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RESUMO

A castanha-do-Maranhão (Bombacopsis glabra) é uma espécie ornamental arbórea, da família Bombacaceae, com sementes oleaginosas 
(amêndoas) comestíveis e popularmente apreciadas no interior do Maranhão. No entanto, não há relatos na literatura científica sobre a sua 
composição centesimal, sendo insipiente e necessária a sua investigação. O objetivo do trabalho foi elaborar a composição centesimal das 
amêndoas da castanha-do-Maranhão. Nesse sentido, realizou-se um estudo do tipo exploratório, experimental e quantitativo. As análises foram 
realizadas no Laboratório de Análises Físico-Químicas de Alimentos e Água da Universidade Federal do Maranhão, nos meses de janeiro a março 
de 2017. Foram analisadas amêndoas coletadas no povoado Bicas, na cidade de Pirapemas-MA em novembro e dezembro de 2016. As análises de 
umidade, cinzas, proteínas, lipídeos e carboidratos foram feitas em triplicata e consoantes às Normas do Instituto Adolfo Lutz. Estimou-se o valor 
calórico das amêndoas. Após as análises laboratoriais, verificaram-se os seguintes valores médios para os parâmetros pesquisados (g/100g): 
umidade 2,85±0,09; cinzas, 4,80±0,08; proteínas 10,20±0,07; lipídeos 52,40±0,08 e carboidratos 29,70±0,07. O valor energético foi de 631,20±
0,06 Kcal/100g. No levantamento bibliográfico para a realização deste trabalho identificou-se ausência de estudos publicados nesta temática 
envolvendo a castanha-do-Maranhão. Desta forma foram utilizados para a discussão desses resultados outras sementes oleaginosas, com base na 
Tabela Brasileira de Composição de Alimento (TACO, 2011), assim como também de outros autores relatados na literatura especializada. Nesse 
contexto, a referida Tabela Brasileira de Composição de Alimento, em sua quarta edição mostra a composição nutricional da castanha de caju 
torrada e castanha-do-Brasil. A castanha de caju torrada possui o valor energético de 570 cal por 100g, proteínas 8,5g por 100g, teor de lipídeos 
de 46,3g por 100g, carboidratos 29,1g por 100g, cinzas 2,6g por 100g e umidade 3,5g por 100g. Já a castanha-do-Brasil possui o valor energético 
de 643 cal por 100g, proteínas 14,5g por 100g, lipídeos 63,5g por 100g, quantidade de carboidratos de 15,1g por 100g, cinzas 3,4g por 100g e 
umidade de 3,5g por 100g. Em comparação com a castanha-do-Maranhão foi observado que castanha-de-caju torrada possui valor energético, 
teor de lipídeos e cinzas abaixo dos valores encontrados nas análises centesimais da castanha-do-Maranhão; já o valor proteico e umidade são 
superiores aos presentes nas amêndoas da castanha-do-Maranhão, observando que a quantidade de carboidratos presente na castanha de caju 
torrada apresenta uma diferença pequena em relação aos da castanha-do-Maranhão. Em relação à castanha-do-Brasil, de acordo com os valores 
apresentados pela TACO (2011), observa-se que o valor calórico, proteico, teor de lipídeos e umidade são superiores aos valores apresentados 
pelas análises das amêndoas da castanha-do-Maranhão, já quantidade de carboidrato e cinzas são inferiores aos valores encontrados na 
castanha-do-Maranhão. Mediante os dados investigados e apresentados conclui-se que a castanha-do-Maranhão (Bombacopis glabra) possui 
valor calórico representativo, aproximando-se dos valores conhecidos das demais castanhas e oleaginosas comestíveis. Nesse sentido, seu 
consumo deve ser feito com moderação, principalmente por pessoas que apresentam dislipidemias e diabetes devido a sua composição 
nutricional. Constatou-se que as sementes da castanha-do-Maranhão possuem um relevante valor calórico, quando comparada com outras 
oleaginosas, podendo ser utilizada pela população como suplemento na alimentação.
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