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Introdução 
A maionese é uma emulsão semissólida composta 
de óleo, gema de ovo, vinagre, sal e mostarda[1]. 
Uma emulsão com características físico-químicas 
similares à maionese tradicional sem uso de ovo, a 
fim de que o risco de contaminação por Salmonella 
Enteriidis seja anulado, é um significativo meio de 
profilaxia para combater a contaminação por 
salmonella[2]. As emulsões O/W (AD1/AD2) foram 
formuladas relação de 1:2 de óleo (girasol/canola) e 
leite de soja (substituinte da proteína do ovo) em 
blender. A goma xantana possibilitou textura mais 
homogênea e sem sedimentação de partículas e/ou 
formação de suspensão oleosa[3]. O uso da cúrcuma 
teve o intuito de promover uma coloração similar à 
maionese comercial, além de incorporar suas 
propriedades antiinflamatória e antioxidante ao 
produto final[4]. As emulsões AD1, AD2 e a 
maionese comercial mais vendida no mercado 
brasileiro (AC) foram caracterizadas por Reologia 
(Brookfield, DVIII Ultra, spindle CP41, a 25ºC e taxa 
de cisalhamento de 0 a 400 s-1) e Análise Térmica 
(DSC, Mettler-Toledo, DSC822, de -40 a 140ºC, 
razão de aquecimento de 10ºC/min em atmosfera 
de nitrogênio na vazão de 50 mL/min). 

Resultados e Discussão 
A Figura 1 apresenta o gráfico de viscosidade 
versus taxa de deformação para as amostras AC, 
AD1 e AD2. São observados o comportamento 
pseudoplástico (decréscimo da viscosidade 
aparente com o aumento da taxa de deformação[5]) 
e o fenômeno de tixotropia (os valores de 
viscosidade aparente observados no ‘caminho da 
ida’ são maiores que os observados no ‘caminho da 
volta’ e quanto maior for a área da diferença entre 
as curvas, maior será a tixotropia[6]). As Figuras 2 a 
4 apresentam as curvas de DSC das amostras AC, 
AD1 e AD2. Nota-se presença de eventos 
endotérmicos em temperaturas similares (0ºC) 
indicando fusão[7], porém as variações de entalpia 
para as emulsões foram maiores do que a amostra 
comercial, indicando uma possível interação entre a 
goma xantana e a proteína do leite de soja, evitando 
que a última se desnature com maior facilidade. 

Conclusões 
As amostras desenvolvidas são interessantes, pois 
apresentaram comportamento reológico e eventos 
endotérmicos similares à maionese tradicional. 
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