
 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

 

BARRA DE CEREAIS DE RESÍDUO DE ACEROLA ISENTA DE GLÚTEN 
 

Jéssica Barrionuevo Ressutte1, Amanda Rodrigues Chavante2, Jéssica Maria Ferreira de 
Almeida-Couto3, Caroline Zanon Belluco4, Marília Gimenez Nascimento5, Mônica Regina 

da Silva Scapim6 
 

1Pesquisadora do Doutorado em Ciência de Alimentos, Universidade Estadual de Londrina - UEL. jessicaressutte@gmail.com 
2Acadêmica do Curso de Engenharia de Alimentos, Universidade Estadual de Maringá - UEM. amandachavente@gmail.com 

3Pesquisadora do Doutorado em Engenharia Química, Universidade Estadual de Maringá – UEM. jeh_mfa@hotmail.com 
4Pesquisadora do Mestrado em Ciência de Alimentos, Universidade Estadual de Londrina - UEL. carollzb@hotmail.com 

5Pesquisadora do Mestrado em Ciência de Alimentos, Universidade Estadual de Maringá – UEM. 
marilia_gimenez@hotmail.com 

6Orientadora, Doutora, Departamento de Engenharia de Alimentos. Pesquisadora da Universidade Estadual de Maringá – UEM. 
jprsgrss@yahoo.com.br 

 

RESUMO 
Seguindo a tendência de produzir alimentos com ausência de glúten e que possam utilizar resíduos 
alimentares, este trabalho teve como objetivo desenvolver e estudar as características físico-químicas de 
barras de cereais isenta de glúten com adição de farinha de acerola. Entre as três formulações, houve 
variação da concentração de farinha de acerola (4,48% a 12,33% da massa total). A formulação com teor 
intermediário de farinha de acerola (8,58%) também foi avaliada em relação a sua composição centesimal e 
teor de vitamina C, sendo os valores médios encontrados de: 12,84% de umidade, 6,39% de proteínas, 1,91% 
de cinzas, pH de 5,19, 1,4% de acidez e teor de vitamina C de 40,72 mg por 100 g do produto. As formulações 
de barras de cereais apresentaram bons índices de aceitabilidade e a formulação com teor intermediário de 
farinha de acerola apresentou alto teor de proteínas e vitamina C, sendo considerado, portanto, um alimento 
funcional. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Resíduos industriais; Vitamina C; Farinha de acerola; Doença celíaca. 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

O Brasil se encontra entre os principais produtores de alimentos e ainda assim, cerca 
de trinta e nove mil toneladas de comida em condições de serem aproveitados são jogadas 
no lixo todos os dias. As perdas ocorrem desde a colheita até o preparo na casa dos 
consumidores. Diante desses dados, o consumo consciente se faz necessário. O 
aproveitamento de frutas (polpa, casca, sementes) na elaboração de produtos é uma 
alternativa viável e sustentável para redução do desperdício (SILVA et al., 2009; FAO, et 
al., 2008). 

A acerola (Malphigia glabra L.) é produzida no Brasil principalmente pela região 
Nordeste, sendo que 60% da produção é destinada para o mercado interno. A produtividade 
média dos pomares brasileiros é de 29,65 toneladas por hectare ao ano, gerando resíduos 
em torno de 40% do volume total do fruto, principalmente de sementes e bagaço 
(AGRIANUAL, et al., 2010). 

O aceroleiro possui três safras anuais, estando essas concentradas na primavera e 
verão. Entretanto em lugares de clima mais quente e úmido a floração pode ocorrer durante 
todo o ano, sendo que uma planta adulta chega a produzir 40 Kg de fruto/ano. A formação 
dos frutos acontece de 20 a 25 dias após a floração e a maturação é acelerada por climas 
mais úmidos (RITZINGER; RITZINGER, 2011). 

A composição nutricional da acerola varia conforme condições do clima, do solo em 
que foi plantada, safra, grau de maturação dos frutos e ainda em função da parte do fruto 
(polpa, casca e semente). Essa fruta pode ser destacada por sua vasta aplicabilidade, seu 
valor nutricional e pelo alto teor de vitamina C, de vitamina A, ferro, cálcio e vitaminas do 
complexo B. A cada 100 g de polpa, a acerola apresenta em média de 600 a 1.000 mg de 
vitamina C (CECÍLIO et al., 2009). 
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Dados literais apontam que os resíduos na produção de acerola podem variar de 15 

a 41%, dependendo do tipo de processamento empregado. É considerado um poluente em 
potencial, elevando os custos operacionais das indústrias com o seu tratamento (LOUSADA 
et al., 2006; FREIRE et al., 2006). Alternativas para a redução desses resíduos são de 
grande relevância. Uma das formas de aproveitamento de resíduo de acerola é a 
elaboração de farinha, obtida através de moagem deste resíduo após secagem. 

Uma possível alternativa para o aproveitamento dos resíduos de acerola é sua 
transformação em farinha, obtida através do processo de secagem e trituração do resíduo 
industrial. A farinha é considerada como uma fonte de fibra bruta, proporcionando uma 
melhoria do produto (BRAGA et al., 2011). 

A recomendação diária de ingestão de fibras para um adulto saudável é de 25 a 30 
g, considerando uma dieta de 2000 kcal, com o objetivo de proporcionar benefícios 
nutricionais e reduzir o risco de ocorrências de algumas patologias. De acordo com a 
literatura, a farinha obtida do resíduo da acerola contém em média 26g 100 g-1 de fibras, 
assim, uma porção de 100 g da farinha incorporada à alimentação, pode chegar a suprir 
100% da necessidade diária de fibras alimentares (AGUIAR et al., 2010; COPPINI et al., 
2004). 

O desenvolvimento de alimentos isentos de glúten é uma tendência crescente, 
devido ao aumento do diagnóstico de pessoas que são portadoras da doença celíaca. Estes 
apresentam uma inflamação do intestino delgado, devido a intolerância ao glúten. O glúten 
é uma proteína composta de gliadina e glutenina, encontrada na semente de muitos 
cereais, como o trigo, a cevada e o centeio. A viscosidade e elasticidade caracterizam o 
glúten (POLANCO, 2008). 

A doença celíaca não tem cura. Logo, para prevenir os sintomas é necessário que 
não haja glúten na dieta do celíaco (KAGNOFF et al., 2005). Porém, há uma grande 
dificuldade em adquirir produtos isentos de glúten. Essa restrição alimentar compromete a 
qualidade de vida desses indivíduos. (LEE; NEWMAN, et al., 2003). Logo, é de grande 
importância o desenvolvimento de produtos alimentícios que não contenham glúten. A barra 
de cereais é uma boa alternativa, pois é um produto de alta aceitabilidade e de fácil 
consumo (LIMA, et al., 2010).  

Visando desenvolver um produto com bom valor nutricional, utilizando resíduos 
industrias do processamento de suco de acerola e com ausência de glúten, foram 
elaboradas três formuladas de barra de cereais isenta de glúten, com adição de farinha de 
acerola, com posterior avaliação da composição centesimal e teor de vitamina C da amostra 
com adição de teor intermediário de farinha de acerola. 

 
1 MATERIAS E MÉTODOS 
 
1.1 Preparo da matéria-prima 

As acerolas foram coletadas na cidade de Maringá, no Estado do Paraná. No 
laboratório da Universidade Estadual de Maringá, toda a matéria prima foi lavada, separa 
das folhas e galhos, e armazenada. As frutas foram trituradas em um liquidificador 
industrial, onde houve a separação da polpa, da casca e semente. A farinha úmida, 
composta de casca e semente, foi colocada na estufa de secagem com circulação de ar, 
em formas de alumínio. A desidratação foi realizada a 50°C, até que o teor de umidade 
fosse constante. Novamente, o produto desidratado foi adicionado em um liquidificador 
industrial, onde todos os pequenos pedaços restantes foram reduzidos a pó. 
 
1.2 Processamento das barras de cereais 
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Três formulações de barra de cereais contendo concentrações diferentes de farinha 

de acerola foram elaboradas com base em testes preliminares realizados em laboratório. 
As formulações estão apresentadas na tabela 1. 
 
Tabela 1: Formulações das barras de cereais 

Ingredientes Formulações (%) 

 A B C 

Flocos de Arroz 10,48 10,00 9,60 

Glucose 52,24 50,00 47,95 

Uva Passa Branca 7,44 7,14 6,84 

Uva Passa Preta 7,44 7,14 6,84 

Farinha de Acerola 4,48 8,58 12,33 

Castanha do Pará 10,48 10,00 9,60 

Açúcar 7,44 7,14 6,84 

 
A massa utilizada de cada um dos ingredientes foi medida em uma balança semi-

analítica. Misturou-se todos os ingredientes a temperatura ambiente em um recipiente de 
plástico, e assim que houve a homogeneização, moldou-se a massa em formato retangular, 
com espessura média de 5 mm. Armazenou-se todo o produto sob refrigeração por 6 horas.  

Para a realização da análise sensorial, os retângulos foram cortados em pedaços 
médios de 3 cm de largura por dois cm de comprimento. 
 
1.3 Análise sensorial 

A análise sensorial foi realizada no Bloco 13 da Universidade Estadual de Maringá 
em cabine individual sob luz branca. O painel sensorial foi composto por 120 provadores 
não treinados, escolhidos aleatoriamente. As amostras previamente cortadas foram 
servidas de forma monódica juntamente com um copo de água.  

Utilizou-se a escala hedônica de 1 (desgostei extremamente) a 9 (gostei 
extremamente) para avaliar sabor, aroma, textura e aparência global. 

O índice de aceitabilidade foi calculado a partir da equação 1, dado por TEIXEIRA et 
al. (1987). 

 
IA (%)= (100 x h)/9                                                                                     (Equação 1) 
 
Onde: 
IA= índice de aceitabilidade 
h= média do parâmetro obtida pelo tratamento estatístico 
 

1.4 Composição centesimal e teor de vitamina C 
Foram realizadas análises de pH, acidez titulável total, proteína bruta e teor de 

vitamina C da amostra com teor intermediário de farinha de acerola. As análises de 
composição centesimal foram realizadas de acordo com a AOAC (2000) e o teor de 
vitamina C foi determinado pelo método colorimétrico proposto por Strohecker e Henningg 
(1967), usando ácido cítrico como padrão. As análises foram realizadas em triplicata. 
 
1.5 Análise estatística 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA), e ao teste de 
Tukey a 5% de probabilidade com o auxílio do software Sisvar 5.0. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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3.1 Análise sensorial  

Os resultados de aceitabilidade das três amostras de barras de cereais em relação 
aos atributos sabor, aroma, textura e aparência global, são mostrados da tabela 2. 

 
Tabela 2: Índice de aceitabilidade das três formulações de barra de cereais, segundo os tributos 
avaliados 

Atributos 

Índice de Aceitabilidade (%) 

Formulações 

A B C 

Sabor 72,50a 70,00a 76,90b 

Aroma 69,44a 68,30a 71,11a 

Textura 72,10a 71,75a 70,90a 

Aparência Global 74,62a 78,70b 76,11ab 
Medidas seguidas de letras diferentes na mesma linha diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey 
(p<0,05). Formulação A: Amostra adicionada de 4,48% de farinha, formulação B: Amostra adicionada de 
8,58% de farinha de acerola, formulação C: Amostra adicionada de 12,33% de farinha.  

 
Um produto para ser considerado aceitável deve obter um índice de aceitabilidade 

igual ou superior a 70% (TEIXEIRA et al., 1987). Logo, todas as formulações são 
consideradas produtos aceitos pelo consumidor.  

Em relação ao sabor, apenas a amostra C com 12,33% de farinha de resíduo de 
acerola apresentou diferença significativa das demais, com maior índice de aceitabilidade 
(p<0,05). O aumento da concentração da farinha mostrou-se favorável nesse quesito.  

Para o aroma e textura, as amostras não apresentaram diferença significativa entre 
si, (p<0,05), mostrando que o aumento da concentração da farinha de resíduo de acerola 
não influenciou nesses parâmetros.  

No atributo aparência global, houve diferença significativa entre a amostra A e B 
(p<0,05), mas a formulação B foi mais fácil de ser manuseada durante o processamento, 
sendo esta escolhida para a análise de composição centesimal e teor de vitamina C. De 
modo geral, as barras de cereais apresentaram uma boa aceitação. 

Costa et al. (2014) e Marques (2013) também obtiveram um bom índice de 
aceitabilidade para barras de cereais adicionadas de resíduo de acerola. 
 
3.2 Composição centesimal e teor de vitamina C 
 

Na tabela 3 estão apresentados os valores médios resultante das análises de 
composição centesimal e teor de vitamina C realizadas com a formulação B. 
 
Tabela 3: Resultados obtidos na determinação da composição físico-química da formulação B da 
barra de cereais 

Parâmetros Formulação B 

Umidade (%) 12,84 ± 0,004 

Cinzas (%) 1,91 ± 0,054 

pH 5,19 ± 0,050 

Acidez total titulável (% de ácido cítrico) 1,40 ± 0,543 

Proteína bruta (g/100g) 6,39 ± 0,052 

Vitamina C (mg/100g) 40,72 ± 0,021 
Formulação B: Amostra adicionada de 8,58% de farinha de acerola 
 

O teor de umidade (12,84%) está dentro do que está previsto pela Resolução 
CNNPA nº 12 de 1978, que prevê um valor máximo de 15% de umidade para produtos à 
base de cereais (ANVISA, 1978). Este limite reduz a probabilidade de ocorrer uma 
contaminação microbiológica no produto.  
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Silva (2012) avaliando barras de cereais adicionadas de 12,5% de farinha de 

semente de abobora verificou um teor médio de umidade de 11,45%. Gutkoski et al. (2007) 
também encontrou um valor próximo, com teor de 13,42% para barras de cereais a base 
de aveia.  

Para a fração de cinzas presentes na amostra, o valor de 1,91% da composição é 
próximo ao encontrado por Marques (2013) em sua análise de barra de cereais com farinha 
de semente de acerola e farinha de bagaço de acerola, que foram de 1,28% e 1,45%, 
respectivamente.  

O valor obtido para proteínas foi de 6,39 g/100, teor desejável e superior comparado 
aos produtos encontrados no mercado, que possuem valores em torno de 4,4 g/100 de 
proteína. Um alimento para ser considerado como fonte de proteína deve apresentar 6,0 g 
por 100g desse nutriente, segundo a RDC Nº 54 de 12 de novembro de 2012, logo, a barra 
de cereal analisada pode ser considerada como um produto fonte de proteínas.  

Marques (2013) encontrou valores próximos, com um teor de proteínas de 5,81 g/100 
para barra de cereais adicionadas de farinha de semente de acerola e 6,32 g/100 para barra 
de cereais adicionada de farinha de bagaço de acerola. Silva (2012) verificou um valor 
superior ao encontrado no presente trabalho, com um teor de 12,02 g/100 de proteínas. 

O pH da amostra é considerado ácido, e o teor é similar ao encontrado no estudo de 
barra de cereais à base de farinha de babaçu, que foi de 5,38 (Pinedo et al., 2013). 

A Anvisa recomenda uma ingestão diária de 45 mg de vitamina C para adultos, o 
consumo de 25g da barra de cereais é equivalente a ingestão de 10,18 mg de vitamina C, 
o que representa 22,62% da Ingestão Diária Recomendada (IDR). Marques (2013) ao 
avaliar o teor de vitamina C em barra de cereais adicionadas de 12,5% de farinha de 
semente de acerola encontrou um valor de 17,5 mg de vitamina C para uma porção de 25g 
de barra de cereais, valor próximo ao encontrado no presente trabalho.  

O consumo de alimentos contendo vitamina C é importante pois essa vitamina 
participa dos processos celulares de oxirredução, previne doenças como o escorbuto, atua 
na defesa do organismo contra infecções e é fundamente para a formação das fibras 
colágenas presentes em quase todos os tecidos do corpo humano (Manela-Azulay, et. al, 
2003). 

 
4 CONCLUSÃO  
 

A análise sensorial se mostrou favorável a todas as formulações. Assim, o produto 
possui potencial por ser bem aceito e ser de alta qualidade. Além de ser nutritivo, ele utiliza 
resíduos de acerola, fruta largamente consumida no Brasil, o que contribui para a redução 
do impacto ambiental causado pelo descarte incorreto desses resíduos industriais. A 
formulação com teor de 8,58% de farinha de acerola pode ser considerada uma fonte de 
proteínas e vitamina C, podendo ser consumida como alimento funcional. 
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