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ESTUDO DA QUALIDADE DE POLPAS E SEMENTES DO JENIPAPO (GENIPA 

AMERICANA L.) NA ELABORAÇÃO DE BARRAS DE CEREAIS 

 

RESUMO 

 

O jenipapo apresenta polpa adocicada e ácida, com diversas sementes recobertas por 

mucilagem de endocarpo. Considerando a elevada perecibilidade deste fruto, o presente 

trabalho teve como objetivo verificar a qualidade físico-química de polpas in natura, 

polpas desidratadas osmoticamente (DO) e farinha de sementes de jenipapo (FS) em 

visando o beneficiamento do fruto e aproveitamento do resíduo gerado para elaboração 

de barras de cereais. Os estádios de maturação estudados foram os frutos “de vez” e os 

frutos maduros. Para a desidratação osmótica da polpa, utilizou-se xarope de sacarose a 

50° Brix e secagem a 60°C. Anteriormente ao processo de desidratação osmótica da 

polpa de jenipapo (cortada em cubos), foram realizados quatro tratamentos prévios, 

sendo o primeiro sem aplicação de metabissulfito, alginato e cloreto de cálcio; o 

segundo com uso de metabissulfito e sem de alginato e cloreto de cálcio; o terceiro sem 

uso de metabissulfito e com aplicação de alginato e cloreto de cálcio; e o quarto com 

aplicação de metabissulfito, alginato e cloreto de cálcio As sementes foram submetidas 

à pré-secagem a 60°C por 4 horas, trituradas em moinho e novamente secas a 60° por 2 

horas, finalizando o processo. Para elaboração e otimização das barras de cereais, 

utilizou-se planejamento fatorial 23, com 3 pontos centrais, analisado por Metodologia 

de Superfície de Resposta. As variáveis independentes do delineamento foram FS e DO 

em substituições ao total de flocos e açúcar mascavo, respectivamente. Enquanto que a 

variável resposta foi à aceitação das barras de cereais junto aos consumidores com 

relação aos atributos aparência, sabor, textura, impressão global e intenção de compra, 

coletada a partir de testes sensoriais afetivos. Dos tratamentos prévios de desidratação 

osmótica, aquele que obteve as melhores médias nos parâmetros instrumentais de cor, 

foi o tratamento sem aplicação de metabissulfito, alginato e cloreto de cálcio, sendo 

também o mais atrativo, pois não verificou-se na análise microscópica alterações no 

aspecto dos cubos desidratados. A partir dos resultados obtidos, verificou-se que os 

jenipapos maduros foram considerados ideais para elaboração dos ingredientes para 

barras de cereais, pois apresentaram as melhores características físico-químicas com 
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relação aos jenipapos “de vez”, promovendo com isso, desidratado e farinha com 

qualidade superior. A barra de cereal otimizada foi composta pela substituição na 

formulação padrão de 20% de FS no total dos cereais e 20% de DO no total de açúcar 

mascavo. As médias dos atributos estudados variaram entre os termos da escala 

hedônica “Gostei ligeiramente” e “Gostei muito”. O ingrediente FS foi aquele que 

proporcionou efeito negativo sobre os resultados da variável dependente, entretanto a 

interação deste com DO, atenuou o tal impacto. A coloração amarronzada homogênea, 

maior densidade e menor força de compressão e resistência ao corte, caracterizaram a 

barra otimizada quando comparada com barra padrão. Foi possível verificar também 

que a substituição por FS e DO enriqueceram a barra em relação aos teores de cinzas, 

lipídios, carboidratos e valor energético, especialmente nos teores de proteína e fibras 

totais, com aumento de 19,5% e 39,8%, respectivamente. Assim, a utilização de polpa 

desidratada osmoticamente e farinha de sementes de jenipapo seria viável não somente 

no beneficiamento do fruto e aproveitamento de resíduo, como também na produção de 

barras de cereais com boa composição físico-química e aceitação junto aos prováveis 

consumidores. 

 

Palavra-chave: Fruto tropical, utilização de resíduos, desenvolvimento de produto. 
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EVALUATION OF PULP AND SEEDS OF GENIPAP (GENIPA 

AMERICANA L.) QUALITY TO DEVELOPMENT OF CEREAL BARS 

 

ABSTRACT 

 

Genipap possesses sweet and acidic pulp, with several seeds coated with mucilage 

endocarp. The Genipap is a very perishable fruit with high respiration rate. When 

harvested, it mature quickly and runs the risk of higher post-harvest losses. This study 

was aimed to verify the physical and chemical quality of fresh pulp, osmotically 

dehydrated (OD) pulp and of genipap flour (SF) obtained from fruits of two maturity 

stages. The maturity stages studied were of half-ripe and ripe fruits. For osmotic 

dehydration of genipap pulp, syrup 50 °Brix was used and drying was performed at 

60°C. Prior to the osmotic dehydration of genipap pulp, four treatments were 

performed, with the first application being without metabisulfite, sodium alginate and 

calcium chloride; the second with the use of metabisulphite and without alginate and 

calcium chloride; the third without the use of metabisulphite and application of alginate 

and calcium chloride; and the fourth with the application of metabisulphite and alginate 

and calcium chloride. The seeds were submitted to pre-drying at 60 °C for 4 hours, 

crushed in a mill and again dried at 60 °C for 2 hours. In the optimization of the product 

manufacture of cereal bars a 23 factorial planning with three central points was used and 

data analyzed by Response Surface Methodology. The independent variables were 

substitutions of SF and OD in the total of flakes and brown sugar, respectively. While 

the response variable was the acceptance of cereal bars by consumers which took into 

consideration the attributes of appearance, flavor, texture, overall impression and 

purchase intent. Among the various pre-treatments of osmotic dehydration, the best 

average was found in the treatment without application of metabisulfite, sodium 

alginate and calcium chloride, and it was also the most attractive. In microscopic 

analysis changes occurred in the appearance of dehydrated cubes. The results showed 

that the mature genipaps were considered ideal for the preparation cereal bars, since it 

retained the best physical-chemical characteristics with respect to genipaps in 

dehydrated form and flour quality. The cereal bar optimized was composed by 

replacement the standard formulation of 20% of SF in the total cereals and 20% of OD 
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in the brown sugar. The averages of the attributes studied ranged from the terms of the 

hedonic scale "I liked slightly" to "I really liked." The SF was the  ingredient that 

resulted in negative effect on the results of the dependent variable, however the 

interaction of this with OD, attenuated this impact. The brownish homogeneous color, 

higher density, lower compression force and shear force characterized the cereal bar as 

optimized cereal bar when compared with standard cereal bar. It was also possible to 

verify that substitution by SF and by OD enriched the cereal bar for the ash, lipids, 

carbohydrates contents and energy, and especially of total protein and total fiber 

content, with an increase of 19.5% and 39.8%, respectively. Thus, the use of 

osmotically dehydrated pulp and genipap flour seed not only are feasible in the fruit 

processing and utilization of waste, but also in the production of cereal bars with 

excellent physical-chemical composition and acceptance by consumers. 

 

Keywords: Tropical fruit, use of residues, product development. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

O jenipapo, fruto do jenipapeiro (Genipa americana L.), é uma baga 

comestível de forma, tamanho, cor e peso variáveis, pertecente à família Rubiaceae. 

Compõe-se de um invólucro carnoso, de diversas sementes chatas e polidas, recobertas 

por uma camada polposa adocicada, com casca mole, pardacenta e aromática 

(GUERREIRO; COSTA, 1998). O seu nome vem do tupi-guarani, de nhandipad = 

jandipap, que significa fruto que serve para pintar (VIEIRA NETO, 2002). 

Em Sergipe, seu cultivo é realizado em pequenos pomares, porém ocorrem em 

maior quantidade em populações naturais nas áreas de Mata Atlântica, sobretudo nas 

matas ciliares (MUNIS; SILVA JÚNIOR, 2009). Sua colheita ocorre de fevereiro a 

maio, podendo se estender até o mês de julho (SEAGRI, 2010). 

Como a maioria dos frutos tropicais, o jenipapo é altamente perecível, 

deteriorando-se em poucos dias, a depender do estádio de maturação em que é colhido e 

das condições nos quais são armazenados e/ou comercializados (MUNIS; SILVA 

JÚNIOR, 2009). Dentre os frutos climatéricos (nectarinas, ameixas, mamão, abacate, 

manga, banana, goiaba, caqui, pêra, pêssego, entre outros), o jenipapo apresenta alta 

taxa respiratória após a colheita, e com processo de amadurecimento pode ser acelarado 

por diversos fatores, como por exemplo, variações de temperatura, impactos durante o 

transporte e manuseio (LIMA et al., 2009).  

Apesar das diversas formas de comercialização e industrilização das espécies 

frutíferas do nordeste, o jenipapo in natura é comercializado restritamente em feiras 

livres, nos acostamentos de rodovias e supermercados, sendo transformados em licores, 

doces, balas e compotas, apenas por meio de processos artesanais (HANSEN et al., 

2008) 

A industrialização do jenipapo destaca-se como alternativa para a redução de 

perdas pós-colheita, principalmente no pico de safra, quando alcançam os menores 

preços, em virtude do excesso de oferta (VIEIRA NETO, 2002; ANDRADE et al., 

2003). Os principais fatores que dificultam a sua industrialização são alta perecibilidade 

dos frutos, falta de conhecimento sobre suas propriedade físicas e produção restrita 

(SILVA et al., 2010 b). 

Devido à sazonalidade, a produção de jenipapo se torna restrita, assim a 

secagem dos frutos e utilização dos mesmos como ingredientes em vários outros 
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produtos alimentícios, a exemplo, de barras de cereais, biscoitos e pães, permitiria o seu 

uso durante o ano todo e ampliaria a possibilidade de fabricação de vários outros 

produtos.  

Em indústrias de processamento de frutas tropicais, a produção anual de 

toneladas de resíduos vegetais sem o devido descarte ou destino apropriado, representa 

um problema crescente (SCHIEBER et al., 2001). Esses resíduos são depositados no 

meio ambiente ou utilizados como fertilizantes orgânicos e como alimentação animal, 

sem nenhum tratamento prévio e/ou conhecimento de sua composição. 

Segundo Reolon et al. (2009) alternativas para o aproveitamento desses 

resíduos como matéria-prima para outros segmentos da indústria de alimentos devem 

ser pesquisadas, pois se trata de material passível à inclusão em alimentação humana. 

Uma forma para o aproveitamento dos resíduos vegetais é a transformação 

destes em farinha ou farelos por meio da desidratação, tendo como finalidade a 

elaboração de produtos alimentícios. A remoção de água também facilita o transporte, 

armazenamento e manuseio do produto final, seja ele para consumo na forma direta ou 

como ingrediente na elaboração de outros produtos alimentícios (TRAVAGLINI et al., 

2001) . 

O aproveitamento de cascas, bagaços e sementes na elaboração de produtos 

alimentícios (doces, geléias, compotas, vinagre, bebidas alcoólicas, pães, biscoitos e 

barras de cereais) também é uma forma de minimizar impactos ambientais, agregar 

valor econômico ao resíduo gerado, além do possível enriquecimento nutricional dos 

produtos (VARNAM; SUTHERLAND, 1997; MAEDA; ANDRADE, 2003; BUENO, 

2005; MATIAS et al., 2005; ISHIMOTO et al., 2007; MIGUEL et al., 2008; REOLON, 

2009; SOARES JÚNIOR et al.,2009). 

Dentre os vários produtos alimentícos citados anteriormente, as barras de 

cereais, snacks, são definidas como pequenas refeições, leves ou então substanciais, 

podendo relacionar-se aos atributos “saudável” e/ou “diversão” (BUENO, 2005). Um 

dos ingredientes empregados em barras de cereais é a fruta seca ou dessecada, obtida 

pela perda parcial da água da fruta madura, inteira ou em pedaços, por processos 

tecnológicos adequados (BUENO, 2005). Um processo tecnológico utilizado para 

obtenção de frutas dessecadas é a desidratação osmótica seguida de secagem, no qual, o 

alimento inteiro ou fatiado é imerso em solução hipertônica de áçucar, sal, sorbitol, 

glicerol entre outros (LENART, 1996). 
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Há cerca de uma década, as barras saborizadas, foram introduzidas como uma 

alternativa saudável para lanches rápidos e/ou guloseimas, quando consumidores se 

mostraram mais interessados em saúde e dietas (BOWER; WHITTEN, 2000). 

A saborização de barras de cereais com pedaços de frutas desidratadas e seu 

enriquecimento com resíduos vegetais é uma opção para elaboração de um produto 

inovador e conveniente. Assim, um estudo sobre a qualidade físico-química de polpas e 

sementes do jenipapo para a elaboração de barras de cereais, contribuiria tanto para um 

beneficiamento do fruto e aproveitamento dos resíduos vegetais gerados, como também 

para obtenção de um produto com grande valor nutritivo e saudável. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Estudar a qualidade de polpas e de farinhas de sementes de jenipapos, a fim de 

desenvolver barras de cereais sensorialmente aceitáveis. 

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Determinar as características físico-químicas (parâmetros instrumentais 

de cor, pH, sólidos solúveis totais, vitamina C, fenóis totais, taninos, umidade, cinzas, 

ferro, cálcio, proteínas, lipídios, carboidratos, fibras totais e valor energético) de polpas 

in natura, polpas desidratadas osmoticamente e farinhas de sementes de jenipapos em 

dois estádios de maturação. 

 

� Analisar tratamento de desidratação osmótica de polpas de jenipapo. 

 

� Otimizar a concentração ideal de substituição das varáveis independentes 

farinha de sementes, no total de cereais, e polpa desidratada osmoticamente de jenipapo, 

no total de açúcar mascavo, na formulação de barra de cereal padrão, por meio de 

planejamento experimental, tendo como varíavel resposta à análise sensorial (aparência, 

sabor, textura, impressão global e intenção de compra). 

 
� Determinar as características físico-químicas (parâmetros instrumentais 

de cor, densidade, força de compressão, resistência ao corte, fenóis totais, taninos, 

umidade, cinzas, cálcio, proteínas, lipídios, carboidratos, fibras totais e valor energético) 

das barras de cereais padrão e otimizada. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA          

 

 

3.1. JENIPAPO 

 

Genipa americana L. (jenipapo) é originário do Norte da América do Sul, mas 

a sua distribuição ocorre em vários centros de diversidade, desde o México até o Norte 

da Argentina. No Brasil, está presente em todos os biomas, como, Amazônia, Cerrado, 

Mata Atlântica, Caatinga e Pantanal; com exceção nos Campos Sulinos. O jenipapeiro é 

uma é uma Rubiacea de porte arbóreo, de ocorrência em áreas com florestas abertas e de 

vegetação secundária de várzeas situadas em locais temporário ou permanentemente 

inundados (FAO, 1986; MUNIS e SILVA JÚNIOR, 2009). Além das características 

organolépticas, valor nutricional e uso medicinal de seus frutos, a espécie é também 

indicada para recuperação de áreas degradadas, sendo importante a exploração do seu 

cultivo e caracterização das variações morfológicas e composição química, visando 

frutos com características de qualidade superior para fins agroindustriais (MUNIS e 

SILVA JR, 2009; SOUZA et al., 2009). 

Fruto comumente consumido no Norte e Nordeste brasileiro, é constituído por 

uma casca mole, parda ou pardacento–amarelada, membranosa, fina e enrugada, que 

representa 5,27% do total do fruto; 60,84% de polpa com odor característico, acentuado, 

sabor doce, acidulado, envolvendo numerosas sementes achatadas com 33,88% 

(VIEIRA NETO, 2002).  

Em estudo realizado por Borges e Rezende (2000) sobre a composição de 

voláteis por cromatografia gasosa-espectrometria de massas (CG-EM) em polpas de 

jenipapos, foi verificado que as notas pungentes e ácidas foram atribuídas à presença 

dos ácidos butírico, 2-metilbutírico e hexanóico, enquanto que a identificação dos 

ésteres 2- e 3- metilbutirato de etila foram responsáveis pela característica frutal das 

polpas. Um maior conhecimento dos compostos aromáticos dos frutos de jenipapos, 

permite assim, o desenvolvimento de novas formulações de aroma e monitoramento da 

qualidade de produtos elaborados.  

Quando verde, o jenipapo apresenta suco com coloração azulada, utilizada 

como corante natural. Renhe et al. (2009) verificaram que o jenipapo é uma fonte 



6 

 

potencial para obtenção de corante azul natural, com inúmeras variações de tonalidade a 

partir das condições de extração. A obtenção desse corante azul complementa a 

disponibilidade das cores primárias na forma de corantes naturais permitindo a 

combinação para obtenção das demais colorações para alimentos (RENHE et al., 2009). 

Com relação ao perfil lipídico, Figueiredo et al. (1991) estudaram tanto a polpa 

como as sementes de jenipapo, determinando por cromatografia em fase gasosa, a 

presença predominante dos ácidos graxos palmítico (37,2%) em polpa e linoléico em 

sementes (60,5%). O ácido graxo linoléico, um ácido graxo essencial, contribui para 

redução do risco de doenças cardiovasculares, pressão sanguínea e mortalidade por 

câncer (SINGER, 1992). 

Investigações sobre concentração de macroelementos (K e Ca) e 

microelementos (Mn, Fe, Cu, Zn e Br) em oito frutos tropicais exóticos brasileiros por 

meio da técnica de fluorescência de raios X por dispersão de energia, foram realizadas 

por Oliveira et al. (2006), e dentre os frutos, o jenipapo apresentou alta concentração de 

cálcio (341 mg 100 g-1), podendo ser considerado potencial fonte de cálcio na dieta 

humana. Catharino (2004) identificou a presença de folatos, por Cromatografia Líquida 

de Alta Eficiência (CLAE) em frutos de jenipapos com 80,4 µg/100g. Vale destacar que 

o conhecimento da composição de vitaminas e sais minerais de frutos que compõem a 

dieta torna-se importante, à medida que os consumidores mais exigentes buscam cada 

vez mais assegurar uma alimentação balanceada. 

A variabilidade química de frutos de jenipapeiro do Recôncavo Baiano foi 

analisada por Hansen et al. (2008), identificando a existência de variabilidade para os 

caracteres estudados (pH, sólidos solúveis, ácido ascórbico, acidez total titulável, 

relação entre sólidos solúveis e acidez titulável, açúcares redutores, não-redutores e 

totais). Assim, possibilitando a exploração econômica dos frutos desta região para o 

consumo in natura e industrialização.  

Características qualitativas (acidez total titulável, sólidos solúveis totais, pH, 

umidade, cinzas e teores de sacarose, glicose e frutose ) de jenipapos também foram 

relatadas por Souza et al. (2009) em três tipos de frutos: “mole, “firme” e “muito firme”, 

na região sul da Bahia. De acordo com os autores os bons resultados nos três tipos de 

frutos, evidenciaram a qualidade destes para elaboração de produtos industrializados. 

O processamento e preservação de polpas de jenipapo nas temperaturas 28°C e 

-18°C, foi verificado por Figueiredo et al. (1986 a). Os resultados obtidos por 
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Figueiredo et al. (1986 a) indicaram melhor estabilidade nas polpas conservadas à 

temperatura de -18°C, não apresentando indícios de deterioração e escurecimento 

gradativo durante o armazenamento de 150 dias. Silva et al. (1998) estudaram as 

características do jenipapo produzidos na região de Botocatu-SP, bem como sua 

conservação pós-colheita em armazenamento sob temperatura ambiente e sob 

refrigeração (10°C), concluirão que os parâmetros estudados (perda de peso, diâmetro, 

vitamina C, sólidos solúveis totais, acidez total titulável, pH e firmeza) respondem 

melhor no armazenamento refrigerado 

Devido a escassez de produtos industrializados de jenipapo, principalmente por 

causa da sua alta perecibilidade, o que torna um problema durante seu transporte e 

armazenamento, Silva et al.(2010 b) estudaram as propriedades termofísicas (densidade 

térmica, difusividade térmica, condutividade térmica e calor específico) da polpa de 

jenipapos em estádio médio de maturação. Os autores verificaram redução na densidade 

e calor específico à medida que se aumentava a temperatura e o teor de água, 

observando o contrário para os parâmetros difusividade e condutividade térmica, os 

quais aumentaram com o decréscimo da temperatura e do teor umidade (SILVA et al., 

2010 b). 

O jenipapo possui utilização comumente artesanal na produção de compotas, 

cristalizados, sorvetes, refrescos, licor, vinho e vinagre (FIGUEIREDO, 1984; GOMES, 

1989; LORENZI, 1998; VIEIRA et al., 2002), portanto se faz necessário a realização de  

de estudos sobre suas características nutricionais e físico-químicas, visando assim, 

amplo beneficiamento industrial, e consequentemente, redução nas perdas pós-colheita 

do fruto. 

 

 

3.2. APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS 

 

Importante fonte de elementos essenciais, as frutas são responsáveis pelo 

suprimento de minerais que desempenham função vital no desenvolvimento e boa 

saúde, necessários na dieta humana (HARDISSON et al., 2001).  

A fruticultura no Nordeste constitui-se em uma atividade econômica muito 

promissora e importante, dada a excelente qualidade de seus frutos e sua enorme 
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diversificação (LOUSADA JR. et al., 2006). Processos de profissionalizações vêm 

sendo adotado, como a exploração cada vez mais de áreas extensas, utilização da 

irrigação e incrementos de novas tecnologias, visando produção elevada e qualitativa de 

frutos (LOUSADA JR. et al., 2006). Em resposta a esse avanço ocorre a geração de 

resíduos agroindustriais que não são utilizados (LOUSADA JR. et al., 2006). 

É notória uma sensibilização em nível mundial sobre a utilização de resíduos 

industriais. Na indústria alimentícia, o termo “resíduo” é usado para descrever partes 

das matérias-primas não utilizadas ou rejeitadas durante o processamento do produto 

principal (MATIAS et al., 2005). Entretanto, a sobra da matéria-prima que não for 

aproveitada para a elaboração do produto alimentício pode ser transformada 

industrialmente (EVANGELISTA, 1994). 

Os resíduos agroindustriais, constituídos em sua maioria por cascas e sementes 

de vegetais exibem atividade antioxidante mais elevada do que a fração comestível. Esta 

ação tem sido atribuída à presença de fitoquímicos bioativos, compostos biologicamente 

ativos que auxiliam as funções fisiológicas e bioquímicas, beneficiando a saúde humana 

(SOONG; BARLOW, 2004, AJILA et al., 2007). Em virtude desta qualidade podem ser 

desenvolvidas pesquisas tecnológicas visando transformar os resíduos em fontes 

nutricionais capazes de gerar novos produtos para o consumo. 

Cascas e sementes de maracujá, resíduos industriais provenientes do processo 

do esmagamento da fruta para a obtenção do suco, são utilizadas por produtores rurais 

somente na suplementação da alimentação animal. Considerando este fato, Ferrari et al. 

(2004) estudaram farelos de sementes de maracujá que apresentaram teores de proteína 

(15,62%) e fibra bruta (58,98%) sugerindo que as sementes de maracujá que possuem 

pouco ou nenhum valor econômico, podem ser transformadas em produtos com alto 

valor nutricional.  

Farelos de casca e bagaço de laranja, por exemplo, resíduos da indústria do 

suco de laranja, são as partes do fruto que conferem maior teor de pectina e fibra 

alimentar, além de apresentarem diversas propriedades terapêuticas. Pesquisa realizada 

por Ruivaro et al. (2008), avaliou a aceitação destes ingredientes em uma sobremesa 

entre os estudantes da Universidade de Guarapuava/PR. Os resultados obtidos 

demonstraram que não houve diferença significativa (p≥0,05) entre a sobremesa padrão 

e a modificada, exceto para o atributo sabor, com médias de aceitação superiores a 7,9 

(RUIVARO et al., 2008). 
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Parâmetros físico-químicos e o teor de fibra bruta e fibra alimentar dos 

resíduos do bagaço do caju, bagaço da goiaba e casca do maracujá, obtidos do 

processamento de polpa de fruta e transformados em pós alimentícios foram 

determinados por Uchoa et al. (2008). A partir dos dados obtidos por Uchoa et al. 

(2008) verificaram que os pós foram considerados boas fontes de vitamina C, açúcar 

redutor e com altos teores de fibra bruta e alimentar.  

Sementes de acerolas desidratadas e transformadas em farinha, conforme relato 

de Aguiar et al. (2010), revelaram elevado rendimento, alto teor calórico (332 Kcal/g) 

oriundo de 3,2 % de lipídios, 16,94 de proteínas e 57,24% de carboidratos. Além de 

apresentar elevado teor de fibra bruta (26,54%), cinzas (0,44%), ácidos ascórbicos (66 

mg) e minerais como ferro (37,23mg.100g-1), cálcio (41,39mg.100g-1), potássio 

(41,39mg.100g-1), magnésio (22,24 mg.100g-1), zinco (0,09 mg.100g-1), manganês 

(0,074mg.100g-1), fósforo (0,08 mg.100g-1) e cobre (0,15µg.100g-1). Sendo a fração 

lipídica composta por ácidos graxos: oléico (31,9%), linoléico (29,2%), palmítico 

(21,8%), esteárico (13,9%) e linolênico (1,3%). De acordo com Aguiar et al. (2010) a 

farinha de sementes de acerolas apresentou potencial para fins alimentícios desde que 

seja comprovada a inexistência de compostos tóxicos e alergênicos. 

Enriquecimentos de cookies e biscoitos com resíduos de frutas vêm sendo alvo 

de alguns trabalhos, como por exemplo, Matias et al. (2005) e Borges et al. (2006). 

Segundo os autores Matias et al. (2005), formulação de cookies com 10% de bagaço 

desidratado de caju e formulação 5% de bagaço desidratado de goiaba apresentaram 

altos índices de aceitabilidade com relação a sabor, 84,9% e 81,8%, respectivamente. 

Borges et al. (2006), por sua vez, relataram que cookies produzidos com farinha de 

sementes de abóbora e farinha de sementes de jaca tiveram excelente aceitação, superior 

a 80% entre os escores gostei extremamente e muito, e considerada intenção de compra, 

superior a 77% comprariam o biscoito.  

A incorporação de farinha de casca de maracujá em biscoito, conforme estudo 

de Ishimoto et al. (2007), resultou em um aumento de 7,5 vezes no teor de fibras totais 

em relação a biscoito similar mas sem adição de farinha de casca. Silva et al .(2010 a), 

por exemplo, encontraram resultados viáveis da adição de sementes de abóbora em 

forma de farinha com objetivo de obter biscoitos enriquecidos em fibra alimentar, 

aproximadamente 30%, com qualidade nutricional e organoléptica. 
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De acordo com Soares et al. (2008) foi possível identificar em extratos de 

bagaços de maçãs a presença de ácidos fenólicos salícilico, gálico, propilgalato e 

sináptico nas três frações avaliadas, indicando a possibilidade da utilização do bagaço 

de maçã cv. Gala como fonte de antioxidantes naturais.  

Dessa forma, se faz premente a investigação do potencial nutricional de 

bagaços, cascas e sementes de frutos tropicais para suplementação de dietas, 

principalmente em termos de carboidratos, fibras alimentar e proteína. Proporcionando 

valor econômico a esses resíduos vegetais, uma vez que, serão transformados em 

produtos alimentícios com valor econômico significativo. Além de contribuir com a 

redução dos impactos ambientais causados pela aglomeração dessa matéria orgânica no 

ambiente. 

 

 

3.3. DESIDRATAÇÃO OSMÓTICA 

 

O processo de desidratação osmótica se baseia na remoção de água do alimento 

por efeito da pressão osmótica a partir da imersão do produto em uma solução 

hipertônica e constituída de um ou mais solutos, durante um período de tempo e a uma 

dada temperatura específica (LENART, 1996). O mecanismo de desidratação osmótica 

consiste na submersão dos alimentos em soluções concentradas de um ou mais solutos, 

originando dois fluxos simultâneos e opostos: uma saída de água do produto para a 

solução e uma migração de solutos da solução para o produto (TONON et al.,2006).  

A desidratação osmótica fornece um produto com umidade suficientemente 

baixa para ser considerado estável em prateleira, devendo ser posteriormente processado 

(VIAL et al., 1991; LIMA; BRUNO, 2007). 

O agente osmótico utilizado para a desidratação deve apresentar baixa 

atividade de água, sabor agradável, atóxico e não deve proporcionar alterações no valor 

nutritivo, nas propriedades sensoriais do produto final e no custo do processo 

(LENART, 1996). As soluções de sacarose, com Brix em torno de 50 a 70°, são 

apontadas como agentes desidratantes comumente empregados na desidratação 

osmótica, representando um obstáculo ao contato com o oxigênio, reduzindo, portanto, 
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o escurecimento enzimático (ISLAM; FLINK, 1982; LERICI,1985; TONON et al., 

2006). 

De acordo com Torregiani e Bertolo (2001), a pré-secagem osmótica permite 

ajuste da composição físico-química, reduzindo o teor de água; permitindo incorporação 

de ingredientes ou aditivos com propriedades antioxidantes ou com outras propriedades 

de preservação, adição de solutos com interesse nutricional ou sensorial, promoção da 

consistência adequada ao produto, além de tornar o produto adequado aos 

processamentos posteriores, como secagem a vácuo, secagem por ar quente, liofilização 

e congelamento. 

O pré-tratamento osmótico em goiabas influenciou no tempo de secagem final, 

pois com cerca de 3 h de processo foi possível alcançar atividade de água de 

aproximadamente 0,75. O efeito benéfico e protetor do pré-tratamento osmótico foi 

evidenciado na retenção de vitamina C, carotenóides totais, cor e propriedades 

mecânicas do produto, resultando em goiabas osmodesidratadas consideradas 

sensorialmente com melhor aroma, mais doces e macias do que as goiabas sem pré-

tratamento (ARGANDOÑA, 2005). 

Caquis submetidos à desidratação osmótica e secagem por convecção, 

conforme verificado por Elias et al. (2008), apresentaram incrementos em todas as 

características físico-químicas: acidez, pH, °Brix, carboidratos, proteínas, vitamina C, 

cinzas e fibras insolúveis. Além de índices de aceitação satisfatórios dos produtos 

desidratados, correspondente ao segundo e terceiro níveis da escala hedônica (gostei 

muito e gostei regulamente). 

A desidratação osmótica surge assim como alternativa tecnológica à redução 

das perdas pós-colheitas de frutas altamente perecíveis, bem como para o 

aproveitamento de matérias-primas (frutas e hortaliças) “danificadas” ou “sem uso” ou 

ainda fora da classificação em produtos de alto valor agregado, possibilitando sua 

utilização como ingredientes na elaboração de produtos alimentícios (GOMES et al., 

2007). 

Devido a deterioração e escassez de industrialização dos jenipapos, Andrade et 

al. (2003) estudaram a desidratação osmótica de jenipapos, obtendo produtos com 

aceitabilidade satisfatória e estabilidade microbiológica, mas com acréscimos de peso 

final, devido a incorporação de solutos. Para otimização deste processo, Andrade et al. 

(2007) verificaram que o emprego do alginato e de cloreto de cálcio diminuiu a 
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incorporação de solutos durante a desidratação osmótica de jenipapos, tornando-se uma 

cobertura eficaz na redução da transferência de massa para o interior da fruta.  

Portanto, jenipapos desidratados osmoticamente poderiam ser considerados 

como ingredientes na elaboração de produtos alimentícios, pois provavelmente 

apresentariam boa aceitabilidade e estabilidade. Pois as frutas desidratadas são de fácil 

obtenção, além de conservarem as características do produto natural, dificultando o 

desenvolvimento de microorganismos com a redução da umidade, e também são 

consideradas ótimas fontes de vitaminas e minerais, e possuem alto teor calórico que 

aliado a uma alimentação equilibrada traz enormes benefícios à saúde (MATOS, 2007). 

 

 

3.4. BARRA DE CEREAIS: ENRIQUECIMENTO DO VALOR NUTRITIVO COM 
RESÍDUO VEGETAL E FRUTA DESIDRATADA 

 

Alimentos funcionais têm por definição como sendo qualquer alimento 

modificado, ou ainda, ingrediente alimentar que possa fornecer um benefício de saúde, 

mais do que normalmente fornecem os nutrientes contidos na sua forma natural 

(IÑARRITU; FRANCO, 2001). Seguindo-se esta linha de alimentos funcionais o 

desenvolvimento tecnológico permite o conhecimento de alguns compostos bioativos 

que podem atuar na redução do risco de doenças cardíacas, câncer, diabetes, hipertensão 

e outras doenças, e com isso, são projetados produtos alimentícios que preservam as 

substâncias consideradas benéficas (IÑARRITU; FRANCO, 2001). 

Um desses alimentos funcionais é os cereais pré-cozidos, formulados para 

serem consumidos no café da manhã (IÑARRITU; FRANCO, 2001). A busca por 

produtos mais nutritivos para substituir “guloseimas” motivou a indústria pesquisar 

novas formas de apresentação, como barras de cereais com cobertura de chocolate e 

incorporação de diversas frutas e nozes (LIMA et al., 2007). 

A demanda por alimentos nutritivos e funcionais está crescendo mundialmente, 

e a ingestão de alimentos balanceados é a maneira correta de evitar ou mesmo corrigir 

problemas de saúde, como: obesidade, diabetes, desnutrição, cardiopatias, entre outras 

doenças (GUTKOSKI et al., 2007).  

A preferência por alimentos de fácil consumo tem aumentado e as barras de 

cereais atendem a esta tendência (FREITAS et al., 2005). Elaboradas a partir da 
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extrusão da massa de cereais de sabor adocicado e agradável, são consideradas 

benéficas ao bom funcionamento do organismo, em particular funções intestinais, 

podem contribuir para redução do risco de determinadas enfermidades como obesidade, 

câncer e diabetes, devido ao diminuto valor calórico e à presença de elevada quantidade 

de fibras, respectivamente. As barras de cereais se caracterizam como fonte de 

vitaminas, sais minerais, fibras, proteínas e carboidratos complexos (IZZO; NINESS, 

2001). 

Existem dois tipos de barras de cereais produzidas a partir de cereais, aquelas 

que englobam granola e as de cereais(IZZO; NINESS, 2001). Barras de cereais são 

produtos coextrusados a partir de uma massa cozida com adição de pasta de frutas. 

Enquanto que barras do tipo granola compreendem uma mistura de cereais com outros 

produtos, como: nozes, castanhas e frutas, formando a barra a partir da mistura com 

compostos ligantes (IZZO; NINESS, 2001) 

No Brasil, existem mais de 40 marcas de cereais, movimentando cerca de R$ 

250 milhões por ano e tende a crescer devido a busca dos consumidores por um modelo 

de vida mais saudável (GAZETA DO POVO, 2008). 

O emprego de frutas secas ou dessecadas, inteira ou em pedaços, por processos 

tecnológicos adequados, como secagem, liofilização e desidratação osmótica, é bem 

sucedido na elaboração de barras de cereais. Por exemplo, Mourão et al (2009) 

verificaram que formulações de barras de cereais contendo caju ameixa, pedúnculo 

cozido em xarope e desidratado, apresentaram níveis de frequências hedônicas entre 6, 7 

e 8 (“gostei ligeiramente”, “gostei moderadamente” e “gostei muito”) com relação aos 

atributos aparência, cor, sabor, textura e impressão global. A modificação dos 

ingredientes nas barras de cereais proporcionou aumento significativo no teor de fibra 

alimentar com médias entre 10,58 g e 12,69 g (MOURÃO et al., 2008). 

A associação de proteína texturizada de soja e frutos dessecados de camu-camu 

em barras de cereais, resultou em enriquecimento com relação aos teores de ácido 

ascórbico (57,23mg) e protéico (59,95%), além do valor energético de 361,8Kcal/100g 

(PEUCKERT et al., 2010). Os autores também verificaram que as barras enriquecidas 

apresentaram propriedades sensoriais aceitáveis similares às barras comerciais 

industrializadas, com grande potencial no mercado. 

A elaboração de duas barras com 70% de farinha de amaranto por Coelho 

(2006), sendo uma com amaranto estourado e outra com uma mistura de amaranto 
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estourado e extrusado, apresentaram teor de fibra e proteínas superiores ao de produtos 

similares sem amaranto. 66% dos provadores deram preferência à barra produzida com 

amaranto estourado (COELHO, 2006). 

Farinha de sementes de nêspera e nêspera seca, analisadas por Bueno (2005), 

foram consideradas ingredientes alimentícios de boa qualidade e podem ser utilizadas 

como fonte de fibra alimentar em biscoitos e barras de cereais. Matsuura (2005) por sua 

vez, verificou que a composição do albedo de maracujá amarelo apresentou quantidades 

elevadas de fibras, em particular pectina, com propriedades reológicas e funcionais, 

possibilitando o aproveitamento deste albedo na elaboração de barras de cereais.  

A adição de 30% de resíduo industrial de maracujá amarelo em barra de 

cereais, em pesquisa realizada por Silva et al. (2009 b), proporcionou boa aceitação, 

aumentando os teores de fibras totais e polifenóis. 

Barras de cereais formuladas com ingredientes regionais (jenipapo e sementes 

de jaca) por Torres (2009), apresentaram composição físico-química, análise sensorial e 

texturométrica similares às barras de cereais comerciais. Elevados índices de aceitação, 

cerca de 88,9% foram verificados por Dessimoni-Pinto et al. (2010) para barras 

elaboradas com 15,51% de amêndoas de macaúba. 

Formulações de barras de cereais com teores de farelo de arroz torrado entre 

10,15% e 20%, por exemplo, foram as mais aceitas pelos consumidores, variando na 

escala adotada entre os termos “Gostei moderadamente” e “Gostei muito”, além de 

serem classificadas como produtos funcionais, uma vez que verificaram alto teor de 

fibras alimentares (GARCIA, 2010). 

Diante do exposto, o enriquecimento nutricional de barras de cereais utilizando 

resíduos vegetais tende a atender as necessidades de conteúdo de fibra e valor 

energético da população. Por se tratar de um produto alimentício prático e bastante 

consumido por indivíduos de todas as idades, a fabricação de barras de cereais aliar-se-

ia então ao aproveitamento dos resíduos gerados pelas agroindústrias. 
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3.5. OTIMIZAÇÃO DE FORMULAÇÕES 

 

A análise sensorial é uma ciência que auxilia no controle, na garantia e melhora 

da qualidade do produto acabado, no desenvolvimento de novos produtos, 

estabelecimento da preferência e aceitação ou rejeição dos produtos, além de verificar a 

qualidade durante armazenamento e a vida útil do produto (DE PENNA, 1999; 

MEILGAARD et al., 1999). 

Na elaboração de um novo produto que alcance satisfação e seja agradável ao 

consumidor, se faz necessário a otimização dos parâmetros, como forma, cor, aparência, 

odor, sabor, textura, consistência e a interação dos diferentes componentes, para 

alcançar uma qualidade excelente e boa aceitabilidade (BARBOZA et al., 2007). 

Um exemplo de variável resposta seria os níveis de aceitações dos atributos do 

produto, utilizando-se como ferramenta a análise sensorial. Analisar sensorialmente 

determinada amostra é um conjunto de técnicas com intuito de medir, avaliar e 

interpretar reações às características voltadas ao alimento, a partir dos sentidos humanos 

como a visão, olfato, gosto, tato e audição (DE PENNA, 1999; MEILGAARD; et al., 

1999; VACLAVICK; CHRISTIAN, 2007). 

Metodologia de Superfície de Resposta (Response Surface Methodology-RSM) 

é uma técnica de otimização baseada no emprego de planejamentos fatoriais, utilizando 

recursos matemáticos e estatísticos para modelar e analisar problemas, nos quais a 

resposta é influenciada por muitas variáveis. Para alcançar um valor ótimo para a 

resposta é necessário haja um relacionamento entre a variável resposta (Y) e as 

variáveis independentes (MYERS; MONTGOMERY, 1995; CARDOSO-SANTIAGO, 

2002; GRIZOTTO et al., 2005). 

A partir da modelagem este método estatístico emprega a técnica dos mínimos 

quadrados para a construção de modelos empíricos, geralmente lineares ou quadráticos, 

que descrevem o comportamento do processo em estudo com base em ensaios 

experimentais (BARROS NETO et al., 2003). 

Segundo PAIVA (2006), para que seja realizada a análise de superfície de 

resposta é necessário ajustes. Ou seja, se tal superfície é adequada, sua análise será 

aproximadamente equivalente a análise da superfície real. Evidentemente, usando-se um 

arranjo experimental adequado para coletar os dados de Y, os parâmetros do modelo 

serão estimados eficazmente. Geralmente, quando se está em um ponto da região 
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experimental distante do ponto ótimo, a curvatura do sistema é bem pequena, de onde 

decorre que um modelo de primeira ordem seja adequado para modelar a resposta. Por 

tanto, o objetivo experimental deve ser caminhar em direção à região de ótimo, e uma 

vez encontrada deve ser utilizado um modelo quadrático. 

Na maioria dos experimentos, assume-se inicialmente que o modelo linear é 

adequado; entretanto, para se confirmar se existe ou não falta de ajuste, deve-se utilizar 

pontos experimentais extras denominados de Pontos Centrais (PAIVA, 2006, 

COELHO, 2006). Tal procedimento consiste em adicionar ao fatorial completo, pontos 

que sejam intermediários aos níveis dos fatores (BOX et al., 1978 Apud PAIVA, 2006), 

para avaliação da existência de curvatura da superfície de resposta. 

Assim, a otimização das formulações das barras de cereais com substituições 

dos ingredientes por farinha de sementes de jenipapo e polpa de jenipapo desidratada 

osmoticamente poderá ser alcançada por meio de técnicas estatísticas. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS  

 

 

4.1 MATERIAL  

 

Os jenipapos (Genipa americana L.) in natura em dois estádios de maturação, 

foram obtidos na Comercial Tropical, localizado na Central de Abastecimento do 

Estado de Sergipe (CEASA), na cidade de Aracaju/SE, para obtenção das polpas 

desidratadas e farinhas das sementes de jenipapo, como ingredientes à elaboração das 

barras de cereais. Cerca de 20 Kg de jenipapos foram transportados em embalagens de 

caixa de papelão para processamentos no Laboratório de processamento de Produtos de 

Origem Vegetal (LPPOV), do Departamento de Tecnologia de Alimentos – 

Universidade Federal de Sergipe – DTA/UFS. 

Os frutos no estádio de maturação “de vez” foram adquiridos em maio de 2010, 

apresentavam pericarpo de coloração castanho acinzentada, firme ao tato e contendo 

sementes aderidas à polpa amarelada; enquanto que os frutos em estádio de maturação 

maduro foram adquiridos em novembro de 2010, apresentavam pericarpo de coloração 

marrom, enrugado e contendo sementes pouco aderidas à polpa marrom amarelada. 

(SALOMÃO; PADILHA, 2006). 

 

 

4.2 OBTENÇÃO DAS FARINHAS DE SEMENTES DE JENIPAPOS 

 

4.2.1. Processamento dos frutos 

 

Em ambos os estádios de maturação dos frutos, o processamento dos jenipapos 

foi realizado da mesma forma, iniciou-se pela lavagem em água corrente, retirando 

sujidades superficiais, em seguida, sanitização em água clorada (30 ppm de hipoclorito 
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de sódio), por aproximadamente 15 minutos e enxágue em água clorada (2 ppm de 

hipoclotito de sódio) por aproximadamente 15 minutos (FONSECA et al., 2006). 

Os frutos foram descascados com facas de aço inoxidável, e manualmente 

retiradas as polpas e as sementes de jenipapo (Figura 1). 

 

 

 

 

4.2.2 Processamento das sementes 

 

Figura 2: Processamento dos jenipapos – Frutos in natura (a), Frutos descascados (b), Polpas 

(c) e Sementes (d). 

(a) (b) 

(c) (d) 
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As sementes de jenipapos foram submetidas a imersão em água, em seguida, 

trituração em liquidificador por 30 segundos, e cerca de 5 enxágues contínuos com 

auxílio de peneiras, até despreendimento parcial da mucilagem do endocarpo (Figura 2). 

Após o peneiramento, a massa de sementes de jenipapos foi pré-seca, por 

aproximadamente 4 horas, em secador tipo cabine (Desidratador Pardal PE 100) a 60°C. 

A moagem ocorreu em moinho de facas tipo Willye (Tecnal TE-650), utilizando peneira 

do equipamento com 20 mesh. A farinha obtida foi novamente seca por cerca de 2 horas 

(60°C), para finalizar o processo. 

 

 

 

 

(a) (b) 

(c) 
 

Figura 2: (a) Imersão das sementes, (b) Trituração das sementes e (c) Enxágue com 

peneira. 
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4.3 DESIDRATAÇÃO OSMÓTICA DE JENIPAPO 

 

Inicialmente foram realizados quatro tratamentos de desidratação osmótica da 

polpa de jenipapo in natura, sendo analisados os parâmetros instrumentais de cor por 

meio do colorímetro Minolta (CR-10) calibrado com a cor branca, e as características 

microscópicas, utilizando o microscópio digital Dino-Lite Plus. 

A desidratação osmótica das polpas dos jenipapos, cortadas em cubos, com 

face aproximadamente de 10 mm de largura, foi conduzida na proporção 1:4 

(amostra/solução), com solução osmótica de sacarose à 50°Brix em temperatura 

ambiente, por um período de 2 horas com agitação de 500 rpm. Após a drenagem, os 

cubos da polpa de jenipapo foram secos em secador tipo cabine (desidratador Pardal PE 

100) com circulação de ar forçada a 60°C por até 7 horas, acondicionados em 

embalagens de polietileno e armazenados em temperatura ambiente (ANDRADE et al., 

2003; ANDRADE et al., 2007; LIMA et al., 2007). 

O primeiro tratamento consistiu apenas na imersão dos cubos de jenipapos em 

solução osmótica de sacarose a 50° Brix, enquanto que no segundo, as amostras foram 

submetidas ao processo de inativação enzimática com metabissulfito de sódio a 280 

ppm (100°C por 5 min), antes da submersão em solução osmótica. Para o terceiro 

tratamento, os cubos foram imersos em solução de alginato 2%, depois em solução de 

cloreto de cálcio 2,4% e finalmente em solução osmótica. No quarto tratamento foi 

realizado inativação enzimática das amostras com metabissulfito de sódio a 280 ppm, 

antes das imersões em solução de alginato 2%, solução de cloreto de cálcio 2,4% e 

solução osmótica 50° Brix (ANDRADE et al., 2003; ANDRADE et al., 2007). 

 

 

4.3 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DAS POLPAS IN NATURA, POLPAS 
DESIDRATADAS OSMOTICAMENTE E FARINHAS DE SEMENTES DE 
JENIPAPOS NOS ESTÁDIOS DE MATURAÇÃO ESTUDADOS 

 

As características físicas analisadas das amostras de polpa in natura, polpas 

desidratadas osmoticamente e farinhas de sementes de jenipapos nos estádios de 

maturação “de vez” e maduro foram os parâmetros instrumentais de cor (coordenadadas 



21 

 

de a*, b*, L* e h*). Também foi feita análise microscópica das amostras de polpas 

desidratadas osmoticamente.  

As análises químicas das amostras de polpas in natura, desidratados osmótico e 

farinhas de sementes realizadas para ambos os estádios de maturação foram composição 

centesimal, acidez total titulável, pH, sólidos solúveis totais, vitamina C, fénois totais e 

taninos. 

 

 

4.3.1 Parâmetros instrumentais de cor  

 

Para determinação dos parâmetros instrumentais de cor, utilizou-se um 

colorímetro modelo CR-10 (KONICA MINOLTA), calibrado com a cor branca, 

utilizando o sistema CIELAB, identificando as coordenadas a*, que avalia a 

cromaticidade verde (-) e vermelha (+); b*, que avalia a cromaticidade azul (-) e 

amarelo (+); o valor L*, que indica a luminosidade ou briho variando de preto (0) a  

branco (100); e h*, medida do ângulo de cor, assumindo o valor 0 para cor vermelha, 

90° para a cor amarela, 180° para verde-azulado e 270° para azul (McGUIRE, 1992). 

4.3.2 Análise microscópica  

 

A análise microscópica foi realizada em pontos comuns das amostras, por meio 

de microscópio digital (marca DINO-LITE PLUS, Modelo AM313T) com aproximação 

20x ~ 230x, sendo os campos mais representativos fotografados.  

 

4.3.3 Composição centesimal 

 

4.3.3.1 Umidade 

 

Os teores de umidade da polpa in natura, polpa desidratada e farinha de 

semente foram obtidas conforme procedimento descrito pelo método oficial n° 920.151 

da Association of Official Analytical Chemists – AOAC (1997). Cápsulas de alumínio 



22 

 

contendo 2 g de amostras, previamente taradas, foram mantidas, inicialmente, em estufa 

a 105°C por 4 horas, resfriadas em dessecador e pesadas de hora em hora até que 

atingissem peso constante. 

 

4.3.3.2 Cinzas  

 

Os teores de cinzas das amostras foram obtidos de acordo com o método de 

análise n° 940.26 da AOAC (1997). Cerca de 5 g de amostras foram pesadas em 

cadinho de porcelana calcinado. As amostras foram carbonizadas previamente em 

chama aquecedora, até cessar o desprendimento de fumaça. Logo após, as amostras 

foram submetidas à queima em temperatura de 550°C. Após a obtenção de cinzas claras 

e peso constante, retiraram-se os cadinhos com as amostras da mufla (marca GP 

CIENTÍFICA), que foram resfriadas em dessecador e pesados em balança analítica. 

 

4.3.3.3 Proteínas 

 

Os teores de proteínas das amostras foram determinados conforme método 

oficial n° 920.152 da AOAC (1997), por meio da técnica de Kjeldahl para análise de 

nitrogênio total, utilizando o fator 6,25 para converter o teor de nitrogênio em proteína. 

Pesou-se 0,5 g de amostras e transferiu-se para o tubo de digestão, adicionando cerca de 

1 g de mistura catalítica [sulfato de sódio NaSO4): sulfato de cobre (CuSO4) – na 

proporção 10:1] e 10 mL de ácido sulfúrico (H2SO4). A digestão foi iniciada a 50°C, 

aumentando-se gradativamente a temperatura de 50 em 50°C até 350°C, para evitar 

formação de espuma. Atingida a temperatura de digestão, o processo continuou até que 

o líquido apresentasse coloração verde-esmeralda límpida. Após a amostra atingir 

temperatura ambiente, adicionou-se 10 mL de água destilada no tubo e 3 gotas de 

fenolftaleína, e então o tubo foi conectado ao aparelho de destilação Kjeldahl (marca 

TECNAL e modelo TE – 0363), cuja ponta do condensador estava direcionada ao 

erlenmeyer de 250 mL, contendo 20 mL de ácido bórico (H3BO3) a 2% e 4 gotas de 

indicador misto (vermelho de metila e verde de bromocresol). Solução de hidróxido de 

sódio (NaOH) 40% foi adicionada lentamente ao tubo contendo a amostra , até o 

aparecimento de precipitado pardo escuro de óxido cúprico (CuO). A destilação foi 
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procedida de forma moderada até o volume de 100 mL. O destilado foi titulado com 

solução padronizada de ácido clorídrico (HCL) 0,1N para determinação do percentual 

de nitrogênio total da amostra. 

 

4.3.3.4 Lipídios 

 

Os teores de lipídios das amostras foram obtidas pelo método Soxhlet, conforme 

método oficial n° 968.20 da AOAC (1997). Pesou-se 3 g de amostras em balança 

analítica, sendo transferidas para os cartuchos de extração, confeccionados com papel 

de filtro comum. Os cartucho contendos as amostras foram deslocados para o extrator e 

aclopou-se o extrator ao balão de fundo chato (previamente tarado a 105°C) sobre a 

chapa de aquecimento. O solvente, hexano, foi colocado pelo topo do consedor, em 

quantidade para um Soxhlet e meio. A água do condensador e o aquecimento foram 

ligados e destilou-se sob refluxo durante 6 h. Após a extração, retirou-se o papel de 

filtro e começou a recuperação do solvente até que o balão ficasse quase seco (com 

aproximadamente 1 mL). O balão contendo o resíduo extraído foi deixado em estufa a 

105°C, por cerca de 2 h, e resfriado em dessecador até temperatura ambiente para 

pesagem em balança analítica.  

 

4.3.3.5 Fibra total 

 

Os teores de fibras totais foram determinados segundo método de Henneberg 

(1864) citado por Winton e Winton (1958). O método simula in vitro o processo de 

digestão in vivo, 1 g das amostras desengorduradas foram transferidas para tubo de 

digestão de fibras acrescentas de 200 mL de solução ácida de ácido sulfúrico (H2SO4) a 

1,25% e levados a ebulição. Após 30 minutos, retirou-se o tubo do bloco de 

aquecimento e o líquido foi filtrado em papel qualitativo. O material foi lavado com 

aproximadamente 500 mL de água destilada quente e retornando as fibras novamente ao 

tubo de digestão com auxílio de uma solução de hidróxido de sódio (NaOH) 1,25%, 

sendo levado novamente para aquecimento por 30 minutos. 

Finalizando o tempo a fibra foi filtrada novamente em papel de filtro 

quantitativo previamente pesado e seco em estufa mantido a 105°C por 1 h. Nesse papel 

de filtro o material foi filtrado e lavado com aproximadamente 500 mL de água 
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destilada quente. O papel de filtro mais as fibras foram colocados cuidadosamente em 

placa de Petri e em estufa de 105°C até a secagem completa (± 8h). 

 

4.3.3.6 Carboidratos  

 

Os teores de carboidratos totais das amostras foi calculada a partir da diferença 

entre as massas iniciais das amostras (100 %) e o total de umidade, de proteínas, de 

lipídios, de cinzas e de fibras nas amostras (BRASIL, 2003).  

 

4.3.3.7 Valor calórico 

 

O valor calórico das amostras foi calculado aplicando-se os coeficientes de 

ATWATER (WATT; MERRILL, 1963) que considera para carboidratos (4Kcal/g), 

lipídios (9Kcal/g) e proteína (4Kcal/g). 

 

4.3.4 Acidez Total Titulável 

 

A acidez foi determinada segundo metodologia adotada pela AOAC (1997) n° 

942.15B, utilizando-se 5 g de amostras maceradas com água destilada. Para a solução de 

50 mL foi adicionado 3 gotas de fenolftaleína e titulação com solução de hidróxido de 

sódio 0,1 ou 0,01M, até coloração rósea.  

 

4.3.5 pH 

 

O pH foi determinado em pHmetro digital (Marca TECNOPON, modelo MPA 

210) com medição direta em solução de 50 ml obtida pela homogenização e filtragem 

de 5 g das amostras em água destilada. O pHmetro encontrava-se devidamente calibrado 

com solução tampão de pH 4,0 e 7,0, conforme metodologia descrita pelo método n° 

981.12 da AOAC (1997). 
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4.3.6 Sólidos Solúveis Totais  

 

Os teores de sólidos solúveis totais foram determinados de acordo com método 

n° 932.12 da AOAC (1997), sendo utilizado para a análise um refratômetro Abbé 

(marca ATAGO). Os extratos obtidos das amostras foram filtrados, para remoção dos 

sólidos insolúveis, e em seguida, efetuada a leitura dos valores dos sólidos solúveis, os 

quais foram expressos em °Brix. 

 

4.3.7 Ácido Ascórbico (Vitamina C) 

 

O teor de ácido L-ascórbico foi determinado de acordo com a metodologia 

recomendada pela AOAC (1997) n° 43.056. 

Amostras de 5 g foram maceradas em almofariz contendo solução de extração 

preparada com 34,05 mg de ácido metafosfórico (HIPO3), dissolvido em 40 mL de 

ácido acético glacial e 200 mL de água destilada, tendo o volume completado para 500 

mL. Em seguida, a mistura foi filtrada em gaze e o seu volume completado para 50 mL, 

em balão volumétrico. A titulação das amostras foram realizadas, transferindo-se 7 mL 

da mesma para erlenmeyer e foi titulada com 2,6-diclorofenolindofenol – DCPIP ( 50 

mg de DCPIP foram dissolvidos em 50 mL de água destilada contendo 42 mg de 

NAHCO3. A solução de ácido ascórbico foi preparada imediatamente antes do uso, 

utilizando-se 50 mg de ácido L-ascórbico dissolvidos em 50 mL da solução de extração.  

A titulação foi realizada com DCPIP até que uma coloração rósea clara 

persistisse por tempo igual ou superior a cinco segundos. Os resultados foram expressos 

em mg.g-1 de amostra. 

 

4.3.8 Fenóis Totais  

 

Os fenóis totais foram determinados de acordo com a metodologia de Kubota 

(1995), com adaptações. Amostras de 5 g foram maceradas e homogeneizadas com 30 

mL de água destilada e, em seguida, filtradas em gaze e completou-se o volume de 

balão de 50 mL. Para determinação dos teores de fenóis foi construída uma curva 

padrão de D-catequina em concentração de 0; 25; 50; 75 e 100 µg. A curva foi 
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preparada utilizando-se 1 mL de cada concentração em tubos de ensaio e adicionados 9 

mL de água destilada. Foi adicionado em cada 5 mL de solução diluída de Folin-

Ciocalteau (1 mL de reagente de Folin em 9 mL de água destilada) e misturando em um 

Vortex, após 30 segundos, depois da adição do reativo de Folin-Ciocalteau, mas antes 

de 8 minutos, foram adicionados 4 mL de solução de carbonato de sódio (10%). 

A determinação de fenóis totais foi realizada pipetando-se 0,5 mL do extrato 

preparado, em tubo de ensaio teste e adicionados 4,5 mL de água destilada e 5 mL de 

reagente de Folin diluído, misturando-se em Vortex, e antes de 8 minutos, 4 mL de 

solução de carbonato de sódio. Os tubos foram colocados por 1 h a 30°C  em banho 

maria a 30°C resfriados com gelo por 1 h, com finalidade de paralisar a reação de 

oxidação. 

A leitura foi realizada em espectrofotômetro Micronal (modelo B442 de 

absorção automático) a 700 nm, e os resultados foram calculadosdiretamente utilizando 

a curva padrão e expressos em mg D-catequina.100g-1 de amostra. 

 

4.3.9 Taninos 

 

O teor de taninos foi determinado pelo método de Folin-Denis, segundo a 

metodologia de Reicher et al., (1981). Anterior a determinação dos taninos, procedeu-se 

a construção de curva padrão de ácido tânico. Para a determinação foram pesados 5g 

das amostras, adicionando o líquido extrator em balão volumétrico de 100 mL e 

completou-o com água destilada, o balão permaneceu em banho-maria a 60°C por 15 

min. Em seguida foi agitado em shaker durante 15 min, filtrado a vácuo. O filtrado foi 

evaporando até aproximadamente ±5 ml, e completou-se no balão de 50 ml com água 

destilada. Retirou-se uma alíquota de 1 ml dessa diluição e adicionou 2,5 ml de Folin-

Denis, 5 ml de carbonato de sódio anidro 20% e completou o balão de 50 ml com água. 

Após 30 minutos de repouso foi feito as leituras em comprimento de onda igual a 720 

nm, em espectrofotômetro Micronal (modelo B442 de absorção automático). Os valores 

obtidos foram calculados a partir da curva padrão e expressos em mg.100g-1 de amostra. 

 

4.3.10 Ferro e Cálcio 
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A determinação de ferro e cálcio foi realizada segundo metodologia proposta 

pelo INSTITUTO ADOLF LUTZ (IAL, 2005) no Instituto Técnológico e de Pesquisa 

do Estado de Sergipe (ITPS). Alíquotas de 0,2 g de cinzas foram diluídas em 5mL de 

ácido nítrico concentrado e levado para uma placa de aquecimento com ± 80°C, para 

dissolver por completo. Trasnferiu-se então o conteúdo para um balão de 100 mL e 

completou o volume com ácido nítrico 5%.  

Os parâmetros, ferro total e cálcio total foram obtidos por absorção atômica, 

por meio de um espectrômetro (Perkin Elmer AA 300), com os comprimentos de onda 

de 373,69 e 259,94 nm respectivamente. 

 

 

4.4 PROCESSAMENTO DAS BARRAS DE CEREAIS 

 

As barras de cereais foram preparadas com base na formulação elaborada por 

Mourão et al. (2009), conforme pode ser verificada na Tabela 1. Foram desenvolvidas 

no Laboratório de Técnica Dietética do Núcleo de Nutrição da Universidade Federal de 

Sergipe (NUNUT/UFS).  

O processamento das barras de cereais ocorreu em bateladas de 500g seguindo a 

Figura 3 e o fluxograma ilustrado na Figura 4. O processo foi realizado em cinco etapas: 

pesagem dos ingredientes secos e aglutinantes, torração dos flocos (±180°C por 20 

min), mistura e aquecimento de todos os ingredientes até homogenização, trefilação da 

massa em forma de aço inoxidável com auxílio de rolo até obtenção de uma superfície 

lisa, corte da massa em pedaços retangulares com tamanhos aproximados de 1,5 por 5 

cm, e armazenamento em potes de poliestireno por 24 horas para sensorial e análises.  

 

 

4.4.1 Delineamento experimental de otimização das formulações de barras de cereais  

 

Para otimização da barra de cereal foi realizado um delineamento experimental 

23, descrito por Khuri e Cornell (1987) para superfície de resposta. O delineamento 

prevê três repetições no ponto central (0,0), para que seja possível estimar a falta de 

ajuste dos modelos preditivos a serem calculados, conforme demostrado na Tabela 2.  
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Foram consideradas como variáveis independentes os ingredientes Farinha de 

sementes de jenipapo (FS) e polpa de jenipapo desidratada osmoticamente (DO). 

Equanto que a variável dependente utilizada neste estudo de otimização das barras de 

cereais, foi a aceitação das mesmas junto a consumidores potenciais do produto, 

considerando os atributos sensorias aparência, sabor, textura e impressão global. 

O experimento incluiu uma barra padrão, na qual, não foi adicionado farinha e 

nem desidratado. Para os limites inferiores e superiores de FS e DO nas barras, optou-se 

por 0% e 50% de substituição, sendo estas percentagens definidas após pré-testes, com 

relação a tecnologia dos ingredientes utilizados. A substituição por farinha de semente 

foi em relação ao total de flocos utilizados, enquanto que a substituição por desidratado 

osmótico enquadrou-se no total de açúcar mascavo. 

Para atingir a otimização pretendida empregou-se uma polinomial quadrática 

de 2°ordem, cuja fómula geral (TELES; FLÔRES, 2007) foi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y = 0 +    

                                                                                                                  (Equação 1)          

Y = variável dependente (aparência, sabor, textura, impressão global e intenção de 
compra); 

0 = Média geral do modelo gerado; 

bi , bj = Coeficientes lineares; 

bii , bjj = Coeficientes quadráticos; 

bij = Coeficiente de interação; 

xi = Níveis da variável independente Farinha de Semente; 

xj = Níveis da variável independente Polpa Desidratada Osmoticamente. 
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Tabela 1: Formulação básica das barras de cereais 
 

Ingredientes 1FB (%) 

Secos (54%) 

Flocos de Aveia 20,0 

Flocos de Arroz 15,0 

Flocos de Milho 10,5 

Leite em Pó 8,0 

Canela em Pó 0,5 

Aglutinantes  (46%) 

Glucose de Milho 30 

Lecitina de Soja 0,5 

Açúcar Mascavo 10,0 

Gordura vegetal hidrogenada 5,5 

Total 100 
1FB =Formulação Básica 
Fonte: Mourão et al., 2009  
 
 
Tabela 2: Delineamento experimental utilizado para formulações de barras de cereais 
contendo os valores reais e codificados das variáveis independentes. 
Tratamentos  Variáveis Codificadas Variáveis decodificadas 

 1 FS 2 DO FS (%) DO (%) 

1 -1 -1 7,32 7,32 

2 -1 1 7,32 42,68 

3 1 -1 42,68 7,32 

4 1 1 42,68 42,68 

5 -1,4142 0 0 25 

6 1,4142 0 50 25 

7 0 -1,4142 25 0 

8 0 1,4142 25 50 

9 0 0 25 25 

10 0 0 25 25 

11 0 0 25 25 
1 FS= Farinha de sementes de jenipapo;  
2 DO = Polpa de jenipapo desidratada osmoticamente. 
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Figura 3: (a) Mistura dos ingredientes, (b) Aquecimento até homogeneização, (c) Trefilação da 
massa, (e) Barra de cereal. 

(d) 

(a) (b) 

(c) 
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Figura 4: Fluxograma do processamento de barras de cereais (lotes de 500 g). 

 

 

Ingredientes aglutinantes 
 

Ingredientes secos: 
 

Pesagem dos ingredientes 

Análise Sensorial 

Armazenamento por 24 h 
(potes de poliestireno) 

Aquecimento até homogenização 

Torração dos flocos  
(±180°C por 20 min) 

Mistura dos ingredientes 

Trefilação da massa 

Corte da massa 
(1,5 por 5 cm) 



32 

 

4.4.2 Análise Sensorial das Formulações de Barras de Cereais 

 

Os testes sensoriais foram realizadas no período da manhã, entre 9:00 às 10:30 h, 

e no período da tarde, entre 14:00 às 16:30h. Durante 4 dias, as 11 formulações do 

delineamento experimental e a barra padrão foram servidas aos consumidores, sendo 3 

amostras por dia , sorteadas ao acaso. O experimento contou com a mesma equipe de 40 

provadores não-treinados no decorrer dos dias de análises, recrutados voluntariamente 

entre alunos de graduação, pós-graduação e funcionários da Universidade Federal de 

Sergipe.  

As amostras foram apresentadas em copos de plásticos transparentes, 

codificados com números de 3 algarismos, havendo sempre um copo de água potável 

disponível. Questionou-se a aceitação das barras com relação aos atributos aparência, 

sabor, textura e impressão global (Figuras 5 e 6), utilizando-se uma escala hedônica 

estruturada de 9 pontos (9= gostei muitíssimo; 5= nem gostei/nem desgostei; 1= 

desgostei muitíssimo e intenção de compra), e uma escala de intenção de compra de 9 

pontos (9= certamente compraria; 5= talvez comprasse/ talvez não comprasse; 1= 

certamente não compraria). Para a avaliação do atributo aparência foram preparadas as 

12 barras de cereias em formato comercial (25 g), e expostas somente no primeiro dia, 

em fileira com os seus devidos códigos 

 

 

4.4.3 Análises físico-químicas das barras de cereais padrão e otimizada 

 

As características físicas analisadas das barras de cereais, foram os parâmetros 

instrumentais de cor (coordenadadas de a*, b*, L* e h*), conforme descrito no item 

4.2.3.1, densidade e análise de textura.  

A composição centesimal das duas formulações de barras de cereais (padrão e 

otimizada) foram determinados conforme já descrito nos itens 4.3.3.1, 4.3.3.2, 4.3.3.3, 

4.3.3.4, 4.3.3.5, 4.3.3.6, 4.3.3.7, 4.3.3.8. Os teores de fénois totais, taninos e cálcio 

foram determinados seguindo metodologia dos itens 4.3.8, 4.3.9 e 4.3.10, 

respectivamente. 
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4.4.3.1 Densidade  

 

A densidade (g/cm3) foi determinada a partir da conversão do volume 

específico. Determinou-se o volume específico pelo método do deslocamento das 

barras, utilizando-se proveta graduada, enquanto que as massas foram determinadas em 

balança analítica (CAMARGO et al., 2008), convertendo-se a densidade. 

 

 

4.4.3.2 Textura Instrumental 

 

As barras padrão e otimizada foram submetidas à análise de textura 

instrumental, sendo determinada a força de compressão e resistência ao corte em 

analisador de textura CTB, marca BROOKFIELD , e o registro dos dados realizados 

através do Software Texture CT V1.2 Build 9. 

Os testes foram padronizados com velocidade de pré-teste (2 mm/s), 

velocidade de teste (2,0 mm/s), velocidade pós-teste (2 mm/s), duração (15 mm), 

largura (30 mm) e profundidade (15 mm). O probe utilizado para o teste de força de 

compressão foi TA8 e para o teste de resistência ao corte TA52. Empregou-se neste  

experimento amostragens de barras inteiras, com 25 gramas e  área 9x3x1,5cm, foram 

realizadas três determinações, 2 pontos nas extremidade e 1 no centro da barra, 

perfurando-se 50% da altura inicial das amostras. 
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Figura 5: Modelo da ficha de avaliação dos atributos sabor, textura, impressão global 

e intenção de compra utilizada na análise sensorial das barras de cereais. 
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Figura 6: Modelo da ficha de avaliação do atributo aparência utilizada na análise 

sensorial das barras de cereais. 
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4.5. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados obtidos, em triplicata, a partir da caracterização físico-química das 

polpas in natura, polpas desidratadas osmoticamente, farinhas de sementes de jenipapos 

nos dois estádios de maturação estudados, bem como as barras de cereais padrão e 

otimizada, foram submetidos a análise de variância (ANOVA). utilizando-se 

delineamento inteiramento casualizado. Os resultados obtidos foram expressos como 

médias. 

Aplicou-se o teste de Teste de Tukey a 5% de probabilidade para detecção de 

diferenças significativas entre as médias obtidas das amostras, utilizando-se o programa 

estatístico ASSISTAT (Assistência Estatística, versão 7.5 beta, Campina Grande – PB, 

Brasil, 2009). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DAS POLPAS IN NATURA DE 
JENIPAPOS NOS ESTÁDIOS DE MATURAÇÃO ESTUDADOS  

 

5.1.1 Análise física das polpas in natura 

 

Os resultados das médias obtidas a partir da análise física para as polpas in 

natura em estádio de maturação “de vez” (maio de 2010) e maduro (novembro de 2010) 

estão apresentados na Tabela 3. 

 

 

Tabela 3: Análise dos parâmetros instrumentais de cor das polpas in natura de 
jenipapos nos estádios de maturação estudados. 

Parâmetros “De vez” Maduro 

a* 18,17a±1,02 11,67b±1,65 

b* 41,93b±0,17 42,77±0,42a 

L* 46,07b±0,80 49,10a±0,85 

h* 66,00b±0,35 74,63a±1,78 
* Médias acompanhadas de letras iguais, na mesma coluna, não diferem entre si significativamente 
(p≤0,05). 
 

 

Com relação à análise de cor, verificou-se diferença significativa (p≤ 0,05) 

entre todos os parâmetros instrumentais (a*, b*, L* e h*) nos dois estádios de maturação 

estudados (Tabela 3). Destacando-se as maiores leituras para os parâmetros b*, L* e h* 

no fruto maduro, esse resultado pode ser devido ao grau de maturação dos frutos. Em 

virtude do estádio de maturação, o parâmetro b*, indicativo da coloração amarela na 

escala CIELAB, foi maior nas amostras de polpa madura, com valor igual a 42,77. E 

por sua vez, o parâmetro h*, que define a tonalidade média das amostras, apresentou 

leitura maior no fruto maduro com média igual a 74,63, indicando assim que a cor da 

polpa estava mais próxima do amarelo, cor ideal para seu consumo e elaboração de 

produtos alimentícios, concordando com os autores Figueiredo et al.(1991); Salomão e 

Padilha (2006); e Prado Neto et al.(2007), os quais verificaram que o jenipapo em 
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estádio de maturação “maduro” apresenta polpa parda, pardacento-amarelada ou 

marrom amarelada. 

 

 

5.1.2 Análises químicas das polpas in natura 

 

As médias obtidas a partir das análises químicas para as polpas in natura em 

estádio de maturação “de vez” e maduro estão apresentados na Tabela 4. 

 

 

Tabela 4: Caracterização química das polpas in natura de jenipapos nos estádios de 
maturação estudados. 

Componentes “De vez” Maduro 

pH 3,48 a±0,02 3,45 a±0,02 

Acidez Total Titulável (% ácido cítrico) 0,82 b±0,01 0,91 a±0,02 

Sólidos Solúveis Totais (°Brix) 16,58 b±0,52 21,00 a±0,50 

Vitamina C (mg ácido L-ascórbico.g-1) 6,47 b±0,10 6,74 a±0,10 

Fenóis Totais (mg D-catequina.100g-1) 26,07 a±0,67 7,13 b±0,20 

Taninos (mg áci±do tânico 100g-1) 553,80 a±44,75 276,69 b±7,32 

Umidade (%) 71,44 b±0,66 78,18 a±0,50 

Cinzas (%) 0,86 b±0,02 0,95 a±0,02 

Ferro (mg Fe.100g-1) 0,03 b±0,03 0,29 a±0,01 

Cálcio (mg Ca.100g-1) 73,75 b±0,05 77,03 a±0,02 

Proteínas (%) 0,51 a±0,01 0,51 a±0,01 

Lipídios (%) 0,35 a±0,01 0,33 b±0,02 

Carboidratos (%) 24,38 a±0,64 17,01 b±0,67 

Fibras totais (%) 2,40 b±0,06 3,05 a±0,38 

Valor Energético (Kcal/g) 104,59 a±0,63 76,60 b±0,35 
* Médias acompanhadas de letras iguais, na mesma linha, não diferem entre si significativamente 
(p≤0,05). 
 

 

Em ambos os estádios, verificou-se que a faixa de pH foi em torno de 3,4, não 

verificando diferença significativa (p≥ 0,05) entre as polpas “de vez” e maduras dos 

jenipapos (Tabela 3). Este resultado de pH, encontrou-se próximo aos valores de pH 
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para polpas de jenipapos obtidos por Muniz e Silva et al.(2009) com pH igual a 3,65, 

por Hansen et al.(2008) com pH igual a 3,44 e por Silva et al. (2010 b) com pH em 

torno de 3,43. Médias de pH acima das encontradas neste estudo foram relatados por 

Figueiredo et al, (1986) com valor de pH igual a 3,80, e por Silva et al.(1998) que 

determinaram pH em polpa de jenipapo igual a 4,30.  

Assim como foi verificado no presente trabalho, Souza et al. (2009) também 

não determinaram diferenças de pH entre os frutos de jenipapos com estádios de 

maturação “de vez” e maduro, apresentando média de pH em torno de 2,84. Valores de 

pH baixos (pH≤ 4,0) é importante para preservação dos frutos, sendo fator limitante 

para o crescimento de bactérias patogênicas, com proliferação de microbiota restrita aos 

bolores e leveduras, mantendo os níveis de contaminação bacteriana em níveis baixos 

(HOFFMANN, 2001; SANTOS et al., 2008). O componente pH é estabelecido como 

um atributo de qualidade pela legislação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária  

RDC n° 12 (BRASIL, 2001), portanto a determinação de valores de pH baixos, neste 

trabalho, contribui positivamente para elaboração de produtos com qualidade e 

segurança alimentar. 

Por sua vez na quantificação do componente acidez total titulável (Tabela 3), 

verificou-se diferença significativa a p≤ 0,05 entre as amostras dos frutos, na qual a 

polpa em estádio maduro se mostrou mais ácida, com média de acidez igual a 0,91% de 

ácido cítrico. Para polpas em estádio maduro deste estudo, o valor de acidez total 

titulável se aproximou dos valores para jenipapos maduros relatados por Silva et 

al.(2009 a) que foi de 0,93% de ácido cítrico, entretanto diferiu dos valores citados por 

Figueiredo et al.(1986 a), no qual, foi verificado acidez em torno de 0,51%, por Hansen 

et al.(2008) que determinaram acidez igual a 1,42% , por Souza et al.(2009) que 

apresentaram acidez igual a 0,71%, e do valor obtido por Silva et al.(2010 b) com 

acidez igual a 1,04%. Para as polpas em estádio “de vez” deste trabalho, os valores de 

acidez total não coincidiram com os dados encontrados para jenipapos “de vez”, como 

por exemplo, Silva et al. (2009 a) encontraram 0,27% de acidez, e Souza et al. (2009) 

determinaram acidez em torno de 0,59%. A diferença nos valores de acidez, tanto para 

os frutos de jenipapos maduro como “de vez”, existente entre os trabalhos citados e o 

presente estudo se deve provavelmente às condições distintas de clima, nutrição do solo, 

posição dos frutos nas plantas, região, genótipos dos frutos, além da diferença de 
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metodologia utilizada (NASCIMENTO et al., 1991; MOURA et al., 1995; BRUNINI et 

al., 2004; CHITARRA; CHITARRA, 2005). 

A acidez desejável em frutos dependerá do destino que lhe será dado, pois 

frutos com menor acidez são os indicados para satisfazer as exigências do consumidor 

brasileiro que costuma consumir a fruta ao natural, enquanto que os frutos de maior 

acidez são recomendados para a indústria (BOTREL et al., 1994). Dessa forma, a 

elevada acidez determinada nas polpas em estádio de maturação maduro sugere sua 

industrialização, não necessitando, contudo a adição de ácido cítrico para manter sua 

conservação. Frutas e seus derivados ácidos restringem a microbiota deterioradora, 

especialmente os microrganismos patogênicos (SANTOS et al., 2008). 

O teor de sólidos solúveis totais (SST) também foi diferente nos dois estádios 

de maturação estudados ao nível de significância 5% (Tabela 3). Sólidos solúveis, 

medidos por refratometria, são usados como índice dos açúcares totais em frutos, 

indicando o grau de maturidade (SOUZA et al.,2009). O teor de SST das polpas em 

estádio maduro obtido neste trabalho esteve entre os valores relatados para jenipapos 

maduros segundo os autores Souza et al.(2009) que determinaram 18,49° Brix, e Munis 

e Silva (2009) que quantificaram 21,80°Brix. Para se adequarem as condições 

comerciais, os jenipapos devem apresentar teores de sólidos solúveis totais entre 18 e 

20°Brix (WONG, 1995), contudo as polpas maduras, apesar de apresentarem 1° Brix 

acima do teor recomendado, poderiam ser utilizadas na indústria para processamento de 

doces, geléias, sucos, licores e frutas desidratadas. 

Verificou-se diferença estatística nos valores de ácido L-ascórbico (vitamina 

C) entre as polpas estudadas ao nível de significância 5% (Tabela 4). Os teores de 

vitamina C determinados neste trabalho foram superiores aos teores estipulados para 

jenipapos em condições comerciais, no qual, segundo Wong (1995) é de 1,0 a 2,0 mg de 

ácido L-ascórbico/100g. Os resultados apresentados na Tabela 4 foram distintos dos 

dados obtidos por alguns autores, a exemplos de, Figueiredo et al. (1986 b) que 

quantificaram traços de teores de vitamina C em jenipapos, Silva et al. (1998) que em 

estudo verificaram teor de 3,52 mg de ácido ascórbico L-ascórbico.100g-1, e também de 

acordo com Hansen et al (2008) que determinaram cerca 2,70 mg de ácido L-

ascórbico.100g-1 em polpas de jenipapos. Essa diferença nos teores de vitamina C 

possivelmente se deve ao fato das condições climáticas, sistema de adubação do solo e o 
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modo de colheita dos frutos, por exemplo, da região do Estado de Sergipe 

(CHITARRA; CHITARRA, 2005).  

A partir da quantificação de compostos fenólicos pelo método de Folin-

Ciocaulteau, identificou-se um teor superior para fruto “de vez” em relação ao teor 

encontrado no fruto maduro (Tabela 4). Possivelmente o amadurecimento do fruto 

implique na queda dos teores de compostos fenólicos, ocorrendo uma série de alterações 

químicas e enzimáticas de determinados fenóis durante processo de amadurecimento, 

que interferem positivamente nas características organolépticas dos frutos, como 

verificado por Ayub et al. (1996) em bananas; Robards et al. (1999) em mangas, 

laranjas, uvas, limões, peras, maçãs, tomate, cereja, entre outras; Corrêa et al. (2000) em 

fruta-de-lobo; e Thé et al. (2001) em abacaxi.  

Um exemplo de componente fenólico presente em frutos é o tanino, e neste 

estudo foi possível verificar também uma diminuição dos teores de taninos com relação 

ao estádio de maturação dos frutos, ocorrendo diferença significativa (p≤ 0,05) entre as 

polpas (Tabela 4). A média de taninos obtida para a polpa em estádio “de vez” (Tabela 

4), se distanciou dos valores citados por Figueiredo et al.(1986 b), pois segundo os 

autores para jenipapos em estádio “de vez” foi identificado cerca 280 mg de ácido 

tânico. 100g-1. Enquanto que para a polpa em estádio maduro (Tabela 4), se manteve 

próxima do jenipapo maduro determinados por Figueiredo et al.(1986 b) com 254,55 

mg de ácido tânico. Dessa forma verificou-se que com o avanço da maturação foi 

possível reduzir a adstringência proporcionada pela presença dos ácidos tânicos nos 

frutos. Portanto, o emprego de frutos maduros na formulação de produtos alimentícios 

possibilite ao favorecimento de sua palatibilidade final. 

Altos teores de umidade foram verificados nas amostras e com diferença 

estatística (p≤ 0,05) entre os estádios de maturação analisados (Tabela 3). A média de 

umidade para a polpa em estádio de maturação maduro, em torno de 78,18%, ficou 

acima das médias para frutos maduros citadas por alguns pesquisadores, como por 

exemplo, Figueiredo et al. (1986 b) que determinaram umidade igual a 74,81% nos 

frutos de jenipapos, Souza et al. (2009) que quantificaram 74,04% de umidade, e em 

estudo realizado por Silva et al. (2010 b), no qual, foi possível identificar umidade com 

valor em torno de 74,5% de umidade. A opção por frutos maduros para transformações 

tecnológicas se deve ao fato de que o elevado teor de umidade presente nestes é 

responsável pela turgidez dos tecidos, conferindo-lhe boa qualidade (SOUZA et al., 
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2009), sendo assim, a melhor opção para processamento em produtos alimentícios 

seriam os frutos com grau de maturação maduro.  

Para o teor total de minerais foi possível verificar diferença significativa a p≤ 

0,05 entre os estádios de maturação utilizados (Tabela 3). Ocorreu neste estudo um 

aumento no teor de cinzas para polpa madura com média igual a 0,95%, em relação a 

polpa “de vez” com teor de cinzas igual a 0,86%. Um acréscimo no conteúdo mineral 

com o passar da maturação dos frutos de jenipapos não foi verificado por alguns 

autores. Em trabalho realizado por Figueiredo et al. (1986 b) não houve diferença 

significativa entre os frutos de jenipapos maduros com teor de cinzas igual a 0,85% de 

cinzas para os frutos maduros e 0,86% de cinzas para os frutos “de vez”. Também em 

estudo realizado por Souza et al. (2009) não ocorreu diferenças entre os frutos 

denominados moles com cerca de 0,69% de cinzas em relação aos frutos firmes com 

0,73% de cinzas. 

Os frutos no estádio “de vez” apresentaram baixos teores de ferro com apenas 

0,03 mg Fe.100g-1, mas com a maturação dos frutos os valores aumentaram para cerca 

de 0,29 mg Fe.100g-1. Na quantificação de ferro em jenipapos maduros, por exemplo, 

Figueiredo et al.(1986 b) determinaram valor acima do encontrado na polpa madura 

deste trabalho, com média em torno de 0,80 mg Fe.100g-1. Por sua vez, Silva et al. 

(1994) identificaram também média de ferro superior ao obtido neste estudo, em torno 

de 3,11 mg Fe.100g-1. Para os teores de cálcio as médias foram acima de 70,00 mg 

Ca.100g-1 em ambos os estádios (Tabela 3). Este resultado foi superior quando 

comparado aos obtidos por determinados autores, como por exemplo, Figueiredo et al. 

(1986 b), no qual, verificaram teores de cálcio em torno de 33,40 mg Ca.100g-1 para os 

frutos “de vez” e 45,82 mg Ca.100g-1 para os frutos maduros. E também por Silva et al 

(1994), determinando teores de cálcio com cerca de 38,00 mg Ca.100g-1 em frutos 

maduros. Sendo assim os teores de cálcio quantificados no presente estudo para frutos 

de jenipapos, poderiam favorecer a suplementação da necessidade desse mineral na 

dieta humana a partir de produtos elaborados com este fruto. 

Não foi verificado diferença estatística entre os estádios de maturação 

estudados, ao nível de significância 5%, com relação aos teores protéicos, apresentando 

valores na faixa de 0,51% de proteínas (Tabela 3). Figueiredo et al. (1968 b) relataram 

em trabalho percentagem de 0,62 para frutos “de vez” e 0,68 para frutos maduros, 

verificando-se, assim como neste estudo, que os frutos de jenipapos possuem teores de 
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proteína bruta similar, independente do estádio de maturação. Quanto a Silva et 

al.(1994) o teor de proteína para frutos de jenipapo maduros relatado foi de 1,18%, 

valor este, superior ao determinado no fruto maduro que foi 0,51% de proteína, 

enquanto que para Silva et al.(2010 b) o teor obtido no fruto de jenipapo foi abaixo do 

encontrado no fruto maduro deste estudo, com cerca de 0,31% de proteína. Baixos 

teores de lipídios neste trabalho também foram verificados, com cerca de 0,35% de 

lipídios para a polpa “de vez” e 0,33% de lipídios para a polpa madura. Médias de 

lipídios próximas a este estudo foram citadas por Figueiredo et al.(1968 b), no qual, 

frutos “de vez” obtiveram médias de 0,32% de lipídios e frutos maduros um pouco 

acima, com 0,35% de lipídios. Predominância de ácido palmítico e linoléico foi 

conferida na polpa de jenipapo, ressaltando alto conteúdo do último ácido graxo 

(FIGUEIREDO et al., 1991). Ou seja, conclui-se então que as polpas de jenipapos 

possuem no seu conteúdo lipídico, bons teores de ácidos graxos essenciais a vida 

humana. 

Nos teores de fibras totais, carboidratos e valor energético (Tabela 4), pode-se 

verificar diferença significativa (p≤ 0,05) entre as amostras nos estádios de maturação. 

Verificou-se que a polpa do jenipapo in natura em estádio maduro apresentou maior 

teoor para fibras totais com 3,05%. No entanto para os teores de carboidratos houve um 

decréscimo com o decorrer do amadurecimento dos jenipapos apresentando teor igual a 

17,01% para polpa madura. Silva et al. (1994) determinaram para frutos de jenipapos 

maduros valor próximo ao obtido pela polpa madura, em torno de 18,27% de 

carboidratos totais. Para o valor energético dos jenipapos ocorreu também redução no 

teor com a maturação dos frutos (Tabela 3), sendo o valor determinado na polpa madura 

menor quando comparado ao valor calórico, citado por Silva et al. (1994), que foi igual 

a 81,70 Kcal/g para jenipapo maduro. 

 

 

5.2 TRATAMENTOS DE DESIDRATAÇÃO OSMÓTICA DAS POLPAS DE 
JENIPAPO 

 

A partir da determinação dos parâmetros instrumentais de cor (Tabela 5), 

verificou-se que o tratamento A foi aquele que obteve menor valor do parâmetro a*, e os 

ensaios B e D, foram aqueles que apresentaram as maiores leituras. Sendo esse 
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parâmetro a*, representativo da cor vermelha quando positivo, pode-se identificar então, 

que o aumento nos tons de coloração avermelhada nos tratamentos B e D, por meio do 

colorímetro e também com auxílio da microscopia (Figura 8), se deve ao aquecimento 

das amostras para aplicação do metabissulfito. 

 

 

Tabela 5: Parâmetros instrumentais de cor (a, b, L e h) obtidos nos tratamentos de 
desidratação osmótica em polpa de jenipapo. 

Tratamentos 
 

Parâmetros 
a* b* L* h* 

1 A 14,33 c±0,98 39,70 a±0,79 43,93 a±1,05 67,87 a±1,77 
2 B 18,47 a±1,11 31,67 b±0,59 39,30 b±0,75 65,93 a±1,35 
3 C 16,33 bc±0,31 38,27 a±0,55 46,47 a±0,93 67,23 a±0,83 
4 D 16,63 ab±0,42 38,33 a±0,23 46,70 a±1,57 65,93 a±0,85 

* Médias acompanhadas de letras iguais, na mesma coluna, não diferem entre si significativamente 
(p≤0,05). 
 

1 Desidratação osmótica sem metabissulfito e sem película; 
2 Desidratação osmótica com metabissulfito e sem película; 
3 Desidratação osmótica sem metabissulfito e com película; 
4 Desidratação osmótica com metabissulfito e com película; 

 

 

Para o parâmetro b*, que expressa à cor amarela a partir de valores positivos, 

não foi verificado diferença significativa (p≥ 0,05) entre os ensaios A, C e D (Tabela 5). 

O tratamento A preservou a coloração amarela, pois não foi utilizado neste o 

metabissulfito, ou seja, a amostra não foi aquecida. O mesmo não foi observado para o 

tratamento B, com valores de b* abaixo dos demais ensaios, com média em torno de 

31,67. Apesar de não ocorrer diferença estatística com nível de significância a 5%, entre 

o teste A e os testes C e D, em parte pela aplicação da película de alginato 2% e cloreto 

de cálcio 2,4%, o aspecto das amostras dos ensaios C e D não proporcionariam boa 

impressão perante os consumidores, conforme pode-se ser visto na Figura 5. 

Quanto aos parâmetros L* (luminosidade) e h* (ângulo da cor) não foi 

verificado diferença significativa (p≥ 0,05) entre os tratamentos testados para 

desidratação osmótica de polpas de jenipapos (Tabela 5), excetuando o tratamento B. Os 

resultados para teste B podem ter ocorrido devido ao aquecimento da amostra para uso 

do metabissulfito coincidindo com a ausência de película de alginato e cloreto de cálcio. 
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A maior leitura do parâmetro h* foi para o ensaio A com média igual a 67,87, 

evidenciando uma tonalidade mais forte e atrativa, em especial do amarelo, em relação 

aos demais tratamentos (Figura 7). Maiores leituras fornecida por h* indicaram, por 

exemplo, qual a cor mais proeminente na amostra, sendo nesse caso o ângulo da cor 

amarelo.  

Após os testes de desidratação osmótica das polpas de jenipapo, o tratamento 

de desidratação osmótica sem utilização de metabissulfito e película de alginato e 

cloreto de cálcio (A) foi considerado a melhor opção a ser utilizada neste estudo, por 

propiciar cubos desidratados com características satisfatórias para incorporação em 

barras de cereais. 

Figura 7: Tratamentos de desidratação osmótica aplicados nas polpas de jenipapo: A 
(Desidratação osmótica sem metabissulfito e sem película); B(Desidratação osmótica 
com metabissulfito e sem película); C (Desidratação osmótica sem metabissulfito e com 
película); e D (Desidratação osmótica com metabissulfito e com película). 

C 

A B 

D 
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5.3 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DAS POLPAS DE JENIPAPO 
DESIDRATADAS OSMOTICAMENTE NOS ESTÁDIOS DE MATURAÇÃO 
ESTUDADOS. 

 

 

5.3.1 Análise física das polpas desidratadas osmoticamente 

 

Os parâmetros instrumentais de cor das polpas desidratadas nos estádios de 

maturação “de vez” e maduro pode ser verificada na Tabela 6. 

 

 

Tabela 6: Análise dos parâmetros instrumentais de cor das polpas de jenipapos 
desidratadas osmoticamente nos estádios de maturação estudados. 

Componentes “De vez” Maduro 

a* 10,53 b±0,45 12,37 a±0,81 

b* 28,80 b±0,80 30,63 a±0,38 

L* 45,00 b±1,80 52,57 a±3,10 

h* 69,43 a±0,80 70,27 a±1,45 
* Médias acompanhadas de letras iguais, na mesma coluna, não diferem entre si significativamente 
(p≤0,05). 

 

 

Polpas de jenipapo desidratadas osmoticamente (DO) apresentaram diferença 

estatística com nível de significância 5% entre as médias obtidas nos parâmetros a*, b*e 

L*, nos dois estádios de maturação analisados (Tabela 6). As maiores leituras para tais 

parâmetros foram obtidas pelas amostras de polpa madura, as quais geraram cubos 

desidratados com tons de vermelho, amarelo e luminosidade mais intensos em relação a 

polpa “de vez”.  

Apesar da polpa madura não se diferenciar significativamente (p≥ 0,05) da 

polpa de “vez”, no parâmetro h* (ângulo da cor) com médias iguais a 70,27e 69,43, 

respectivamente, foi notório visualmente a saturação de cor da polpa desidratada, 

devido ao estádio de maturação maduro da fruta utilizada. Essa polpa madura resultou 

em cubos desidratados de jenipapos adequados para incorporação em barras de cereais, 

por exemplo, e com maior estabilidade de cor, assim como foi verificado por Krokida et 
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al. (2000) durante a secagem de amostras de maçãs maduras, pré-tratadas 

osmoticamente. 

 

 

5.3.2 Análises químicas das polpas desidratadas osmoticamente 

 

A caracterização química das polpas desidratadas nos estádios de maturação 

“de vez” e maduro pode ser verificada na Tabela 7. 

 

Tabela 7: Caracterização química das polpas desidratadas osmoticamente de jenipapos 
nos estádios de maturação estudados. 

Componentes “De vez” Maduro 

pH 3,57 b±0,10 3,74 a±0,03 

Acidez Total Titulável (% ácido cítrico) 0,42 b±0,01 0,50 a±0,03 

Sólidos Solúveis Totais (°Brix) 69,17 a±6,29 70,00 a±2,50 

Vitamina C (mg ácido L-ascórbico.g-1) 3,28 a±0,05 3,42 a±0,03 

Fenóis Totais (mg D-catequina.100g-1) 8,38 a±0,27 6,91 b±0,13 

Taninos (mg ácido tânico 100g-1) 194,30 a±4,02 135,17 b±1,58 

Umidade (%) 17,27 b±0,09 18,73 a±0,70 

Cinzas (%) 0,87 b±0,04 0,89 a±0,02 

Ferro (mg Fe.100g-1) 0,22 b±0,07 0,42 a±0,04 

Cálcio (mg Ca.100g-1) 99,45 b±0,03 117,18 a±0,03 

Proteínas (%) 0,74 a±0,05 0,73 a±0,08 

Lipídios (%) 0,44 a±0,01 0,42 b±0,01 

Carboidratos (%) 77,59a±0,12 76,02 b±0,74 

Fibras totais (%) 3,12 a±0,19 3,30 a±0,09 

Valor Energético (Kcal/g) 317,12 a±0,37 310,19 b±0,65 
* Médias acompanhadas de letras iguais, na mesma linha, não diferem entre si significativamente 
(p≤0,05). 

 

 

O pH das amostras em ambos os estádios de maturação se manteve ácido, 

mesmo após o processo de desidratação osmótica, mas verificou-se diferença 

significativa (p≤ 0,05) entre as amostras (Tabela 7). Para os teores de acidez total 

titulável nas polpas de jenipapo desidratas osmoticamente verificou-se que polpa 
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desidratada “de vez” apresentou teor de acidez igual a 0,42 % de ácido cítrico, enquanto 

que a polpa desidratada madura apresentou teor de acidez igual a 0,50 % de ácido 

cítrico (Tabela 7). A opção pelo uso de desidratado osmótico oriundo de frutas maduras 

seria assim mais conveniente, pois quanto mais ácido o ingrediente for, melhor será a 

estabilidade microbiológica deste (HOFFMANN, 2001; SANTOS et al., 2008). 

O processo de desidratação osmótico selecionado se mostrou eficiente pelo fato 

da incorporação de solutos encontrar-se acima de 50°Brix entre as amostras, não 

verificou-se diferença significativa (p≥ 0,05) entre os estádios de maturação estudados 

(Tabela 7). No teor de ácido L-ascórbico (vitamina C), verificou-se uma perda de 

aproximadamente 49% em relação à polpa in natura (Tabelas 4 e 7) Essa redução foi 

conseqüência do tratamento térmico das amostras em secador a 60°C, sendo a 

temperatura como um dos fatores importantes na degradação do ácido L-ascórbico 

(VIKRAM et al., 2005). 

Assim como ocorreu para os teores de vitamina C, houve redução nos teores de 

fenóis totais e taninos das polpas desidratadas quando relacionadas à polpa in natura 

(Figura 8). Diferenças significativas (p≤ 0,05) entre as amostras utilizadas nos dois 

estádios de maturação foram verificadas nos teores de fenóis totais e taninos, onde os 

menores valores relatados foram para polpa desidratada madura, a qual apresentou teor 

de fenóis igual a 6,91mg D-catequina.100g-1 e teor de taninos igual a 135,17mg ácido 

tânico 100g-1(Tabela 7). Fatores determinantes na redução de compostos fenólicos se dá 

pela cocção e corte dos alimentos (FALCÃO, 2007; TOLEDO; CANNIATTI-

BRAZACA, 2008). Neste trabalho verificou-se que as perdas das substâncias fenólicas 

presentes nos frutos foram derivadas do corte das polpas em cubos, como também a 

cocção destes, durante a secagem a 60°C por aproximadamente 7 horas de processo. 

Os teores de umidade indicados neste trabalho, em ambos os estádios de 

maturação, encontraram-se abaixo do limite máximo permitido pela Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (BRASIL, 1978) que é de 25% para frutas secas, sendo 

determinado para polpa desidratada “de vez” um teor umidade igual a 17,27%, e para a 

polpa desidratada madura um teor de umidade igual a 18,73%. Para o componente 

mineral verificou-se teor na faixa 0,87-0,88% de cinzas para as polpas “de vez” e 

maduras. Por sua vez os teores de ferro e cálcio foram diferentes significativamente (p≤ 

0,05) entre os estádios de maturação, destacando-se os maiores valores obtidos para as 

amostras de polpas desidratadas maduras, com 0,42 mg Fe.100g-1 para ferro e 117,18 
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mg Ca.100g-1 para cálcio. No presente trabalho foi possível identificar que jenipapos 

desidratados apresentaram teor mineral para enriquecimento de produtos alimentícios. 

 

 

 

 

Com relação aos teores de proteína bruta não foi verificado diferença 

significativa (p≥ 0,05) entre os estádios de maturação analisados (Tabela 7). Enquanto 

que para os teores lipídicos, verificou-se que a polpa desidratada “de vez” obteve média 

igual 0,44% de lipídios e a polpa desidratada madura apresentou 0,41% de lipídios. Para 

determinação de carboidratos identificou-se diferença significativa (p≤ 0,05) entre os 

estádios de maturação para determinação de carboidratos, sendo o maior valor para 

polpa desidratada “de vez” com 77,59% (Tabela 7). No presente trabalho verificou-se 

aumento da concentração de proteínas, lipídios e carboidratos para os frutos 

desidratados em relação aos frutos in natura (Tabelas 4 e 7), isso se deve aos processos, 

como a secagem a 60°C e a incorporação de solutos (açúcar) a 50°Brix. Elias et al. 

(2008) determinaram também aumento nos teores de proteínas, lipídios e carboidratos 

em caquis desidratados osmoticamente em relação ao caqui in natura. Segundo autores 

Figura 8: Teores de fenóis totais (a) e teores de taninos (b) nas amostras de polpa de 
jenipapo in natura (IN) e polpa de jenipapo desidratada osmoticamente (DO) nos estádios 
de maturação “De vez” e Maduro. 

(b) (a) 
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houve aumento de 217% para o teor protéico, aumento de 300% para o teor médio de 

lipídios e aumento significativo do teor de carboidratos. 

Para o parâmetro fibras totais, não houve diferença estatística com nível de 

significância 5%, entre os estádios de maturação estudados (Tabela 7), verificando-se 

que os valores de fibras obtidos foram acima de 3%, o que poderia contribuir para um 

incremento nos teores de fibras finais dos produtos elaborados a partir de jenipapos 

desidratados (BRASIL, 1998). O valor calórico das polpas desidratadas foram maiores 

em relação às polpas in natura cerca de 203% para a polpa desidratada “de vez” e 

aproximadamente 305% para a polpa desidratada madura (Tabelas 4 e 7). Esse aumento 

é justificado pelo processo de osmose com sacarose seguido de desidratação das 

amostras, o que resultou na concentração dos outros componentes como proteína, 

lipídios e carboidratos (ELIAS et al., 2008), proporcionando assim maior valor 

energético para as futuras formulações de produtos alimentícios.  

 

 

5.4 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DAS FARINHAS DE SEMENTES DE 
JENIPAPOS NOS ESTÁDIOS DE MATURAÇÃO ESTUDADOS. 

 

 

5.4.1 Análise física das farinhas de sementes 

 

Após obtenção das farinhas de sementes de jenipapo nos estádios de maturação 

“de vez” e maduro, realizou-se a determinação dos parâmetros instrumentais de cor 

(Tabela 8)  

Os resultados obtidos a partir da análise da cor das farinhas de sementes de 

jenipapo foram diferentes significativamente (p≤ 0,05) entre os estádios de maturação 

com relação a todos os parâmetros analisados (Tabela 8). Para a coordenada de 

cromaticidade a*, verificou-se que a farinha de sementes de frutos “de vez” tendeu a 

uma coloração vermelha mais proeminente do que farinha de sementes de frutos 

maduros. Enquanto que para o parâmetro b* a maior média obtida foi para farinha de 

sementes de jenipapos maduros, acentuando dessa forma coloração amarela superior a 

farinha de sementes de jenipapos “de vez”. O componente L* na farinha de sementes de 
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frutos “de vez” obteve média inferior a farinha de sementes de frutos maduros, esse fato 

demonstrou que as amostras de farinhas de sementes de jenipapos oriundas de frutos 

maduros foram mais claras e apresentaram maior luminosidade. Uma maior percepção 

de cor nas amostras foi obtida pela farinha de sementes de frutos maduros devido ao 

parâmetro h* (ângulo da cor), resultado da coloração amarela e alta luminosidade desta 

farinha. Portanto, o desenvolvimento de produtos com farinha de sementes de jenipapos 

maduros, seria mais aceito frente aos consumidores, em princípio à qualidade visual 

proporcionada, uma vez que, a cor é um atributo bastante importante, em especial na 

questão de fabricação de produtos alimentícios 

 

 

Tabela 8: Análise dos parâmetros instrumentais de cor das farinhas de sementes de 
jenipapos nos estádios de maturação estudados. 

Componentes “De vez” Maduro 

a* 14,27 a±0,25 13,23 b±0,15 

b* 33,20 b±0,61 35,70 a±0,53 

L* 43,47 b±0,78 53,23 a±1,00 

h* 66,73 b±0,15 69,77 a±0,15± 
* Médias acompanhadas de letras iguais, na mesma linha, não diferem entre si significativamente 
(p≤0,05). 

 

 

5.4.2 Análises químicas das farinhas de sementes 

 

Os resultados obtidos a partir da caracterização química das farinhas de 

sementes de jenipapos nos estádios de maturação estudados estão apresentadoas na 

Tabela 9. 

As farinhas de sementes produzidas, em ambos os estádios de maturação dos 

frutos de jenipapos, apresentaram baixos teores de acidez total titulável (Tabela 9). Os 

baixos valores de acidez determinados, relacionaram-se inversamente com o pH das 

amostras, no qual, apresentou diferença significativa (p≤ 0,05) entre os estádios de 

maturação dos frutos (Tabela 9). Ou seja, quanto menor o teor de acidez foi o teor de 

pH das amostras. 
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No caso dos teores de ácido L-ascórbico (vitamina C) não foi verificado 

diferença estatística com nível de significância 5% entre os estádios de maturação 

estudados (Tabela 9). Os teores de vitamina C deste estudo podem ser considerados 

bons quando comparados a alguns teores de outros tipos de farinhas vegetais, como por 

exemplo, a farinha de pinhão citada por Bezerra et al. (2006) com teores de vitamina C 

em torno de 1,3 mg ácido L-ascórbico.g-1. No entanto para o pó de casca de maracujá, 

estudado por Uchoa et al. (2008), os teores de vitamina C das farinhas de sementes de 

jenipapos estariam abaixo do encontrado no pó, pois a média obtida foi cerca de 11 mg 

ácido L-ascórbico.g-1. Provavelmente esse resultado, se deve ao fato de que os teores de 

vitamina C determinados neste trabalho para polpas de jenipapos in natura, na faixa de 

6,47 a 6,74 mg ácido L-ascórbico.g-1 (Tabela 4), são inferiores, quando comparados aos 

valores obtidos por Freire et al. (2010) em maracujás in natura, que apresentaram teores 

oscilando entre 15,28 a 20,64 mg ácido L-ascórbico.g-1. 

 
 

Tabela 9: Caracterização química das farinhas de sementes de jenipapos nos estádios de 
maturação estudados. 

Componentes “De vez” Maduro 

pH 4,77 b±0,02 5,27 a±0,07 

Acidez Total Titulável (% ácido cítrico) 0,35 a±0,03 0,30 b±0,04 

Sólidos Solúveis Totais (°Brix) 27,50 a±2,50 16,67 b±1,44 

Vitamina C (mg ácido L-ascórbico.g-1) 3,20 a±0,03 3,42 a±0,06 

Fenóis Totais (mg D-catequina.100g-1) 19,70 a±0,23 12,33 b±0,34 

Taninos (mg ácido tânico 100g-1) 764,84 b±31,19 825,08 a±4,42 

Umidade (%) 5,76 a±0,10 5,80 a±0,07 

Cinzas (%) 2,17 b±0,1 2,34 a±0,04 

Ferro (mg Fe.100g-1) 3,04 b±0,05 5,13 a±0,01 

Cálcio (mg Ca.100g-1) 182,31 b±0,07 234,49 a±0,03 

Proteínas (%) 9,26 b±0,18 11,75 a±0,67 

Lipídios (%) 4,83 a±0,10 4,63 a±0,19 

Carboidratos (%) 60,13 a±1,07 55,57 b±1,21 

Fibras totais (%) 19,85 a±0,88 19,90 a±0,87 

Valor Energético (Kcal/g) 322,05 a±2,71 317,96 b±7,46 
* Médias acompanhadas de letras iguais, na mesma linha, não diferem entre si significativamente 

(p≤0,05). 
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Com relação aos teores de fenóis totais para as amostras pode-se verificar que a 

farinha se sementes de frutos de “vez” apresentou maior teor de fenóis totais igual a 

19,6987 mg D-catequina.100g-1, em relação a farinha de frutos maduros com 12,3269 

mg D-catequina.100g-1, possivelmente o estádio de maturação influenciou no menor 

conteúdo fenólico apresentado. Pois o decréscimo no conteúdo de fenóis totais pode ser 

atribuído a uma série de alterações químicas e enzimáticas de determinados fenóis 

durante o processo de amadurecimento, como por exemplo, hidrólise de glicosídeos por 

glicosidases, oxidação de fenóis por fenoloxidase e polimerização de fenóis livres 

(ROBARDS et al., 1999). Sementes são fontes alternativas e naturais de antioxidantes, a 

exemplo de sementes de abacate, manga, jaca e tamarindo, que exibem atividade 

antioxidante e conteúdo total de fenóis maior do que a porção comestível das 

respectivas frutas (SOONG; BARLOW, 2004). Apenas na farinha de sementes 

produzidas com jenipapos maduros foi possível verificar um aumento do teor de 

fenólicos em relação à porção comestível do fruto in natura maduro, cerca de 73% 

(Tabelas 4 e 9). 

Ao contrário dos teores de fenóis totais, verificou-se que os teores de taninos 

das farinhas de sementes quantificados neste estudo aumentaram seus valores com 

ralação à maturação dos frutos de jenipapos (Tabela 4 e 9). A redução dos compostos 

fenólicos no amadurecimento pode ser devido aos processos de complexação e 

polimerização (MENEZES; ALVES, 1995). Entretanto, pode ocorrer o efeito contrário 

durante o processo de maturação, resultando numa concentração de taninos (CHANG et 

al., 1994), o mesmo foi verificado neste trabalho para as farinha de sementes produzidas 

com jenipapos maduros. Concentrações de taninos podem comprometer o sabor e a 

palatabilidade de frutos e de subprodutos destes originados (AGOSTINE-COSTA et al., 

2000), porém o uso de outros ingredientes na formulação final desses subprodutos 

poderiam mascarar o gosto adstringente ocasionado pela presença dos taninos. 

Para o componente umidade não foi verificado diferença estatística ao nível de 

significância 5% entre os estádios de maturação estudados (Tabela 9). As farinhas de 

sementes de jenipapos apresentaram teores de umidade na faixa de 5,8%, esse teor se 

encontra abaixo do valor máximo proposto pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (BRASIL, 2005 a), tanto para farinhas de vegetais como para cereais, que é de 

12% de umidade. Essa redução de umidade das farinhas demonstrou o quão eficiente foi 
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à secagem das sementes a temperatura de 60°C, favorecendo assim, condições 

adequadas para elaboração de produtos alimentícios. 

Comparando-se os estádios de maturação entre si, com relação ao teores de 

cinzas, foi verificado diferença significativa (p≤ 0,05) entre as amostras de farinhas de 

sementes de jenipapos (Tabela 9). A média obtida pela farinha de sementes de jenipapos 

maduros foi inferior aos valores de cinzas determinado em outros tipos de farinhas de 

sementes de vegetais, a exemplo de farinha de sementes de jaca com média de cinzas 

igual a 3,09% e farinha de sementes de abóbora com média em torno de 4,55%, valores 

determinados em estudo realizado por Borges et al. (2006). Por sua vez o teor mineral 

de farinha de frutos maduros foi superior quando relacionado ao valor citado por 

Matuda e Maria Neto (2005) para farinha de jatobá que foi de 1,80%, por Jorge et 

al.(2009) para sementes de maracujá com 1,47%, por Arcosi et al.(2009) para farinha de 

semente de pinho (pinhão) com 2,14% e por Aguiar et al(2010) com farinha de semente 

de acerola que foi 0,44% de cinzas. Assim, com o teor de cinzas determinado neste 

trabalho para farinha de sementes de jenipapos maduros seria possível favorecer os 

produtos elaborados com minerais, quando comparada a outros tipos de farinhas de 

sementes de frutas. 

Quanto aos teores de ferro e cálcio foi possível verificar diferença significativa 

(p≤ 0,05) entre os estádios de maturação (Tabela 9), no qual, a farinha de sementes de 

frutos maduros obteve os maiores teores de ferro e cálcio. A presença de ferro na 

farinha de sementes de jenipapos maduros foi inferior a quantidade encontrada em 

farinha de sementes de acerola por Aguiar et al.(2010) com valor em torno de 37,23 mg 

Fe.100g-1. No entanto, a média de ferro da farinha de sementes de frutos maduros foi 

superior, por exemplo, a farinhas de sementes de abóboras, na qual, apresentou cerca de 

0,07 mg Fe.100g-1 , e também em farinha de sementes de jaca que obteve média igual a 

0,01 mg Fe.100g-1, segundo relatos de Borges et al. (2006). Dessa forma as farinhas de 

sementes de jenipapos maduros podem contribuir na ingestão diária recomendada para 

adultos com relação ao nutriente ferro, que é cerca de 14 mg Fe.100g1 (BRASIL, 2005 

b). 

Elevados teores de cálcio verificados na farinha de sementes de frutos 

maduros, apresentaram uma diferença de aproximadamente 193 mg Ca.100g-1 em 

relação a farinhas de sementes de acerola (AGUIAR et al.,2010), com isso, sugere-se 

que esta farinha pode ser utilizada como um ingrediente que pode colaborar no 
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suprimento de ingestão diária de cálcio, visto que segundo Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (BRASIL, 2005 b) o valor para a ingestão diária recomendada para 

adultos é de 1000 mg Ca.100g-1 . 

Ao determinar o teor protéico das amostras verificou-se diferença significativa 

(p≤ 0,05) entre os estádios de maturação, com maior valor para farinha de sementes 

processada com frutos maduros. Foi possível verificar em farinhas de sementes de 

jatobá, jaca e pinhão, teores de proteínas próximos e abaixo do valor encontrado para a 

farinha de sementes de frutos maduros. Matuda e Maria Neto (2005), por exemplo, 

determinaram para farinha de sementes de jatobá teor protéico igual a 9,05%, Borges et 

al. (2006) verificaram para farinha de sementes de jaca média igual a 10,505% de 

proteína, enquanto Arcosi et al.(2009) citaram para farinha de pinhão cerca de  6,14% 

de proteína. O bom teor protéico determinado para farinha de sementes de jenipapos 

maduros foi obtido por causa dos processos de trituração e secagem sofridos pelas 

sementes, ao passo que a retirada de água dos alimentos favoreceu a concentração dos 

seus constituintes (BORGES et al., 2006). O uso das sementes contribuiu também para 

o teor protéico da farinha, uma vez que os maiores teores de composição centesimal são 

verificados nos resíduos como cascas, talos, sementes, em relação aos frutos in natura 

(AGUIAR et al., 2010). 

Não foi verificado diferença estatística ao nível de significância 5% entre os 

estádios de maturação dos frutos analisados a respeito do teor lipídico das farinhas de 

sementes de jenipapo (Tabela 9). O valor de lipídios permaneceu na média de 4,73%, 

teor este, acima dos relatados por Borges et al.(2006) para farinha de sementes de jaca 

que apresentaram teor de lipídios igual a 0,865%, e por Aguiar et al.(2010) para farinha 

de sementes de acerola com 3,92% de lipídios. Figueiredo et al.(1991) quantificaram 

ácidos graxos em sementes de jenipapo, verificando a presença de ácido palmítico com 

10,29%, esteárico com 9,74%, oléico com 19,48%, e em maior concentração do 

linoléico com 60,49%. Assim, a fração lipídica determinada neste estudo pode ser 

composta em sua maioria por ácidos graxos, a exemplo do ácido graxo essencial 

linoléico (ômega-6). 

Na caracterização físico-química das farinhas de sementes de jenipapo foi 

verificado diferença significativa (p≤ 0,05) entre os estádios de maturação utilizados 

com relação ao componente carboidratos (Tabela 9). Com o amadurecimento dos frutos, 

o teor total de carboidratos nas farinhas processadas por meio destes, tendeu a diminuir 
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cerca de 7,6% para a farinha de sementes de jenipapos maduros. O valor de 55,5734% 

de carboidratos, apresentado pela farinha de sementes de frutos maduros, situou-se entre 

os valores citados por Borges et al.(2006) com 58,382% para farinha de semente de jaca 

e por Aguiar et al. (2010) com 57,24% para farinha de semente de acerola. Para o teor 

de fibras totais, verificou-se que a médias obtidas entre as amostras ficou em torno de 

19,87% (Tabela 9), sendo superior a média obtida para farinha de sementes de abóbora 

que foi 6,645%. Tal valor de fibras totais proposto neste estudo foi superior também aos 

valores apresentados como fontes tradicionais de fibras, como por exemplo, farelo de 

trigo com 13,94% (FUJITA; FIGUEROA, 2003), farinha de milho com 4,02% 

(CALLEGARO et al.,2005) e farinha de aveia com 10,8% de fibras totais (GUTKOSKI 

et al., 2009). 

Para o valor energético verificou-se diferença significativa (p≤ 0,05) entre os 

estádios de maturação estudados (Tabela 9). O bom valor energético determinado nas 

farinhas de sementes de jenipapo foram oriundos dos elevados teores de lipídios, 

proteínas e carboidratos presentes nas amostras. Por tanto, a farinha de sementes poderia 

ser indicada como suplemento para quantidade específica de calorias por dia, sendo a 

média de calorias ingeridas para população brasileira 2500 Kcal, segundo Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL, 2001). 

 

 

5.5 PROCESSAMENTO DAS BARRAS DE CEREAIS. 

 

Após a realização dos pré-testes que consistiu na modificação das quantidades 

de ingredientes secos e aglutinantes, obteve-se a formulação da barra de cereais padrão, 

utilizada neste estudo (Tabela 10). Na formulação base de Mourão et al.(2009), 

composta por 54% de secos e 46% de aglutinantes, foi alterada a quantidade dos 

ingredientes de forma a se obter uma maior homogeneização final das barras. Para isso, 

aumentou-se a concentração dos aglutinantes para 56% e reduziu-se a concentração dos 

secos para 44%, conseguindo-se assim unir todos os ingredientes secos para a formação 

de uma massa uniforme. Utilizou-se para elaboração das barras de cereais, farinha de 

sementes e polpa desidratada de jenipapos em estádio de maturação maduro, pois estes 
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apresentaram melhor caracterização com relação à farinha de sementes e polpa 

desidratada de jenipapos em estádio de maturação “de vez” (Tabelas 3, 4, 6, 7, 8 e 9). 

Tabela 10: Formulação padrão das barras de cereais 

Ingredientes FP (%) 

Secos (44%) 

Flocos de Aveia 11 

Flocos de Arroz 13,5 

Flocos de Milho 11 

Leite em Pó 8,0 

Canela em Pó 0,5 

Aglutinantes (56%) 

Glucose de Milho 40 

Lecitina de Soja 0,5 

Açúcar Mascavo 12,0 

Gordura vegetal hidrogenada 3,5 

Total 100 

FP= Formulação padrão 

 

 

5.5.1 Otimização das formulações de barras de cereais  

 

As formulações propostas pelo planejamento experimental com as devidas 

substituições da farinha de sementes de jenipapo (FS) no total de flocos e polpa de 

jenipapo desidratada osmoticamente (DO) no total de açúcar mascavo, estão contidas no 

Anexo A. O delineamento envolveu duas variáveis independentes FS e DO, em 

diferentes níveis de concentração, tendo como variável dependente (variável resposta) a 



58 

 

aceitação das barras por meio da análise sensorial, avaliando-se os atributos aparência, 

sabor, textura, impressão global e intenção de compra. As médias obtidas para cada 

formulação nos parâmetros sensoriais analisados estão apresentadas no Anexo B. 

 

5.5.1.1 Análise da aparência das barras de cereais 

 

A análise dos dados por metodologia de superfície de resposta para o atributo 

aparência gerou um modelo significativo a p=0,0303 e coeficiente de determinação (R2) 

igual a 0,8667. O modelo encontrou-se devidamente ajustado, uma vez que o nível de 

significância do teste de Lack of Fit, foi maior que 0,05 (Tabela 11). 

 

 

Tabela 11: Parâmetros do modelo preditivo gerado entre as variáveis independentes 
“FS” (Farinha de semente de jenipapo) e “DO” (polpa de jenipapo desidratada 
osmoticamente) e a variável dependente “aceitação da aparência”: Coeficientes de 
regressão, respectivos valores de t e níveis de significância, coeficiente de determinação 
e nível de significância do modelo, valor de F e nível de significância do teste de Lack of 
Fit. 

Parâmetros 
Coeficiente de 

regressão 
T p3  

Média geral 6,2749 17,87 <0,0001 

 

FS1 (x1) -1,1705 -5,44 0,0028 

FS (x1
2) -0,3828 -1,50 0,1949 

DO2 (x2) 0,1159 0,54 0,6130 

DO (x2
2) 0,0047 0,02 0,9861 

FS x DO (x1x2) 0,1062 0,35 0,7410 

Y= 6,2749 - 1,1705x1 + 0,1159x2 - 0,3828x1
2 + 0,0047x2

2 + 0,1062x1x2 (Equação 2) 

 

 

R2 

(Modelo completo) 

F 

(Modelo completo) 
pF F Lack of Fit p Lack of Fit 

0,8667 6,50 0,0303 1,04 0,5252 

1 = Farinha de Semente do jenipapo; 2 = Polpa de jenipapo desidratada osmoticamente; 3 = nível de significância. 
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A substituição dos flocos de cereais por farinha de sementes de jenipapo (FS) 

produziu um efeito negativo a um nível de significância p=0,0028 sobre a aparência das 

barras de cereais (Tabela 11), visto que o coeficiente de regressão linear obtido 

apresentou valor negativo (-1,1705), contribuindo assim para uma redução no valor de 

Y (variável dependente – aceitação da aparência ) da equação do modelo completo 

(Equação 2). 

A avaliação da aparência pode ser determinada pela cor característica que as 

barras de cereais apresentaram como também podem ter ocorrido influências de 

imperfeições, formas e tamanhos distintos à medida que se aumentava a substituição 

dos flocos pela farinha de sementes. Segundo Dessimoni-Pinto et al.(2010) a análise da 

aparência global deve avaliar a cor, brilho, defeitos de superfície e firmeza ao toque. 

O modelo completo gerado pode ser útil na determinação dos níveis de farinhas 

de sementes de jenipapo (FS) e polpa de jenipapo desidratada osmoticamente (DO) para 

otimizar a aceitação da aparência das barras de cereais. Assim, analisando-se as Figuras 

9 e 10, geradas por meio do modelo preditivo completo, verificou-se que os níveis de 

substituições de até 20% de DO sobre o açúcar mascavo concomitante com a 

substituição de até 20% de FS sobre os flocos predizem barras de cereais com aceitação 

da aparência próxima a 7 (Gostei moderadamente), valor próximo ao obtido pela 

amostra padrão (M=7,8) com relação a aparência no Anexo A, indicando assim, que a 

adição de 20% de DO e 20% de FS não comprometeriam a aceitação do produto junto 

aos potenciais consumidores do produto. 
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Figura 9: Superfície resposta associada à aceitação da aparência de barras de cereais (variável 

dependente) e níveis de substituições de farinha de semente (FS) e polpa desidratada 

osmoticamente (DO) de jenipapo (variáveis independentes). 

Figura 10: Superfície resposta associada à aceitação da aparência de barras de cereais 

(variável dependente) e níveis de substituições de farinha de semente (FS) e polpa desidratada 

osmoticamente (DO) de jenipapo (variáveis independentes). 
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5.5.1.2 Análise do sabor das barras de cereais 

 

Para o atributo sabor a análise dos dados por metodologia de superfície de 

resposta proporcionou um modelo significativo a p=0,0158 e coeficiente de 

determinação (R2) igual a 0,8989 (Tabela 12). O modelo preditivo proposto encontrou-

se devidamente ajustado, uma vez que o nível de significância do teste de Lack of Fit, 

foi maior que 0,05. 

 

 

Tabela 12: Parâmetros do modelo preditivo gerado entre as variáveis independentes 
“FS” (Farinha de semente de jenipapo) e “DO” (polpa de jenipapo desidratada 
osmoticamente) e a variável dependente “aceitação do sabor”: Coeficientes de regressão, 
respectivos valores de t e níveis de significância, coeficiente de determinação e nível de 
significância do modelo, valor de F e nível de significância do teste de Lack of Fit. 

Parâmetros Coeficiente de regressão T p3  

Média geral 7,4333 66,14 <0,0001 

 

FS1 (x1) -0,3941 -5,73 0,0023 

FS (x1
2) -0,1823 -2,23 0,0766 

DO2 (x2) 0,1044 1,52 0,1897 

DO (x2
2) -0,0198 -0,24 0,8187 

FS x DO (x1x2) 0,2000 2,05 0,0951 

 

Y= 7,433 - 0,394x1 + 0,104x2 - 0,182x1
2 - 0,019x2

2 + 0,200x1x2 (Equação 3) 

 

R2 

(Modelo completo) 

F 

(Modelo completo) 
pF F Lack of Fit p Lack of Fit 

0,8989 8,89 0,0158 0,86 0,5782 

1 = Farinha de Semente do jenipapo; 2 = Polpa de jenipapo desidratada osmoticamente; 3 = nível de significância. 
 

Assim como para o atributo aparência, verificou-se na Tabela 12, efeito 

negativo para substituição de farinha de sementes a um nível de significância igual a 

p=0,0023, sobre a aceitação do sabor das barras de cereais, com o coeficiente de 

regressão linear negativo igual a -0,3941. Por tanto, quanto maior for à substituição dos 

flocos por FS menor então será a aceitação do sabor das barras de cereais junto aos 

consumidores, reduzindo-se o valor final do Y (variável dependente) da Equação 3. 
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Figura 11: Superfície resposta associada à aceitação do sabor de barras de cereais (variável 

dependente) e níveis de substituições de farinha de semente (FS) e polpa desidratada 

osmoticamente (DO) de jenipapo (variáveis independentes). 

Figura 12: Superfície resposta associada à aceitação do sabor de barras de cereais 

(variável dependente) e níveis de substituições de farinha de semente (FS) e polpa 

desidratada osmoticamente (DO) de jenipapo (variáveis independentes). 
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A partir das Figuras 11 e 12, produzidas por meio do modelo completo da 

Tabela 12, pode-se verificar que barras de cereais formuladas com 20% de farinha de 

sementes em substituição ao total de flocos e 20% de polpa desidratada osmoticamente 

em substituição no total de açúcar mascavo, promovem aceitação para o atributo sabor 

em torno de 7,5, valor igual a média obtida para amostra padrão que foi de 7,5 (Anexo 

A). Os resultados sugerem que a substituição de até 20% de farinha e 20% de 

desidratado no produto não traria decréscimo de aceitação significativa do sabor das 

barras enriquecidas frente à amostra padrão. 

A palatabilidade das barras foi influenciada pelas quantidades diferenciadas de 

farinha de sementes, devido ao alto teor de taninos presente (Tabela 9). No entanto, a 

saborização com polpa desidratada osmoticamente suavizou a adstringência causada 

pela farinha, proporcionando sabor adocicado as barras de cereais formuladas. Tem-se 

como definição de sabor, a sensação complexa composta de sensações olfativas, 

gustativas e táteis durante a mastigação do alimento (DESSIMONI-PINTO et al., 2010).  

Barras de cereais com 40 % de adição de resíduo industrial de maracujá, 

segundo Silva et al.(2009 b) apresentaram média 5,1 (Nem gostei / nem desgostei) para 

o atributo sabor. Para Dessimoni-Pinto et al.(2010) o sabor foi o atributo que teve maior 

interferência da adição de amêndoa de macaúba, com média de 4,62 pontos (Desgostei 

ligeiramente). O camu-camu como ingrediente para barras de cereais obteve aceitação 

do parâmetro sabor “Nem gostei nem desgostei” com média de 5,20, conforme relato de 

Peuckert et al.(2010). Sendo a média obtida para as barras de cereais com polpa 

desidratada e farinha de sementes de jenipapo, em torno de 7,5 (Gostei 

moderadamente), maior que as médias citadas.  

O sabor é um dos atributos sensoriais mais visados pelos consumidores no ato 

da compra dos alimentos. Em estudo realizado por Bower e Whitten (2000) com 

estudantes do gênero feminino, entre 16 a 25 anos, do Reino Unido, foram avaliados os 

fatores que influenciam a aquisição de barras de cereais. Verificaram, a partir dos 

resultados entre 8 marcas comerciais de diferentes sabores (frutas, chocolate, nozes), 

que no momento da compra, a ordem de importância é primeiramente o sabor, seguido 

do preço e posteriormente a aparência das barras de cereais. Assim, a aceitação do sabor 

para barra de cereais contendo 20% de farinha de sementes e 20% de polpa desidratada 

de jenipapo seria um bom indicativo de compra por parte dos consumidores, uma vez 
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que o termo de maior freqüência relatado na escala hedônica foi “Gostei 

moderadamente”. 

 

 

5.5.1.3 Análise da textura das barras de cereais 

 

Quanto à textura, a análise dos dados por metodologia de superfície de resposta 

gerou um modelo significativo a p=0,00412 com coeficiente de determinação (R2) igual 

a 0,9419, o modelo encontrou-se devidamente ajustado, uma vez que o nível de 

significância do teste de Lack of Fit, foi maior que 0,05 (Tabela 13). 

A substituição dos flocos por farinha de sementes promoveu efeito negativo 

sobre a aceitação da textura (Tabela 13), pois tanto o parâmetro linear, que apresentou 

nível de significância igual a 0,0018, como quadrático, com nível de significância igual 

a 0,0100, receberam valores negativos de coeficientes de regressão (x1= -0,9625e x1
2= -

0,7641). Por sua vez a substituição de polpa desidratada osmoticamente sobre açúcar 

mascavo promoveu um efeito positivo da textura das barras de cereais a um nível de 

significância igual a p=0,0406 e coeficiente de regressão igual a 0,4263, assim, a 

substituição desse ingrediente na faixa utilizada no presente estudo melhorou a 

aceitação da textura dos produtos junto aos consumidores.  

A interação dos parâmetros FS X DO também foi significativa (p=0,0077) e com 

coeficiente de regressão igual a 0,9688, indicando que a substituição de polpa 

desidratada suprimiria o efeito negativo da farinha de sementes sobre a textura das 

barras de cereais (Tabela 13). 

As Figuras 13 e 14, geradas por meio do modelo preditivo completo, indicaram 

que a substituição de 20% para farinha juntamente com 20% para polpa desidratada na 

formulação primária, produziriam barras com textura agradável e aceitação de 8 pontos , 

correspondente na escala hedônica utilizada neste estudo ao termo “Gostei muito”, 

sendo este valor superior ao obtido pela média da amostra padrão com 7,2 (Anexo A). 

A boa aceitação da textura das barras de cereais se deve possivelmente a 

presença da polpa de jenipapo desidratada, resultando numa consistência macia por 

mais tempo, até finalização da mastigação. As sensações experimentadas como 

deformação e fratura da matriz do alimento, durante o estágio inicial da mordida e final 
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da mastigação, determinam e/ou influenciam na aceitação ou rejeição do produto 

(ALVAREZ et al., 2000). 

O resultado obtido a partir do modelo completo preditivo para o atributo 

textura foi superior as médias citada por Silva et al. (2009 b) para barra de cereais 

contendo 40% de resíduos industrias de maracujá que foi 6,0 (Gostei ligeiramente) e por 

Peuckert et al.(2010) para barras de cereais adicionadas de proteína texturizada de soja e 

camu-camu igual a 5,32 (Nem gostei, nem desgostei). 

 

 

Tabela 13: Parâmetros do modelo preditivo gerado entre as variáveis independentes 
“FS” (Farinha de semente de jenipapo) e “DO” (polpa de jenipapo desidratada 
osmoticamente) e a variável dependente “aceitação da textura”: Coeficientes de 
regressão, respectivos valores de t e níveis de significância, coeficiente de determinação 
e nível de significância do modelo, valor de F e nível de significância do teste de Lack of 
Fit. 

Parâmetros Coeficiente de regressão t p3  

Média geral 7,2999 28,11 <0,0001 

 

FS1 (x1) -0,9625 -6,05 0,0018 

FS (x1
2) -0,7641 -4,04 0,0100 

DO2 (x2) 0,4363 2,74 0,0406 

DO (x2
2) 0,0359 0,19 0,8568 

FS x DO (x1x2) 0,9688 4,31 0,0077 

              

Y=7,2999-0,9625x1+0,4336x2-0,7641x1
2+0,0359x2

2+0,9688x1x2  (Equação 4) 

 

R2 

(Modelo completo) 

F 

(Modelo completo) 
pF F Lack of Fit p Lack of Fit 

0,9419 16,22 0,0041 13,91 0,0678 

1 = Farinha de Semente do jenipapo; 2 = Polpa de jenipapo desidratada osmoticamente; 3 = nível de significância. 
 

O resultado obtido a partir do modelo completo preditivo para o atributo 

textura foi superior as médias citada por Silva et al. (2009 b) para barra de cereais 

contendo 40% de resíduos industrias de maracujá que foi 6,0 (Gostei ligeiramente) e por 

Peuckert et al.(2010) para barras de cereais adicionadas de proteína texturizada de soja e 

camu-camu igual a 5,32 (Nem gostei, nem desgostei). 
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Figura 13: Superfície resposta associada à aceitação da textura de barras de cereais 

(variável dependente) e níveis de substituições de farinha de semente (FS) e polpa 

desidratada osmoticamente (DO) de jenipapo (variáveis independentes). 

Figura 14: Superfície resposta associada à aceitação da textura de barras de cereais 

(variável dependente) e níveis de substituições de farinha de semente (FS) e polpa 

desidratada osmoticamente (DO) de jenipapo (variáveis independentes). 
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A textura de um produto está relacionada com a força de mastigação necessária 

para o rompimento deste, sendo definida, conforme Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (1993), como todas as propriedades reológicas e estruturais de um alimento 

perceptíveis pelos receptores mecânicos (textura instrumental), táteis, e eventualmente 

pelos receptores visuais e auditivos. 

 

5.5.1.4 Análise da impressão global das barras de cereais 

 

Os dados obtidos para aceitação global das barras de cereais estão apresentados 

na Tabela 14. A partir da metodologia de superfície de resposta foi obtido um modelo 

preditivo significativo a p=0,0112 e coeficiente de determinação (R2) igual a 0,9125 

(Tabela 14). Entretanto o modelo ainda requer ajuste, uma vez que o nível de 

significância do teste de Lack of Fit foi menor que 0,05 (Tabela 14). 

Para a aceitação global (Tabela 14) os parâmetros que apresentaram nível de 

significância p ≤0,05 foram FS linear (p=0,0033), FS quadrático (p=0,0237) e a 

interação de FS X DO (p=0,0272). Verificou-se então, que apesar do efeito negativo 

proporcionado pela substituição dos flocos de cereais por farinha de sementes (x1=-

0,6334 e x1
2=-0,4593), a substituição da polpa desidratada osmoticamente (DO) sobre o 

ingrediente açúcar mascavo, contribui positivamente na aceitação da variável 

dependente (Equação 5), visto que o coeficiente de interação FS x DO foi um valor 

positivo e igual a 0,5250 (Tabela 14). Esse resultado foi similar ao verificado na 

aceitação da textura, onde a substituição de DO suprimiu o efeito negativo da FS 

(Tabelas 13 e 14). 

Utilizando-se o modelo completo para explorar a otimização do produto, a 

despeito da falta de ajuste do mesmo, verificou-se que fixando-se as substituições em 

20% para farinha de sementes e 20% para a polpa desidratada osmoticamente foi 

possível identificar (Figuras 16 e 17) uma aceitação global de 8 (Gostei muito), valor 

superior ao obtido pela barra de cereal padrão com média igual a 7,4 (Anexo E). 

Por meio da soma de todos os fatores de qualidade que contribuem para a 

determinação do grau de aceitação da impressão do produto foi possível identificar que 

o atributo para barra enriquecida com 20% de farinha e 20% de desidratado obteve 

média maior a alguns exemplos de barras. Brito et al. (2004) ao avaliar barra de cereal 



68 

 

funcional de alto teor protéico e vitamínico encontraram média de 6,88 (Gostei 

ligeiramente). 

A formulação básica de Mourão et al. (2009), a qual serviu, por meio de 

adaptações, como base para barra padrão deste estudo, obteve pontuação de 6,59 

(Gostei ligeiramente), enquanto que as outras formulações enriquecidas com caju 

ameixa apresentaram valores entre 6,14 e 6,77. Sampaio et al. (2009) encontraram 

valores entre 7,20 a 7,69 (Gostei moderadamente) com relação ao atributo impressão 

global para barras fortificadas com ferro (NaFeEDTA e ferro aminoquelato) em 

concentrações na calda e na cobertura de chocolate. Barra de cereal, segundo relatos de 

Silva et al. (2009 b), contendo 40% de resíduos industriais de maracujá apresentou 

escore de 5,8 (Nem gostei/nem desgostei) para a aceitação global. Peuckert et al. (2010) 

encontraram em barras enriquecidas com proteína texturizada de soja e camu-camu 

valor de aceitabilidade entre 5 e 6 (Nem gostei/nem desgostei e Gostei ligeiramente). 

 
 
Tabela 14: Parâmetros do modelo preditivo gerado entre as variáveis independentes 
“FS” (Farinha de semente de jenipapo) e “DO” (polpa de jenipapo desidratada 
osmoticamente) e a variável dependente “aceitação da impressão global”: Coeficientes de 
regressão, respectivos valores de t e níveis de significância, coeficiente de determinação 
e nível de significância do modelo, valor de F e nível de significância do teste de Lack of 
Fit. 

Parâmetros 
Coeficiente de 

regressão 
t p3  

Média geral 7,3999 37,70 <0,0001 

 

FS1 (x1) -0,6334 -5,27 0,0033 

FS (x1
2) -0,4593 -3,21 0,0237 

DO2 (x2) 0,2258 1,88 0,1191 

DO (x2
2) 0,0031 0,02 0,9834 

FS x DO (x1x2) 0,5250 3,09 0,0272 

              

Y=7,3999-0,6334x1+0,2258x2-0,4593x1
2+0,0031x2

2+0,5250x1x2  (Equação 5) 

 

R2 

(Modelo completo) 

F 

(Modelo completo) 
pF F Lack of Fit p Lack of Fit 

0,9125 10,43 0,0112 33,58 0,0291 

1 = Farinha de Semente do jenipapo; 2 = Polpa de jenipapo desidratada osmoticamente; 3 = nível de significância. 
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Figura 15: Superfície resposta associada à aceitação de intenção de compra de barras de 

cereais (variável dependente) e níveis de substituições de farinha de semente (FS) e polpa 

desidratada osmoticamente (DO) de jenipapo (variáveis independentes). 

Figura 16: Superfície resposta associada à aceitação de intenção de compra de barras de 

cereais (variável dependente) e níveis de substituições de farinha de semente (FS) e polpa 

desidratada osmoticamente (DO) de jenipapo (variáveis independentes). 
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5.5.1.5 Análise da intenção de compra das barras de cereais 

 

A aceitação de intenção de compra a análise dos dados por metodologia de 

superfície de resposta gerou um modelo significativo a p=0,0022 e coeficiente de 

determinação (R2) igual a 0,9552 (Tabela 15). O modelo encontrou-se devidamente 

ajustado, uma vez que o nível de significância do teste de Lack of Fit, foi maior que 

0,05 (Tabela 15). 

 

 

Tabela 15: Parâmetros do modelo preditivo gerado entre as variáveis independentes 
“FS” (Farinha de semente de jenipapo) e “DO” (polpa de jenipapo desidratada 
osmoticamente) e a variável dependente “aceitação da intenção de compra”: Coeficientes 
de regressão, respectivos valores de t e níveis de significância, coeficiente de 
determinação e nível de significância do modelo, valor de F e nível de significância do 
teste de Lack of Fit. 

Parâmetros Coeficiente de regressão t p3  

Média geral 7,1583 36,72 <0,0001 

 

FS1 (x1) -0,9296 -7,79 0,0006 

FS (x1
2) -0,6323 -4,45 0,0067 

DO2 (x2) 0,2721 2,28 0,0716 

DO (x2
2) 0,0052 0,04 0,9722 

FS x DO (x1x2) 0,7375 4,37 0,0072 

              

Y=7,1583-0, 9296x1+0, 2721x2-0, 6323x1
2+0, 0052x2

2+0,7375x1x2  (Equação 6) 

 

R2 

(Modelo completo) 

F 

(Modelo completo) 
pF F Lack of Fit p Lack of Fit 

0,9552 21,34 0,0022 8,45 0,1076 

1 = Farinha de Semente do jenipapo; 2 = Polpa de jenipapo desidratada osmoticamente; 3 = nível de significância. 
 

 

Verificou-se novamente que a substituição de Farinha de Semente (FS) sobre o 

total dos flocos, apresentou nível de significância p≤0,05, tanto considerando o 

parâmetro linear (p=0,0006), como o parâmetro quadrático (p=0,0067), demonstrando 

efeito negativo na variável dependente Y (Equação 6), pois os valores dos coeficientes 
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de regressão foram negativos, x1 =-0,9296 e x1
2=-0,6323 (Tabela 15). A interação entre 

os parâmetros FS x DO nos níveis de substituição estudados também foi significativo, 

p=0,0072, e coeficiente de regressão igual a 0,7375, sendo que a polpa desidratada 

osmoticamente contribuiu positivamente (x2 =0,2721 e x2
2 = 0,0052) para o atributo 

intenção de compra das barras formuladas.  

Foi possível verificar (Figura 11) que os níveis de adição de DO até 20% 

concomitante com a adição de FS até 20% predizem barras de cereais com aceitação da 

intenção de compra próxima a 8 (Possivelmente compraria / Certamente compraria), 

valor acima do obtido pela amostra padrão (M=7,325) com relação a intenção de 

compra na Tabela 10, indicando assim, que a adição de 20% de DO e 20% de FS 

auxiliaria numa melhor aceitação do produto final junto aos seus possíveis 

compradores. 

Partindo da boa aceitação (Gostei muito) predita pelo modelo gerado para barra 

de cereal com 20% de substituição de farinha de sementes e 20% de polpa desidratada 

osmoticamente nos atributos textura e impressão global, um dos critérios mais estimado 

industrialmente, a intenção de compra, também obteve boa expectativa com valor na 

escala hedônica de 8 pontos, ou seja, entre o “Possivelmente compraria” e “Certamente 

compraria”(Figuras 18 e 19). 

O mesmo não foi observado para barras de cereais de caju ameixa formuladas 

por Mourão et al. (2009), as quais, apresentaram maior aceitação no item “Talvez 

comprasse / Talvez não comprasse”da escala. Para as barra produzida por Silva e 

colaboradores (2009 b), com 40% de adição de resíduos industriais de maracujá, 

observou-se aceitação de “Talvez comprasse / Talvez não comprasse”, enquanto Dias et 

al. (2010) relataram maior percentagem no termo “Talvez comprasse / Talvez não 

comprasse” para barras de cereais elaboradas com receitas caseiras.  

Assim, barras de cereais compostas por 20% de farinha de sementes de 

jenipapo em substituição ao total de flocos, e por 20% de polpa desidratada de jenipapo 

em substituição ao total de açúcar mascavo seriam bem aceitas frente aos consumidores 

de produtos naturais, pois apresentariam médias de aceitação entre os termos “Gostei 

moderadamente” e “Gostei muito”, segundo modelo preditivo utilizado neste estudo. 
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Figura 17: Superfície resposta associada à aceitação de intenção de compra de barras de 

cereais (variável dependente) e níveis de substituições de farinha de semente (FS) e polpa 

desidratada osmoticamente (DO) de jenipapo (variáveis independentes). 

Figura 18: Superfície resposta associada à aceitação de intenção de compra de barras de 

cereais (variável dependente) e níveis de substituições de farinha de semente (FS) e polpa 

desidratada osmoticamente (DO) de jenipapo (variáveis independentes). 
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5.5.2 Caracterização físico-química das barras de cereais padrão e otimizada 

 

Após a análise dos resultados obtidos a partir dos modelos preditivos gerados 

pela metodologia de superfície de resposta para todos os atributos (aparência, sabor, 

textura, impressão global e intenção de compra), determinou-se então, como sendo a 

barra otimizada, aquela com 20% de substituição de farinha de sementes de jenipapo 

sobre o total dos flocos e 20% de substituição de polpa de jenipapo desidratada 

osmoticamente sobre o total de açúcar mascavo. 

 

 

5.5.2.1 Análises físicas realizadas nas barras de cereais 

 

Os dados das análises físicas realizadas nas barras de cereais padrão e 

otimizada estão apresentados na Tabela 16  

Não foi verificado diferença significativa (p≤ 0,05) entre as barras de cereais 

para as leituras dos parâmetros a*, b* e L* (Tabela 16). Foi possível verificar que a 

média de cromaticidade a* da barra otimizada, indicativo da coloração vermelho 

quando positivo, apresentou valor um pouco maior em relação a barra padrão (Tabela 

16). A luminosidade da barra otimizada tendeu a ser um pouco abaixo da barra padrão, 

em virtude da incorporação de farinha de sementes de jenipapo em substituição aos 

flocos de aveia, milho e arroz (Tabela 16).  

 

 

Tabela 16: Análises físicas das barras de cereais padrão e otimizada. 

Componentes Padrão Otimizada 

a* 14,03 b±0,06 14,50 a±0,20 

b* 38,50 a±0,35 37,63 b±0,40 

L* 38,50 a±0,78 37,63 b±0,26 

h* 68,90 a±0,60 67,63 b±0,15 

Densidade (g/cm3) 0,73 b±0,02 0,97 a±0,04 

Força de compressão (N)  51,18 a±0,58 43,53 b±0,37 

Resistência ao corte (N) 102,45 a±1,15 76,59 b±0,82 
* Médias acompanhadas de letras iguais, na mesma linha, não diferem entre si significativamente 
(p≤0,05). 
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A barra padrão apresentou cromaticidade b* amarelo mais acentuado, devido 

ao maior valor de h* (ângulo da matriz), como pode ser visto na Tabela 16 e Figura 20. 

Segundo Sampaio et al. (2009) a coloração ideal das barras de cereais podem variar de 

bege claro a marrom escuro, dependendo dos ingredientes e da presença ou não de 

corantes. A barra de cereal otimizada, exibiu coloração mais atrativa, tons amarronzados 

característicos e homogêneos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na indústria de alimentos é importante a determinação da densidade para 

padronização, controle do processo e qualidade do produto processado (Paes et al., 

2004). As amostras de barras de cereais apresentaram diferença significativa (p≤ 0,05) 

entre si, a barra otimizada demonstrou densidade superior a densidade da barra padrão 

(Tabela 16). Maior densidade está relacionada ao aumento da crocância e rendimento 

(TAKEUCHI et al., 2005). Takeuchi et al. (2005) verificaram que, cereal matinal com 

menor densidade, apresentou textura plástica, enquanto que o cereal com maior 

densidade mantive a crocância durante todo o processo de consumo. 

Na determinação da textura instrumental das barras elaboradas, houve 

diferença significativa (p≤ 0,05) entre as amostras, nos dois parâmetros estudados: força 

de compressão e resistência ao corte (Tabela 16). Verificou-se que a barra padrão 

apresentou maior força de compressão e resistência ao corte em relação a barra 

otimizada (Figura 19). Tal resultado indica similaridade ao obtido pelo modelo 

(a) (b) 

Figura 19: Foto ilustrativa das barras de cereais padrão (a) e otimizada (b). 
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preditivo gerado pela metodologia de superfície de resposta para o atributo textura, no 

qual, barra com 20% de substituição de farinha de sementes e 20% de substituição de 

polpa desidratada osmoticamente prediz aceitação de 8 pontos, maior que a média 

obtida para a padrão (Figuras 13 e 14 e Anexo A). 

 

 

A incorporação de farinha de sementes e polpa desidratada proporcionou 

textura mais agradável tanto para a mastigação como ao corte (Tabela 16). Em 

contrapartida Silva et al. (2009 b), verificaram aumento da força de compressão em 

barra de cereais elaborada com 40% de resíduos industrial de maracujá, ou seja, a 

formulação com 0% de adição de resíduos apresentou força de compressão igual a 

2700,3 gF, enquanto que a formulação com 40% de adição de resíduos elevou o valor 

de compressão para 40007,5 gF.  

 

 

(a) (b) 

Figura 20: Textura instrumental das barras de cereais: Força de Compressão (a) e 
Resistência ao corte (b). 
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5.5.2.2 Análises químicas realizadas nas barras de cereais 

 

Para uma melhor compreensão as médias obtidas a partir da caracterização das 

barras de cereais estão apresentadas na Tabela 17. 

 

 

Tabela 17: Análise químicas das barras de cereais padrão e otimizada. 

Componentes Padrão Otimizada 

Fenóis Totais (mg D-catequina.100g-1) 19,70 a± 12,33 b± 

Taninos (mg ácido tânico 100g-1) 764,84 b± 825,08 a± 

Umidade (%) 9,43 a± 10,21 a± 

Cinzas (%) 1,63 b± 1,74 a± 

Cálcio (mg Ca.100g-1) 236.74 b± 297.35 a± 

Proteínas (%) 6,62 b± 7,91 a± 

Lipídios (%) 2,16 b± 2,30 a± 

Carboidratos (%) 70,29 b± 74,51 a± 

Fibras totais (%) 5,50 b± 7,69 a± 

Valor Energético (Kcal/g) 332,27 b± 345,24 a± 
* Médias acompanhadas de letras iguais, na mesma linha, não diferem entre si significativamente 
(p≤0,05). 
 

 

Com a quantificação de fenóis totais a partir da extração com reagente Folin-

Ciocalteau, foi possível verificar que houve diferença significativa (p≤ 0,05) entre as 

barras elaboradas, com maior teor para a barra padrão em relação a barra otimizada 

(Tabela 17). Em barras de cereais com adição de resíduos industriais de maracujá, Silva 

et al. (2009 b) verificaram elevado teor de polifenóis totais, à medida que a 

concentração de resíduos aumentava, variando de 0,04 mg EAG/g (0% de adição) a 0,98 

mg EAG/g (40% de adição). Um provável aumento nos teores de fenólicos totais com a 

incorporação de resíduos, a farinha de sementes, não foi identificado neste estudo, uma 

vez que, os resíduos agroindustriais são boas fontes de compostos fenólicos, sendo 

continuamente explorados como fonte de antioxidantes naturais (BALASUNDRAM et 

al., 2006). Sugere-se então uma quantificação fracionada dos fenóis totais existentes nos 

cereais e açúcar utilizados, que foram substituídos por farinha e desidratado, com intuito 
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de verificar qual destes ingredientes proporcionou um valor de fenóis totais maior para a 

barra padrão. 

Para os teores de taninos verificou-se aumento de aproximadamente 7,88% 

para a barra otimizada em relação a barra padrão (Tabela 17). Esse aumento se deve a 

incorporação da farinha de sementes de jenipapo na massa da barra, que tornou um 

alimento com característica adstringente e um amargor residual mascarado devido a 

presença da polpa desidrata osmoticamente, como verificado por meio do modelo 

preditivo gerado para aceitação do sabor, obtendo média 7,5, correspondente ao termo 

na escala hedônica “Gostei moderadamente” (Figura 8). 

Em relação à umidade não foi verificada diferença estatística (p≤ 0,05) entre as 

barras estudadas (Tabela 17). A faixa de umidade entre a barra padrão e otimizada foi 

inferior, por exemplo, a barra de cereal a base de proteína de soja texturizada, gérmen 

de trigo e aveia suplementada com vitaminas C e E (FREITAS; MORETTI, 2006) que 

apresentou valor de umidade igual a 10,71%, as barras de cereais à base de aveia que 

apresentaram variações de umidade entre 10,75% a 13,42% (GUTKOSKI et al., 2007), 

as barras com adição de 30% de resíduos industriais de maracujá (SILVA et al., 2009 b) 

com 11,9% de umidade, e por fim a barra com alto teor protéico e baixo teor lipídico 

com 12,5% (BAÚ et al.,2010).Valores próximos ao obtido neste estudo também foram 

encontrados em barra a base de resíduo da fabricação de farinha de mandioca por Costa 

et al. (2005) com 9,4%, e barra com 50% de murici –passa e 50% de banana passa que 

apresentou 9,39% de umidade, segundo Guimarães e Silva (2009).  

No entanto, valores bem abaixo do estimado para barra padrão e otimizada 

foram relatadas por Mourão et al. (2008) para formulações contendo caju ameixa com 

teor de umidade variando entre 6,38% e 7,28% umidade, por Dessimoni-Pinto et al. 

(2010) para barra de macaúba com 5,79%, e por Peuckert et al. (2010) com barra 

formulada com proteína texturizada de soja e camu-camu que apresentou apenas 3,06% 

de umidade. Neste estudo as barras de cereais padrão e otimizada (Tabela 17), 

apresentaram teor de umidade com percentagem abaixo do valor máximo permitido 

para produtos a base de cereais que é de 15%, estabelecido pela Resolução CNNPA 

n°12 de 1978 (BRASIL, 1978). Baixos teores de umidade, em especial, do limite 

máximo, resulta em produtos alimentícios com maior segurança e qualidade, e no caso 

de barras de cereais, conserva o efeito crocante por mais tempo, característica desejável 

dos consumidores (TAKEUCHI et al., 2005). 
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Os teores de resíduo mineral fixo resultantes foram diferentes 

significativamente (p≤ 0,05) entre as amostras, sendo o maior teor relatado para a barra 

otimizada em relação a barra padrão (Tabela 17). O valor de cinzas para a barra 

otimizada com 20 % de substituição de farinha de sementes sobre os flocos e 20% de 

polpa desidratada osmoticamente sobre o açúcar mascavo, apresentou valor inferior a 

média determinada por alguns autores. Como por exemplo, Freitas e Moretti (2006) 

encontraram valores de 2,20 % de cinzas para formulação com alto teor protéico e 

vitamínico, e Baú et al. (2010) determinaram para barra de cereal caseira com alto teor 

protéico e baixo teor lipídico, valor de 12,5% de cinzas. Contudo a média de resíduo 

mineral fixo para a barra otimizada apresentou valor superior quando comparada a 

outros tipos de barras. Por exemplo, Brito et al. (2004), Costa et al.(2005) e Silva et 

al.(2009 b), verificaram que teor de cinzas foi igual a 1,4% para barra funcional de alto 

teor protéico e vitamínico, para barras à base de resíduo da fabricação de farinha de 

mandioca e para barra com 30% de adição de resíduos industriais de maracujá, 

respectivamente. Enquanto que Dessimoni-Pinto et al.(2010) encontraram valor de 

cinzas de 1,53% para barras contendo amêndoa de macaúba, e Guimarães e Silva (2009) 

verificaram valor de cinzas de 1,27% para barra com 50% de murici-passa e 50% de 

banana-passa. 

Com relação aos teores de cálcio foi verificado diferença estatística a 5% de 

significância, onde a barra padrão apresentou teor de cálcio em torno de 236,74 mg 

Ca.100g-1 , enquanto que a barra otimizada apresentou teor em torno de 297,35 mg 

Ca.100g-1 (Tabela 17). Esse aumento no teor de cálcio para a barra de cereais otimizada 

se deve a substituição de parte dos cereais pela farinha de sementes de jenipapo que 

apresentou cerca de 234,49 mg Ca.100g-1 de cálcio (Tabela 9), bem como a substituição 

do ingrediente açúcar mascavo por polpa de jenipapo desidratada osmoticamente, que 

obteve 117,18 mg Ca.100g-1 de cálcio (Tabela 7). As formulações elaboradas por 

Mourão et al. (2009) com caju ameixa apresentaram uma média igual a 115,42 mg 

Ca.100g-1, teor bem abaixo do obtido pela barra de cereais otimizada (Tabela 17).  

A substituição tanto de farinha de sementes como polpa desidratada de 

jenipapo resultaram em aumento no teor protéico para a barra otimizada em relação a 

barra padrão, ocasionando assim diferença significativa (p≤ 0,05) entre as amostras 

(Tabela 17). A barra otimizada obtida no presente trabalho pode ser apontada como 

fonte de proteínas quando relacionada a outras barras elaboradas, a exemplo da barra à 
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base de resíduo da fabricação de farinha de mandioca (COSTA et al., 2005) com 4,4 % 

de proteínas, como também da barra formulada com proteína texturizada de soja e 

camu-camu (PEUCKERT et al., 2010) com teor de 4,27%, e por fim, da barra com 30% 

de resíduos industriais de maracujá (SILVA et al., 2009 b) com média de 4,3% de 

proteína. Este fato de enriquecimento protéico derivado da incorporação de farinha de 

sementes de jenipapo concomitantemente com polpa desidratada de jenipapo em barras 

de cereais, mudaria o conceito proposto por Almeida-Domínguez (1990), no qual, os 

snacks são em sua maioria carente em proteínas, vitaminas e fibras. Valores protéicos 

próximos ao encontrado neste estudo para barra otimizada também foram relatados por 

Dessimoni-Pinto et al. (2010) em barras contendo amêndoa de macaúba com teor igual 

a 6,00% de proteínas, e por Guimarães e Silva (2009) para barras contendo 50% de 

murici-passa e 50% de banana-passa com teor próximo a 7,49% de proteínas. 

No caso dos teores lipídicos não foi verificado diferença significativa (p≥ 0,05) 

entre as amostras (Tabela 17). O baixo teor deste componente, foi compatível ao 

encontrado por Baú et al. (2010) com 2,23% de lipídios para barra alimentícia com 

elevado valor protéico. A barra otimizada não seria uma boa reserva lipídica se fosse 

comparada as barras obtidas por Costa et al. (2005) com 5,1% de lipídios para barra à 

base de resíduo da fabricação de farinha de mandioca, por Freitas e Moretti (2006) com 

5,64% de lipídios para formulação com alto teor protéico e vitamínico e por Dessimoni-

Pinto et al. (2010) com 7,84% de lipídios para barras contendo amêndoa de macaúba. 

Diferentemente dos teores de lipídios determinados neste trabalho, foi possível 

verificar diferença estatística a nível de significância 5% entre as amostras para o 

componente carboidratos (Tabela 17). A barra de cereais otimizada apresentou valor de 

carboidratos maior em relação a barra padrão, possivelmente devido a incorporação na 

massa da barra otimizada, a farinha de sementes e polpa desidratada osmoticamente que 

apresentaram na caracterização química altos teores de carboidratos totais (Tabelas 7 e 

9). O valor do total de carboidratos presente na amostra otimizada esteve entre as 

médias encontradas em algumas barras, como por exemplo, barra de cereais contendo 

amêndoa de macaúba com 75,43% de carboidratos (Dessimoni-Pinto et al., 2005) e 

barra de cereais contendo 50% de murici –passa e 50% de banana passa com 77,12% de 

carboidratos. 

Para o valor energético o maior contribuinte calórico foi o carboidrato 

determinado nas amostras (Tabela 17 e Figura 12). Barra de cereais com 30% de 
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resíduos industriais de maracujá apresentou valor energético próximo ao encontrado na 

barra otimizada, com de 344,2 Kcal/g (SILVA et al., 2009 b) De acordo com Costa et 

al. (2005) o valor calórico encontrado para barra à base de resíduo da fabricação de 

farinha de mandioca foi igual a 387,9 Kcal/g, e para Dessimoni-Pinto et al. (2010) o 

valor energético de barras contendo amêndoa de macaúba foi de 396,28 Kcal/g. Estes 

valores relatados foram superiores aos valores encontrados neste estudo, devido a 

presença de ingredientes que apresentam aporte calórico maior do que o fruto de 

jenipapo, como a mandioca e a amêndoa de macaúba. 

 

 

 

 

Verificou-se para os teores de fibras totais diferença significativa (p≤ 0,05) 

entre as amostras (Tabela 17). A substituição dos flocos pela farinha de sementes de 

jenipapo resultou em um aumento de fibras totais importante, pois segundo Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL, 1998), para que um alimento sólido seja 

considerado fonte em fibras é recomendado teor de no mínimo 3g de fibras / 100 g, 

enquanto que para ser considerado com alto teor de fibras é necessário 6 g de fibras / 

100 g. Entre as propriedades fisiológicas atribuídas às fibras dos alimentos no 

Figura 21: Gráficos de pizza representando a concentração de cada componente no valor 
energético das barras padrão (a) e otimizada (b). 

(b) (a) 
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organismo humano estão: redução do colesterol sérico, modulação da glicemia e 

propriedades laxativas (BRENNAN, 2005). 

Valores de fibras totais inferiores ao encontrado neste estudo para barra 

otimizada, foram relatados por Brito et al. (2004) para formulação funcional de alto teor 

protéico e vitamínico com 3,44%, por Freitas e Moretti (2006) para barra de cereal de 

alto teor protéico e vitamínico com 5,17%, por Dessimoni-Pinto et al. (2010) para 

barras contendo amêndoa de macaúba com 3,54%, e por Dias et al. (2010) para barra 

caseira com 4,10%. No caso de barra de cereal contendo 50% de murici-passa e 50% de 

banana-passa elaboradas por Guimarães e Silva (2009) apresentaram média de 7,40% de 

fibras totais, valor próximo ao obtido para a barra otimizada. 

De acordo com os dados obtidos por meio da caracterização físico-química, a 

barra de cereal otimizada foi aquela que se destacou nos resultados quando comparada a 

barra de cereais padrão. Apresentando, portanto, maiores teores de taninos, cinzas, 

cálcio, proteínas, lipídios, carboidratos e fibras totais, além de maior valor energético. 

Com relação às características físicas a barra de cereais contendo farinha de sementes de 

jenipapo e polpa desidratada osmoticamente de jenipapo, obteve coloração atrativa e 

homogênea, boa densidade, e com menores força de compressão e resistência ao corte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

6. CONCLUSÕES 

 

 

Na comparação da qualidade das polpas in natura de jenipapos entre estádios 

de maturação distintos, “de vez” e maduros, verificou-se que a polpa madura apresentou 

coloração ideal e características químicas propícias para industrialização. Com o 

amadurecimento dos frutos, ocorreu aumento significativo nos teores de cinzas, ferro, 

cálcio e fibras totais. Resultando em polpas desidratada de jenipapos com maior 

presença de luminosidade, acidez, teores de ferro e cálcio, além de menores média para 

o pH e para os teores lipídicos. E farinha de sementes com coloração mais clara e 

acentuada luminosidade boa fonte de cinzas, ferro, cálcio, proteínas, carboidratos, fibras 

totais e valor energético.  

O tratamento de desidratação osmótica utilizado neste estudo foi aquele sem 

aplicação de metabissulfito, alginato e cloreto de cálcio, por ter apresentado os melhores 

resultados nas análises de cor e microscópica em relação aos os outros testes 

A barra de cereal otimizada predita a partir da Metodologia de Superfície de 

Resposta, contou com substituição de 20% do total de flocos por farinha de sementes de 

jenipapo e 20% de açúcar mascavo por polpa de jenipapo desidratada osmoticamente 

(DO), da formulação padrão, apresentando médias de aceitação dos atributos estudados, 

(aparência, sabor, textura, impressão global e intenção de compra) entre os termos da 

escala hedônica “Gostei ligeiramente” e “Gostei muito”. Verificou-se que a variável 

independente FS, foi aquela que causou maior efeito negativo sobre a variável resposta 

(sensorial), entretanto a interação das variáveis FSxDO forneceram valores positivos de 

coeficiente de regressão, devido a presença atenuante do DO. 

O comparativo entre as barras deste trabalho permitiu demonstrar que a barra 

de cereal otimizada apresentou coloração mais atrativa, maior densidade e menor força 

de compressão e menor resistência ao corte, em relação à barra de cereal padrão. 

Verificou-se também que a substituição dos flocos e do açúcar mascavo por FS e DO 

enriqueceram as barras em relação aos componentes: cinzas, carboidratos e valor 

energético, contribuindo ainda de forma notória para o teor protéico e o teor de fibras 

totais.  
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ANEXO A: DEMONSTRATIVO DAS FORMULAÇÕES DE BARRAS DE CEREAIS COM AS SUBSTITUIÇÕES UTILIZADAS NO 
PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL  

 

 

Variáveis decodificadas  Ingredientes 

 Secos Aglutinantes 

FS1 (%) DO2 (%) Arroz (g) Milho (g) Aveia (g) FS (g) Total (g) Açúcar (g) DO (g) Total (g) 

7,32 7,32 12,5 10,2 10,2 2,6 35,5 11,1 0,9 12 

7,32 42,68 12,5 10,2 10,2 2,6 35,5 5,1 6,9 12 

42,68 7,32 7,7 6,3 6,3 15,2 35,5 11,1 0,9 12 

42,68 42,68 7,7 6,3 6,3 15,15 35,5 5,1 6,9 12 

0 25 13,5 11 11 0 35,5 9,00 3,00 12 

50 25 6,7 5,5 5,5 17,8 35,5 9,00 3,00 12 

25 0 10,2 8,2 8,2 8,9 35,5 12,00 0 12 

25 50 10,2 8,2 8,2 8,88 35,5 6,00 6,00 12 

25 25 10,2 8,2 8,2 8,88 35,5 9,00 3,00 12 

25 25 8,25 8,25 8,25 8,88 35,5 9,00 3,00 12 

25 25 8,25 8,25 8,25 8,88 35,5 9,00 3,00 12 
1= Farinha de sementes de jenipapo; 
2= Polpa de jenipapo desidratada osmoticamente. 
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ANEXO B: MÉDIAS OBTIDAS PARA CADA FORMULAÇÃO DO PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL COM RELAÇÃO À 
AVALIAÇÃO DOS ATRIBUTOS APARÊNCIA, SABOR, TEXTURA, IMPRESSÃO GLOBAL E INTENÇÃO DE COMPRA. 

 
 

Variáveis decodificadas Média dos atributos 

FS1 (%) DO2 (%) Aparência Sabor Textura Impressão global Intenção de compra 

7,32 7,32 7,7 7,6 7,7 7,6 7,7 

7,32 42,68 7,4 7,6 7,2 7,4 7,2 

42,68 7,32 4,8 6,5 4,2 5,6 4,5 

42,68 42,68 4,8 7,3 7,6 7,5 7,0 

0 25 6,6 7,7 7,3 7,6 7,3 

50 25 3,9 6,4 4,1 5,3 4,4 

25 0 5,6 7,4 7,1 7,3 7,1 

25 50 6,5 7,4 7,5 7,4 7,2 

25 25 6,9 7,2 7,4 7,4 7,1 

25 25 6,2 7,5 7,1 7,3 7,1 

25 25 5,7 7,6 7,4 7,5 7,3 

Padrão3 7,8 7,5 7,2 7,4 7,3 
1= Farinha de sementes de jenipapo; 
2= Polpa de jenipapo desidratada osmoticamente. 
3 = Barra padrão sem adição de farinha e desidratado. 
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