinhos de porcelana, capela, cápsulas de 

porcelana, dessecadores, erlenmeyers, espátulas, funil do tipo analítico, máquina seladora, 

papel filtro, papel filme, papel manteiga, pipetas graduadas, pissetas, placas de Petri, tripé, 

tela de amianto, tubos para digestão. 

 

 

 

3.2 MÉTODOS 

 

Todas as análises destes procedimentos foram feitas em triplicatas, realizadas as 

médias, desvio padrão e o coeficiente de variação, na qual todos os resultados tiveram o valor 

abaixo de 30% que indica uma variação média de dispersão dos dados. Os teores de cinzas, 

proteínas, gorduras, carboidratos e fibras foram calculados tanto com a amostra seca (sem 

umidade) como em in natura (com umidade). 

Os métodos utilizados na determinação de: umidade, cinzas, proteínas, gorduras, 

carboidratos e fibras foram de acordo com as Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz, 

com uma pequena extensão dos procedimentos experimentais para obter-se melhores 

resultados. 

As análises dos metais (Ca, Co, Cu, Cr, Fe, Mg, Mn, Mo, Ni, K, Se, Si, Na e Zn) 

foram feitas pelo método de espectrometria de emissão óptica com fonte de Plasma Acoplado 

Indutivamente (ICP-OES). 

Foram realizadas também as análises pelo infravermelho por transformada de Fourier - 

reflectância total atenuada (FTIR-ATR) e análise termogravimétrica (TG). 
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Os procedimentos experimentais do trabalho são apresentados esquematicamente no 

fluxograma da Figura 3.1. 

 

 

 

Figura 3.1 – Fluxograma das atividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O Autor. 

 

 

 

3.2.1 Determinação de umidade 

 

Para a determinação de umidade, pesou-se entre 5 e 10 gramas da amostra, em 

cápsulas de porcelana previamente taradas, e aquecidas durante 6 horas, em estufa, a 105 °C, 

resfriadas em dessecador até a temperatura ambiente e pesadas em uma balança analítica. Esta 
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operação foi repetida até que a massa da amostra seja constante. A Figura 3.2 apresenta a 

sequencia de procedimentos para a determinação da umidade.  

 

 

Figura 3.2 - procedimento experimental para análise de umidade.  
 

 

Fonte: O Autor. 

 

 

Os procedimentos realizados de secagem da amostra até a pesagem da cápsula com a 

amostra seca foram repetidos até que a massa pesada tornou-se constante. Os cálculos da 

umidade foram feitos usando a Equação 3.1. 

  

 

    ( 
  

  
 )                                                                                                 Eq. 3.1 

 

 

Em que: Tu = teor de umidade em percentual; Pu = massa em gramas de umidade e Pa = massa 

da amostra em gramas 
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3.2.2 Determinação de cinzas 

 

Na determinação de cinzas, primeiramente colocou-se os cadinhos limpos, secos e 

identificados, na mufla por 30 minutos, a 550 °C, armazenados em dessecador até estabilizar 

sua massa à temperatura ambiente, e pesado em balança analítica. Após a estabilização foram 

pesadas 10 gramas de cada amostra e carbonizadas com o auxílio do bico de Bunsen até que 

parasse de sair fumaça da amostra. Após isso, os cadinhos, contendo as cinzas, foram levados 

a mufla por 4 horas a 550 °C e armazenados em dessecador até temperatura ambiente e 

pesados novamente. Depois este procedimento foi repetido, ficando apenas 1 hora na mufla, a 

550 °C, até haver a estabilização da massa das cinzas. A Figura 3.3 apresenta a sequencia de 

procedimentos para a determinação de cinzas. 

 

 

Figura 3.3 - procedimento experimental para análise de cinzas. 
 

 

Fonte: O Autor. 

 

 

Os procedimentos realizados de calcinação da amostra até a pesagem do cadinho com 

as cinzas da amostra foram repetidos até que a massa pesada fosse constante. Os cálculos das 

cinzas foram feitos usando a Equação 3.2. 
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    ( 
  

  
 )                                                                                                     Eq. 3.2 

 

 

Em que: Tc = teor de cinzas em percentual; Pc = massa em gramas de cinzas e Pa é a massa da 

amostra em gramas. 

 

 

 

3.2.3 Determinação de proteína 

 

 

Na determinação de proteínas, foi pesado 0,1 grama da amostra em papel manteiga 

junto a 2,05 gramas da mistura catalítica (2,0 g de sulfato de sódio com 0,5 gramas de sulfato 

de cobre). Transferiu-se para o tubo de digestão e foram adicionados 4 mL de ácido sulfúrico 

concentrado. Essa mistura foi mantida em um bloco digestor por 4 horas, a 350 °C, no qual, a 

mistura tornou-se límpida e de cor azul clara. Depois disso, cada tubo foi transferido para o 

destilador de Kjeldahl, onde foram adicionados 20 mL de solução de hidróxido de sódio a 40 

%. Essa mistura entrou em ebulição realizando a destilação da amônia formada, que era 

coletada em frasco de Erlenmeyer, já contendo 10 mL da solução de ácido bórico saturada, 

junto a 3 gotas do indicador (mistura de azul de metileno e vermelho de metila na proporção 

de 2:1). Após isso, a solução obtida neste Erlenmeyer foi titulada com a solução padrão de 

ácido clorídrico 0,1028 mol L
-1

. A Figura 3.4 apresenta a sequencia de procedimentos para a 

determinação de proteínas.  
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Figura 3.4 - Procedimento experimental para análise de proteínas.  
 

 
 

Fonte: O Autor. 

 

 

 

 
 

 

Para o cálculo do teor de proteínas utilizou-se a Equação 3.3. 

 

    (
                         

  
)                                                                Eq. 3.3 

 

Em que: Tp = teor de proteínas em percentual; VHCl = volume da solução de ácido clorídrico 

usado na titulação; MHCl = concentração do ácido clorídrico padrão; MMN = massa molar do 
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nitrogênio; fc = fator de correção considerando o conteúdo de nitrogênio na proteína e Pa é a 

massa da amostra em gramas. 

 

 

3.2.4 Determinação de lipídeos 

 

Na determinação de lipídeos, foram pesados 2,5 gramas da amostra seca em papel 

manteiga e transferido para o papel toalha com formato de tubo para encaixar-se nos 

cartuchos de metais que foram colocados no equipamento extrator de lipídeos e gorduras. 

Depois foram acoplados os tubos reboiler (tubo largo com fundo chato e boca esmerilhada), 

com 80 mL de éter etílico no extrator tipo Soxhlet. Após isso, o equipamento foi iniciado e 

aferido para se manter a temperatura de 75 °C, durante 4 horas. Terminado este tempo a esta 

temperatura, foram retirados os tubos reboiler com os lipídeos e colocado na estufa a 105 °C 

para evaporação do solvente (éter etílico) residual, por cerca de uma hora. Em seguida foi 

retirado e colocado em dessecador até temperatura ambiente. Este procedimento foi repetido 

até alcançar a massa constante. A Figura 3.5 apresenta a sequencia de procedimentos para a 

determinação de lipídeos.  

 

 

Figura 3.5 - procedimento experimental para análise de lipídeos.  
 

 

Fonte: O Autor. 
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Os procedimentos realizados de secagem da amostra até a pesagem do tubo reboiler 

com a amostra seca foram repetidos até que a massa pesada fosse constante. Os cálculos do 

teor de lipídeos foram feitos usando a Equação 3.4. 

 

 

    ( 
  

  
 )                                                                                                 Eq. 3.4 

  

 

Em que: Tg = teor de gordura em percentual; Pg = massa em gramas de gordura e Pa é massa 

da amostra em gramas. 

 

 

3.2.5 Determinação de fibras 

 

Na determinação de fibras, foram confeccionado saquinhos de TNT (Tecido Não 

Tecido), no qual, foi colocado 0,1 gramas da amostra, que foi desengordurada pela extração 

de lipídeos, e após a colocação da amostra no saquinho, realizada a pesagem da amostra junto 

com saquinho já vedado. Após essa preparação, foi colocado nos pratos de metal do 

equipamento, previamente identificados com as amostras. 

A câmera de digestão do equipamento foi lavada e preenchida com água destilada com 

uma média de 2,5 litros. Após isso, foram colocados os pratos com as amostras, ligado e 

mantido por 2 horas a uma temperatura de 100 °C. 

Após este tempo, o equipamento foi desligado, retirado os pratos de metais com as 

amostras e transferidas para placas de Petri previamente limpas, secas, pesadas e 

identificadas. 

Depois, as placas de Petri com as amostras foram levadas para secar na estufa, a 105 

°C por 2 horas e armazenadas no dessecador para esfriar a temperatura ambiente e para 

posterior pesagem. Em seguida, este procedimento foi repetido até a massa constante. A 

Figura 3.6 apresenta a sequencia de procedimentos para a determinação de fibras.  
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Figura 3.6 - Procedimento experimental para análise de fibras. 
 

 

Fonte: O Autor. 

 

 

Os procedimentos realizados de secagem da amostra até a pesagem do saquinho com a 

amostra seca foram repetidos até que a massa pesada fosse constante. Os cálculos para a 

determinação do teor de fibras foram feitos usando a equação 3.5. 

 

 

    ( 
  

  
 )                                                                                                 Eq. 3.5 

 

 

Em que: Tf = teor de fibras em percentual; Pf = massa em gramas de fibras e Pa = 

massa da amostra em gramas. 
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3.2.6 Determinação de carboidratos 

 

A determinação do teor de carboidratos foi feita pela diferença do valor 100 que é a 

porcentagem total subtraída do somatório dos valores percentuais já obtidos de umidade, 

cinzas, lipídios e proteínas. Os cálculos para a determinação do teor de carboidratos foram 

feitos usando a equação 3.6. 

. 

          (              )                                           Eq. 3.6 
 

Em que: Tcarb = teor de carboidratos em percentual; Tu = teor de umidade em percentual; Tc = 

teor de cinzas em percentual; Tg = teor de gorduras em percentual e Tp = teor de proteínas em 

percentual. 

 

 

3.2.7 Determinação de metais por ICP-OES 

 

Na determinação de metais foram utilizadas as cinzas obtidas na calcinação em mufla 

a 550 °C. Essas cinzas foram dissolvidas em ácido nítrico a 10% e filtrada para um balão de 

100 mL, completando seu volume com água destilada. Esta solução foi usada para a análise 

de ICP-OES.  

A solução foi sugada por uma bomba do equipamento, borrifada com ajuda do gás 

argônio e nebulizada até o plasma, com isso, a energia do plasma faz com que os elementos 

componentes (átomos) sejam excitados. Quando os átomos excitados retornam à posição de 

baixa energia, os raios de emissão (raios espectrais) são liberados e os raios de emissão que 

correspondem ao comprimento de onda do fóton são medidos. O tipo de elemento é 

determinado com base na posição dos raios de fótons e o conteúdo de cada elemento é 

determinado com base na intensidade dos raios. 

Neste método foram obtidas as concentrações em mg L
-1

 dos elementos: cálcio, 

cobalto, cobre, cromo, ferro, magnésio, manganês, molibdênio, níquel, potássio, selênio e 

sódio. 

Como o ICP-OES forneceu a concentração em ppm (mg L
-1

), então  se obteve a massa 

dos metais em miligrama, pela fórmula: 
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Após isso, calculou-se o teor de cada mineral obtido utilizando a equação 3.6. 

 

    ( 
  

  
 )                                                                                                Eq. 3.6 

 

Onde: Tm  = teor de mineral em (mg/100g); Pm = massa em miligramas de mineral e Pa é a 

massa da amostra em gramas. 

 

 

 

3.2.8 Análise por FTIR-ATR 

 

 

A análise por infravermelho médio foi realizada por reflectância total atenuada, onde o 

método se utiliza de um cristal de elevado índice de refração (ZnSe, Ge ou diamante). A 

amostra é colocada em contato com o cristal, e a fonte de luz infravermelha modulada de um 

interferómetro FT-IR é deixado a entrar no cristal. A luz penetra na amostra através de uma 

“onda evanescente” (onda de curta duração). As frequências específicas da radiação de 

entrada, que correspondem às frequências vibracionais fundamentais e aos tons de vibração 

do material de amostra, são absorvidas e o resto da luz é refletido através do cristal e para um 

detector. Com isso é obtido um espectro. 

As análises de FTIR-ATR foram feitas no equipamento que possui as seguintes 

especificações: Espectrômetro de infravermelho por transformada de Fourier, modelo: 

IRAffinity - 1, fabricado por  Shimadzu; acoplado a um modulo HATR MIRacle com prisma 

de ZnSe, fabricado pela PIKE technologies. Os espectros foram obtidos sob as seguintes 

condições: número de scans: 32; faixa: 700 – 4000 cm
-1

; resolução: 4 cm
-1

. 
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3.2.9 Termogravimetria / Termogravimetria Derivada / Calorimetria Exploratória 

Diferencial (TG / DTG / DSC) . 

 

 

Figura 3.7 - Análise por TG / DTG / DSC. 

 

Fonte: O Autor. 

 

 

Na análise termogravimétrica, primeiro foi realizada a limpeza e calibração do 

equipamento para ter a certeza que o equipamento estava com seu funcionamento dentro da 

normalidade. Após isso, foi colocada a amostra num dos cadinhos, enquanto que o outro ficou 

vazio e ambos foram colocados na termobalança localizada dentro do forno, o forno foi 

fechado e a amostra foi pesada. Após isso, abriu-se a válvula do gás (ar sintético) e deu-se 

início às corridas com as amostras. 

Na análise por TG é medido a variação de massa de uma amostra em uma determinada 

faixa de temperatura sob uma atmosfera controlada. A substância é submetida a uma 

programação de variação de temperatura nos gerando um gráfico em função da massa e 

temperatura. 

Na análise por DSC se monitorou a variação de energia entre uma amostra e uma 

referência durante o processo de aquecimento ou resfriamento. Não havendo nenhum 

fenômeno físico ou químico com a amostra, foi observada uma reta, o que acontece na 

referência. Havendo uma liberação de calor, verifica-se um aumento na temperatura durante o 

processo indicando um evento exotérmico e apresenta um pico para cima, se houver absorção 

de calor, verifica-se uma diminuição na temperatura durante o processo indicando um evento 

endotérmico e apresentam um pico para baixo. Após estas corridas foi feita a diferença entre a 

temperatura da amostra menos referência para se obter os resultados. 
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Nas análises de TG utilizou-se as amostras secas em estufa a 105 °C. Foram realizadas 

com o equipamento utilizado para os ensaios de análise térmica que segue as seguintes 

especificações: Equipamento: Analisador termogravimétrico e calorímetro simultâneo; 

Modelo: SDTQ600; Fabricante: TA Instruments. 

Todos os ensaios foram realizados obedecendo os seguintes parâmetros: Tipo de 

cadinho: α-alumina; gás de purga: Ar sintético; vazão do gás de purga: 50 mL min
-1

; razão de 

aquecimento: 10 °C min
-1

; temperatura final: 800 °C; massa de amostra: ~4mg. 

 

 

 

3.2.10 Análise estatística 

 

 

Os resultados das análises de mesma amostra, mas obtidas em localidades diferentes 

apresentam teores variados. Para se ter o conhecimento se estas diferenças são significativas 

ou não, foi realizado o tratamento estatístico teste t de Student para a comparação das médias. 

Foi empregado o teste t de Student pareado, com significância de P < 0,05, ou seja, 

com o grau de confiança de 95%, para as médias das triplicatas analisadas dos parâmetros 

(umidade, cinzas, lipídeos, proteínas, carboidratos e fibras). 

A comparação das amostras foi feita entre: endocarpo do Campus Central e Campus 

Macaíba; exocarpo do Campus Central e Macaíba; e sementes do Campus Central e Macaíba 

das análises de umidade, cinzas, lipídeos, proteínas, carboidratos e fibras. Nessas 

comparações, foi analisada a hipótese de igualdade entre cada par de amostras. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os resultados referentes a determinação de macro e micro nutrientes de frutos de 

Moringa oleífera Lam (parede interna e externa da casca) e sementes serão apresentados neste 

capítulo. 

 

 

4.1 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE 

 

A Tabela 4.1 apresenta os resultados para os teores de umidade e matéria seca obtida para 

as amostras CC e CM.  

 

Tabela 4-Teores de umidade e matéria seca para amostras de moringa oleífera Lam. 

Tabela 4.1 – Teores de umidade e matéria seca das amostras. 

Amostras 
Umidade 

(g/100g) 

Matéria seca 

(g/100g) 
Desvio padrão 

S-CC 6,630 93,370 0,153 

S-CM 7,401 92,599 0,101 

EN-CC 10,770 89,230 0,317 

EN-CM 10,812 89,188 0,106 

EX-CC 10,606 89,394 0,375 

EX-CM 11,233 88,767 0,075 

Fonte: O Autor 

 

 

Com base nos resultados obtidos, as amostras S-CM apresentaram um maior teor de 

umidade do que as amostras S-CC. Apenas as amostras EN-CC e EN-CM apresentaram 

valores mais próximos para umidade. O teor de umidade das amostras EX-CM apresentaram 

um maior teor de umidade do que as amostras EX-CC. 

Além disso, é possível observar que os teores de umidade das amostras S-CM e S-CC 

se apresentaram menores que as amostras EN-CC, EN-CM, EX-CC e EX-CM. A amostra 

EX-CM apresentou um maior teor de umidade do que todas as outras amostras analisadas. 

Quanto maior a quantidade de água livre nos alimentos, mais propício será o 

desenvolvimento dos microrganismos, os quais são causadores dos maiores problemas, uma 

vez que aceleram a deterioração dos alimentos. Já os alimentos com pouca umidade são 

considerados sanitariamente mais seguros e tem maior vida útil (BOLZAN, 2013). 
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A umidade tem uma grande importância nos processos microbiológicos como o 

desenvolvimento de fungos, leveduras e bactérias, e também para desenvolvimento de insetos.  

Nos produtos perecíveis, o frio é normalmente utilizado como inibidor do processo 

microbiológico. Já para os produtos deterioráveis, a secagem, para taxas de umidade entre 12 

– 13% é o processo mais simples e eficaz. O conhecimento do teor de umidade das matérias 

primas é de fundamental importância na conservação e armazenamento, na manutenção da 

sua qualidade e no processo de comercialização (COLATO, 2006). 

Com isso, os teores de umidade de todas as amostras estão abaixo do teor de umidade 

em que pode se deteriorar os alimentos, não precisando de secagem para seu armazenamento 

e sem perder seus nutrientes com a secagem. 

Os resultados apresentados na Tabela A1 e A2 do Apêndice A mostram que, do ponto 

de vista estatístico, há uma semelhança significativa nos teores de umidade das amostras EN-

CM e EN-CC; EX-CM e EX-CC. Na Tabela A3 do Apêndice A apresenta uma diferença 

significativa para as amostras S-CM e S-CC. A amostra S-CM tem um teor de umidade 1,12 

vezes maior que a amostra S-CC. 

 

 

4.2 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE CINZAS 

 

A Tabela 4.2 apresenta os resultados para os teores de cinzas obtidos para as amostras 

CC e CM.  

 

abela 5-Teores de cinzas para amostras de moringa. 

Tabela 4.2 – Teores de cinzas para amostras de moringa. 

Amostras 
Cinzas in  natura 

(g/100g) 

Cinzas  

(g/100g) 
Desvio padrão 

S-CC 3,321 3,557 0,026 

S-CM 3,504 3,784 0,231 

EN-CC 2,234 2,504 0,042 

EN-CM 8,809 9,877 0,107 

EX-CC 2,457 2,768 0,066 

EX-CM 9,055 10,129 0,061 

Fonte: O Autor 
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De acordo com os resultados obtidos para cinzas, as amostras CM tiveram seus teores 

superiores os das amostras CC. 

As amostras EX-CM apresentaram um maior teor de cinzas em comparação com todas 

as outras amostras, isso ocorreu devido essas amostras apresentarem um maior teor de metais. 

As amostras S-CM apresentaram um maior teor de cinzas em comparação com as 

amostras S-CC. 

As amostras EN-CC apresentaram um maior teor de cinzas em comparação com as 

amostras EN-CM. 

As amostras EX-CM apresentou um maior teor de cinzas em comparação com as 

amostras EX-CC. 

Como o maior teor de cinzas sugere maior quantidade de resíduos inorgânicos, que é 

constituído principalmente de minerais, é possível perceber que, nas sementes, os teores são 

bem parecidos, mas a EN-CC e a EX-CM têm maiores quantidades de cinzas, o que indica 

maiores quantidades de resíduos inorgânicos. 

Os resultados apresentados na Tabela B3 do Apêndice B mostram que, do ponto de 

vista estatístico, há uma semelhança significativa nos teores de cinzas das amostras S-CM e S-

CC. Nas Tabelas B1 e B2 do Apêndice B mostram que há uma diferença significativa para as 

amostras EN-CM e EN-CC; EX-CM e EX-CC. A amostra EN-CM tem um teor de cinzas 

3,94 vezes maior que a amostra EN-CC. A amostra EX-CM tem um teor de cinzas 3,66 vezes 

maior que a amostra EX-CC. 

 

 

 

4.3 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE LIPÍDEOS 

 

 

A Tabela 4.3 apresenta os resultados para os teores de lipídeos obtidos para as 

amostras CC e CM 
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Tabela 6-Teores de lipideos para amostras d 

Tabela 4.3 – Teores de lipídeos para amostras de moringa. 

Amostras 
Lipídeos in natura 

(g/100g) 

Lipídeos 

(g/100g) 
Desvio padrão 

S-CC 33,453 35,829 0,185 

S-CM 27,082 29,264 0,040 

EN-CC 0,413 0,463 0,098 

EN-CM 0,452 0,632 0,167 

EX-CC 0,901 1,015 0,218 

EX-CM 1,085 1,214 0,079 

Fonte: O Autor 

 

 

  

De acordo com os resultados obtidos para lipídeos, a amostra S-CC apresentou um 

maior teor de lipídeos do que todas as outras amostras analisadas. Além disso, as amostras S-

CC e S-CM apresentaram seus teores de lipídeo bastante superiores em se comparando com 

as amostras EN e EX. 

As amostras EN-CM apresentaram um maior teor de lipídeos em comparação com as 

amostras EN-CC. 

As amostras EX-CM apresentou um maior teor de lipídeos em comparação com as 

amostras EX-CC.  

A quantidade média de óleo obtida das sementes de Moringa está entre 30 – 40 % em 

massa (TSAKNIS et al., 1999). 

Com isso, é possível afirmar que o teor de óleo da amostra S-CC está em concordância 

com o encontrado. Enquanto que a amostra S-CM não atingiu aos 30 % pra ficar dentro dessa 

média. 

Os teores de lipídeos das amostras EN-CM e EX-CM são maiores que os das amostras 

EN-CC e EX-CC, mas mesmo juntando os lipídeos obtidos das duas amostras, ainda assim, o 

teor de lipídeos é muito baixo em comparação com as amostras S-CC e S-CM, mostrando que 

a obtenção do óleo não é viável, mesmo se extrair das amostras EN e EX juntas. 

Os resultados apresentados na Tabela C1 e C2 do Apêndice C mostram que, do ponto 

de vista estatístico, há uma semelhança significativa nos teores de lipideos das amostras EN-

CM e EN-CC; EX-CM e EX-CC. Na Tabela C3 do Apêndice C apresenta uma diferença 

significativa para as amostras S-CM e S-CC. A amostra S-CC tem um teor de lipídeos 1,22 

vezes maior que a amostra S-CM. 
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4.4 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE FIBRAS 

 
 

 

A Tabela 4.4 apresenta os teores de fibras insolúveis para as amostras CC e CM.  
 
Tabela 7-Teores de fibras para amostras de moringa. 

Tabela 4.4 – Teores de fibras insolúveis para amostras de moringa. 

Amostra de 

moringa 

Fibras in natura 

(g/100g) 

Fibras 

(g/100g) 
Desvio padrão 

S-CC 59,444 64,195 1,974 

S-CM 66,069 70,761 7,510 

EN-CC 76,371 85,589 1,442 

EN-CM 65,245 73,155 0,378 

EX-CC 75,442 84,393 0,391 

EX-CM 64,075 72,184 0,388 

Fonte: O Autor 

 

 

 

De acordo com os resultados obtidos para as fibras, a amostra EN-CM apresentou o 

maior teor em comparação com todas as outras amostras. 

As amostras S-CM apresentaram um maior teor de fibras em comparação com a 

amostra S-CC. 

As amostras EX-CC apresentaram um maior teor de fibras em comparação com a 

amostra EX-CM. 

A maioria dos alimentos que contêm fibras é constituído de um terço de fibras solúveis 

e dois terços de fibras insolúveis (WONG, JENKINS, 2007). 

Segundo a ANVISA (BRASIL, 2012), um alimento pode ser considerado fonte de 

fibra se possuir um mínimo de 3g de fibras/100g em alimentos sólidos e, pode ser considerado 

como tendo alto teor de fibra, se possuir um mínimo de 6g de fibras por 100g, em alimentos 

sólidos. A quantidade mínima de fibra recomendada é de 20 a 30g por dia, para a maioria das 

pessoas (PAPAZIAN, 1997). 

Com isso, podemos observar que todas as amostras ultrapassaram o teor mínimo de 

fibras recomentado por dia para pessoas. 

Os resultados apresentados na Tabela F3 do Apêndice F mostram que, do ponto de 

vista estatístico, há uma semelhança significativa nos teores de fibras das amostras S-CM e S-
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CC. Nas Tabelas F1 e F2 do Apêndice F mostram que há uma diferença significativa para as 

amostras EN-CM e EN-CC; EX-CM e EX-CC. A amostra EN-CC tem um teor de fibras 1,17 

vezes maior que a amostra EN-CM. A amostra EX-CC tem um teor de cinzas 1,17 vezes 

maior que a amostra EX-CM. 

 

 

4.5 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE PROTEÍNAS 

 

 

A Tabela 4.5 apresenta os resultados para os teores de proteínas obtidos para as 

amostras CC e CM.  

 

abela 8-Teores de proteínas para amostras de moringa. 

Tabela 4.5 - Teores de proteínas para amostras de Moringa. 

Amostra de 

moringa 

Proteínas in natura 

(g/100g) 

Proteínas 

(g/100g) 
Desvio padrão 

S-CC 32,014 34,573 0,434 

S-CM 28,524 30,459 0,685 

EN-CC 3,156 3,538 0,912 

EN-CM 4,448 4,985 0,449 

EX-CC 3,427 3,834 0,476 

EX-CM 5,795 6,529 0,516 

Fonte: O Autor 

 

 

De acordo com os resultados obtidos para proteínas, a amostra S-CC apresentou o 

maior teor em comparação com todas as outras amostras analisadas. 

As amostras EN-CM apresentaram um maior teor de proteínas em comparação com as 

amostras EN-CC. 

As amostras EX-CM apresentaram um maior teor de proteínas em comparação com as 

amostras EX-CC. 

A ingestão diária recomendada (IDR) de proteína para atender as necessidades da 

maior parte dos indivíduos e grupos de pessoas de uma população sadia, segundo a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL, 2005), em 100g de alimento, é de 50g para 
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adultos, 13g para crianças (1-3 anos), 19g para crianças (4 - 6 anos) e 34g para crianças (7-10 

anos). Já para gestantes e lactentes a quantidade necessária é de 71g. 

Com isso, é possível observar que o teor de proteínas das sementes é bastante alto, 

podendo suprir as necessidades proteicas das crianças e uma quantidade a mais já supre as 

necessidades tanto dos adultos como as das gestantes e lactentes.  

Os resultados apresentados na Tabela D1 do Apêndice D mostram que, do ponto de 

vista estatístico, há uma semelhança significativa nos teores de proteínas das amostras EN-

CM e EN-CC. Nas Tabelas D2 e D3 do Apêndice D mostram que há uma diferença 

significativa para as amostras EX-CM e EX-CC; S-CM e S-CC. A amostra EX-CM tem um 

teor de proteínas 1,70 vezes maior que a amostra EX-CC. A amostra S-CC tem um teor de 

cinzas 1,14 vezes maior que a amostra S-CM. 

 

 

4.6 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE CARBOIDRATOS 

 

 

A Tabela 4.6 apresenta os resultados para os teores de carboidratos obtidos para as 

amostras CC e CM.  

 

tabela 9-Teores de carboidratos para amostras de moringa. 

Tabela 4.6 - Teores de carboidratos para amostras de moringa. 

Amostras 
Carboidratos in natura 

(g/100g) 

Carboidratos 

(g/100g) 
Desvio padrão 

S-CC 18,124 19,411 0,603 

S-CM 26,938 29,091 0,909 

EN-CC 73,812 82,724 0,689 

EN-CM 65,837 73,818 0,701 

EX-CC 73,104 81,777 0,704 

EX-CM 62,930 70,894 0,415 

Fonte: O Autor 

 

 

 De acordo com os resultados obtidos para carboidratos, a amostra EN-CC apresentou 

o maior teor em comparação com todas as outras amostras analisadas. 

A amostra S-CM apresentou um maior teor de carboidratos do que a amostra S-CC. 
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As amostras EX-CC apresentaram um maior teor de carboidratos do que as amostras 

EX-CM. 

Os resultados apresentados nas Tabelas E1, E2, E3 do Apêndice E mostram que, do 

ponto de vista estatístico, mostram que há uma diferença significativa nos teores de 

carboidratos para as amostras EN-CM e EN-CC; EX-CM e EX-CC; e S-CM e S-CC. A 

amostra EN-CM tem um teor de carboidratos 1,12 vezes maior que a amostra EN-CC. A 

amostra EX-CC tem um teor de carboidratos 1,15 vezes maior que a amostra EX-CM. A 

amostra S-CM tem um teor de carboidratos 1,49 vezes maior que a amostra S-CC. 

 

A Figura 4.1 – apresenta o comparativo das análises centesimais das amostras S-CC e 

S-CM com os analisados por outros autores de outras localidades. 

 
 

Figura 4.1 - Comparativo entre amostras de sementes.  
 

 

 

 

A Figura 4.1 nos mostra os teores em porcentagem das sementes de Moringa oleífera 

Lam colhida do município de Uberaba – MG, onde os resultados encontrados foram de 3,27% 

de umidade, 22,17% de lipídeos, 3,09% de cinzas e 25,14% de proteínas (OLIVEIRA et al., 

2009) e em São Cristóvão – SE os teores obtidos foram de 2,67% de umidade, 17,37% de 

lipídeos, 4,02 de cinzas e 23,29 de proteínas (PASSOS et al., 2012). 

Nesta comparação é possível observar que os teores de umidades, lipídeos e proteínas 

nos CM e CC estão bem acima dos teores das amostras estudadas de Uberaba e São 
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Cristóvão, e apenas os teores de cinzas ficaram todos com valores médios, com pouca 

variação de um para o outro. 

 

A Figura 4.2 – apresenta comparativo das análises das amostras EN-CC, EN-CM, EX-

CC, EX-CM com as vagens secas de moringa analisadas por outro autor de outra localidade. 

 

 

Figura 4.2 - Comparativo entre as amostras de cascas.  
 

 

 

 

 

Como não foi encontrada na literatura pesquisada qualquer análise da parte interna e 

externa da casca, nem da casca como um todo, foi feita a comparação com as vagens secas da 

moringa de São Cristóvão – SE. 

Como podemos observar, todos os teores de umidades tem seus valores aproximados. 

O teor de cinzas da EN-CM apresentou um valor baixo em comparação com todas as outras 

amostras, enquanto que o teor de cinzas da EX-CM apresentou um alto valor, até em 

comparação com a vagem de São Cristóvão - SE. Os teores de lipídeos estão com valores 

próximos aos das amostras EX-CM e EX-CC e São Cristóvão – SE. Os lipídeos da EN-CM e 

EN-CC tiveram os teores mais baixos que a das outras amostras. As amostras de São 

Cristóvão tiveram um maior teor de proteínas, e a amostra EX-CM que teve o teor mais alto, 

teve seu teor um pouco a mais da metade, já as outras amostras ficaram com teores mais 

baixos. 
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Como as vagens são compostas das cascas e sementes juntas e depois postas para 

secar, a comparação foi apenas com as partes internas e externas das cascas do CM e CC. Se 

fossem somadas as duas partes, alguns valores ficariam bem próximos e outros bem mais 

altos indicando que é mais viável utilizar as cascas como um todo do que a vagem seca, pois 

deixando a vagem se desenvolver, pode-se usar as sementes para outra finalidade e o mesmo 

com as cascas. 

 

 

4.7 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE METAIS 

 

A Tabela 4.7 e Tabela 4.8 apresentam os teores de metais para as duas amostras das 

sementes in natura e seca da moringa e as médias das quantidades de metais pelo IDR 

variando do teor menor para crianças, até o maior, para adultos. 

 

 

Tabela 4.7 – Teores de metais para amostra de Moringa S-CM (mg/100g) 

 AMOSTRA S-CM  IDR 

Metais IN NATURA SECA Desvio Padrão CRIANÇA-ADULTO 

Cálcio 178,919  193,219 10,950 600 – 1000 (TACO) 

Cobalto ND ND - - 

Cobre 0,516  0,557 0,049 440 – 900 (TACO) 

Cromo ND ND - 0,015-0,035 (BRASIL, 2005) 

Ferro 1,944 2,100 1,149 6 – 14 (TACO) 

Magnésio 152,777 164,988 18,260 73 – 260 (TACO) 

Manganês 1,461 1,577 0,050 1,5 – 2,3 (TACO) 

Molibdênio ND ND - - 

Níquel ND ND - - 

Potássio 465,523 502,728 37,790 1000-1400 (FRANCO, 2008) 

Selênio ND ND - - 

Sódio 2,737 2,956 0,219 225-500 (FRANCO, 2008) 

Zinco 5,542 5,985 0,120 5,1 – 7 (TACO) 

Fonte: O Autor. 
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Tabela 4.8 – Teores de metais para amostras de Moringa S-CC (mg/100g) 

 AMOSTRA S-CC  IDR 

Metais IN NATURA SECA Desvio Padrão CRIANÇA-ADULTO 

Cálcio 156,787 176,921 0,898 600 – 1000 (TACO) 

Cobalto ND ND - - 

Cobre 0,493 0,528 0,042 440 – 900 (TACO) 

Cromo ND ND - 0,015-0,035 (BRASIL, 2005) 

Ferro 2,365 2,532 0,132 6 – 14 (TACO) 

Magnésio 196,125 210,052 4,274 73 – 260 (TACO) 

Manganês 1,807 1,936 0,056 1,5 – 2,3 (TACO) 

Molibdênio ND ND - - 

Níquel ND ND - - 

Potássio 328,234 351,542 3,728 1000-1400 (FRANCO, 2008) 

Selênio ND ND - - 

Sódio 7,095 7,599 0,690 225-500 (FRANCO, 2008) 

Zinco 5,760 6,170 0,175 5,1 – 7 (TACO) 

Fonte: O Autor. 

 

 

 

 

Os metais cobalto, cromo, molibdênio, níquel e selênio não foram detectados pelo 

equipamento de ICP-OES. Nas amostras S-CC os teores de ferro, magnésio, manganês, sódio 

e zinco, observam-se valores mais elevados quando comparados com a amostra S-CM. 

Para os teores de cálcio, cobre e potássio nas amostras S-CM, observam-se valores 

mais elevados quando comparado com a amostra S-CC. 

Os teores de magnésio, manganês e zinco das amostras S-CC e S-CM, observam-se 

valores dentro da média quando comparado com os valores médios do IDR, enquanto que o 

cálcio, cobre, ferro, potássio e sódio apresentou seus teores abaixo dos valores médios do 

IDR. 

De acordo com os resultados, observa-se que quanto maior o teor de cinzas, maior o 

teor de matérial inorgânica que são os minerais, isso é comprovado com as cinzas das 

amostras S-CC e S-CM. A amostra S-CM apresentaram um maior teor de cinzas que a 

amostra S-CC. Com a análise realizada por ICP-OES para quantificação de alguns metais, nos 

mostrou que a amostra S-CM apresentou 872,6mg de metais, enquanto que a amostra S-CC 
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apresentou  755,1mg de metais, afirmando que quanto maior o teor de cinzas, maior o teor de 

minerais. 

 

 

A Tabela 4.9 e Tabela 4.10 apresentam os teores de metais para as duas amostras dos 

endocarpos in natura e seca da moringa e as médias das quantidades de metais pelo IDR 

variando do teor menor para crianças, até o maior, para adultos. 

 

 

 

Tabela 4.9 - Teores de metais para amostras de Moringa EN-CM (mg/100g) 

 AMOSTRA EN-CC  IDR 

Metais IN NATURA SECA Desvio Padrão CRIANÇA-ADULTO 

Cálcio 320,630 359,500 25,834 600 – 1000 (TACO) 

Cobalto ND ND - - 

Cobre 0,453 0,508 0,085 440 – 900 (TACO) 

Cromo 0,146 0,164 0,004 0,015-0,035 (BRASIL, 2005) 

Ferro 2,989 3,351 0,266 6 – 14 (TACO) 

Magnésio 107,949 121,035 7,742 73 – 260 (TACO) 

Manganês 0,391 0,438 0,010 1,5 – 2,3 (TACO) 

Molibdênio ND ND - - 

Níquel ND ND - - 

Potássio 4130,471 4631,205 85,792 1000-1400 (FRANCO, 2008) 

Selênio ND ND - - 

Silício 35,681 40,007 9,250 [ * * ] 

Sódio 77,172 86,528 6,397 225-500 (FRANCO, 2008) 

Zinco 2,120 2,376 0,021 5,1 – 7 (TACO) 

Fonte: O Autor. 
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Tabela 4.10– Teores de metais para amostra de Moringa EN-CC (mg/100g) 

 AMOSTRA EN-CC  IDR 

Metais IN NATURA SECA Desvio Padrão CRIANÇA-ADULTO 

Cálcio 455,632 510,629 130,407 600 – 1000 (TACO) 

Cobalto ND ND - - 

Cobre 0,294 0,329 0,062 440 – 900 (TACO) 

Cromo 0,195 0,218 0,0593 0,015-0,035 (BRASIL, 2005) 

Ferro 2,287 2,563 0,264 6 – 14 (TACO) 

Magnésio 233,637 261,838 54,001 73 – 260 (TACO) 

Manganês 0,467 0,523 0,062 1,5 – 2,3 (TACO) 

Molibdênio ND ND - - 

Níquel ND ND - - 

Potássio 622,083 697,171 25,853 1000-1400 (FRANCO, 2008) 

Selênio ND ND - - 

Silício 34,038 38,146 3,080 [ * * ] 

Sódio 206,017 230,884 6,834 225-500 (FRANCO, 2008) 

Zinco 3,148 3,528 0,590 5,1 – 7 (TACO) 

Fonte: O Autor. 

 

 

 

Os metais cobalto, molibdênio, níquel e selênio não foram detectados pelo 

equipamento de ICP-OES. 

Para os teores de cálcio, cromo, magnésio, manganês, sódio e zinco na amostra EN-

CC, observam-se valores mais elevados quando comparados com a EN-CM. 

Para os teores de cobre, ferro, potássio e silício nas amostras EN-CM, observam-se 

valores mais elevados quando comparados com a EN-CC. 

Os teores de cromo das amostras EN-CC e EN-CM, e de potássio da amostra EN-CM 

apresentaram valores acima da média quando comparado com os valores médios do IDR. 

Os teores de magnésio das amostras EN-CC e EN-CM, e de sódio da amostra EN-CC 

apresentaram valores dentro da média quando comparado com os valores médios do IDR. 

Não foi encontrado informações sobre o IDR do silício.  

Todos os outros metais detectados apresentaram seus teores abaixo dos valores médios 

quando comparado com o IDR. 



 

75 
 

De acordo com os resultados, observa-se que quanto maior o teor de cinzas, maior o 

teor de material inorgânica que são os minerais, isso é comprovado com as cinzas das 

amostras EN-CC e EN-CM.  

A amostra EN-CM apresentou um maior teor de cinzas que a amostra EN-CC. A 

análise realizada por ICP-OES para quantificação de alguns metais, nos mostrou que a 

amostra EN-CM apresentou 5240,0mg de metais, enquanto que a amostra EN-CC apresentou 

1627,7mg de metais, afirmando que quanto maior o teor de cinzas, maior o teor de minerais. 

 

A Tabela 4.11 e Tabela 4.12 apresentam os teores de metais para as duas amostras dos 

exocarpos in natura e seca da moringa e as médias das quantidades de metais pelo IDR 

variando do teor menor para crianças, até o maior, para adultos. 

 

 

 

Tabela 4.11– Teores de metais para amostra de Moringa EX-CM (mg/100g) 

 AMOSTRA EX-CM  IDR 

Metais IN NATURA SECA Desvio Padrão CRIANÇA-ADULTO 

Cálcio 386,109 431,919 18,596 600 – 1000 (TACO) 

Cobalto ND ND - - 

Cobre 0,731 0,818 0,180 440 – 900 (TACO) 

Cromo 0,129 0,144 0,006 0,015-0,035 (BRASIL, 2005) 

Ferro 3,558 3,980 0,060 6 – 14 (TACO) 

Magnésio 129,329 144,673 2,733 73 – 260 (TACO) 

Manganês 1,084 1,213 0,021 1,5 – 2,3 (TACO) 

Molibdênio ND ND - - 

Níquel ND ND - - 

Potássio 4359,105 4876,287 111,254 1000-1400 (FRANCO, 2008) 

Selênio ND ND - - 

Silício 11,827 13,230 0,050 [ * * ] 

Sódio 71,538 80,026 3,742 225-500 (FRANCO, 2008) 

Zinco 1,985 2,220 0,196 5,1 – 7 (TACO) 

Fonte: O Autor. 
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Tabela 4.12 – Teores de metais para amostra de Moringa EX-CC (mg/100g) 

 AMOSTRA EX-CC  IDR 

Metais IN NATURA SECA Desvio Padrão CRIANÇA-ADULTO 

Cálcio 597,353 672,948 21,654 600 – 1000 (TACO) 

Cobalto ND ND - - 

Cobre 0,209 0,236 0,068 440 – 900 (TACO) 

Cromo 0,146 0,165 0,027 0,015-0,035 (BRASIL, 2005) 

Ferro 2,051 2,311  0,060 6 – 14 (TACO) 

Magnésio 161,277 181,687 4,821 73 – 260 (TACO) 

Manganês 0,659 0,742  0,016 1,5 – 2,3 (TACO) 

Molibdênio ND ND - - 

Níquel ND ND - - 

Potássio 518,165 583,739  19,277 1000-1400 (FRANCO, 2008) 

Selênio ND ND - - 

Silício 8,142 9,172 0,026 [ * * ] 

Sódio 145,192  163,566  9,088 225-500 (FRANCO, 2008) 

Zinco 1,015 1,144 0,140 5,1 – 7 (TACO) 

Fonte: O Autor. 

 

 

Os metais cobalto, molibdênio, níquel e selênio não foram detectados pelo 

equipamento de ICP-OES. 

Para os teores de cálcio, cromo, magnésio e sódio na amostra EX-CC, observam-se 

valores mais elevados quando comparado com a EX-CM. 

Para os teores de cobre, ferro, manganês, potássio, silício e zinco na amostra EX-CM, 

observam-se os valores mais elevados quando comparados com a EX-CC. 

Os teores de cromo das amostras EX-CC e EX-CM, e de potássio da amostra EX-CM 

apresentaram valores acima da média quando comparado com os valores médios do IDR. 

Os teores de magnésio das amostras EX-CC e EX-CM, e cálcio da amostra EX-CC 

apresentaram valores dentro da média quando comparado com os valores médios do IDR. 

Não foi encontrado informações sobre o IDR do silício.  

Todos os outros metais detectados apresentaram seus teores abaixo dos valores médios 

quando comparado com o IDR. 

De acordo com os resultados, observa-se que quanto maior o teor de cinzas, maior o 

teor de matérial inorgânica que são os minerais, isso é comprovado com as cinzas das 

amostras EX-CC e EX-CM. A amostra EX-CM apresentou um maior teor de cinzas que a 
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amostra EX-CC. Com a análise realizada por ICP-OES para quantificação de alguns metais, 

nos mostrou que a amostra EX-CM apresentou 5554,4mg de metais, enquanto que a amostra 

EX-CC apresentou 1613,7mg de metais, afirmando que quanto maior o teor de cinzas, maior 

o teor de minerais. 

 

 

 

4.8 RESULTADOS DAS ANÁLISES POR FTIR-ATR 

 

 

 Nesse capítulo são apresentados os resultados obtidos dos espectros de infravermelho 

para as amostras analisadas. 

Absorções em picos específicos podem ser identificadas para cada componente em 

particular. Os picos em 2900 cm
-1

 são característicos às ligações C-H, em especial do grupo 

metileno das moléculas de lipídeos (BARBOSA, 2008), conforme esperado este pico foi 

menor para as amostras desengorduradas.  

Os espectros de FTIR também identificaram picos a 1000 e 1200 cm
-1

 que são 

característicos da região de hidratos de carbono (750 – 1300 cm
-1

) segundo os autores esta 

região é específica para polissacarídeos (SEN E ERBOZ, 2010).  

As bandas situadas nas regiões de número de onda entre 2820 – 2990 cm
-1

 resultam do 

estiramento da ligação C-H e, como esta banda tem forte intensidade, indica que há na 

amostra compostos de cadeia carbônica longa, em especial, dos grupos metilenos das 

moléculas de lipídeos (BARBOSA, 2008). 

A banda entre 3200 – 3300 cm
-1

 indica também a presença da ligação N-H, o que 

também corrobora com a presença da carbonila na região próxima a 1500 cm
-1

, que indica a 

presença da ligação N-H. Além disso, a banda próxima a 1600 cm
-1

 indica a presença da 

ligação C=O, também pode estar relacionado a presença de proteínas na amostra (BARBOSA, 

2008). Que não deixa de ser esperado devido à largura da banda apresentada, podendo tratar-

se de ambos ácidos carboxílicos e aminoácidos. 

Picos entre 1300 – 750 cm
-1

 indica ser uma região específica para polissacarídeos 

(SEN e ERBOZ, 2010) que é encontrado na fibra alimentar. 

A banda próxima a 1700 cm
-1

 identifica, na amostra, grupos C=O (REN et al., 2014), a 

faixa de absorção deste grupo funcional está entre 1800 – 1500 cm-1 no espectro 
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infravermelho, neste caso, pode estar relacionado à presença de proteínas (BARBOSA, 2008) 

e aminoácidos livres (RIBEIRO et al., 2010). 

O pico com alta intensidade, entre 1026 – 1034 cm
-1

 nos dois espectros de 

infravermelho, são característicos da ligação C-N e o pico próximo a 700 cm
-1

 é característico 

de grupo NH2. Esta afirmação vem da descrição obtida por PODSTAWKA et al., (2007), 

indicando que há componentes nas amostras, como proteínas. 

É importante notar que não aparecendo bandas fortes em torno de 1700 cm
-1

, indica 

que aldeídos, cetonas, ácidos e ésteres estão ausentes ou abaixo do limite de detecção. Os 

resultados obtidos pela espectroscopia na região do infravermelho exibem bandas de 

vibrações de ésteres e anéis aromáticos mono substituídos, característicos da lignina, em 

859,44; 763,63 e 708,21 cm
-1

 (RANGEL, 2011). O sinal em 1375 cm
-1

 é devido ao C-H 

Vibração de flexão presente em celulose e hemiceluloses químicas (PENG et al., 2009). 

 

 

 

4.8.1 Resultados das análises por FTIR-ATR das amostras S-CM, S-CC, EN-CM, EN-

CC, EX-CM e EX-CC. 

 

 

Os espectros das análises por FTIR-ATR das amostras apresentam grandes 

semelhanças, indicando que as amostras tem praticamente a mesma composição. Conforme 

mostrado nas figuras abaixo. As amostras apresentam três regiões de número de onda 

principais. A primeira corresponde a comprimentos de onda na faixa 2800 – 3500 cm
-1

, a 

segunda em 1400 – 1800 cm
-1

 e, a terceira em 1300 – 700 cm
-1

. 
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Figura 4.3 - Espectro de infravermelho da amostra S-CM 
 

 

 
 

Figura 4.4 - Espectro por infravermelho da amostra S-CC 
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Figura 4.5 - Espectro por infravermelho da amostra EN-CM. 
 

 

 
 

Figura 4.6 - Espectro por infravermelho da amostra EN-CC. 
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Figura 4.7 - Espectro por infravermelho da amostra EX-CM. 
 

 

 
 

Figura 4.8 - Espectro por infravermelho da amostra EX-CC. 
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Há uma banda larga com seu pico máximo entre 3298 – 3350 cm
-1

 em todos os 

espectros, indicando que há ligação O-H equivalente a água, gliceróis, ésteres de ácidos 

graxos e compostos de ácidos carboxílicos nos componentes das amostras.  

As bandas entre 2930 – 2800 cm
-1

 da Figura 4.3; Figura 4.4; Figura 4.5; Figura 4.6; 

Figura 4.7 e Figura 4.8 se referem aos modos normais de vibração dos grupos CH2 e CH3. Na 

Figura 4.7.1 e Figura 4.7.2 apresentam bandas com forte intensidade que indicam a presença 

de cadeias carbônicas longas evidenciando a presença de alta concentração de lipídeos. Na 

Figura 4.5, Figura 4.6, Figura 4.7 e Figura 4.8 apresentam bandas com fraca intensidade que 

indicam componentes na amostra com cadeias carbônicas curtas, mostrando a ausência de 

lipídeos.  

As bandas entre 1743 – 1592 cm
-1

 da Figura 4.3; Figura 4.4; Figura 4.5; Figura 4.6; 

Figura 4.7 e Figura 4.8 se referem aos modos vibracionais do estiramento C=O da cadeia 

hidrocarbônica de grupos ésteres e ácidos carboxílicos e deformação angular das ligações 

NH2, na qual evidencia a presença de proteínas e aminoácidos livres. 

As bandas entre 1238 – 1155 cm
-1

 das Figuras 4.3; Figura 4.4; Figura 4.5; Figura 4.6; 

Figura 4.7 e Figura 4.8 observa-se um pequeno sinal atribuído a presença de ligação C-OH. 

As bandas entre 1049 – 1026 cm
-1

 da Figura 4.3; Figura 4.4; Figura 4.5; Figura 4.6; Figura 4.7 

e Figura 4.8 são referentes ao estiramento simétrico e assimétrico do grupo C-O-C, na qual 

indica a presença de ácidos carboxílicos, ésteres e carboidratos.  

 

 

4.9 RESULTADOS DAS ANÁLISES TG/DTG/DSC 

 

 Nesse item são apresentados os resultados obtidos através das análises por 

TG/DTG/DSC. As análises apresentadas foram realizadas com amostras secas, ou seja, após 

terem passado pelo processo de secagem em estufa a 105 °C. 

 A lignina e hemicelulose começam a decompor-se em temperaturas mais baixas do 

que a celulose, sendo que a decomposição da lignina apresenta escala de temperatura mais 

longa. O pico principal da degradação de toda a espécie de madeira, apresentado na curva 

DTG, corresponde a perdas de componentes voláteis da celulose. O ombro (pico menor junto 

ao pico principal) a curva a esquerda deste pico corresponde a decomposição da hemicelulose. 
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Além disso, em 400 °C observou-se uma decomposição lenta da lignina (HEIKKINEN et al., 

2004). 

Os resultados das curvas TG e DTG para as amostras de casca de café, bambu, capim, 

engaço, casca de arroz, coco, serragem, casca de soja, açaí e caule apresentaram um 

comportamento típico de degradação térmica para biomassas lignocelulósicas, com três etapas 

bem definidas. Liberação de umidade na faixa de 50 a 100 °C, decomposição de carboidratos 

(hemicelulose e celulose) no intervalo de 250 a 400 °C, acima de 400 °C uma degradação 

contínua e lenta associada a lignina e ao final do processo ocorre a formação de carvão e 

cinzas (RAMBO et al., 2015). 

Os principais componentes das fibras ligno-celulósicas são hemicelulose, celulose e 

lignina. A hemicelulose começa a se decompor facilmente na faixa de 220 – 315 °C; a 

celulose na faixa de temperatura mais alta, de 315 – 400 °C. A lignina foi o componente mais 

difícil para se decompor em comparação com outros componentes, onde a decomposição 

ocorreu lentamente em toda faixa de temperatura, começando de 160 °C e estendendo até 900 

°C (YANG et al., 2007; ALWANI et al., 2014). 

A perda de massa em aproximadamente 150 a 255 ºC ocorre a decomposição da 

hemicelulose, proteínas e carboidratos (ARAÚJO et al., 2010). Os picos mais evidentes, ou 

seja, que caracterizam a maior parcela de perda mássica indica a decomposição celulose, 

lignina e do óleo de ácidos graxos presente nas amostras, correspondendo a terceira e última 

etapa do processo de degradação térmica aproximadamente em 255 - 480 ºC (ALVES et al., 

2010; TITILOYE et al., 2013). 

O óleo de moringa tem sua temperatura inicial de degradação em 411 °C e temperatura 

final em 515 °C (SILVA, 2011). 

As análises por DSC apresentaram em todas as amostras um único pico para baixo 

indicando que houve um evento endotérmico (evaporação, perda de massa, dessorção ou 

redução), e todos os outros picos para cima indicando eventos exotérmicos (oxidação, 

degradação oxidativa). 

 

 

4.9.1 Análise por TG/DTG/DSC da amostra EX-CM. 

 

Na Figura 4.9 são apresentadas as curvas TG/DTG para amostra EX-CM.  
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Figura 4.9 – Curva TG/DTG para amostra EX-CM.  

 

 

 

 

 

O gráfico DTG evidenciam a ocorrência de cinco eventos de perdas de massa relativo 

a umidade e material orgânico. O primeiro evento de perda de massa (até 117 °C) está 

relacionado com a desidratação da amostra, que indica a variação de 8,3% de massa. 

Apresentou boa estabilidade térmica até 215 °C. O segundo evento nas temperaturas entre 215 

e 357 °C com perda média de 49,8% em massa, sugere o início da decomposição das fibras 

(hemicelulose), dos carboidratos e componentes protéicos. O terceiro evento nas temperaturas 

entre 357 e 505 °C com perda média de 21,6% em massa sugere uma relação com a 

decomposição dos lipídeos e fibras (celulose e ligninas). O quarto e quinto evento está 

relacionado a perda de massa referente a decomposição do resíduo carbonizado. A EX-CM 

decompõe-se, restando massa residual de 9% da massa total. 
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Na Figura 4.10 é apresentada a curva DSC da amostra EX-CM. 

 

 

Figura 4.10 – Curva DSC para amostra EX-CM. 

 

 

 

 

A curva DSC apresenta o primeiro pico endotérmico referente a desidratação e quatro 

picos exotérmicos referentes a degradação do material orgânico (proteínas, lipídeos, 

carboidratos e fibras).  

 

 

4.9.2 Análise por TG/DTG/DSC da amostra EX-CC. 

 

Na Figura 4.11 são apresentadas as curvas TG/DTG para amostra EX-CC.  
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Figura 4.11 - Curva TG/DTG para amostra EX-CC. 

 

 

 

 

O gráfico DTG evidenciam a ocorrência de quatro eventos de perdas de massa relativo 

a umidade e material orgânico. O primeiro evento de perda de massa (até 110 °C) está 

relacionado com a desidratação da amostra em torno de 7% de massa. Apresentou uma boa 

estabilidade térmica até 230 °C. O segundo evento nas temperaturas entre 230 e 352 °C está 

relacionado com a perda em média de 61% de massa, sugere à decomposição térmica das 

proteínas, carboidratos e início da degradação das fibras (hemicelulose). O terceiro e quarto 

evento nas temperaturas entre 353 e 485 °C apresentaram uma perda de massa média de 26% 

sugere a decomposição dos lipídeos e término das fibras (celulose e ligninas). Os eventos 

seguintes estão relacionados com a perda de massa referente a decomposição do resíduo 

carbonizado, restando massa residual 2,3% da massa total, que corresponde ao teor de cinzas. 
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Na Figura 4.12 é apresentada a curva DSC da amostra EX-CC. 

 

Figura 4.12 – Curva DSC para amostra EX-CC. 

 

 

 

 

A curva DSC apresenta o primeiro pico endotérmico referente a desidratação e três 

picos exotérmicos referentes a degradação do material orgânico (proteínas, lipídeos, 

carboidratos e fibras).  

 

 

4.9.3 Análise de TG/DTG/DSC da amostra EN-CM. 

 

 

Na Figura 4.13 são apresentadas as curvas TG/DTG para amostra EN-CM.  
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Figura 4.13 - Curva TG/DTG para amostra EN-CM. 
 

 

 

 
 

O gráfico DTG evidenciam a ocorrência de três eventos de perdas de massa relativo a 

umidade e material orgânico. O primeiro evento de perda de massa (até 117 °C) está 

relacionado com a desidratação da amostra, com perda de 11,7% de massa. A amostra 

apresentou uma boa estabilidade térmica até 210 °C. O segundo evento nas temperaturas entre 

210 e 352 °C está relacionado com a perda em média de 55,6% de massa sugere à 

decomposição térmica das proteínas, carboidratos e início da degradação das fibras 

(hemicelulose). O terceiro evento nas temperaturas entre 352 e 505 °C apresentaram uma 

perda de massa média de 20,3% sugere a decomposição dos lipídeos e término das fibras 

(celulose e ligninas). Restando massa residual 6,2% da massa total, que corresponde ao teor 

de cinzas. 
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Na Figura 4.14 é apresentada a curva DSC da amostra EN-CM. 

 
 

Figura 4.14 - Curva DSC para amostra EN-CM. 
 

 

 

 

A curva DSC apresenta o primeiro pico endotérmico referente a desidratação e dois 

picos exotérmicos referentes a degradação do material orgânico (proteínas, lipídeos, 

carboidratos e fibras).  

 

  

4.9.4 Análise por TG/DTG/DSC da amostra EN-CC. 

 

Na Figura 4.15 são apresentadas as curvas TG/DTG para amostra EN-CC.  
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Figura 4.15 - Curva TG/DTG para amostra EN-CC. 
 

 

 

 

O gráfico DTG evidenciam a ocorrência dequatro eventos de perdas de massa relativo 

a umidade e material orgânico. O primeiro evento de perda de massa (até 118 °C) está 

relacionado com a desidratação da amostra, com perda de 8,2% de massa. A amostra 

apresentou uma boa estabilidade térmica até 232 °C. O segundo evento entre as temperaturas 

232 a 344 °C apresentou uma perda de massa em média de 61% que sugere à decomposição 

térmica das proteínas, carboidratos e início da degradação das fibras (hemicelulose). O 

terceiro e quarto eventos que estão sobreposto entre as temperaturas 344 e 486 °C 

apresentaram uma perda de massa média de 24,4% sugere a decomposição dos lipídeos e 

término das fibras (celulose e ligninas). Os últimos eventos estão relacionados à perda de 

massa referente à decomposição do resíduo carbonizado do material, restando uma massa 

residual 0,5% da massa total, que corresponde ao teor de cinzas. 
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Na Figura 4.16 é apresentada a curva DSC da amostra EN-CC. 

 

Figura 4.16 - Curva DSC para amostra EN-CC. 
 

 

 

 

A curva DSC apresenta o primeiro pico endotérmico referente a desidratação e quatro 

picos exotérmicos referentes a degradação do material orgânico (proteínas, lipídeos, 

carboidratos e fibras).  

 

 

4.9.5 Análise por TG/DTG/DSC da amostra S-CM. 

 

Na Figura 4.17 são apresentadas as curvas TG/DTG para amostra S-CM.  
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Figura 4.17 - Curva TG/DTG para amostra S-CM. 

 

 

 

 

O gráfico DTG evidenciam a ocorrência dequatro eventos de perdas de massa relativo 

a umidade e material orgânico. O primeiro evento de perda de massa (até 130 °C) está 

relacionado com a desidratação da amostra, com perda de 3,1 % de massa. A amostra 

apresentou uma boa estabilidade térmica até 207 °C. O segundo evento entre as temperaturas 

207 a 403 °C apresentou uma perda de massa em média de 54% que sugere à decomposição 

térmica das proteínas, carboidratos e início da degradação das fibras (hemicelulose). O 

terceiro e quarto eventos que estão sobreposto entre as temperaturas 403 e 688 °C 

apresentaram uma perda de massa média de 38,4% que sugere a degradação dos lipídeos e 

término das fibras (celulose e ligninas). Os últimos eventos estão relacionados à perda de 

massa referente à decomposição do resíduo carbonizado do material, restando uma massa 

residual 2,3 % da massa total, que corresponde ao teor de cinzas. 
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Na Figura 4.18 é apresentada a curva DSC da amostra S-CM. 

 

Figura 4.18 - Curva DSC para amostra S-CM. 

 

 

 

 

A curva DSC apresenta o primeiro pico endotérmico referente a desidratação e três 

picos exotérmicos referentes a degradação do material orgânico (proteínas, lipídeos, 

carboidratos e fibras).  

 

 

4.9.6 Análise por TG/DTG/DSC da amostra S-CC. 

 

Na Figura 4.19 são apresentadas as curvas TG/DTG para amostra S-CC.  
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Figura 4.19 - Curva TG/DTG para amostra S-CC. 
 

 

 

 

O gráfico DTG evidenciam a ocorrência de quatro eventos de perdas de massa relativo 

a umidade e material orgânico. O primeiro evento de perda de massa (até 134 °C) está 

relacionado com a desidratação da amostra, com perda de 5,5% de massa. A amostra 

apresentou uma boa estabilidade térmica até 204 °C. O segundo evento entre as temperaturas 

207 a 412 °C apresentou uma perda de massa em média de 50% que sugere à decomposição 

térmica das proteínas, carboidratos e início da degradação das fibras (hemicelulose). O 

terceiro e quarto eventos que estão sobreposto entre as temperaturas 412 e 649 °C 

apresentaram uma perda de massa média de 35,74% sugere a decomposição dos lipídeos e 

término das fibras (celulose e ligninas). Os últimos eventos estão relacionados à perda de 

massa referente à decomposição do resíduo carbonizado do material, restando uma massa 

residual 5% da massa total, que corresponde ao teor de cinzas. 
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Na Figura 4.20 é apresentada a curva DSC da amostra S-CC. 

 

 

Figura 4.20 - Curva DSC para amostra S-CC. 
 

 

 

 

A curva DSC apresenta o primeiro pico endotérmico referente a desidratação e três 

picos exotérmicos referentes a degradação do material orgânico (proteínas, lipídeos, 

carboidratos e fibras).  
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5 CONCLUSÕES 

 

A parede externa da casca foi a que apresentou maior teor de umidade para todos os 

pontos de coleta, vindo em seguida a parede interna e sementes, respectivamente. Todas as 

amostras apresentaram teor de umidade abaixo 12%, logo, não precisam passar por nenhum 

processo de secagem no processo para armazenamento. 

Os teores de lipídeos encontrados nas sementes foram maiores que nas demais partes 

estudadas (em média 30% na semente e 1% nos endocarpos e exocarpos).  

Todas as amostras apresentaram alto teor de fibras (acima de 59%), podendo ser 

considerado uma ótima fonte de fibras. 

As sementes apresentaram um maior teor de proteínas em comparação com a casca 

(em média 30% nas sementes e 4% na casca), mostrando-se útil para ser utilizado como 

alimento nas dietas diárias de crianças, mas ficando abaixo do teor necessário para adultos. 

O teor de carboidratos dos endocarpos e exocarpos, apresentaram maior teor que das 

sementes, sendo mais viável a extração de carboidratos da casca. 

As amostras do Campus Macaíba apresentaram maior teor de cinzas, indicando maior 

quantidade de resíduos inorgânicos, consequentemente, uma maior quantidade de metais do 

que nas amostras do Campus Central. 

Não foram detectados os metais cobalto, cromo, molibdênio, níquel e selênio nas 

sementes, e na casca não foram detectados os metais cobalto, molibdênio, níquel e selênio. As 

sementes apresentaram teores médio de magnésio (164 – 210 mg/100g), manganês (1,5 – 1,9 

mg/100g) e zinco (5 – 6 mg/100g), enquanto que os outros metais (cálcio, cobre, ferro, 

potássio e sódio) apresentaram baixo teor. Todos estes valores foram comparados com os 

valores médios do índice médio diário. 

O endocarpo das duas amostras apresentaram teores médios de magnésio (180 – 121 

mg/100g), o cromo apresentou um alto teor (0,16 - 0,2 mg/100g), a amostra EN-CM 

apresentou um alto teor de potássio (4663 mg/100g) e amostra EX-CC apresentou um bom 

teor de sódio (230 mg/100g), enquanto que as outras amostras apresentaram um teores abaixo 

do IDR. 

O exocarpo das duas amostras apresentaram teores médios de cálcio (670 mg/100g) a 

amostra EX-CC, o cromo apresentou um alto teor (014 – 016 mg/100g), magnésio (144 – 181 

mg/100g) e a amostra EX-CM com alto teor de potássio (4800 mg/100g), no entanto as outras 

amostras se mostraram abaixo dos valores médios do IDR. 
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Com isso, é possível concluir que os objetivos propostos foram todos alcançados e 

tem-se certeza as sementes de moringa são muito ricas em nutrientes, sendo bastante útil na 

alimentação humana ou servir para enriquecimento de outros alimentos menos nutritivos.  

Já as casca, tanto o endocarpo como o exocarpo não tem tantos nutrientes quanto a 

semente, e mesmo que juntasse a parte externa e interna da casca não teria tantos nutrientes, 

não sendo viável seu uso para alimentação humana, mas pode ser útil na alimentação de 

animais.  
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PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

O presente trabalho abre um leque de oportunidades para que sejam feitos os seguintes 

procedimentos: 

Analisar os nutrientes das folhas, flor, tronco e raízes; 

Investigar algumas partes desta planta para afirmar seu uso como medicamentos; 

Analisar os tipos de solos e climas onde as árvores estão localizadas para saber se a variação 

de nutrientes que a planta obteve tem haver com o ambiente. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

100 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALVES, M. C. S.; FILHO, S. M.; BEZERRA, A. M. E.; OLIVEIRA, V. C. Germinação de 

sementes e desenvolvimento de plântulas de Moringa oleifera L. em diferentes locais de 

germinação e submetidas à pré-embebição. Ciênc. agrotec., Lavras, v. 29, n. 5, p. 1083-1087, 

2005. 

 

ALWANI, M. S., ABDUL KHALIL, H. P. S., SULAIMAN, O., ISLAM, M. N., AND 

DUNGANI, R. (2014). “An approach to using agricultural waste fibres in biocomposites 

application: Thermogravimetric analysis and activation energy study,” BioResources 9(1), 

218-230.  

 

AMAGLOH, F. K.; BENANG, A. Effectiveness of Moringa oleifera seed as coagulant for 

water purification. African Journal of Agricultura Research, v. 4, n. 1, p. 119-123, 2009. 

 

AMARAL, L. A.; ROSSI JUNIOR, O. D.; SOARES E BARROS, L. S.; LOREZON, C. S.; 

NUNES, A. P. Tratamento alternativo da água utilizando extrato de semente de Moringa 

oleifera e radiação solar. Arquivos do Instituto de Biologia, São Paulo,v. 73, n. 3, p. 287-

293, 2006. 

 

AMAYA, D. R.; KERR, W. E.; GOWI. H. T. de; OUVEIRA, A. L; SILVA, F.R. da Moringa: 

Hortdiça arbórea em beta-caroteno. Horttaiftum Brdbira, v. 10, n.2, p. 126, 1992. 

 

AMOEDO, L. H. G.; MURADIAN, L.B.A. comparação de metodologias para a determinação 

de umidade em geléia real. Química Nova, v.25, p.676-679, 2002. 

 

ANDERSON, J. J. B. Minerais. In: MAHAN, L. K.; ESCOTT-STUMP, S. Krause: 

alimentos, nutrição & dietoterapia. 11 ed. São Paulo: Roca, 2005. cap.5. p.115-153. 

 

ANDRADE, E. C. B. Análise de alimentos: uma visão química da nutrição. São Paulo: 

Varela. 2006.  

 
ANTUNES D. Ativos dermatológicos: dermocosméticos e nutracêuticos. São Paulo: 
Pharmabooks; 2013. 

 

ANVISA. AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Resolução da diretoria 

colegiada- RDC Nº 15, de 15 de março de 2012. Disponível em:< www.anvisa.gov.br/legis> 

Acessado em: 22 de março 2012.  

 

ANWAR, F.; LATIF, S.; ASHRAF, M.; GILANI, A. H. Moringa oleifera: A food plant with 

multiple medicinal uses. Phytotherapy Research, v.21, p.17-25, 2007. 

 

ARANTES, C. C.; RIBEIRO, T. A.; PATERNIANI, J. E. S. Processamento de sementes de 

Moringa oleifera utilizando-se diferentes equipamentos para obtenção de solução coagulante. 

Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande, v. 16, n. 6, p. 

661–666, 2012. http://dx.doi.org/10.1590/S1415-43662012000600011 

 

ARAÚJO, M. S. Manejo de Espécies Florestais para Produção de Madeira, Forragem e 

Restauração de Áreas Degradadas. Caicó: EMPARN, 2010. 



 

101 
 

ASLAM, M. F.; ANWAR, R.; NADEEM, U.; RASHID, T. G.; KAZI, A.; NADEEM, M. 

Mineral composition of Moringa oleifera leaves and pods from differentregions of Punjab, 

Pakistan, Asian J. Plant Sci. 4 (2005) 417–421. 

 

ASSIS, R. A.; KUCHLER, I. L.; MIEKELEY, N. SILVEIRA. Elementos-traco e sódio em 

suco de uva: aspectos nutricionais e toxicologicos. Quím. Nova [online]. 2008, vol.31, n.8, 

pp. 1948-1952. ISSN 0100-4042. Atheneu, 2008. 

 

BARAN, J. E. Química Bioinorgânica. Madrid: McGraw-Hill Interamericana de Espanha, S. 

A., 1995. 

 
BARBOSA, L. C. A. Espectroscopia no infravermelho na caracterização de compostos 

orgânicos. Editora UFV, 1° reimpressão. Viçosa, MG: UFV, 2008. 

 

BAYNES, John W; DOMINICZAK Marek h / Bioquímica médica / trad. Bárbara de Alencar 

Leão Martins. et al / 2. ed. / Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 

 

BECKER, K.; FOIDL, N.; MAKKAR, H. P. S. The potencial of moringa oleífera for 

agricultural and industrial uses. Dar Es Salam, 2001. 

 

BEZERRA AME, Momenté VG, Medeiros Filho S 2004. Germinação de sementes e 

desenvolvimento de plântulas de moringa (Moringa oleifera Lam.) em função do peso da 

semente e do tipo de substrato. Hort Bras 22: 295-299. 

 

BOLZAN, R. C. Bromatologia. Frederico Westphalen, RS: Universidade Federal de Santa 

Maria, Colégio Agrícola de Frederico Westphalen, 2013. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise 

de Situação em Saúde. Saúde Brasil 2005 : uma análise da situação de saúde no Brasil / 

Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Análise de 

Situação em Saúde. – Brasília : Ministério da Saúde, 2005. 822 p. ISBN 85-334-1032-8 

 

BRESSAN, J.; VOLP, A. C. P.; HERMSDOFF, M. H. H. O Perfil de Macronutrientes 

Influencia a Termogênese Induzida pela Dieta e a Ingestão Calórica. Archivos 

Latinoamericanos de Nutrición, v. 57, n.1, p. 33-42, mar. 2007. Disponível em: 

<http://www.scielo.org.ve/scielo. php?script=sci_arttext&pid=S0004-

06222007000100005&lng=es&nrm=iso>. Acesso em: 24 out. 2008. 

 

BRUICE, P. Y. Química Orgânica. 4. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 

 

CÁCERES, A.; FREIRE, V.; GIRÓN, L. M.; AVILÉS, O.; PACHECO, G. Moringa Oleifera 

(Moringaceae): Etnobotanical Studies In Guatemala. Economic Botany, V.45, N.4, P.522-

523, 1991. 

 

CASARETT E DOULL´S, Toxicology, The Basic Science of Polsons, 7° ed, 2001. 

CENTER OF DISEASE CONTROL AND PREVENTION (CDC). 

 

CECCHI, H. M. Fundamentos teóricos e práticos em análise de alimentos. 2.ed. 

Campinas: UNICAMP, 2003. 

 



 

102 
 

CHAMPE, Pámela C: HARVEY, Richard A. / Bioquímica Ilustrada. – trad. Ane Rose 

Bolver. – 2. ed. /Porto Alegre: artmed 1996. 

 

CHAWLA, S.; SAXENA, A.; SESHADRI, S. In vitro availability of iron variousgreen leafy 

vegetables. Journal of the Science of Food and Agriculture, England, v. 46, n. 1, p. 125-

127, 1988. 

 

COLATO, G. A. Apostila de Análises de Materiais Biológicos. UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE CAMPINAS, FACULDADE DE ENGENHARIA AGRÍCOLA. 2006. 

 

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. FIT - Ficha de Informação 

 

CORRÉA, P. M. Dicionário das plantas úteis do Brasil e das exóticas cultivadas. Rio de 

Janeiro: IBDF, 1984, v.5, p.276-283. 

 

COSTA, F. P.; MACHADO, S. H. O consumo de sal e alimentos ricos em sódio 95 pode 

influenciar na pressão arterial das crianças?. Cienc. saude coletiva [online]. 2010, vol.15, 

suppl.1, pp. 1383-1389. ISSN 1413-8123. 

 

COULTATE, T. P. Alimentos: a química de seus componentes. 3. ed. Porto Alegre: 

ArtMed, 2004. 

 

CUMMINGS, J. H.; MANN, J.I.; NISHIDA, C.; VORSTER, H.H. Dietary fibre: an agreed 

definition. Lancet. 2009; 373 (9661): 365-6. 

 

DEVRIES, J.W. On defining dietary fibre. Proc Nutr Soc. 2003;62(1):37-43. 

 

DUKE, J. A. Moringaceae: horseradish-tree, drumstick-tree, sohnja, moringa, murunga-kai, 

mulungay. In: BENGE, M. D. (Ed.) Moringa: a multipurpose tree that purifies water. 

Boston, Science and Technology for Environment and Natural Resources. 1987, p. 19-28. 

EILAT-ADAR, S., LUBIN F., GOFER, D., MURAD, H., CHETRIT, A., GILLIN, M., 

GOLDBOURT, U., KALTER-LEIBOVICI, O. Calcium Intake is inversely related to 

ypertension in a bi-ethinic population in Israel. Cirrculation , v. 111, p. 217, 2005.  

ELIERT, U.; WOLTERS, B.; NAHRSTEDT, A. The antibiotic principle of seeds of Moringa 

Oleífera and Moringa stenopetala. Journal Medicinal Plant Reserch, v. 42, p. 55-61, 1981. 

 

ESTRELLA, M. C. P.; MANTARING, J. B. V.; DAVID, G. Z. 2000. A double blind, 

randomised controlled trial on the use of malunggay (Moringa oleifera) for augmentation of 

the volume of breastmilk among non-nursing mothers of preterm infants. Philipp J Pediatr 

49: 3–6. 

 

FAIZI, S.; SIDDIQUI, B.; SALEEM, R.; SADDIQUI, S.; AFTAB, K. 1994a. Isolation and 

structure elucidation of new nitrile and mustard oil glycosides from Moringa oleifera and their 

effect on blood pressure. J Nat Prod 57: 1256–1261. 

 

FARIA, E. Dicionário Escolar Latino Português. Revisão de Ruth Junqueira de Faria. 6. 

Ed., Rio de Janeiro: FAE, 1991. 592p. 



 

103 
 

FARMACOPÉIA BRASILEIRA, ANVISA. 5 Ed. Brasília:[s.n.]. 2010. Disponível em: 

www.anvisa.gov.br/farmacopeiabrasileira/index.htm-. Acesso em: 15 ago. 2011. 

 

FIORE, E. G.; CAMPOS, V. J.; MATTOS, L. L.; PELLICIARI, M. C.; NUZZO, L. Perfil de 

Indivíduos com Diferentes Níveis de Sobrepeso e Avaliação do Consumo Alimentar Frente às 

Diretrizes do Guia Alimentar para a População Brasileira. Revista Nutrição em Pauta, São 

Paulo, n. 87, p. 11-16, nov./dez. 2007. 
 

FOIDL N., MAYORGA L. Cultivo De Marango Para La Producción De Proteínas Y Energía, 

El Nuevo Diário, Manágua, Nicarágua. 2000. 

 

FOIDL, N.; MAKKAR, H. P.S.; BECKER, K. The Potential of Moringa Oleifera For 

Agricultural And Industrial Uses. In: L.J. Fuglie (Ed.), The Miracle Tree: The Multiple 

Attributes of Moringa (Pp. 45-76). Dakar, Senegal: Church World Service, 2001. 

 

FRANCO, G. Tabela de composição química dos alimentos. 9ª Ed. São Paulo: Editora 

Atheneu, 2008. 

 

FUGLIE, L.J. The Miracle Tree: Moringa oleifera: Natural Nutrition for the Tropics. Church 

World Service, Dakar. 68 pp.; revised in 2001 and published as The Miracle Tree: The 

Multiple Attributes of Moringa, 172 pp,1999. 

 

FUGLIE, L.J. The Miracle Tree: Moringa oleifera: Natural Nutrition for the Tropics. Church 

World Service, Dakar; revised in 2001 and publish as The Miracle tree: The multiple 

Attributes of Moringa. 

 

GALLÃO, M. I.; DAMASCENO, L. F.; BRITO, E. S. Avaliação química e estrutural da 

semente de Moringa. Revista Ciência Agronômica, Fortaleza, v.37, n. 01, p. 106-109, 2006. 

 

GASSENSCHMIDT, U., JANY, K. D., TAUSCHER, B., NIEBERGALL, H., 1995. Isolation 

and characterization of a flocculating protein from Moringa oleifera Lam. Biochim Biophys 

Acta 1243: 477-481. 

 

GERDES, G. Como limpar e tratar água suja com sementes da Moringa. Technical Bulletin. 

Fortaleza: ESPLAR - Centro de Pesquisa e Assessoria; 1997. 

 

GIOLITO, I.; IONASHIRO, M. A. Nomenclatura, padrões e apresentação dos resultados em 

análise térmica. Cerâmica, v. 26, n. 121, p. 17 – 24, 1980. 

 

GIUGLIANO, R. Fundamentos de Nutrição. Brasília: Universa, 2000. 

 

GONÇALVES, E. G. Morfologia vegetal: organofrafia e dicionário ilustrado de 

morfologia das plantas vasculares/ Eduardo Gomes Gonçalves, Harri Lorenzi. 2. Ed. São 

Paulo: Instituto Plantarum de Estudos da Flora, 2011. 

 

GREENSMITH, M. Practical dehydration. 2ed. Flórida: CRC Press, 1998. 274p. 

 

GUEVARA, A. P.; VARGAS, C.; SAKURAI, H.; FUJIWARA, Y.; HASHIMOTO, K.; 

MAOKA, T.; KOZUKA, M.; ITO, Y.; HARUKUNI, T.; NISHINO, H. An antitumor 

promoter from Moringa oleifera Lam. Mutation Research, v. 440, p. 181-188, 1999.  



 

104 
 

 

HAMET, P. The evaluation of scientific evidence for a relationship between calcium and  

hypertension. J. Nutr. v.125, p. 311S-400S, 1995.  

 

HARTWELL, J. L. Plants used agdnst cancer. A survey: Ouarteman Publications, 

Lawrence, 1982. 

 

HEIKKINEN, R. K.; LUOTO, M.; VIRKKALA, R.; RAINIO, K. Effects of habitat cover, 

landscape structure and spatial variables on the abundance of birds in an agricultural-forest 

mosaic. J. Appl. Ecol. 2004;41:824–835. 10.1111/j.0021-8901.2004.00938.x 

 

HELVIOB. (2007). Moringa oleifera, el maná verde del trópico, cultivo, comercialización. 

Disponível em: <http://helviobh.googlepages.com/ morigaoleifera>. Acesso em out. 2013 

 

HERDES, G. O uso das sementes da árvore moringa para o tratamento da água turva.: 

Esplar, 1994. 13 p. 

 

HSU, R.; MIDCAP, S.; LUCIENNE DE WITTE, A. L. Moringa oleifera, Medicinal and 

Socio-Economic uses. International Journal on Economic Botany. v.1, p.1-25, 2006. 

https://sites.google.com/site/curapelalimentacao/receitas-com-moringa---conhecida-como-

planta-de-propriedades-medicinais hypertension. J. Nutr. v.125, p. 311S-400S, 1995.  

influenciar na pressão arterial das crianças?. Cienc. saude coletiva [online]. 2010, vol.15,  

 

IONASHIRO, M.; GIOLITO: fundamentos da termogravimetria, análise térmica  

diferencial, calorimetria exploratória diferencial. Araraquara: Giz editorial, 2004. 96p. 

 

JAHN, S. A. A. Moringa oleífera for food and water purification - selection of clones and 

growing of annual shori stem. Entwfdrking + ladlicher Raum, vo1.23(4), p.22-25, 1989. 

 

JAHN, S. A. A.; MUSNA, H.A.; BURGSTALLLER, H. The tree that purifies water: 

cuitivating multipurpose Moringaceae in Sudan. Unasyhra, v.38, p.23-28, 1986. 

 

JUNIOR, S. V. C. Técnicas de caracterização de polímeros. Editora Artiliber, 2004, p. 17-

261. 

 

KALOGO, Y.; M‟BASSINGUIÈ SÈKA, A.; VERSTRAETE, W. Enhancing the start-up of a 

UASB reactor treating domestic wastewater by adding a water extract of Moringa oleifera 

seeds. Applied Microbiology Biotechnology, v. 55, p. 644-651, 2001. 

http://dx.doi.org/10.1007/s002530000544 

 

KASOLO, J.N., BIMENYA, G.S., OJOK, L., OCHLENG, J., OGWAL-OKENG, J. 

Phytochemicals and uses of Moringa oleifera leaves in Ugandan ruralcommunities, J. Med. 

Plants Res. 4 (2010) 753–757. 

 

KHARE, C.P. Indian Medicinal Plants - An Illustrated Dictionary. Springer, 

Berlin/Heidelberg. 2007. 

 

KIILL, L. H. P., MARTINS, C. T. V., LIMA, P. C. F. Moringa oleifera: registro dos 

visitantes florais e potencial apícola para a região de Petrolina, PE. Petrolina: EMBRAPA 

Semiárido, Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 2012. 19 p. 

https://sites.google.com/site/curapelalimentacao/receitas-com-moringa---conhecida-como-planta-de-propriedades-medicinais
https://sites.google.com/site/curapelalimentacao/receitas-com-moringa---conhecida-como-planta-de-propriedades-medicinais


 

105 
 

 

KWOK, T. C.; CHAN, T. Y.; WOO, J. Relationship of urinary sodium/potassium excretion 

and calcium intake to blood pressure and prevalence of hypertension among older Chinese 

vegetarians. Eur. J.Clin. Nutr. v. 57, n.2, p. 299-304, 2003.  

 

LALAS, S.; TSAKINS, J. Characterization of Moringa oleifera Seed oil Variety 

“Periyakulam 1”. Journal of Food Composition and Analysis, v. 15, p. 65- 77, 2002. 

Livraria Varela, 2002. 

 

LIMA, A. M.; RODRIGUES, A. M.; FISBERG, M. Elaboração de Cardápios de Baixo Valor 

Calórico: Uma Abordagem Prática. Revista Nutrição em Pauta, São Paulo, n. 81, p. 45-9, 

nov./dez. 2006. 

 

LIZZY, K.S; NARASHIMA RAO, P.L.; PUTTASWAMY, T.L. Chemotherapy of bacterial 

infections. Part 4: Potential anticholera agents. Indian Journal of Experimental Biology, v. 

6, n. 3, p. 168-169, 1968. 

 

LOBO, A. S.; TRAMONTE, V. L. C. Efeitos da Suplementação e da Fortificação de 

Alimentos Sobre a Disponibilidade de Minerais. Revista Nutrir Campinas, v.17, n.1, p.107-

113, 2004. 

 

LOPES, W. S. Síntese, caracterização e cinética da decomposição térmica de complexos 

de lantanídeos. 2005. 160p. Tese (doutorado) Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 

2005. 

 

LOPES, W.A.; FASCIO, M. Esquema para interpretação de espectros de substancias 

orgânicas na região do Infravermelho. Quim. Nova, v. 27, n. 4, p. 670-673, 2004. 

 

LORENZI, H., MATOS, F. J. Plantas Medicinais no Brasil – Nativas e Exóticas 

Cultivadas. Nova Odessa, SP: Instituto Plantarum, P. 346-347, 2002. 

 

LUKAS, M. Comparison of spectrometric techniques for the analysis of liquid gas turbine 

fuels. JOURNAL OF ENGINEERING FOR GAS TURBINES AND POWER, 115, 620-

627, 1993. 

 

MACHADO, L. S.; CARNEIRO, J. G. M. Semente de Moringa: Avaliação das Farinhas 

Integral e Desengordurada, Caracterização da Fração Lipídica e Ação Coagulante da 

Farinha Desengordurada sobre a Água Turva do Rio Poti. Teresina: UFPI, 13 p., 

Relatório final PIBIC/UFPI, 2000. 

 

MAKKAR, H. P. S.; BECKER, K. Nutritional value and antinutritional components of whole 

and ethanol extracted Moringa oleifera leaves. Anim Feed Sci Tech 63: 211-228. 1996. 

 

MAKKAR, H. P. S.; BECKER, K. Nutrients and antiquality factors in different orphological 

parts of the Moringa oleifera tree. Journal of Agricultural Science, Cambridge, v. 128, 

p.331-322, 1997. 

 

MASSARO EDWARD J., Handbook of Human Toxicology. CRC PRESS, 1997. 

 



 

106 
 

MATOS, J. R.; MERCURI, L.; BARROS, G. Anáise térmica aplicada a fármacos e 

medicamentos. In: STORPIRTIS, S. et al. Biofarmacotécnica. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2009. Cap. 4 p. 32 – 65. 

 

MCCARRON, D. A: Role of adequate dietary calcium intake in the prevention and 

management of salt-sensitive. Am. J. Clin.Nutr., v.65, n.2 (Suppl), p.712S-716S, 1997 

 

MEDEIROS, M. A. Cobalto. Química Nova na Escola, vol. 35, nº 03, p.220-221, Ago. 2013. 

Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc35_3/11-EQ-100 10. pdf? Agreq = 

minerais & agrep = jbcs, qn, qnesc, qnint, rvq. Acesso em: 19 dez 2013. 

 

MEDEIROS, M. A. Ferro. Química Nova na Escola, vol. 32, nº 03. Ago. 2010. Disponível 

em: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc32_3/11-EQ-6809. pdf? Agreq = minerais & agrep = 

jbcs, qn, qnesc, qnint, rvq. Acesso em: 19 dez 2013. 97  

 

MENDONÇA, J.C.F. et al. A comparative evaluation of methodologies for water contente 

determination in green coffee. LWT – Food Science and Technology. V.40, n.7, p.1300-

1303, 2007. 

 

MIRANDA, C. S. A.; PEREIRA, D. F.; ARAÚJO, N. A.; CAVALCANTI, E. B.; SILVA, 

G.F. Determinação de propriedades do óleo e da torta da Moringa Oleífera Lam. I  

ENCONTRO NACIONAL DE MORINGA, Aracaju, 2009. 

 

MITCHELL JR., J., 1961 - "Water". Em: Treatise on analytical chemistry. Part II, vol. 1. 

Editado por I.M. Kolthoff & P.J. Elving. Interscience Publishers, New York, pp. 69-206. 

 

MORETTO, E. Introdução à ciência de alimentos. 2 ed. Ampliada e revisada. 

Florianópolis: Editora da UFSC, 2008. 

 

MORTON, J. F. The horseradish tree, Moringa pterygosperma (Moringaceae) - a boon to arid 

lands? Economy Botany, v.45, n.3, p.318-333. 1991. 

 

MOURA, A.S.; SOUZA, A.L.G.; JUNIOR, A.M.O.; LIRA, M.L.; SILVA, G.F. 

Caracterização físicoquímica da folha, flor e vagem da moringa (Moringa oleifera 

Lamarck). Encontro Nacional da Moringa, Aracaju, 2009. 

 

MUYIBI, S. A.; EVISON, L. M. Moringa Oleifera Seeds for Softening Hardwater. Water 

Research, Great Britain, v. 29, n. 4, p. 1099 - 1105, 1995. http://dx.doi.org/10.1016/0043-

1354(94)00250-B 

 

ODURO, I.; Ellis, W.O, Owusu, D. Nutritional potential of two leafy vegetables: Moringa 

oleifera and Ipomoea batatas leaves. Sci. Res. Essays, v.3, n.2, p.57-60, 2008. 

 

OLIVEIRA, I.C. ; TEIXEIRA, E.M.B. ; GONÇALVES, C.A.A.; PEREIRA, L.A. Avaliação 

centésima da semente de moringa oleífera Lam. II Seminário Iniciação Científica – IFTM, 

Campus Uberaba, MG. 20 de outubro de 2009. 

 

ONG, H. C. Drumstick. In: ONG (Ed.) Vegetables: for health and healing. pp. 94-95. Utusan, 

Publications & Distributors Sdn Bhd 

Kuala Lumpur, 2008. 



 

107 
 

 

ORWA, C.; MUTUA, A.; KINDT, R.; JAMNADASS, R.; SIMONS, A. Agroforestree 

Database: a tree reference and selection guide version 4.0. 2009 

(http://www.worldagroforestry.org/af/treed) 

 

PALADA, M. C. Moringa (Moringa oleifera Lam.): a versatile tree crop with horticultural 

potential in the Subtropical United States. Horticulture Science, v.31, n.5, p.233-234, 1996. 

 

PALADA, M.C. Moringa (Moringa Oleifera Lam.): A Versatile Tree Crop with 

Horticultural Potential in the Subtropical United States. Hortscience, V.31. N.5. 794-797. 

1996. 

 

PAPAZIAN. R. Bulking Up Fiber‟s Healthful Reputation: More Benefits of „Roughage‟ Are 

Discovered. U.S. Food and Drug Administration. FDA. 1997.  

 

PARK, K. J.; BIN, A.; BROD, F.P.R. Drying of pear d‟Anjou with and without Preservation, 

v.11, p.183-195, 2002. 

 

PARROTTA, J. A. Moringa oleifera LAM., 1785. In: ROLOFF, A.; WEISGERBER, H.; 

LANG, U.; STIMM, B. (Eds.) Enzyklopädie der Holzgewächse, Handbuch und Atlas der 

Dendrologie, 40. Erg.Lfg. 6/05 p. 1-8. Wiley-VCH, 2009.  

 

PASSOS, R. M.; SANTOS, D. M .C.; SANTOS, B. S.; SOUZA, D. C. L.; SANTOS, J. A. B.; 

SILVA, G. F. Qualidade de pós-colheita da moriga (moringa oleífera Lam) utilizada na forma 

in natura e seca. Revista GEINTEC– ISSN: 2237-0722. São Cristóvão/SE – 2012. Vol. 3/n. 

1/p.113-120 

 

PATERNIANI, J. E. S.; MANTOVANI, M. C.; SANT‟ANNA, M. R. Uso de sementes de 

Moringa oleifera para tratamento de águas superficiais. Revista Brasileira de Engenharia 

Agrícola e Ambiental, Campina Grande, v. 13, n. 6, p.765-771, 2009. 

http://dx.doi.org/10.1590/S1415-43662009000600015 

 

PEIXOTO, E. M. A. Elemento Químico - Cálcio. Quimica Nova na Escola. 20, Novembro 

de 2004. Disponível em:<http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc20/v20a12.pdf>. Acesso: 25 de 

set. 2015. 

 

PENG, F., REN, J.-L., XU, F., BIAN, J., PENG, P., & SUN, R.-C. (2009). Comparative study 

of hemicelluloses obtained by graded ethanol precipitation from sug-arcane bagasse. Journal 

of Agricultural and Food Chemistry, 57, 6305–6317. 

 

PEREIRA, F. S. G. Viabilidade sustentável de biomassas de Moringa oleifera para 

produção de biodiesel e briquetes. Recife. 2015. 

 

PETER, V. Drumstick: a multipurpose vegetable. Indla Horíicuhre, v.23, p. 17-19, 1979. 

 

PINHEIRO, D. M.; PORTO, K. R. A.; MENEZES, M. E. S. A química dos alimentos: 

carboidratos, lipídios, proteínas e minerais. Maceió: EDUFAL, 2005. 52p. Disponível em: 

www.usinaciencia.ufal.br/multimidia/.../A_Quimica_dos_Alimentos.pdf. Acesso em: 08 maio 

2013. 

 



 

108 
 

PIO-CORRÊA, M. 1984. Dicionário de plantas úteis do Brasil e das exóticas cultivadas. 

Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, v.3,p.238-239; v.5, p.108-129, il. 

 

PODSTAWKA, E.; SIATŁWSKA, M.; BOROWIEC, E.; PRONIEWICZ, L. M. Food 

additives characterization by infrared, Raman, and surface-enhanced Raman spectroscopies, 

Journal of Raman Spectroscopy, v. 38, p. 

356-363, 2007. 

 

PONTUAL, E. V.; NAPOLEÃO, T. H..; ASSIS, C. R. D.; BEZERRA R. S.; XAVIER, H. S.; 

NAVARRO, D. M. A. F.; COELHO, L. C. B. B.; PAIVA, P. M G. Effect of Moringa oleifera 

flower extract on larval trypsin and acethylcholinesterase activities in Aedes aegypti. 

Archives of Insect Biochemistry and Physiology, v. 79, n. 3, p. 135-152, 2012. 

population in Israel. Cirrculation, v. 111, p. 217, 2005.  

 

PRICE. M. Effectiveness of Moringa oleifera seed extract in treating skin infection. 

Educational Concerns for Hunger Organizations. Notes 37:4. 1992. 

 

RADOVICH, T. (2011). Farm and Forestry Production and Marketing Profile for Moringa 

(Moringa oleifera). Permanent Agriculture Resources (PAR), Holualoa, Hawai. pp. 1-10.  

 

RAMACHANDRAN, C.; PETER, K. V.; GOPALAKRISHNANA, P. K. (1980). Drumstick 

(Moringa oleifera): A multipurpose Indian vegetable. Econ. Bot. 34: 276-283.  

 

RAMBO, M. K. D. et al. Analysis of the lignocellulosic components of biomass residues for 

biorefinery opportunities. Talanta, Amsterdam, v. 144, p. 696-703, 2015b. 

 

RANGEL, J. H. G.; OLIVEIRA, M. M.; CARNEIRO, F. J. C.; MELO, L. P.; CONCEIÇÃO, 

M. M.; ROJAS, M. O. A. I.; SOUZA, A. G. Estudo termogravimétrico e das propriedades 

nutricionais do mesocarpo de babaçu (orbignya speciosa) em adição ao pão. Revista 

ACTA Tecnológica - Revista Científica - ISSN 1982-422X , Vol. 6, número 2, jul-dez. 2011 

 

RANGEL, M. S. Moringa Oleifera: um purificador natural de água e complemento 

alimentar para o nordeste do Brasil. Disponível em: 

<http://www.jardimdeflores.com.br/floresefolhas/A10moringa.htm>. Acesso 10 maio. 2011. 

 

RANGEL. M.S.A. Moringa oleifera; uma planta de uso múltiplo. Aracaju: EMBRAPA 

Tabuleiros Costeiros. 1999. 41p. (Embrapa-CPATC. Circular Tecnica, 9). 

 

RASHID, U.; ANWAR, F.; MOSER, B. R.; KNOTHE, G. Moringa oleifera oil: A possible 

source of biodiesel. Bioresource Technology, v. 99, p. 8175–8179, 2008. 

 

REN, L.; HEMAR, Y.; PERERA, C.O.; LEWIS, G.; KRISSANSEN, G.W.; BUCHANAN, 

P.K. (2014). Antibacterial and antioxidant activities of aqueous extracts of eight edible 

mushrooms. Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre, 3(2), 41-51. 

 

RIBEIRO, J. S.; SALVA, T. J.;  FERREIRA, M. M. C. (2010). Chemometric studies for 

quality control of processed Brazilian coffees using drifts. Journal of Food Quality, 33(2), 

212–227. 

 



 

109 
 

ROCKWOOD, J. L.; ANDERSON, B. G.; CASAMATTA, D. A. Potential uses of 

Moringaoleifera and an examination of antibiotic efficacy conferred by M. oleifera seed and 

leaf extracts using crude extraction techniques available to under-served indigenous 

populations, Int. J. Phytothearpy Res. 3 (2013) 61–71.  

 

RODRIGUES, M. A.; SILVA, P. P.; GUERRA, W. Cobre. Química Nova na Escola, vol. 

34, nº 03, p.161-162, Ago. 2012.  

 

RUCKMANI, K.; KAVIMANI, S.; ANANDAN, R.; JAYKAR, B. 1998. Effect of Moringa 

oleifera Lam on paracetamol-induced hepatoxicity. Indian J. Pharm Sci. 60: 33– 35. 

 

SÁNCHEZ-MACHADO DI, LÓPEZ-CERVANTES J, RÍOS-VÁZQUEZ NJ (2006) J 

Chromatogr A 1105:111. 

 

SCHWARZ, D. Water clarification using Moringa oleifera. Gate Information Service, 

Berlin, 1996. 

 

SEIZE OGA, Fundamentos de toxicologia, seg. ed., Atheneu, 2003. set./out., 2005. 

 

 EN, M.,   ERBOZ, E. N. (  1  . Determination of critical gelation conditions of – 

carrageenan by viscosimetric and FT-IR analyses. Food Research International, 43, 1361–

1364. http://dx.doi.org/10.1016/j.foodres.2010.03.021 

 

SHILS, M. E.; OLSON, J. A.; SHIKE, M. Modern nutrition in health and disease. 8 ed. 

Philadelphia: Lea and Febiger, 1994. 

 

SIDDHURAJU, P.; BECKER, K. 2003. Antioxidant properties of various solvent extracts of 

total phenolic constituents from three different agro-climatic origins of drumstick tree 

(Moringa oleifera Lam.). J Agric Food Chem 15: 2144–2155. 

 

SILVA, A. R.; KERR, W. E. Moringa: uma nova hortaliça para o Brasil. Uberlândia: 

UFU/DIRIU, 1999, 95 p. 

 

SILVA, D. J. Análise de alimentos (métodos químicos e biológicos). Universidade 

Federal de Viçosa. Viçosa (MG), 1981. 
 

SILVA, G. F. D. A.; SANTOS,W. R. DOS; MATOS, D. B. DE; OLIVEIRA, B. M. DE; 

SANTANA, T. M.; SANTANA, M. M. DE. Estudo do tratamento e clarificação de água com 

torta de sementes de Moringa oleifera Lam. Revista Brasileira de Produtos 

Agroindustriais, Campina Grande, v. 13, n. 3, p. 295-299, 2011. 

 

SOLOMONS, T.W.Graham; FRYHLE, Craig B. Química Orgânica. Rio de Janeiro: Ed. 

LTC, 2012. 10 edição v2; 

 

SOUZA, R. M. Determinação de elementos refratários em óleo lubrificante usado e em 

óleo combustível por ICP OES após emulsificação da amostra. Dissertação de mestrado, 

Departamento de Química, PUC - Rio de Janeiro, p, 67, 2003. 

 

SOUZA, S. P. M. C. de. Determinação do teor de cálcio através da termogravimentria em 

medicamentos utilizados no tratamento da osteoporose: um estudo comparativo. 2011. 



 

110 
 

114 f. dissertação (Mestrado em Química) – Centro de ciências Exatas e da Terra, Programa 

de Pós-Graduação em Química, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2011. 

 

SOUZA, V. C., LORENZI, H. Botânica Sistemática: guia ilustrado para identificação das 

famílias de Fanerógamas nativas e exóticas no Brasil, baseado em APG II. 2 ed. Instituto 

Plantarum, Nova Odessa, Brasil. 2008. 704 p. suppl.1, pp. 1383-1389. ISSN 1413-8123. 

 

TEIXEIRA NETO, F. Nutrição Clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. p.52. 

 

THIEX, N.; RICHARDSON C.R. Challenges in measuring moisture contente of feeds. 

Journal of Animal Science. V.81, p.3255-3266, 2003. 

 

TITILOYE, J. O.; BAKAR, M. S. A.; ODETOYE, T. E. Thermochemical characterization of 

agricultural wastes from West Africa. Industrial Crops and Products, v. 47, p. 199-203, 2013. 

 

TRIER, R. Uso da Semente do Gênero "Moringa": Uma Proposta Alternativa para 

Clarificação das Águas Brutas no Nordeste. AS-PTA - Reg. NE: Recife. 1995. 

 

TSAKNIS, J. S.; LALAS, V.; GERGIS, V.; DOURTOGLOU AND V. SPILIOTIS. 1999. 

Characterization of Moringa oleifera variety Mbololo seed oil of Kenya. J. Agric. Food 

Chem., 47: 4495-4499.  

 

TUNGLAND, B.C.; MAYER, D. Nondigestible oligo- and polysaccharides (dietary fiber): 

their physiology and role in human health and food. Comp Rev Food Sci Food Saf. 

2002;1:73-92. 

 

VALENTINI, S.R.; CASTRO, M. F. P. M.; ALMEIDA, F. H. Determinação do teor de 

umidade de milho utilizando aparelho de micro-ondas. Ciência e Tecnologia de Alimentos, 

v.18, n.2, p.237-240, 1998. 

 

VUATAZ, G.; MEUNIER, V.; ANDRIEUX, J. C. TG - DTA approach for designing 

reference methods for moisture content determination in food powders. Food Chemistry . 

Oxford, v. 122, n. 2, p.436-442, 2010. 

 

WOLINSKY , I.; HICKSON JUNIOR, J.F. (Eds.). Nutrition in exercise and sport. 2nd ed. 

Boca Raton: CRC Press, 1994. 

 

WONG, J.M.; JENKINS, D.J. Carbohydrate digestibility and metabolic effects. J Nutr. 2007; 

137 (Suppl 11): 2539S-46S. 

 

WORD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Guidelines for Drinking-water Quality, 

2011. Disponível em: http://whglibdoc.who.int/publication/2011/9789241548151_eng.pdf. 

Acesso em 04 de setembro de 2012. 

 

YANG, H.; YAN, R.; CHEN, H.; LEE, D.H.; AND ZHENG C. (2007). “Characteristics of 

hemicelluloses, cellulose and lignin pyrolysis,” Fuel. 86 (12-13). 1781-1788. 

 

ZAIA, D. A. M.; ZAIA, C. T. B. V.; LICHTIG, J. Determinação de proteínas totais via 

espectrofotometria: vantagens e desvantagens dos métodos existentes. Química Nova, v. 21, 

n. 6, p. 787-793, 1998. 



 

111 
 

APÊNDICE 

APÊNDICE A – Análise estatística dos resultados de umidade dos frutos da moringa 

(endocarpo, exocarpo e sementes). 

 

Tabela A1: Teste t para umidade do endocarpo do CM e do CC. 
 

Resultados de Umidade 

 
EN-CM EN-CC 

Amostra 1 10,874 10,460 

Amostra 2 10,872 10,758 

Amostra 3 10,690 11,093 

   Teste-t: duas amostras em par para médias 

 
     EN-CM EN-CC 

Média 10,812 10,77033 

Variância 0,011164 0,100286 

Observações 3 3 

Correlação de Pearson  -0,88681017 

 Hipótese da diferença de média 0 

 Gl 2 

 Stat t 0,174626486 

 P(T<=t) uni-caudal 0,438725579 

 t crítico uni-caudal 2,91998558 

 P(T<=t) bi-caudal 0,877451157 

 t crítico bi-caudal 4,30265273   

Aceita a igualdade t crít > t calc 

 

 

Tabela A2: Teste t para umidade do exocarpo do CM e do CC. 
 

Resultados de Umidade 

 

EX-CM EX-CC 

Amostra 1 11,233 10,322 

Amostra 2 11,309 10,465 

Amostra 3 11,159 11,031 

   Teste-t: duas amostras em par para médias 

 
     EX-CM EX-CC 

Média 11,23366667 10,606 

Variância 0,005625333 0,140581 

Observações 3 3 

Correlação de Pearson  -0,74971287 

 Hipótese da diferença de média 0 

 Gl 2 

 Stat t 2,504846598 

 P(T<=t) uni-caudal 0,06460178 

 t crítico uni-caudal 2,91998558 

 P(T<=t) bi-caudal 0,129203561 

 t crítico bi-caudal 4,30265273   

Aceita a igualdade t crít > t calc 
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Tabela A3: Teste t para umidade das sementes do CM e do CC. 
 

Resultados de Umidade 

 

S-CM S-CC 

Amostra 1 7,361 6,685 

Amostra 2 7,326 6,457 

Amostra 3 7,516 6,749 

   Teste-t: duas amostras em par para médias 

 
     S-CM S-CC 

Média 7,401 6,630333 

Variância 0,010225 0,023557 

Observações 3 3 

Correlação de Pearson  0,788010011 

 Hipótese da diferença de média 0 

 Gl 2 

 Stat t 13,824992 

 P(T<=t) uni-caudal 0,002595662 

 t crítico uni-caudal 2,91998558 

 P(T<=t) bi-caudal 0,005191324 

 t crítico bi-caudal 4,30265273   

Rejeita a igualdade t crít < t calc 

 

 

APÊNDICE B – Análise estatística dos resultados de cinzas dos frutos da moringa 

(endocarpo, exocarpo e sementes). 

 

Tabela B1: Teste t para Cinzas do endocarpo do CM e do CC. 
 

Resultados de Cinzas 

 

EN-CM EN-CC 

Amostra 1 9,806 2,477 

Amostra 2 9,825 2,553 

Amostra 3 10,001 2,482 

   Teste-t: duas amostras em par para médias 

 
     EN-CM EN-CC 

Média 9,877333333 2,504 

Variância 0,011560333 0,001807 

Observações 3 3 

Correlação de Pearson  -0,36746481 

 Hipótese da diferença de média 0 

 gl 2 

 Stat t 98,74704802 

 P(T<=t) uni-caudal 5,1269E-05 

 t crítico uni-caudal 2,91998558 

 P(T<=t) bi-caudal 0,000102538 

 t crítico bi-caudal 4,30265273   

Rejeita a igualdade t crít < t calc 
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Tabela B2: Teste t para cinzas do exocarpo do CM e do CC. 
 

Resultados de Cinzas 

 

EX-CM EX-CC 

Amostra 1 10,198 2,844 

Amostra 2 10,082 2,721 

Amostra 3 10,108 2,740 

   Teste-t: duas amostras em par para médias 

 
     EX-CM EX-CC 

Média 10,12933333 2,768333 

Variância 0,003705333 0,004384 

Observações 3 3 

Correlação de Pearson  0,99746264 

 Hipótese da diferença de média 0 

 gl 2 

 Stat t 1821,375142 

 P(T<=t) uni-caudal 1,5072E-07 

 t crítico uni-caudal 2,91998558 

 P(T<=t) bi-caudal 3,0144E-07 

 t crítico bi-caudal 4,30265273   

Rejeita a igualdade t crít < t calc 

 

 

 

 

Tabela B3: Teste t para cinzas das sementes do CM e do CC. 
 

Resultados de Cinzas 

 

S-CM S-CC 

Amostra 1 3,937 3,571 

Amostra 2 3,518 3,527 

Amostra 3 3,898 3,573 

   Teste-t: duas amostras em par para médias 

 
     S-CM S-CC 

Média 3,784333333 3,557 

Variância 0,053580333 0,000676 

Observações 3 3 

Correlação de Pearson  0,992467882 

 Hipótese da diferença de média 0 

 gl 2 

 Stat t 1,914258234 

 P(T<=t) uni-caudal 0,097844362 

 t crítico uni-caudal 2,91998558 

 P(T<=t) bi-caudal 0,195688723 

 t crítico bi-caudal 4,30265273   

Aceita a igualdade t crít > t calc 
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APÊNDICE C – Análise estatística dos resultados de lipídeos dos frutos da moringa 

(endocarpo, exocarpo e sementes). 

 

Tabela C1: Teste t para lipídeos do endocarpo do CM e do CC. 
 

Resultados de Lipídeos 

 

EN-CM EN-CC 

Amostra 1 0,628 0,566 

Amostra 2 0,801 0,451 

Amostra 3 0,467 0,371 

   Teste-t: duas amostras em par para médias 

 
     EN-CM EN-CC 

Média 0,632 0,462667 

Variância 0,027901 0,009608 

Observações 3 3 

Correlação de Pearson  0,389050087 

 Hipótese da diferença de média 0 

 gl 2 

 Stat t 1,863570925 

 P(T<=t) uni-caudal 0,101702749 

 t crítico uni-caudal 2,91998558 

 P(T<=t) bi-caudal 0,203405498 

 t crítico bi-caudal 4,30265273   

Aceita a igualdade t crít > t calc 

 

 

 

Tabela C2: Teste t para lipídeos do exocarpo do CM e do CC. 
 

Resultados de Lipídeos 

 

EX-CM EX-CC 

Amostra 1 1,306 1,265 

Amostra 2 1,163 0,919 

Amostra 3 1,173 0,860 

   Teste-t: duas amostras em par para médias 

 
     EX-CM EX-CC 

Média 1,214 1,014667 

Variância 0,006373 0,04787 

Observações 3 3 

Correlação de Pearson  0,9804785 

 Hipótese da diferença de média 0 

 gl 2 

 Stat t 2,441792832 

 P(T<=t) uni-caudal 0,067328663 

 t crítico uni-caudal 2,91998558 

 P(T<=t) bi-caudal 0,134657325 

 t crítico bi-caudal 4,30265273   

Aceita a igualdade t crít > t calc 
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Tabela C3: Teste t para lipídeos das sementes do CM e do CC. 
 

Resultados de Lipídeos 

 

S-CM S-CC 

Amostra 1 29,247 36,036 

Amostra 2 29,311 35,772 

Amostra 3 29,236 35,679 

   Teste-t: duas amostras em par para médias 

 
     S-CM S-CC 

Média 29,26466667 35,829 

Variância 0,001640333 0,034299 

Observações 3 3 

Correlação de Pearson  -0,13318604 

 Hipótese da diferença de média 0 

 gl 2 

 Stat t -58,3737849 

 P(T<=t) uni-caudal 0,000146671 

 t crítico uni-caudal 2,91998558 

 P(T<=t) bi-caudal 0,000293341 

 t crítico bi-caudal 4,30265273   

Rejeita a igualdade t crít <  | t calc | 

 

 

APÊNDICE D – Análise estatística dos resultados de proteínas dos frutos da moringa 

(endocarpo, exocarpo e sementes). 

 

Tabela D1: Teste t para proteínas do endocarpo do CM e do CC. 
 

Resultados de Proteínas 

 

EN-CM EN-CC 

Amostra 1 4,466 4,466 

Amostra 2 5,250 3,507 

Amostra 3 5,240 2,643 

   Teste-t: duas amostras em par para médias 

 
     EN-CM EN-CC 

Média 4,985333333 3,538667 

Variância 0,202305333 0,831584 

Observações 3 3 

Correlação de Pearson  -0,87534969 

 Hipótese da diferença de média 0 

 gl 2 

 Stat t 1,893070203 

 P(T<=t) uni-caudal 0,099433053 

 t crítico uni-caudal 2,91998558 

 P(T<=t) bi-caudal 0,198866106 

 t crítico bi-caudal 4,30265273   

Aceita a igualdade t crít > t calc 
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Tabela D2: Teste t para proteínas do exocarpo do CM e do CC. 
 

Resultados de Proteínas 

 

EX-CM EX-CC 

Amostra 1 6,259 3,555 

Amostra 2 6,204 3,562 

Amostra 3 7,125 4,384 

   Teste-t: duas amostras em par para médias 

 
     EX-CM EX-CC 

Média 6,529333333 3,833667 

Variância 0,266870333 0,227162 

Observações 3 3 

Correlação de Pearson  0,998164268 

 Hipótese da diferença de média 0 

 gl 2 

 Stat t 93,33708539 

 P(T<=t) uni-caudal 5,73835E-05 

 t crítico uni-caudal 2,91998558 

 P(T<=t) bi-caudal 0,000114767 

 t crítico bi-caudal 4,30265273   

Rejeita a igualdade t crít < t calc 

 

 

 

Tabela D3: Teste t para proteínas das sementes do CM e do CC. 
 

Resultados de Proteínas 

 

S-CM S-CC 

Amostra 1 30,22 34,976 

Amostra 2 29,925 34,630 

Amostra 3 31,233 34,113 

   Teste-t: duas amostras em par para médias 

 
     S-CM S-CC 

Média 30,45933333 34,573 

Variância 0,470676333 0,188629 

Observações 3 3 

Correlação de Pearson  -0,81015358 

 Hipótese da diferença de média 0 

 gl 2 

 Stat t -6,66710962 

 P(T<=t) uni-caudal 0,010882613 

 t crítico uni-caudal 2,91998558 

 P(T<=t) bi-caudal 0,021765225 

 t crítico bi-caudal 4,30265273   

Rejeita a igualdade t crít <  | t calc | 
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APÊNDICE E – Análise estatística dos resultados de carboidratos dos frutos da moringa 

(endocarpo, exocarpo e sementes). 

 

Tabela E1: Teste t para carboidratos do endocarpo do CM e do CC. 
 

Resultados de Carboidratos 

 

EN-CM EN-CC 

Amostra 1 74,602 82,031 

Amostra 2 73,252 82,730 

Amostra 3 73,602 83,411 

   Teste-t: duas amostras em par para médias 

 
     EN-CM EN-CC 

Média 82,72387 73,81863 

Variância 0,476091469 0,491234 

Observações 3 3 

Correlação de Pearson  -0,71947605 

 Hipótese da diferença de média 0 

 gl 2 

 Stat t 11,96005546 

 P(T<=t) uni-caudal 0,003459222 

 t crítico uni-caudal 2,91998558 

 P(T<=t) bi-caudal 0,006918443 

 t crítico bi-caudal 4,30265273   

Rejeita a igualdade t crít < t calc 

 

 

 

Tabela E2: Teste t para carboidratos do exocarpo do CM e do CC. 
 

Resultados de Carboidratos 

 

EX-CM EX-CC 

Amostra 1 71,004 82,014 

Amostra 2 71,243 82,332 

Amostra 3 70,435 80,985 

   Teste-t: duas amostras em par para médias 

 
     EX-CM EX-CC 

Média 70,89402 81,77707 

Variância 0,172344265 0,496046 

Observações 3 3 

Correlação de Pearson  0,997927569 

 Hipótese da diferença de média 0 

 gl 2 

 Stat t -64,7210895 

 P(T<=t) uni-caudal 0,000119323 

 t crítico uni-caudal 2,91998558 

 P(T<=t) bi-caudal 0,000238645 

 t crítico bi-caudal 4,30265273   

Rejeita a igualdade t crít <  | t calc | 
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Tabela E3: Teste t para carboidratos das sementes do CM e do CC. 
 

Resultados de Carboidratos 

 

S-CM S-CC 

Amostra 1 29,236 18,732 

Amostra 2 29,921 19,614 

Amostra 3 28,118 19,886 

   Teste-t: duas amostras em par para médias 

 
     S-CM S-CC 

Média 29,09166667 19,41067 

Variância 0,828326333 0,363937 

Observações 3 3 

Correlação de Pearson  -0,35710536 

 Hipótese da diferença de média 0 

 gl 2 

 Stat t 13,32134327 

 P(T<=t) uni-caudal 0,002793971 

 t crítico uni-caudal 2,91998558 

 P(T<=t) bi-caudal 0,005587941 

 t crítico bi-caudal 4,30265273   

Rejeita a igualdade t crít < t calc 

 

 

APÊNDICE F – Análise estatística dos resultados de fibras dos frutos da moringa 

(endocarpo, exocarpo e sementes). 

 

Tabela F1: Teste t para fibras do endocarpo do CM e do CC. 
 

Resultados de Fibras 

 

EN-CM EN-CC 

Amostra 1 72,729 87,230 

Amostra 2 73,283 84,522 

Amostra 3 73,452 85,017 

   Teste-t: duas amostras em par para médias 

 
     EN-CM EN-CC 

Média 73,15466667 85,5896667 

Variância 0,143034333 2,07927633 

Observações 3 3 

Correlação de Pearson  -0,921906268 

 Hipótese da diferença de média 0 

 gl 2 

 Stat t -11,98810909 

 P(T<=t) uni-caudal 0,003443217 

 t crítico uni-caudal 2,91998558 

 P(T<=t) bi-caudal 0,006886434 

 t crítico bi-caudal 4,30265273   

Rejeita a igualdade t crít <  | t calc | 
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Tabela F2: Teste t para fibras do exocarpo do CM e do CC. 
 

Resultados de Fibras 

 

EX-CM EX-CC 

Amostra 1 72,326 83,947 

Amostra 2 72,481 84,553 

Amostra 3 71,744 84,678 

   Teste-t: duas amostras em par para médias 

 
     EX-CM EX-CC 

Média 72,18366667 84,3926667 

Variância 0,150986333 0,15287033 

Observações 3 3 

Correlação de Pearson  -0,464742305 

 Hipótese da diferença de média 0 

 gl 2 

 Stat t -31,69764872 

 P(T<=t) uni-caudal 0,000496899 

 t crítico uni-caudal 2,91998558 

 P(T<=t) bi-caudal 0,000993798 

 t crítico bi-caudal 4,30265273   

Rejeita a igualdade t crít <  | t calc | 

 

 

 

Tabela F3: Teste t para fibras das sementes do CM e do CC. 
 

Resultados de Fibras 

 

S-CM S-CC 

Amostra 1 63,380 65,238 

Amostra 2 78,398 65,429 

Amostra 3 70,507 61,917 

   Teste-t: duas amostras em par para médias 

 
     S-CM S-CC 

Média 70,76166667 64,19467 

Variância 56,43372233 3,899944 

Observações 3 3 

Correlação de Pearson  0,077661924 

 Hipótese da diferença de média 0 

 gl 2 

 Stat t 1,493150837 

 P(T<=t) uni-caudal 0,136981129 

 t crítico uni-caudal 2,91998558 

 P(T<=t) bi-caudal 0,273962259 

 t crítico bi-caudal 4,30265273   

Aceita a igualdade t crít > t calc 

 


