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Resumo 

Utilizar os frutos e a amêndoa da Terminalia Catappa Linn como uma forma de 
enriquecimento nutricional, uma vez que os frutos têm teores de proteínas, fibras 
lipídios e minerais semelhantes ao de frutas tropicais consumidas no Brasil, as 
mesmas que são recomendadas por nutricionistas e profissionais da área de saúde 
como fonte desses nutrientes. 

Palavras chaves: Sustentabilidade, Fontes Energéticas Alternativas, Qualidade de 

Vida, Erradicação da Pobreza. 
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Introdução 

 Atualmente no Brasil e no mundo observa-se uma constante busca por 

alimentos que tenham um alto valor nutricional, e que estejam acessíveis à 

população de baixa renda. Essa busca envolve pesquisas no campo da ciência e da 

tecnologia. Alguns estudos apontam para a importância da utilização da amêndoa da 

praia (Terminalia Catappa Linn), que por sua vez recebe outras denominações 

como: amêndoa da praia, castanheira, castanhola, castanholeira, chapéu-de-sol e 

sete-copas. Ainda conforme estudos, foi observado que a polpa e a castanha in 

natura do fruto da amêndoa da praia tem teores de proteínas, fibras lipídios e 

minerais semelhantes ao de frutas tropicais consumidas no Brasil, as mesmas que 

são recomendadas por nutricionistas e profissionais da área de saúde como fonte 

desses nutrientes, o que nos leva a crer que a utilização da castanha como uma 

forma de enriquecimento nutricional de baixo custo é uma alternativa viável. 

Consideramos ainda a importância de se aproveitar um alimento que se encontra em 

grande abundância, desperdiçado em vários locais, uma vez que esta arvore está 

presente em quase toda região sudeste, pois gosta de calor para se desenvolver, 

também se encontra distribuída ao longo do litoral uma vez que pode atingir 35 

metros de altura fornecendo bastante sombra. No litoral piumense encontram-se 

muitas destas arvores, e nos, alunos observamos que os seus frutos estão sendo 

desperdiçados, propomos com esse projeto a utilização destas castanhas, uma vez 

que podem ser criados projetos pelas escolas municipais e estaduais incentivando 

os alunos sobre o alto valor nutritivo do fruto e principalmente da castanha, podendo 

incluir este alimento ate mesmo no cardápio escolar. Devido ao fato de frutificação 

ocorrer no verão, entre novembro e março, nós não tivemos oportunidade de 

trabalhar com os frutos, pois só conseguimos encontrar castanhas secas, utilizando 

assim apenas a amêndoa. Com essas amêndoas fizemos uma farinha que pode ser 

utilizada para fazer bolos e biscoitos, Paes entre outros... Conseguimos 

desenvolvemos um sanduíche natural de amêndoas, utilizando a farinha para fazer o 

pão integral e também um patê para passar no pão. Durantes nossas pesquisas 

descobrimos que a folha pode ser utilizada para fins medicinais, para baixar o ph da 

água dos aquários, entre outras coisas. 

 



Justificativa 

A polpa da amêndoa-da-praia é comestível, porém não é amplamente consumida, 

especialmente pelo fato de que este hábito tão praticado por crianças foi deixado 

para trás e substituídos por outros alimentos mais atraentes, e nem sempre 

saudáveis, sendo este fato ainda desconhecido por muitas pessoas. O 

desconhecimento do poder nutricional da castanha é outro fator que influencia em 

seu descarte.  No Brasil, poucos trabalhos sobre a planta foram descritos, alguns 

apresentam resultados vinculados a composição de vitaminas, perfil de ácidos 

graxos, constituintes protéicos, fibras, lipídeos e carboidratos.  

Motivação 

Na Rio+20, muito se falou sobre o desenvolvimento sustentável, o que nos levou a 

perceber que temos aqui uma possibilidade de aproveitar  um alimento natural que 

se encontra em abundância por todo país. A amêndoa e muito rica em nutrientes 

podendo ser comparada as frutas tropicais consumidas normalmente aqui no Brasil 

e mesmo assim vem sendo desperdiçada, fazendo com que nós desenvolvêssemos 

esse projeto, com a intenção de conscientizar a população. 

Objetivo 

Propõe-se com esse projeto mostrar para população que a amendoeira da praia não 

é apenas uma árvore ornamental, seus frutos têm um grande valor nutricional e suas 

folhas podem ser utilizadas para diversos fins medicinais. 

Objetivo geral 

Utilizar as amêndoas da praia incluindo-as numa alimentação saudável.  

Objetivo Específico 

Incluir a amêndoa na alimentação da população brasileira. 

 

 

 



Materiais  

1. Ovo 

2. Manteiga 

3. Amêndoa 

4. Açúcar refinado 

5. Farinha integral 

6. Fermento 

7. Fermento biológico 

8. Leite condensado 

9. Creme de leite 

10. Martelo 

11. Forno 

12. Tabua de carne 

13. Talheres 

14. Liquidificar 

15. Forma para bolo 

16. Alface  

17. Tomate 

18. Cream-cheese (requeijão) 

19. Leite 

20. Sal 

21. Temperos verdes 

22. Peito de peru 



Métodos: 

No primeiro dia reunimos o grupo para decidir o que iríamos fazer, uma integrante 

do grupo Larissa Taylor, lembrou que quando criança costumava catar as castanhas 

na pracinha de seu bairro e comia as amendoas. Este era um costume muito comum 

entre as crianças de sua época. Percebemos então que essas castanhas não 

recebem muita atenção e são tratadas de certa forma como “lixo”, foi ai que 

decidimos pesquisar mais sobre a árvore e seus frutos. Descobrimos então que a 

amêndoa do fruto da Terminalia Catappa L é muito rica em nutrientes, e suas folhas 

podem ser utilizadas para diversos fins medicinais. 

Reunimos-nos no dia 20/07 para catar castanhas na praia. 

No dia 21/07 extraímos a amêndoas, torramos, e processamos no liquidificador para 

fazer a farinha de amêndoa. 

No dia 25/07 utilizamos a amêndoa para fazer pão, e com o pão fizemos sanduíches 

naturais. 

Nos dias 7, 9 e 10/08 nos reunimos para escrever o projeto. 

 

Resultados Esperados 

Esperamos que esse projeto seja útil, trazendo benefícios para a população através 

da inclusão de alimentos mais saudáveis na sua alimentação. 
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Anexo(s)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castanhas catadas na praia de Piúma. 


