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RESUMO 

 
As plantas são elementos primordiais em qualquer ecossistema, embora exista elevada diversidade, poucas 
fazem parte da dieta da população. As plantas alimentícias não convencionais (PANCs) geralmente não têm 
valor de mercado ou são comercializados em pequena escala. Constituem fontes de alimentos que se 
desenvolvem em ambientes naturais. Apresentam valor nutricional relacionado a teores significativos de 
sais minerais, vitaminas, fibras, carboidratos e proteínas, além do reconhecido efeito funcional. O caruru-
roxo (Amaranthus hybridus) é uma planta nativa da América Tropical e é considerada uma planta invasora, 
entretanto tem sido utilizada como PANC. Nesta pesquisa será avaliado o desenvolvimento, parâmetros 
fitoquímicos e ação antioxidante do caruru-roxo, bem como preparar uma barra de cereal com esta PANC. 
Espera-se encontrar alto valor nutricional e produzir um alimento de baixo custo proporcionando a 
segurança alimentar. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Caruru-roxo, Produto alimentício, Segurança Alimentar. 

 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao 
acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem 
comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas 
alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam 
ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis (MATTOS e BACKES, 2019). 

A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente à 
dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados na 
Constituição Federal, devendo o poder público adotar as políticas e ações que se façam 
necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população 
(BRASIL, 2006). 

As plantas daninhas podem ser denominadas “inços”, “pragas”, “invasoras”, 
“espontâneas” ou “ruderais”, pois medram entre as plantas cultivadas, constituindo 
espécies de interesse econômico e ecológico. Muitas destas são alimentícias, ou seja, 
possuem uma ou mais partes que podem ser utilizadas na alimentação humana, sejam 
elas raízes, caules subterrâneos ou aéreos, folhas, flores, frutos e/ou sementes (KINUPP 
e BARROS, 2008). Estas plantas são consideradas Plantas Alimentícias Não 
Convencionais (PANCs) sendo de grande importância nutricional (REIS, 2017). 

As PANCs ajudam a garantir a segurança alimentar, pois apesar de serem 
desconhecidas, negligenciadas e/ou subutilizadas, por grande parte da população, são 
espécies indicadoras da condição e qualidade do solo, complementa e/ou diversifica a 
alimentação e, estão intrinsecamente ligadas à agroecologia, sustentabilidade, resiliência 
e soberania alimentar (KINUPP e LORENZI, 2014). 
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Além de ser uma fonte alternativa de alimentação, podem ser fontes de nutrientes 
absolutamente necessários podendo substituir sem qualquer receio as plantas 
convencionais que temos em nosso dia a dia, podendo também nos proporcionar uma 
facilidade maior de cultivo das espécies, já que elas são altamente resilientes em meio 
hostil (BORGES e SILVA, 2018). 

As plantas alimentícias não convencionais oferecem a oportunidade de superação 
de desafios gerados pela globalização dos sistemas alimentares, que resultam de 
modelos agrícolas e de consumo altamente padronizados em todo o mundo. O Brasil, por 
exemplo, é um dos países mais ricos em biodiversidade do planeta (ARAÚJO, 2018). 

O caruru-roxo é exemplo de uma PANC, porém na região sul do Brasil é 
considerada como uma planta invasora, sem utilização nutricional. Já em outras regiões 
do Brasil é utilizada como uma fonte nutricional e pode ser utilizada como alternativa para 
a diversificação da alimentação devido seu alto valor nutritivo das suas folhas. Da parte 
verde da planta podem-se utilizar as folhas tenras como saladas, concentrados protéicos, 
assim como o espinafre. As sementes são empregadas em sopas, ensopados e sob a 
forma de farinha incorporada a demais alimentos. Nutricionalmente, as espécies do 
gênero Amaranthus, como caruru-roxo não possuem glúten e protege o intestino 
(MARCÍLIO, AMAYA-FARFAN e SILVA, 2005). 

Portanto, esta pesquisa busca promocionar as PANCs através da utilização do 
caruru-roxo para a produção de uma barra de cereal nutritiva. Também será avaliado o 
desenvolvimento, parâmetros fitoquímicos e ação antioxidante das PANCs para ampliar 
os conhecimentos e sua utilização garantindo assim a segurança alimentar.  
 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

As mudas da espécie caruru-roxo (Amaranthus hybridus) serão produzidas no 
Horto de Plantas Medicinais e Ornamentais da Fazenda Experimental da UniCesumar. 
Para a produção de mudas serão utilizadas sementes adquiridas junto a empresa 
Agrocosmos Sementes e semeadas em vasos de 3L utilizando substrato comercial 
(Mecplant®). O delineamento experimental será inteiramente casualizado com cada 
parcela representada por um vaso contendo uma planta e serão realizadas 5 repetições.  

Os tratamentos serão constituídos de: T0 - Testemunha (0,0 kg ha-1 ); T1 – 
Regulador de crescimento Progibb 400 (0,05g kg -1 de sementes) e T2 - Uréia (60 kg N 
ha-1). Será avaliado seu crescimento, verificando o comprimento e a biomassa da parte 
aérea e da raiz. Além de medir o diâmetro do caule, calcular a área foliar e a verificar do 
desenvolvimento da panícula. 

Serão quantificados os teores de fenólicos totais pelo método Folin-Ciocalteau, 
flavonoides totais de acordo com Chang et al. (2002), açúcares solúveis pelo método 
fenol-sulfúrico, ácido ascórbico (Vitamina C) segundo Pasternak et al (2005), fibras totais 
de acordo com Adolf Lutz (1885), minerais seguindo as normas de AOAC (1995), 
proteínas de acordo com Bradford (1976) e lipídios segundo Folch et al. (1957). 

A atividade antioxidante do caruru-roxo será avaliada através do ensaio 
sequestrante de radical DPPH de acordo com método descrito por Brand-Willians et al. 
(1995).  

A umidade será determinada pelo método gravimétrico com o emprego de calor, o 
qual se baseia na perda de peso do material quando submetido a aquecimento de 105°C, 
até atingir peso constante (AOAC, 1995). 

Os dados serão avaliados por análise de variância e as médias entre tratamentos 
comparados pelo teste de Scott-Knott (SCOTT e KNOTT, 1974) utilizando o programa 
estatístico Sisvar ® da Universidade Federal de Lavras (FERREIRA, 2014). Serão 
consideradas significativas as diferenças com P≤0,05. 
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A biomassa do caruru-roxo será utilizada no desenvolvimento de barra de cereais, 
a qual será composta de uma mistura de ingredientes secos e ingredientes aglutinantes, 
sendo elaboradas duas formulações (formulação A e formulação B). A formulação A será 
composta pelas matérias-primas: farelo de aveia, flocos de arroz, xarope de glicose e mel. 
A formulação B apresentará as mesmas matérias-primas, porém com adição da biomassa 
do caruru-roxo na concentração de 10%. Se necessário, será adicionado flavorizante. 

As barras de cereais serão acondicionadas em embalagem de alumínio. Após, 
serão submetidas à análise de teor de proteínas empregando o mesmo método que será 
usado para determinação de proteínas na biomassa, citado anteriormente. Será utilizada 
uma barra de cereais já comercializada para comparação do teor. 

Será realizado a Análise Descritiva Quantitativa (ADQ) com o objetivo de avaliar os 
atributos sensoriais do produto na forma de barra de cereais. Os testes sensoriais de 
aceitação serão realizados na Clínica de Nutrição da Instituição por consumidores 
comuns, convocados por intermédio de informativos distribuídos na instituição. O projeto 
será encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa. 

Para a avaliação da aceitabilidade será utilizada a escala hedônica de nove pontos 
(apêndice 1) e a ficha de intenção de compra do produto (apêndice 2). 

 
3 RESULTADOS ESPERADOS 

A execução do projeto proporcionará a elaboração de um produto alimentício para 
promover a utilização de PANCs, constituindo-se em um produto de baixo custo e 
nutritivo. 

O conhecimento produzido no referido projeto chegará a sociedade por meio da 
divulgação de seus resultados, bem como de seus procedimentos na forma de artigos 
científicos publicados em periódicos científicos pertinentes a área de segurança alimentar. 
Como se trata de um mestrado de perfil interdisciplinar, os periódicos científicos nos quais 
os trabalhos serão divulgados pertencem às mais variadas áreas, tais como: agronomia, 
biologia, farmácia, química, engenharia química, nutrição, gastronomia e educação física. 

Os resultados produzidos no referido projeto também serão divulgados em eventos 
como simpósios, congressos, jornadas, semanas acadêmicas e encontros. Vale ressaltar 
que estes eventos em questão também pertencem às áreas do conhecimento 
supracitadas. 
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