
0 
  

 

 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIA 

DE PROCESSOS QUÍMICOS E BIOQUÍMICOS  

 

 

 

 

 

CAROLINE GIANE DE CARLI 

 

 

 

FARINHAS COMERCIAIS DE FRUTAS: CARACTERIZAÇÃO FÍSICA, FÍSICO- 

QUÍMICA E ANÁLISE DE IMAGEM DIGITAL 

 

 

 

 

DISSERTAÇÃO 

 

 

 

PATO BRANCO, 2017 

 

 



1 
  

 

CAROLINE GIANE DE CARLI 

 

 

 

 

FARINHAS COMERCIAIS DE FRUTAS: CARACTERIZAÇÃO FÍSICA, FÍSICO- 

QUÍMICA E ANÁLISE DE IMAGEM DIGITAL 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 

Programa de Pós-graduação em Tecnologia de 

Processos Químicos e Bioquímicos da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

como requisito parcial para obtenção do título 

de “Mestre em Tecnologia de Processos 

Químicos e Bioquímicos” - Área do 

conhecimento: Química de Alimentos. 

Professor Orientador: Dra. Ornella Maria 

Porcu 

Professor Coorientador: Dr. Vanderlei 

Aparecido de Lima 

 

 

 

 

PATO BRANCO, 2017

 

 



    2 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    3 

  

 
 

TERMO DE APROVAÇÃO Nº 56 

Título da Dissertação  

“Farinhas comerciais de frutas: caracterização física, físico-química e 

análise de imagem digital” 

Autora 

Caroline Giane de Carli 

Esta dissertação foi apresentada às 14 horas do dia 13 de fevereiro de 2017, como 

requisito parcial para a obtenção do título de MESTRE EM TECNOLOGIA DE PROCESSOS 

QUÍMICOS E BIOQUÍMICOS – Linha de pesquisa em alimentos – no Programa de Pós-

Graduação em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos. A autora foi arguida pela 

Banca Examinadora abaixo assinada, a qual, após deliberação, considerou o trabalho 

aprovado. 

Profa. Dra. Ornella Maria Porcu 

UTFPR/PB 

Presidente 

 

Prof. Dr. Edimir Andrade Pereira 

UTFPR/PB 

Examinador 

Profa. Dra. Katielle Córdova 

UNICENTRO/Guarapuava 

Examinadora 

 

 

  

  

 

 

                                                                    Visto da Coordenação 

                                                            Prof. Dra. Cristiane Regina Budziak Parabocz 

                                                 Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em  

                                                                                                     Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos – PPGTP 

 

O Termo de Aprovação assinado encontra-se na Coordenação do PPGTP 

 

 

 

 

Ministério da Educação 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Campus Pato Branco 
Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de 

 Processos Químicos e Bioquímicos 

 

 

 

 

   

   

 



    4 

  

 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 À Deus, que me deu forças para continuar. 

À minha orientadora Prof
a
. Dr

a
. Ornella Maria Porcu e ao meu Coorientador Prof. Dr. 

Vanderlei Aparecido de Lima, por todo o auxílio e contribuição, que, com paciência e 

dedicação mostraram-me os caminhos a seguir no decorrer dessa jornada. 

À minha família, por todo o incentivo e apoio dado. Sem a presença de vocês ao meu 

lado com certeza a caminhada seria muito mais difícil. 

Aos colegas e amigos de turma, Bárbara A. Nogueira, Bruno Ekawa, Camila Moresco, 

Cledes de Oliveira, Cristiane de Moura, Deyse P. Rodrigues, Gabriel Dall Orsoletta, José C. 

de Souza Júnior, Leandra S. Breda, Rafaela C. O. da Silva, Ricardo Guz, Amália S. dos Reis, 

Cláudio E. C. Leite, Laura Mews e Rafaela Carminatti pela troca de conhecimento e pelos 

momentos de descontração. 

Ao Prof. Dr. Mário Antônio Alves da Cunha pelas contribuições na banca de 

qualificação e pela parceria e apoio nas análises de fibra alimentar. 

Ao Prof. Dr. Fernando Reinoldo Scremin pela sua contribuição nas análises 

termogravimétricas. 

À Coordenação da Estação Experimental da Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná - UTFPR- Campus Francisco Beltrão pela disponibilização dos Laboratórios para a 

realização das análises Físico-químicas e Colorimetria. 

Ao Departamento de Química e Laboratório da Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná - UTFPR, Campus Pato Branco em especial a Edenes e aos Estagiários. 

À Central de Análises da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus Pato 

Branco 

À Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná–UNICENTRO, em especial ao 

Prof. Dr. Fauze J. Anaissi pelo auxílio durante os ensaios de difratometria de raios X.  

Ao Professor Dr. Pedro Luiz de Paula Filho, UTFPR campus Medianeira, pelo auxílio 

no desenvolvimento do software para o processamento e análise das imagens digitais. 

 À Macçã Indústria e Comércio de Alimentos Desidratados Ltda. pelo repasse de 

informações importantes sobre o processamento e obtenção de farinhas de frutas. 

À todos, que direta ou indiretamente contribuíram de alguma forma para a realização 

deste sonho. 

 

 

   
 



    5 

  

 
 

RESUMO 

DE CARLI, Caroline Giane. Farinhas comerciais de frutas: caracterização física, físico-

química e análise digital de imagem. 2017. 120 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia em 

Processos Químicos e Bioquímicos. Área de conhecimento: Química de Alimentos). 

Programa de Pós Graduação em Tecnologia em Processos Químicos e Bioquímicos, 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Pato Branco, 2017. 

 

A diversidade de frutas produzidas no Brasil constituiu-se numa alternativa de consumo 

quando industrializadas na forma de farinha tornando-se fonte de compostos bioativos, fibra 

alimentar e minerais. Podem ainda, ter seu uso inserido como ingrediente no desenvolvimento 

de novos produtos alimentícios mais saudáveis e isentos ou com reduzido teor de glúten. O 

presente trabalho objetivou a caracterização, estudo da composição química e qualidade 

nutricional de farinhas comerciais de frutas, bem como, o uso da tecnologia de imagem digital 

para estabelecer seus padrões de colorações. Coletaram-se 10 diferentes farinhas comerciais 

de frutas sendo elas, açaí (AÇ), ameixa (AM), banana verde (BV), coco (CO), laranja (LA), 

limão (LI), maçã (MA), mamão (MM), maracujá (MR) e uva (UV) e para cada tipo de farinha 

três lotes distintos foram avaliados. Realizaram-se as medidas em triplicata dos parâmetros de 

umidade, atividade de água, resíduo mineral fixo, proteínas, fibra alimentar (duplicata), pH, 

minerais como Cu (cobre), Fe (ferro), Zn (zinco), Mn (manganês), Na (sódio), K (potássio), 

Ca (cálcio), Mg (magnésio), P (fósforo), Co (cobalto), Cd (cádmio), Cr (cromo), Pb 

(chumbo), teor de vitamina C, conteúdo total de antocianinas, potencial antioxidante (DPPH, 

ABTS), cor instrumental no espaço de cor (CIE L*a*b*; CIE C*h* e XYZ. As imagens dos 

10 tipos de farinhas comerciais de frutas foram obtidas por câmara digital sendo processadas 

em software desenvolvido conforme formas de programação para o estudo das imagens 

digitais. Outras características das farinhas comerciais de frutas foram provenientes de 

informações analíticas instrumentais: difratometria de Raios-X, espectroscopia na região de 

absorção no infravermelho, e estudo por termogravimetria. O teor de umidade para todas as 

farinhas comerciais de frutas estudadas apresentou-se abaixo de 15 % e a atividade de água 

(Aw) foi inferior a 0,5000 demonstrando que as farinhas apresentavam estabilidade 

microbiológica. O pH mostrou-se variável de acordo com características oriundas de cada 

fruta. Para o conteúdo de cinzas, observou-se variação de 1,93 % ± 0,8 (MA) a 6,53 % ± 0,14 

(MR). O conteúdo de proteínas variou de 1,59 % ± 0,09 (MA) e 6,59 % ± 0,86 (MR). O maior 

conteúdo de fibra alimentar foi encontrado na farinha comercial de coco (9,40 % ± 1,98), 

porém, não diferiu estatisticamente da farinha comercial de laranja (7,63 % ±0,81). Para a 

(LA) destacou-se o conteúdo mineral de Ca (412,81 mg.100g
-1

 ± 86,12) enquanto que (MM) 

apresentou maior teor do mineral K (952,11 mg.100g
-1

 ± 35,11) e Zn (2,67 mg.100g
-1

 ± 0,62) 

para (CO). Os minerais Fe e P (10,96 mg.100g
-1

 ± 3,08 e 107,06 mg.100g
-1

 ±51,59, 

respectivamente) prevaleceram para (UV). Para a análise de vitamina C os resultados 

encontrados refletem sua instabilidade perante as condições de exposição a temperatura e luz, 

principalmente, sendo que, o maior teor encontrado foi para AÇ (0,061±0,01 mg.100g
-1

). Para 

a metodologia de DPPH a variação foi de 0,035 ± 0,029 a 0,921 ± 0,063 µMTE. g
-1 

para (UV) 

e (MR), respectivamente, e, pela metodologia de ABTS foi de 1,135 ± 0,257 e 12,730 ± 1,914 

µM Trolox.g
-1 

para CO e LI, respectivamente. Quanto aos resultados de antocianinas o maior 

valor observado foi para (CO) (1,132 mg.100g
-1

) não diferindo estatisticamente das demais 

amostras analisadas. O conteúdo de antioxidantes, bem como, o conteúdo total de 

antocianinas apresentou-se relativamente baixo, provavelmente devido ao processamento e 

condições inadequadas de armazenagem de tais amostras.  A análise de espectroscopia de 

absorção por infravermelho revelou semelhanças de grupos funcionais (OH, C-H, C-O, C-C, 
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C-OH, CH2 e amido) quando comparamos as farinhas comerciais de frutas e farinha de trigo 

comercial tipo 1. A análise de difração de Raios X possibilitou uma tentativa de atribuição de 

cristalinidade. Sendo classificadas em tipo A as farinhas comerciais de (AÇ, AM, BV e MR); 

Tipo B a (BV); Tipos C as farinhas comerciais de (UV, MA e MM); e, as farinhas de (MM, 

CO, LA e LI) foram classificadas no Tipo V. A análise termogravimétrica possibilitou 

resultados que remetem ao uso industrial das farinhas em estudo, para a produção de produtos 

de panificação, podendo ser aquecidas acima de 180 °C, sendo que, o evento de degradação 

com maior temperatura foi observado para (CO; 442 °C). Considerando as características de 

cor resultante para os diferentes espaços de canais de cor (L*, a*, b*; H, S, V; L, U, V e X, Y, 

Z) para cada farinha avaliada neste estudo os dados mostraram ser de propriedade intrínseca 

da fruta que as origina se estabelecendo um sistema médio de cor que indicou uniformidade 

de amostra nos diversos lotes individuais de cada farinha. E, ainda, uma análise estatística de 

correlação entre o comparativo de cor instrumental e a aplicação da tecnologia de imagem 

digital indicou ser possível estabelecer uma correlação positiva para o conjunto de pigmentos 

bioativos, em particular, os dados de antocianinas, exceto para (CO). Os parâmetros físico-

químicos determinados no presente estudo foram eficientes na análise da qualidade técnica e 

do perfil nutricional das farinhas comerciais de frutas e demostraram que podem ser uma 

alternativa para enriquecer a alimentação da população tornando-a mais saudável e 

equilibrada. 

 

Palavras-Chave:  Imagem, Cor, Qualidade Nutricional, Parâmetros Físico-Químicos. 
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ABSTRACT 

DE CARLI, Caroline Giane. Commercial fruit flour: Physical, physicochemical 

characterization and digital image analysis. 2017. 120 f. Dissertação (Mestrado em 

Tecnologia em Processos Químicos e Bioquímicos. Área de conhecimento: Química de 

Alimentos). Programa de Pós Graduação em Tecnologia em Processos Químicos e 

Bioquímicos, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Pato Branco, 2017. 

 

The diversity of fruits produced in Brazil constitutes an alternative of consumption when 

industrialized in the form of flour, becoming a source of dietary bioactive compounds, fiber 

and minerals. They can also be used as an ingredient in the development of new, healthier and 

gluten-free food products. The present work aimed at the characterization, the study of 

chemical composition and nutritional quality of commercial fruit flour, as well as the use of 

digital image technology to establish a comparison their coloring patterns. Ten different 

samples of commercial fruit flour were collected and they were açaí (AÇ), plum (AM), green 

banana (BV), coconut (CO), orange (LA), lemon (LI), apple (MA), papaya (MM), passion 

fruit (MR) and grape (UV), and for each type of flour, three different batches were evaluated. 

The measurement of parameters were performed in triplicate for moisture, water activity, 

fixed mineral residue, proteins, dietary fiber (duplicate), pH, minerals like Cu (copper), Fe 

(iron), Zn (zinc), Mn (manganese), Na (sodium), K (potassium), Ca (calcium), Mg 

(magnesium), P (phosphorus), Co (cobalt), Cd (cadmium), Cr (chromium), Pb (cead), vitamin 

C content, total content of anthocyanins, antioxidant potential (DPPH, ABTS), instrumental 

color in color space CIE L*a*b*; CIE C*h* e  XYZ. The images were obtained by digital 

camera and processed in software developed according to forms of programming for the study 

of digital imaging. Other characteristics of commercial fruit flours were derived from 

instrumental analytical information: X-ray diffractometry, spectroscopy in the infrared 

absorption region and study by thermogravimetry. The moisture content for all commercial 

fruit flour studied was below 15 % and the water activity (Aw) was less than 0.5000, 

demonstrating that the flours presented microbiological stability. The pH was variable 

according to the characteristics of each fruit. For the ashes content, it was observed a variation 

from 1.93 % ± 0.8 (MA) to 6.53 % ± 0.14 (MR). The protein content varied from 1.59 % ± 

0.09 (MA) to 6.59 %  ± 0.86 (MR). The highest dietary fiber content was found in the coconut 

commercial flour (9.40 % ±1.98). Although, it did not differ statistically from the orange 

commercial flour (7.63 % ± 0,81). For (LA), the Ca mineral content (412.81mg.100g
-1

 

±86.12) was highlighted, while (MM) presented higher K mineral content (952.11mg.100g
-1

 

±35.11) and Zn (2.67 mg.100g
-1

 ± 0.62) for (CO). Fe and P minerals (10.96 mg.100g
-1

 ± 3.08 

and 107.06 mg.100g
-1

 ± 51.59, respectively) prevailed for (UV). For the analysis of vitamin 

C, the results found reflect its instability in the conditions of exposure to temperature and 

light, mainly considering that the highest content found was for (AÇ) (0.061 ± 0.01 mg.100g
-

1
). For the DPPH methodology, the variation was of 0.035 ± 0.029 to 0.921 ± 0.063 µMTE.g

-1 

for (UV) and (MR), respectively and, by the ABTS methodology was of 1.135±0.257 and 

12.730 ± 1.914 µM Trolox.g
-1 

for (CO) and (LI), respectively. Regarding the anthocyanins 

results, the highest value was observed for (CO) (1.132 mg.100g), which did not differ 

statistically from the other samples analyzed. The antioxidant content as well as the total 

anthocyanin content was relatively low, probably due to inadequate processing and storage 

conditions of such samples. The analysis of infrared absorption spectroscopy revealed 

similarities of functional groups (OH, C-H, C-O, C-C, C-OH, CH2 and starch) when 

compared to commercial fruit flours and wheat flour type 1. The X-ray diffraction analysis 

enabled an attempt to assign crystallinity being classified in type A the commercial flours of 
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(AÇ, AM, BV and MR); Type B the commercial flour (BV). Type C the commercial flours of 

(UV, MA e MM); and the flours of (MM, CO, LA and LI) were classified as type V. The 

thermogravimetric analysis allowed results that refer to the use of these flours under study for 

a production of bakery products, which can be heated above 180 °C, and the highest 

temperature degradation event was observed for (CO; 442 °C). Considering the resulting 

color characteristics for the different color channel spaces (L*, a*, b*; H, S, V; L, U, V e X, 

Y, Z) for each flour evaluated in this study the data showed to be of intrinsic property of the 

fruit that originates them, establishing a medium color system that indicated sample 

uniformity in the several individual each batches of flour. Also, a statistical analysis of the 

correlation between instrumental color comparison and the application of digital imaging 

technology indicated that it is possible to establish a positive correlation with the bioactive 

compounds, especially anthocyanins, data except for (CO). The physicochemical parameters 

determined in the present study were efficient in the analysis of the technical quality and 

nutritional profile of commercial fruit flours and demonstrated that they can be an alternative 

to enrich the food of the population making it healthier and more balanced. 

 

Keywords:  Image, Color, Nutritional Quality, Physical-Chemical Parameters.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

Mudanças no padrão de vida e consumo da população brasileira, tais como 

modificações de hábitos alimentares, falta de atividade física, diminuição do tempo destinado 

ao lazer, têm sido associadas ao aumento de incidência de doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) (BRASIL, 2006). Nota-se também, que além das DCNTs há altas 

prevalências de deficiências nutricionais. O consumo em baixa escala de frutas, verduras e 

legumes podem ser considerados um dos fatores de risco associados à elevada morbidade e 

mortalidade nos países (OMS, 2002; 2004).  

 O Brasil é um grande produtor de frutas, sendo possível encontrar diversos tipos de 

frutas durante as diferentes estações do ano. Boa parte do que é produzido é transformado em 

outros produtos, gerando alguns resíduos como casca, bagaço e sementes os quais podem ser 

utilizados para a fabricação das farinhas de frutas, visto que muitos nutrientes importantes 

estão presentes em tais partes das frutas, oferecendo ao consumidor uma ótima opção de 

consumo, tanto por suas características nutricionais quanto sensoriais. 

 A legislação brasileira de acordo com a Resolução - RDC Nº 263, de 22 de setembro 

de 2005 descreve farinhas como sendo os produtos obtidos de partes comestíveis de uma ou 

mais espécies de cereais, leguminosas, frutos, sementes, tubérculos e rizomas por moagem e 

ou outros processos tecnológicos considerados seguros para produção de alimentos 

(ANVISA, 2005). 

Dentre os muitos tipos de farinhas que se encontram no comércio têm-se as farinhas 

oriundas de frutas tais como a farinha de açaí, ameixa, banana verde, coco, laranja, limão, 

maçã, mamão, maracujá e uva. 

As farinhas de frutas podem ser utilizadas na elaboração de biscoitos (em substituição 

parcial da farinha de trigo), pães, barras de cereais, massas caseiras, vitaminas, suco, encorpar 

sopas e bolos. Tais farinhas possuem diversos nutrientes e apresentam elevados teores de 

fibras, assim como flavonoides e antocianinas (MATIAS et al., 2005). Por isso, ressalta-se 

esta característica altamente importante devido à presença de um conjunto de compostos que 

atuam como antioxidantes, combatendo radicais livres e reduzindo os riscos de doenças 

degenerativas. 

 Entre outros estudos, incluem-se a metodologia analítica por imagem digital que vem 

sendo aplicada à determinação da qualidade de produtos para a agricultura (orgânica, 

convencional e hidropônica) e alimentos. Por outro lado, há escassez de trabalhos que 
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considerem esta tecnologia aplicada em farinhas, nesta proposta de estudo em particular, 

farinha comercial de frutas. 

A análise visual já é algo que ocorre a todo o momento e está intrinsecamente 

associado ao atributo sensorial de cor. Por isso, é possível a detecção da cor por imagem. A 

cor de folhas, flores e frutos é um indicador da constituição de um grupo de pigmentos, cuja 

ação não é somente corante, mas abrange outras características importantes tais como ação 

antioxidante. Dessa forma, é possível correlacionar o teor de pigmentos e outros parâmetros 

físico-químicos com a cor obtida por diversos canais de espaço de cor. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Caracterizar a qualidade nutricional e funcional de farinhas comerciais de frutas e 

correlacionar estes parâmetros físicos e físico-químicos com a imagem digital processada por 

software desenvolvido para a configuração deste produto selecionado para o estudo. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar as propriedades físico-químicas das farinhas comerciais de frutas tais 

como umidade, cinzas, proteínas, pH, Aw (atividade de água), fibras; 

 Efetuar a medida de cor instrumental das amostras; 

 Avaliar por uma associação de técnicas instrumentais a composição das farinhas 

comerciais de frutas; 

 Caracterizar o conteúdo de bioativos como antocianinas totais, vitamina C e a 

capacidade antioxidante pelos métodos ABTS e DPPH; 

 Aplicar um estudo estatístico para uma correlação entre os dados analíticos físico-

químicos e a cor das farinhas comerciais de frutas. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 FARINHAS 

 

Um dos produtos mais conhecidos e utilizados no mundo a partir da secagem e 

moagem de partes comestíveis de vegetais é a farinha, sendo um produto obtido através da 

trituração de vegetais, podendo sofrer previamente, processos tecnológicos apropriados. 

Segundo legislação vigente, farinhas são os produtos obtidos de partes comestíveis de uma ou 

mais espécies de cereais, leguminosas, frutos, sementes, tubérculos e rizomas por moagem e 

ou outros processos tecnológicos considerados seguros para produção de alimentos 

(ANVISA, 2005). 

A maioria dos alimentos sofre processos de deterioração com muita facilidade. Diante 

desse problema, surgiram algumas técnicas de conservação dos alimentos, dentre elas, a 

secagem, que é uma das mais utilizadas. A qual consiste na diminuição da quantidade de água 

no produto, desta maneira, reduz-se o peso e também cria condições desfavoráveis para o 

crescimento microbiano (CORNEJO et al., 2017). 

Para a obtenção de farinhas de grãos, como milho e trigo, por exemplo, são utilizados 

processos de limpeza, para remoção de sujidades, secagem, armazenagem e moagem.  

A moagem do milho é o procedimento onde o grão é triturado para separar suas 

diversas partes ou para obter frações de diversos tamanhos (granulometrias). A moagem a 

seco é o procedimento de moagem do milho no qual não se utiliza água. O grão seco e limpo 

passa por uma série de moinhos e peneiras, gerando os diversos produtos com base no seu 

tamanho (canjica, fubás, etc.). Na moagem úmida é o procedimento no qual se utiliza água 

para auxiliar na separação de suas partes (película, gérmen, proteína e amido) (GERMANI, 

2016). 

No processo de obtenção da farinha de trigo, os grãos passam por quatro etapas de 

moagem, uma delas é a trituração a qual é realizada com rolos de moagem estriados com a 

finalidade de separação entre o endosperma, a casca e o gérmen. No processo de extração é 

realizado por peneiras oscilatórias, responsáveis pela separação dos materiais moídos após 

cada um dos rolos de trituração, posteriormente seguem para a classificação onde classificam-

se as frações semolinas (endosperma na forma de partículas grosseiras), farinha (transferida 

para o sistema de coleta) e farelo (removido do sistema depois dos dois últimos separados do 

rolo de trituração). E por fim o processo de redução: reduz os fragmentos do endosperma 
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limpo em farinha a partir de um conjunto de até doze pares de moinhos rolos. Na primeira 

seção dos rolos produz farinhas mais brancas destinadas para a panificação; na seção 

intermediária, atua-se sobre estoques de menor qualidade; e os dois ou três rolos finais 

produzem farinhas de qualidade inferior (ALVES et al., 2013). 

Para o processamento de farinhas de frutas são utilizadas duas principais etapas de 

obtenção das demais farinhas, a secagem e a moagem. 

 

3.2 FARINHAS DE FRUTAS 

 

O processo de obtenção de farinhas de frutas é variável em alguns pontos dependendo 

da matriz a ser utilizada, tendo em vista que cada fruta possui características diferenciadas de 

tamanho e teor de umidade, por exemplo. 

 A primeira etapa para obtenção de farinhas de frutas de qualidade é a escolha da 

matéria-prima a ser utilizada e em seguida a aplicação de um eficiente processo de limpeza e 

sanitização. Caso seja necessário é realizado o corte das frutas em pedaços menores para 

posterior secagem e trituração para obtenção das respectivas farinhas. 

Na Figura 1 são descritas as principais etapas para a obtenção de farinha de frutas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Etapas de obtenção de farinhas comerciais de frutas 

Fonte: Macçã Indústria e Comércio de Alimentos Desidratados Ltda. (2014).  

 

 

Matéria-prima (frutas in natura) 
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Corte em cubos (se necessário) 

Secagem (60 a 90 °C) 

Trituração 
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A temperatura e o tempo de secagem são fatores que merecem destaque neste 

processo. De forma geral, a secagem é realizada com temperatura variando de 60 a 90 °C e 

com tempo de exposição de 6 a 16 horas (SOLTOSKI, 2014). 

O Brasil é um grande produtor de frutas, sendo possível encontrar diversos tipos de 

frutas durante as diferentes estações do ano. Boa parte do que é produzido é transformado em 

outros produtos, gerando alguns resíduos como casca, bagaço e sementes os quais podem ser 

utilizados para a fabricação das farinhas de frutas, visto que muitos nutrientes importantes 

podem ainda estar presentes em tais partes.  

É de suma importância a utilização dos resíduos da indústria de frutas, bem como, a 

própria polpa da fruta na tentativa de diminuir o desperdício e aproveitar de maneira 

satisfatória a produção sazonal. Porém, há escassez de estudos que objetivam a verificação do 

potencial de bioativos em farinhas comerciais de frutas.  

Abud e Narain (2009) estudaram o aproveitamento de resíduos de frutas (umbu, 

goiaba, acerola e maracujá) em forma de farinha incorporando-as em biscoitos de modo a 

minimizar a subnutrição e a desnutrição de populações carentes. 

Oliveira et al. (2009) aproveitaram os resíduos da uva para a produção de farinha com 

ação antioxidante. Coelho e Wosiacki (2010) utilizaram o bagaço de maçã nos produtos de 

panificação (biscoitos, pão, pão de queijo, bolo) e vitaminas por sua ação 

hipocolesterolêmica. 

Objetivando a caracterização nutricional, Souza et al. (2011), determinaram a 

capacidade antioxidante, vitamina C, carotenoides, antocianinas e flavonoides em resíduos de 

polpas de frutas tropicais (acerola, goiaba, abacaxi, bacuri e graviola), e os resultados 

apontaram boa quantidade de macro nutrientes apresentando, de uma forma geral, elevado 

teor de água e reduzido teor de calorias, destacando-se as polpas de goiaba, acerola e cupuaçu 

como as maiores fontes de proteínas e as polpas de cupuaçu, bacuri e goiaba como as maiores 

fontes de lipídeos. Quanto aos constituintes antioxidantes se destacam as polpas de acerola e 

goiaba como fontes potenciais de carotenoides totais, fenólicos totais e vitamina C. 

Perin e Schott (2011) elaboraram e utilizaram farinha de bagaço de uva na elaboração 

de biscoitos tipo cookie, obtendo resultados satisfatórios quanto ao conteúdo de compostos 

bioativos, porém, observou-se que o teor desses compostos é maior no bagaço do que na 

farinha e no produto elaborado. Os polifenois no bagaço obtiveram um conteúdo de 56,18 

(mg de ácido gálico.100 mL
-1

 de extrato) e 12,07 para o produto final. Para o conteúdo de 

antocianinas no bagaço o valor encontrado foi de 560,38 e para os biscoitos tipo cookie foi de 
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172,66 (mg de cianidiana 3-glicosídeo.100 mL
-1

 de extrato). A atividade antioxidante também 

foi maior no bagaço do que no produto final, 12,04 e 6,74 (µmol de trolox.mL
-1

 de extrato), 

respectivamente. 

Casarin (2012) buscou otimizar o processo de secagem da amora-preta visando obter 

um produto com baixa concentração de umidade e alto valor de compostos fenólicos em 

forma de farinha. Para a umidade obteve-se o valor de 5,37±0,12% e para o conteúdo de 

fenólicos obteve-se o resultado de 344,94±0,1 mg GAE.100g
-1

. 

Estudo realizado por Gonçalves e Leão (2013) visou o aproveitamento dos resíduos do 

processamento de frutas como o maracujá, maçã e uva na obtenção de farinha e sua adição em 

iogurte. 

Marqueti (2014) fez uso da casca de jabuticaba para obtenção e caracterização de 

farinha da mesma para adição em biscoitos tipo cookie obtendo resultados menores no 

produto elaborado, do que na casca e na farinha. Tal queda, já era esperada pela autora devido 

às condições de temperatura e tempo utilizadas no processo de cocção dos cookies. 

Fogagnoli e Seravalli (2014) ao avaliarem a influência da adição de farinha de casca 

de maracujá em massa fresca observaram não haver diferença quando comparada a 

formulações sem a adição de casca de maracujá.  Santos et al. (2015) ao estudar a aceitação 

sensorial de diferentes formulações de biscoito tipo cookie adicionado de albedo de maracujá 

e casca de abóbora, notaram que a adição de tais ingredientes não altera as características do 

produto em questão, sendo, portanto, promissor o uso dessas farinhas por apresentarem boas 

características nutricionais e sensoriais. 

Ao utilizar bagaço de mirtilo em seu estudo, Goldmeyer et al. (2014) observaram 

características nutricionais e microbiologias satisfatórias, possibilitando agregação de valor a 

novos produtos e minimizando o impacto ambiental. 

Ao utilizar farinha e purê de farinha de banana verde, De Oliveira et al. (2015) 

objetivaram avaliar as características físicas e sensoriais da adição desta farinha em pães 

como substituto da farinha de trigo obtendo características sensoriais e nutricionais 

interessantes. 

Visando o aproveitamento de resíduos gerados na indústria de sucos, Storck et al. 

(2015) realizaram estudo com as farinhas de resíduos de maçã, laranja, uva e acerola, 

demonstrando características sensoriais e microbiológicas aceitáveis. Concluíram ainda, que a 

granulometria influenciou nos valores nutricionais das farinhas estudadas. 
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Zago et al. (2015) ao utilizarem casca de jabuticaba na produção de cookies para a 

alimentação escolar avaliou aspectos tecnológicos e sensoriais, sendo uma alternativa na 

fabricação de biscoitos sem perdas das qualidades físicas e sensoriais. 

Silva et al. (2016) ao avaliarem o efeito da adição de farinha de marolo e jerivá, frutas 

típicas do cerrado, em barras alimentícias obtiveram resultados de boa aceitação para 

características sensoriais. 

  

3.3 COMPOSTOS BIOATIVOS 

 

3.3.1 Compostos Antioxidantes 

 

Os antioxidantes podem ser classificados em primários e secundários de acordo com 

seu mecanismo de ação. Os antioxidantes primários atuam removendo ou inativando os 

radicais livres formados durante a iniciação ou propagação da reação de oxidação (CAREY, 

2008).   

Os compostos que possuem atividade antioxidante primária incluem moléculas que na 

sua estrutura possuem anel aromático substituído por grupamentos hidroxila. Quanto mais 

substituído for o anel aromático, maior será a atividade antioxidante. Entre os antioxidantes 

considerados primários usados em alimentos, destacam-se o butilhidroxianisol (BHA), 

butilhidroxitolueno (BHT), tercbutilhidroxiquinona (TBHQ), os galatos (propilgalato, 

octilgalato e dodecilgalato), carotenoides, flavonoides, ácidos fenólicos, tocoferóis e 

tocotrienóis (MADHAVI; SALUNKHE, 1995). 

Os antioxidantes secundários, também classificados como agentes preventivos, atuam 

como sinergistas dos antioxidantes primários. Os sinergistas são substâncias com pouca ou 

nenhuma atividade podendo aumentar a ação dos antioxidantes primários quando usados em 

combinação adequada. Eles podem agir através de diferentes mecanismos de ação 

(WANASUNDARA; SHAHIDI, 2005). A principal diferença entre os antioxidantes 

primários e secundários é que os secundários não são capazes de converterem radicais livres 

para moléculas estáveis. 

Os antioxidantes secundários podem agir também como removedores de oxigênio 

através de reações químicas estáveis, tornando as moléculas de oxigênio, indisponíveis para 

atuarem como propagadores da auto oxidação. Além disso, podem atuar como agentes 
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redutores, retardando o processo oxidativo. Os ácidos ascórbicos e eritórbicos, o eritorbato de 

sódio, o palmitato de ascorbila e os sulfitos são exemplos de agentes redutores e removedores 

de oxigênio (RAMALHO; JORGE, 2006). 

A partir dos anos 80 aumentou consideravelmente o interesse em estudos visando o 

uso de antioxidantes naturais para o emprego em produtos alimentícios (ZHENG; WANG, 

2001) cujo intuito foi a busca de fontes de compostos biologicamente ativos, que 

contribuíssem para melhoria da saúde humana. 

 Estudos têm comprovado relação entre o consumo de frutas e vegetais com a 

diminuição de determinados tipos de câncer, doenças cardiovasculares, inflamatórias, diabetes 

e aterosclerose. Essas doenças estão associadas à oxidação nos sistemas biológicos, os quais 

estão diretamente ligados ao surgimento dessas patologias (CARDOSO et al., 2011).  

 

3.3.2 Antocianinas 

 

As antocianinas se encontram difundidas no mínimo em 27 famílias e 73 gêneros, e 

em uma grande variedade de espécies vegetais. O termo antocianina tem origem grega 

(anthos, uma flor, e kyanos, azul) (MANHITA et al., 2006), sendo um grupo muito 

importante de pigmentos da classe dos flavonoides encontrada nos alimentos (DEGÁSPARI; 

WASZCZYNSKYJ, 2004).  

Existem mais de 500 antocianinas diferentes e 23 antocianidinas. Estas são as 

agliconas dos compostos encontrados na natureza, na forma O-glicosilada, das quais apenas 

seis são importantes em alimentos. São elas: pelargonidina, cianidina, delfinidina, peonidina, 

petunidina e malvidina (LEE et al., 2005). 

Em sua estrutura básica, nas posições hidroxilas pode haver uma ou mais moléculas de 

açúcar ligadas, sendo que as antocianinas livres são incomuns em plantas, ocorrendo 

comumente na forma heteroglicosídica. A glicosilação pode ocorrer em várias posições, sendo 

mais comumente observada na posição 3 do anel aromático. Os açúcares conferem a 

estabilidade e solubilidade à glicona, e as principais diferenças entre elas são o número de 

grupos hidroxilados, a natureza e o número de açúcares ligados a sua estrutura, os 

carboxilatos alifáticos ou aromáticos ligados ao açúcar na molécula e a posição dessas 

ligações (KONG et al., 2003). Os açúcares mais comumente encontrados nas antocianinas 

são, nesta ordem, glicose, raminose, xilose, galactose, arabinose e frutose. 



    24 

  

 
 

As antocianinas apresentam solubilidade em água o que facilita sua incorporação em 

vários sistemas aquosos de alimentos, que faz destes compostos corantes naturais atrativos 

(LONGO et al., 2007). Entretanto, o uso desse pigmento em produtos alimentícios é 

dificultado pela baixa estabilidade ao pH, luz, presença endógena de enzimas e à temperatura 

de processamento (FALCÃO et al., 2003). Estas características foram também evidenciadas 

durante o armazenamento, as antocianinas podem sofrer modificações devido a sua baixa 

estabilidade que é afetada pela temperatura, luz, presença de oxigênio, enzimas, interação 

entre os componentes dos alimentos, como ácido ascórbico, açúcares, copigmentos e íons 

metálicos (CASTAÑEDA et al., 2009). Apenas em condições ácidas as antocianinas 

normalmente são estáveis, e dessa forma, o pH é o fator que mais influência na coloração das 

antocianinas, visto que, em função de sua acidez ou alcalinidade, esta pode apresentar 

diferentes estruturas (BORDIGNON et al., 2009). 

As antocianinas desempenham várias funções nas plantas tais como ação antioxidante, 

proteção à ação da luz, ação como filtro ultravioleta servindo de mecanismo de proteção 

(LOPES, 2000).  

Há um grande interesse das indústrias alimentícias e também dos consumidores para o 

desenvolvimento de corantes alimentícios a partir de fontes naturais visando à diminuição dos 

corantes artificiais. Assim, quando incorporado a alimentos, além de conferir cor, as 

antocianinas propiciam a prevenção a auto oxidação e peroxidação de lipídeos em sistemas 

biológicos (COOPER-DRIVER, 2001). 

 

3.3.3 Vitamina C 

 

O nome ácido L-ascórbico refere-se a atividade antiescorbútica da vitamina C e deriva 

da palavra antiga inglesa da escorbuto (scorby). Por volta de 1932 a vitamina C foi isolada 

pelo cientista Szent-Györgyi, caracterizada pelo isolamento de uma substância redutora, à 

qual denominou primeiramente de ácido hexurônico, o qual anos depois foi sintetizado em 

forma fisiologicamente ativa, passando a ser chamado de ácido L-ascórbico (ARANHA et al., 

2000). 

Por volta do século 18, houve um aumento expressivo da doença escorbuto devido as 

longas viagens marítimas ficando evidente a importância da vitamina C. Os marinheiros que 

permaneciam a bordo por longos períodos sem uma alimentação adequada e com fontes de 

vitamina C acabavam morrendo de escorbuto. Essa doença caracteriza-se por manifestações 
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hemorrágicas (petéquias, equimoses, sangramento das gengivas), edema nas articulações, 

fadiga, lassidão, tonteiras, anorexia, alterações cutâneas, infecções e morte (MANELA-

AZULAY et al., 2003). 

O médico escocês James Lind, foi o primeiro a correlacionar a alta morbidade e 

mortalidade dos marinheiros ingleses com a deficiência da vitamina C. Em 1747 documentou 

a ingestão de sucos cítricos no tratamento do escorbuto, realizando o primeiro estudo 

controlado de que se tem notícia na Medicina. Comparou grupos de tratamento e comprovou 

que o grupo que recebeu duas laranjas e um limão por dia melhorou drasticamente da doença 

em uma semana. Os resultados de sua experiência foram publicados em 1753. Foram, 

entretanto, as pesquisas do químico americano Linus Pauling (1901-1994), que popularizaram 

a vitamina C. Pauling recomendava doses da vitamina para o combate de resfriados, gripes e 

outras viroses, bem como na prevenção do câncer e outras doenças degenerativas 

(CARPENTER, 1986). 

Os seres humanos fazem parte do grupo de seres vivos que não são capazes de 

sintetizar vitamina C. Desta forma, a ingestão desta vitamina é vital para a saúde e até mesmo 

para a sobrevivência do homem, pois o ácido ascórbico participa de inúmeras atividades 

fisiológicas (ROSA et al., 2007). 
Além da função antioxidante, as propriedades da vitamina C são importantes também 

na prevenção de anemia, atuando como fator promotor da absorção de ferro não heme 

(inorgânico), presente nos alimentos de origem vegetal (ZAMUDIO, 2007). 

Wolkoff (2004) relatou a perda da vitamina C nos alimentos sendo relacionada a 

vários fatores, como: pH, presença de oxigênio, luz, concentração de sal e de açúcares, 

aminoácidos livres, atividade de água e presença da enzima ascorbatooxidase, afirma ainda, 

que os seus teores tendem a diminuir com o aumento do tempo de armazenamento e com a 

temperatura empregada no processamento industrial. 

Clemente et al. (2012) ao avaliarem em seu estudo as características da farinha de 

resíduos do processamento de laranja, obtiveram resultado de 145,83 mg.100g
-1

. A 

temperatura de 60 °C foi utilizada para secagem, a qual pode ter contribuído positivamente 

para o resultado encontrado. 

Couto e Canniatti- Brazaca (2010) quantificaram vitamina C em variedades cítricas de 

significado comercial no Brasil, sendo que, os resultados para esta vitamina variou de 21,47 a 

84,03 mg.100g 
-1

 de suco de laranja. Tais valores apresentam esta diferença de acordo com a 

variedade de laranja analisada. 
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Borges et al. (2009) obtiveram e caracterizaram farinha de banana verde, obtendo 

resultado de 15,12 mg.100g 
-1

. Sendo que a ingestão diária recomendada é de 60 mg/dia a 

farinha de banana verde poderia contribuir para alcançar tal recomendação (YAMASHITA et 

al., 2003) 

 

3.4 ESTUDOS POR IMAGEM DIGITAL 

 

O processamento digital de imagens objetiva melhorar as características de uma 

imagem para a visualização e interpretação (GONZALES; WOODS, 2000). 

A análise por imagens digitais envolve etapas de aquisição da imagem, pré-

processamento, segmentação, representação e descrição, reconhecimento e interpretação. 

(GUNASEKARAN, 1996). O fluxograma de um sistema de processamento de imagem é 

demonstrado na Figura 2. 

 

 

Figura 2 - Passos fundamental no processamento de imagens digitais 

Fonte: Gonzalez; Woods (2000). 

 

 

 Na etapa inicial de aquisição da imagem estão envolvidos fatores como: a escolha do 

sensor, o conjunto de lentes a ser utilizado, as condições de iluminação, a resolução, dentre 

outros (FILHO; NETO, 1999; PEDRINI; SCHWARTZ, 2008). Uma iluminação apropriada, 

alta qualidade óptica e circuitos eletrônicos são fundamentais na aquisição de imagens com 

qualidade (GUNASEKARAN, 1996). 

A fim de melhorar a qualidade estas passam por um pré-processamento para remover 

ou diminuir degradações sofridas durante sua aquisição (DU; SUN, 2004). O melhoramento 

da imagem é importante para garantir um bom desempenho nos processos posteriores, 
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filtragem, realce, processamento de cor são itens que podem compor esta etapa de 

processamento, gerando assim a possibilidade de uma imagem de qualidade superior a inicial. 

A segmentação consiste em dividir uma imagem em suas partes constituintes ou 

objetos de interesse. Em geral, é uma das tarefas mais difíceis no processamento de imagens 

digitais. (GONZALEZ; WOODS, 2000). 

O processo de segmentação subdivide a imagem em regiões homogêneas, 

considerando algumas características intrínsecas, como por exemplo, o nível de cinza dos 

pixels e a textura (OLIVEIRA; SILVA, 2005). 

Os dados oriundos da etapa de segmentação podem ser representados por fronteiras ou 

regiões completas. A primeira representação é adequada quando o interesse se concentra nas 

características de forma externa, tais como cantos ou pontos de inflexão, já a representação 

por regiões completas é adequada quando o interesse está em propriedades internas, como a 

textura. A descrição procura extrair características que resultem em alguma informação 

quantitativa. No processo seguinte de reconhecimento no qual atribui um rótulo a um objeto, 

baseado na informação fornecida pelo seu descritor. Já a interpretação envolve a atribuição de 

significado a um conjunto de objetos reconhecidos (GONZALEZ; WOODS, 2000). 

As tarefas das etapas anteriores necessitam de um conhecimento sobre o problema a 

ser resolvido, armazenado em uma base de conhecimento, cujo tamanho e complexidade 

podem variar (FILHO; NETO, 1999). Além de guiar a operação de cada módulo de 

processamento, a base de conhecimento também controla a interação entre os módulos para 

tomada de decisões (GONZALEZ; WOODS, 2000). 

Requisitos para tomada de decisões incluem a capacidade de extrair informações 

pertinentes de um fundo de detalhes irrelevantes, a capacidade de generalizar este 

conhecimento e aplicá-lo em diferentes circunstâncias, e a capacidade de fazer inferência a 

partir de informações incompletas (GUNASEKARAN, 1996). 

 

3.4.1 Uso de imagem digital em alimentos 

 

Pesquisas vêm sendo realizadas desde 1980 na área de imagem digital e têm tido 

desenvolvimento rápido. Esses métodos são relevantes e úteis para avaliar produtos in natura 

como frutas, legumes grãos e também carnes e produtos processados (DAVIES, 2009; 

PEDRINI; SCHWARTZ, 2008). 
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Devido à precisão e consistência na avaliação da qualidade e classificação dos 

alimentos, o processamento de imagem desempenha um papel cada vez mais importante, 

eliminando assim a subjetividade das inspeções manuais (DU; SUN, 2004). 

Segundo Narendra e Hareesh (2010), a utilização desta tecnologia para avaliação da 

qualidade dos alimentos processados, frutas e vegetais é a área que possui maior potencial, 

pois a análise pode ser baseada em um padrão pré-existente, tendo condições controladas e 

automatizadas. 

Esta técnica apresenta como vantagens a obtenção de uma resposta rápida, uma ótima 

relação de custo/eficiência, é objetiva, precisa e consistente, além de se tratar de um método 

não destrutivo e não invasivo da matéria prima em questão (SUN, 2000; BROSNAN; SUN, 

2004; CHEN; CHAO; KIM, 2002). Em contrapartida, questões relacionadas à imagem podem 

afetar negativamente os resultados, como qualidade e iluminação do ambiente. 

A tecnologia de análise por imagem é um sistema de visão artificial, e consiste no uso 

de câmera digital conectadas a um computador e um programa que executa a aquisição, 

processamento e classificação das imagens, tornando o processo automatizado e sem 

interferência direta do homem (PEDRINI; SCHWARTZ, 2008). Pode ser destacado ainda que 

consiste em um processo de análise não destrutivo para a amostra. 

 Estudos descritos na literatura têm relatado que uma das formas de se avaliar o grau de 

deterioração de alimentos é através de análise de imagens que visam quantificar alterações de 

coloração ao longo do tempo (LUPETTI et al., 2005). Alguns autores relatam a determinação 

da classificação de grãos, características das cultivares de frutas (maçã, laranja, morango, 

mamão, kiwi, tomate, pêssego, pera) (NARENDRA; HAREESH, 2010). 

 Lupetti et al. (2005) apresentaram o estudo do emprego de metodologias simples e 

didáticas para entender e prevenir o escurecimento de tecidos vegetais, para isso utilizou 

amostras de frutas comerciais e câmara digital para obtenção das imagens.  

Rocculi et al. (2007) avaliaram o efeito de fatores que inibem o escurecimento 

enzimático, utilizando também batatas, mas estas minimamente processadas, as quais foram 

cortadas em fatias de 5 mm, lavadas com água destilada, e, em seguida, realizou-se a captura 

das imagens em ambiente escuro com duas lâmpadas paralelas, fazendo uso de câmara digital 

colorida (Canon Power Shot A70). 

Godinho et al. (2008) objetivaram classificar os refrigerantes dos tipos Cola, Laranja e 

Guaraná, comercializados no estado de Goiás, utilizando análise de componentes principais 

(PCA) das imagens dos refrigerantes, obtidas em um scanner comum.  
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Denis (2009) propôs uma metodologia para classificação de tomates baseada em visão 

computacional e rede neural, as quais permitiram efetuar a classificação dos mesmos para o 

processamento industrial. 

 Chen et al. (2010) utilizaram imagens digitais para determinar pontuações de cor de 

gordura em carne, os quais também foram avaliadas sensorialmente, obtendo desempenho 

satisfatório, mostrando que esta técnica pode ser eficaz para prever escores de cor de gordura 

em carnes. 

Durmus et al. (2010) empregaram a análise de imagem, visando a avaliação do 

tamanho de diferentes variedades de sementes de leguminosas, utilizando parâmetros 

geométricos. 

Amaral (2012) utilizou processamento de imagens digitais para avaliação do 

comportamento de codornas de corte, obtendo resultados satisfatórios quando comparado ao 

modelo tradicional de conversão alimentar à análise de pixels nas imagens. 

Ao utilizar imagens digitais Lima et al. (2013) estimaram a quantidade de taninos em 

chá verde. Tal processo apresentou resultados satisfatórios. Também Santos et. al (2013), 

motivados pelas frequentes fraudes em leite in natura, desenvolveram um sistema de análise 

de imagens utilizando um scanner e um computador, permitindo a criação de uma biblioteca 

de imagens e posterior comparação com as amostras reais e a identificação de fraudes. 

Botelho et al. (2014) propuseram metodologia para quantificação de corante artificial 

amarelo em bebidas suaves, sendo tal método, considerado pelos autores, rápido, não 

requerendo etapas prévias de preparo de amostra e economia de reagentes.  Sorouraddin et al. 

(2015) determinou corantes alimentícios em produtos comerciais pelas imagens digitais e 

também ressaltou a eficiência de tal metodologia. 

Neste contexto, podemos colocar que as imagens digitais tomam importância e cada 

vez mais aplicação para os diversos campos do setor alimentício. 

 

3.4.2 Sistemas de Representação de Cores 

 

As impressões sensorias são informações recebidas por meio de canais específicos. No 

caso da percepção visual, as terminações nervosas especializadas em receber os estímulos 

visuais na forma de luz encontram-se nos olhos (CSILLAG, 2015). 
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Assim, as cores possuem três dimensões: matiz, luminosidade e saturação. Matiz é o 

atributo de uma cor definido por seu comprimento de onda dominante e, portanto, posição no 

espectro vivível. É a variedade do comprimento de onda da luz direta ou refletida, percebida 

como vermelho, azul, amarelo e demais resultantes das misturas dessas cores. Luminosidade é 

o atributo de cores de superfícies, opacas e iluminadas, que varia de claras a escuras.  A 

saturação, também chamada Chroma, representa a pureza ou intensidade de uma cor 

particular, a vivacidade ou palidez da mesma. Há diferentes maneiras de representar a gama 

visível de cores que abrange as três dimensões, os quais são chamados de Sistemas de 

Representação de Cores (CSILLAG, 2015). 

O modelo RGB possui como cores primárias as vermelhas (R), verdes (G) e azuis (B), 

este modelo baseia-se na sensibilidade do olho, e faz uso de coordenadas cartesianas R, G, B, 

sendo o subespaço de interesse um cubo unitário apresentado na Figura 3 (AZEVEDO; 

CONCI, 2003). 

 

 

Figura 3 - Cubo de cores-modelo “RGB” 

Fonte: Gomes; Velho (1998). 

 

 

O cubo apresenta os valores de vermelho, verde e azul nos três vértices; ciano, 

magenta e amarelo nos outros três vértices; preto está na origem e branco está no canto mais 

distante da origem. A escala de cinza estende-se do preto até o branco ao longo da linha 

juntando estes dois pontos, e as cores são pontos sobre ou dentro do cubo, definidas por 

vetores estendendo-se a partir da origem. 
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Neste modelo a representação utilizada é a de 8 bits para cada canal de informação, 

fazendo um total de 24 bits por pixel. Com isso é possível gerar mais de 16 milhões de cores 

diferentes (KOYA, 2001). 

Há também o sistema CIE L*a* b*(Figura 4), sendo o modelo de cor mais completo e 

convencionalmente usado. Representando respectivamente luminosidade (L*=0 representa o 

preto e L*=100 representa branco), o fator chroma a* está entre magenta e verde e o fator 

chroma b* está posicionado entre amarelo e azul (DENIS, 2009). 

 

Figura 4 - Sistema de Representação de Cores Cie L*a*b* 

Fonte: Apud. Csillag (2015). 

 

 Outro sistema de representação de cores é o elaborado por Albert Munsell (1858 - 

1918), no qual nos permite diferenciar luminosidade das matizes, representado na Figura 5. 

 

Figura 5 - Sistema de Representação de Cores de Munsell 

Fonte: Apud. Csillag (2015). 

 

Saturação 

Matiz 

Luminosidade 
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Para o canal de cor XYZ as cores são definidas matematicamente em três 

comprimentos de onda como 700, 546,1 e 435,8 nm as quais correspondem a toda percepção 

humana de cores, ou seja, a faixa de energia do espectro eletromagnético cuja faixa de ondas 

eletromagnéticas estão entre 400 a 700 nm, radiação que é visível e sensível ao olho humano. 

Para a coordenada de cor X esta varia de 0 – 700 nm, Y varia de 0 – 546,1 nm e Z de 0 - 

435,8 nm. São portanto, baseadas em propriedades físicas e não na percepção humana de cor. 

Assim, se constituem num padrão internacional de especificação de cor pelo sistema CIE, 

uma vez que, qualquer cor do visível pode ser uma combinação linear XYZ onde X e Y são 

chamadas de coordenadas de cromaticidade e Z representa a luminância (PEDRINI & 

SCHWARTZ, 2008). 

 No modelo HSV, mostra as cores baseadas na ideia de matiz ou H de Hue saturação 

ou S de Saturation e valor ou brilho sendo V de Value. Foi apresentado quando havia uma 

necessidade de se especificar numericamente as propriedades das cores. A matiz é relacionada 

a cor em si e define a tonalidade dominante de uma área. A saturação mede a pureza da cor da 

área. De certa forma, a saturação é a característica que diferencia a cor rosa da cor vermelho.  

A cor vermelho é uma cor pura, a cor rosa é um vermelho com certa quantidade de cor 

branca. O valor no modelo HSV está relacionado a luminância da cor. A luminância é a 

componente da imagem que somente contém as informações de brilho de uma imagem. 

Variando de 0 (preto) a 1 (branco) ao longo do eixo V do cone, onde se encontra a escala de 

cinza. O sistema HSV é representado por coordenadas em um espaço dentro do qual o modelo 

definido é um cone em forma hexagonal, conforme a Figura 6. O topo do hexacone 

corresponde a V = 1, que contém as cores com mais brilho. As cores apresentadas no plano V 

= 1 não possuem todas as percepções possíveis de brilho, podendo ser identificadas por toda a 

área do hexacone conforme ilustração da referida Figura 6. 

 

Figura 6 - Sistema de Representação de Cores HSV 
Fonte: Envi (2000). 
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Observando a ilustração da Figura 6 é possível identificar que a componente de matiz 

é medida por ângulos em torno do eixo vertical, onde o R (Red) é 00, o G (Green) é 120 e o B 

(Blue) é 240. As cores complementares no modelo HSV estão em posições opostas (180) no 

círculo graduado. O valor da saturação é uma razão variando de 0, no centro da linha (eixo 

V), para 1, na base (lado) do triângulo do hexacone.  

Qualquer cor com V = 1, S = 1 é a cor pura (saturada) usado como base inicial para 

fazer a mistura de cores. Adicionar a cor branca corresponde a reduzir S (sem alterar V). 

Sombreamentos são criados mantendo S = 1 e aumentando V. Tons são criados pelo 

decréscimo de S e V. (ALVES, 2010). 

O quadro 1 representa os parâmetros de identificação de cor baseado nas coordenadas 

de espaço de cor HSV. 

 

Cor Hue Saturação Valor 

Preto 0° < H < 360° 0 < S < 1 V < 0,1 

Branco 0° < H < 360° S < 0,15 V > 0,65 

Cinza 0° < H < 360° S < 0,15 0,1 < V < 0,65 

Vermelho H < 11°, H > 351° S > 0,7 V > 0,1 

Rosa H < 11°, H > 351° 

310° < H < 351° 

S < 0,7 

S > 0,15 

V > 0,1 

V > 0,1 

Laranja 11° < H < 45° S > 0,15 V > 0,75 

Marrom 11° < H < 45° S > 0,15 0,1< V < 0,75 

Amarelo 45° < H < 64° S > 0,15 V > 0,1 

Verde 64° < H < 180° S > 0,15 V > 0,1 

Azul-verde 150°< H < 180° S > 0,15 V > 0,1 

Azul 180° < H < 255° S > 0,15 V > 0,1 

Roxo 255° < H <310° S > 0,15 V > 0,1 

Lilás 255 < H <310° 0,15 < S <0,5 V > 0,1 

 

Quadro 1 – Identificação de cores baseado nas coordenadas de espaço de cor HSV 

Fonte: Rodgers e Mehra (2017). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 AMOSTRAGEM 

 

Foram selecionadas 10 farinhas comerciais de frutas: açaí (AÇ), ameixa (AM), banana 

verde (BV), coco (CO), laranja (LA), limão (LI), maçã (MA), mamão (MM), maracujá (MR) 

e uva (UV). Foram coletados três lotes diferentes em diferentes períodos do ano de 2014 e 

cada lote constituiu-se de 100 g cada. As farinhas comerciais de frutas de Coco e Maracujá 

foram analisadas somente os lotes 1 e 3 por não haver disponibilidade comercial das amostras 

para o lote 2. 

Amostras de farinha de trigo tipo 1 de três diferentes marcas foram obtidas e tomadas 

como padrão comparativo para as análises de cor instrumental, espectroscopia de absorção de 

infravermelho e termogravimetria. 

4.2 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICAS E ANALÍTICO INSTRUMENTAL 

 

O teor de umidade (método n
o
 44-45 da AACC (2000), cinzas ou resíduo mineral fixo 

(método n
o
 8-12 da AACC (2000), proteínas pela técnica de Kjeldahl, método 920.87 da 

AOAC (1997), com fator de correspondência nitrogênio-proteína de 5,75 (proteínas vegetais) 

(BRASIL, 2003), pH determinado por potenciometria, método 981.12 da AOAC (1997), e, 

Vitamina C das amostras de farinhas comerciais de frutas foi determinado de acordo com 

métodos analíticos propostos em Métodos Físico-Químicos para Análise de Alimentos do 

Instituto Adolfo Lutz (INSTITUTO..., 2008).  

 

4.2.1 Fibra Alimentar  

 

As fibras alimentares foram determinadas conforme metodologia descrita no Manual 

do Total dietary fiber assay Kit (Sigma-Aldrich – Cod TDF –100A e TDF-C10). 

Pesou-se 1 g de amostra em 4 béqueres. Foi necessário separar mais 4 béqueres para 

realizar o branco, onde foram realizas todas as etapas sem adição da amostra. Adicionou-se 50 

mL de tampão fosfato 0,08M (pH 6,0). Adiciona-se 0,1 mL de α-amilase. Cobriu-se com 

papel alumínio. Incubou-se em banho-maria por 15 minutos a 95 °C Resfriou-se a 
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temperatura ambiente. Adicionou-se 10 mL de NaOH 0,275N e ajustou-se o pH para 7,5, 

adicionando HCl ou NaOH. Adicionou-se 0,1mL de protease. Cobriu-se com papel alumínio. 

Incubou-se em banho-maria por 30 minutos a 60 ºC. Resfriou-se a temperatura ambiente. 

Adicionou-se 10 mL de HCl 0,325 M ajustando-se o pH para 4,0 – 4,6. Acrescentou-se 0,1mL 

de amiloglucosidase. Cobriu-se com papel alumínio. Incubou-se em banho-maria por 30 

minutos à 60 ºC, resfriando-se a temperatura ambiente. Adicionou-se 150 mL (aprox. 3 

volumes do conteúdo do béquer) de etanol 95 % permanecendo a temperatura ambiente por 8 

– 12 horas (overnight) para precipitação completa. Filtrou-se em cadinho de vidro com placa 

porosa previamente preparado com celite (W1) com auxílio de vácuo. Para lavagem do 

precipitado, adicionaram-se três porções de 20 mL de etanol 78 %, duas porções de 10 mL 

etanol 95% e duas porções de 10 mL de acetona. Secaram-se os cadinhos em estufa a 70 ºC 

em estuda a vácuo por aproximadamente 8-12 horas (overnight). Resfriou-se em dessecador e 

procedeu-se a pesagem dos cadinhos.  Utilizou-se dois cadinhos com as amostras e dois 

cadinhos “branco” para realizar a quantificação de proteínas pelo método de Kjeldakl.  Os 

outros dois cadinhos (tanto para amostra quanto o branco) forma incinerados a 525 ºC por 5 

horas. Resfriou-se em dessecador e pesou-se.  A fibra dietética total foi calculada de acordo 

com a equação 1. 

 

% TDF= [(R amostra - P amostra - A amostra) /Sw] x 100                                         (1) 

                                                       

Onde: TDF = fibra dietética total 

R= média dos pesos dos resíduos 

P = peso médio de proteínas 

A = peso médio incinerado 

AW = peso médio das amostras 

B = branco (R branco - P branco - A branco) 

 

4.2.2 Atividade de água 

 

 Para determinação da atividade de água (Aw) foi realizada utilizando o aparelho 

Aqualab Lite AL 1437 Decagon®.  
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  A calibração do equipamento foi realizada seguindo as instruções do manual do 

fabricante (Manual de instruções Aqualab Lite, 2007). Quantidade suficiente de amostra foi 

cuidadosamente colocada na cápsula especifica e acoplada ao equipamento para a 

determinação da atividade de água das amostras de farinhas comerciais de frutas. 

 

4.2.3 Determinação da Composição Mineral 

 

 Foram avaliados os macro minerais como P (Fósforo), K (Potássio), Na (sódio), Ca 

(Cálcio), Mg (Magnésio), e os micro minerais como Cu (Cobre), Fe (Ferro), Zn (Zinco), Mn 

(Manganês), Co (Cobalto), e os altamente tóxicos Cd (Cádmio), Cr (Cromo), Pb (Chumbo) 

através da Metodologia 975.03 e 965.09 (AOAC) por espectroscopia de absorção atômica 

usando chama ar-acetileno com exceção do cálcio para o qual foi usado uma mistura de 

acetileno-óxido nitroso (Analytik Jena AG; Modelo A 300).   

 

4.2.4 Conteúdo de Antocianinas Totais 

 

O teor total de antocianinas foi determinado através de metodologia de pH diferencial 

proposta por Lee et al. (2005), onde primeiramente foram preparadas soluções tampão pH 1 

com cloreto de potássio (KCl) 0,025 Mol.L
-1

e pH 4,5 com acetato de sódio (C2H3NaO2) 0,4 

Mol/L
-1

. Em seguida foram adicionados 1,5 mL de extrato em 2 balões de 50 mL e 

avolumados com os respectivos tampões. Após 20 minutos mediram-se as absorbâncias de 

ambos em 520 e 700 nm. O branco foi preparado com água ultrapura. O valor de antocianinas 

totais foi expresso através da equação (2) e expresso em 100 g de amostra. 

 

Antocianinas Totais = A x MW x DF x 10
3
)/(ε x I)                                                                  (2) 

Onde: 

A = (A520nm- A700nm) pH 1 – (A520nm- A700nm) pH 4,5; 

MW = 449,2 g.mol
-1

 por cianidina-3-glicosídeo; 

DF = fator de diluição; 

I = caminho ótico em cm; 

ε = 26.900 coeficiente de extinção molar (L . mol
-1

 . cm
-1

). 

10
3
= fator de conversão de gramas para miligramas. 
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4.2.5 Atividade antioxidante - Método DPPH 

 

A atividade antioxidante foi determinada pelo método DPPH (2,2-difenil-1-picril-

hidrazil) (BRAND-WILLIAMS et al., 1995) com modificações de Rufino et al. (2007). A 

partir do extrato foi feita a preparação da solução mãe partindo-se de 5 gramas da amostra e 

100 mL de água ultrapura. A partir da solução mãe foram preparadas cinco diluições das 

amostras em balão volumétrico de 50 mL, sendo elas 100, 80, 60, 40 e 20 g.L
-1

. Em tubos de 

ensaio, em ambiente escuro, foram transferidas alíquotas de 0,1 mL de cada diluição da 

amostra para tubos de ensaio com 3,9 mL da solução de DPPH 0,06 Mol.L
-1

 e em seguida foi 

realizada a homogeneização em agitador de tubos vortex. Utilizou-se 0,1 mL da solução 

controle de álcool metílico com 3,9 mL da solução de DPPH. O álcool metílico foi utilizado 

como branco para calibrar o espectrofotômetro. As leituras de absorbância foram realizadas 

após 30 minutos de reação a 515 nm e o resultado final expresso em EC50 (g.g
-1

 DPPH). 

Foi realizada a curva padrão, onde se partiu da solução inicial de DPPH (0,06 M), as 

quais foram preparadas em balões volumétricos de 10 mL, tendo variação na concentração de 

0,01 M a 0,05 M completando-se os volumes com álcool metílico. As leituras foram 

realizadas a 515 nm. A leitura da absorbância final para o cálculo do EC50 foi feita após 30 

minutos (tempo EC50). Após, foi substituído o valor correspondente à metade da absorbância 

inicial do controle pelo “y” da equação da curva do DPPH de acordo com a equação (3) para 

encontrar o consumo em μM DPPH e, em seguida, transformou-se para g DPPH. 

 

Equivalência de controle e DPPH: y = ax - b                                                                         (3) 

 

Onde: 

y = Absorbância inicial do controle / 2 

x = resultado em μM DPPH 

 

A conversão para g DPPH através da transformação expressa pela equação (4):  

g DPPH = (μM DPPH/1000. 394,3 (peso molecular do DPPH)    (4) 

 

A partir das absorbâncias obtidas das diferentes diluições dos extratos foram plotados 

a absorbância no eixo “y” e diluição (mg L
-1

) no eixo x e, determinou-se a equação da reta. 

Para calcular a atividade antioxidante total foi substituída a absorbância equivalente a 50 % da 
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concentração do DPPH pelo Y e encontrado o resultado que corresponde à amostra necessária 

para reduzir em 50 % a concentração inicial do radical DPPH (EC50) de acordo com a 

equação 5. 

 

EC50: y = - ax + b                                                                                                                   (5) 

Onde: 

y = Absorbância inicial do controle / 2 

x = EC50 (mg.L
-1

) 

A partir do resultado (mg L
-1

) encontrado na equação (5), o valor foi dividido por 1000 

para se ter o valor em gramas. Posteriormente, esse valor foi dividido pelo valor encontrado 

em g.DPPH e para obtenção do resultado final que foi expresso em g.g
-1

DPPH de acordo com 

a equação (6). 

 

EC50 (g g
-1

 DPPH) = (EC50 (mg L
-1

) / 1.000 * 1) / g DPPH                                               (6) 

 

A atividade sequestrante de radicais livres foi determinada adicionalmente a partir de 

curva padrão de Trolox®-DPPH. A partir da solução de Trolox® 20 μM foram preparadas 

soluções nas concentrações 0,1, 0,5, 1,0, 2,0 e 3,0 μM. De cada diluição foram transferidos 

20,100, 200, 300 e 600 μL para tubos de ensaio e adicionados 4 mL da solução de DPPH. 

Procedeu-se a leitura em espectrofotômetro a 515 nm após 30 minutos. O resultado final foi 

expresso em capacidade antioxidante equivalente a Trolox® relativa (TEAC – Trolox® 

Equivalent Antioxidant Capacity) em μM TE.g
-1

. 

 

4.2.6 Atividade Antioxidante - Método de ABTS 

 

A determinação da atividade antioxidante foi também analisada pelo método de 

captura do radial livre ABTS 2,2´-azinobis (3-etilbenzotiazolina-6-ácido sulfônico) de acordo 

com a metodologia proposta por Rufino et al. (2007). A partir do extrato obtido foram 

preparados três diluições diferentes em triplicata. Em ambiente escuro, transferiu-se uma 

alíquota de 30 μL de cada diluição do extrato para tubos de ensaio com 3,0 mL do radical 

ABTS e fez-se a homogeneização com auxílio de um agitador de tubos vortex. Realizou-se 
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após 6 minutos de mistura as leituras em comprimento de onda 734 nm em espectrofotômetro, 

o qual é calibrado com o álcool etílico. A partir das absorbâncias obtidas das diferentes 

diluições dos extratos, plotou-se a absorbância no eixo “Y” e a diluição (mg/L) no eixo “X”. 

Em seguida, determinou-se a equação da reta. Para calcular a atividade antioxidante 

substituiu-se na equação da reta a absorbância equivalente a 1000 μM do padrão trolox de 

acordo com a equação (7). O valor obtido para o termo x corresponde à diluição da amostra 

(mg.L) equivalente a 1000 μM de trolox de acordo com a equação (7). 

 

Absorbância correspondente a 1.000 µM de trolox    y = ax + b                                          (7) 

 

Onde: 

                       x=1000µM do trolox 

                       y= absorbância correspondente a 1000µM de trolox  

 

Diluição do extrato (mg.L) (y = ax + b)                                                                                (8) 

 

Onde: 

y = Absorbância correspondente a 1.000 μM de trolox  

x = Diluição da amostra (mg.L) equivalente a 1.000μM de trolox 

 

 

A partir do resultado encontrado para “x” na equação (8), dividiu-se por 1.000 para ter 

o valor em g. O resultado final de acordo com a equação (9) foi calculado pela divisão de 

1.000 (μM) pelo valor de X(g) e multiplicado por 1(g) para encontrar o valor final (Z) que é 

expresso em μM trolox. g
-1

 de produto. 

 

Cálculo final expresso em (μM trolox / g) (X(g) = x / 1.000       (Z = 1.000 / X(g).1 )          (9) 

 

4.2.7 Difração de Raios X 

 

A caracterização das amostras de farinha de frutas foi realizada em Difratômetro de 

Raios X (D2 Phaser Bruker) à temperatura ambiente. A fonte de raios X foi de radiação 

CuKα, operado a 30 kV de pressão elétrica e corrente elétrica de 10 mA. O ângulo de 
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varredura de 5º (geometria 2θ) e a taxa de velocidade de varredura de 4º.min
-1

. CPS refere-se 

a Contagem por segundo. As amostras foram codificadas em FF (Farinha de Fruta) seguidos 

de código 1 a 10 sendo 1: Açaí, 2: Ameixa, 3: Banana Verde, 4: Coco, 5: Laranja, 6: Limão, 

7: Maçã, 8: Mamão, 9: Maracujá e 10: Uva, seguidas da numeração correspondente ao lote. 

 

4.2.8 Caracterização Espectroscópica na Região de Absorção do Infravermelho por 

Transformada de Fourier (FT - IR) 

 

 Para detectar a presença de determinados grupos funcionais nas amostras de farinhas 

comerciais de frutas utilizou-se a técnica de espectroscopia FT-IR, a qual se baseia na 

Reflexão Total Atenuada (ATR) cujo método não requer preparo da amostra. Foram obtidos 

espectros de infravermelho na faixa de número de onda de 650 a 4000 cm
-1 

colocando-se cada 

amostra em contato com o cristal de ATR no espectrômetro Perkin Elmer modelo Frontier, 

acoplado com dispositivo universal ATR (sample acessory), módulo de transmitância, com 

número de varreduras 4 e resolução 4 cm
-1

. O software para interpretação dos dados foi 

Spectrum Analysis. 

 

4.2.9 Estudo Termoanalítico 

 

Para a obtenção das curvas termogravimétricas (TG) utilizou-se uma termoanalisador 

STA 6000 (Perkin Elmer). Uma massa da ordem de 10 mg para cada amostra de farinha foi 

colocada num cadinho de platina (com dimensões de 3 mm de altura e 5 mm de diâmetro).  

Aquecendo-se num intervalo de 50 a 600 
º
C conforme a razão de aquecimento de 10 

°
C. min

-1
 

e atmosfera de nitrogênio com fluxo de 20 mL.min
-1

. O software para interpretação dos dados 

foi TA Universal Analysis. 
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4.3 AVALIAÇÃO DA COR NOS DIFERENTES SISTEMAS DE REPRESENTAÇÃO DE 

CORES 

4.3.1 Cor Instrumental 

 

 A avaliação da cor instrumental foi realizada através do equipamento Colorímetro 

Minolta modelo CR-300/USA (iluminante D 65) (método 14-22 da AACC, 2000). O 

equipamento foi calibrado de acordo com o manual de instruções do fabricante (Manual de 

Instruções Colorímetro, 2007). Utilizaram-se cerca de 100,0 g de amostra previamente 

homogeneizada para a medição das coordenadas espaciais de cor pelo sistema CIELAB como 

L*, a*, b*, X, Y, Z e Cab, h
°
ab. O aparelho é composto por um canhão de leitura que em 

contato com a amostra transmite a leitura através de refletância para um processador de dados. 

 

4.3.2 Obtenção das imagens digitais e interpretação 

 

 A obtenção das imagens (Figura 7) foi realizada em cabine fechada de paredes escuras 

com fonte de luz constante a uma distância de 16 cm da amostra sem utilização de zoom e 

sem flash.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Sistema de aquisição das imagens das amostras selecionadas pelo presente estudo 

Fonte: De Paula Filho (2013). 

 

As amostras de farinha utilizadas para a obtenção de cor instrumental descritas no item 

4.3.1 foram utilizadas também para esta análise sendo novamente homogeneizadas e postas 

individualmente sobre um suporte com fundo negro constituindo-se de uma quantidade 
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suficiente para formar uma base geométrica de aproximadamente 5x5 centímetros (DE PAULA 

FILHO, 2013).  A aquisição da imagem foi realizada com câmara digital Samsung 6.0 Mega 

pixels, modelo S630 e a interpretação das imagens por software que está sob sigilo de patente 

desenvolvido especificamente para este tipo de amostra. 

Os canais CH, CS, CV1, CL, CU, CV2 e CZ foram selecionados para a construção da 

topologia da rede neural artificial (RNA). Esses canais foram selecionados pelos algoritmos 

“CfsSubsetEval” e “BestFirst”. A melhor topologia da rede neural artificial (RNA) foi 

construída de acordo com a melhor classificação para os 10 diferentes tipos de farinhas 

comerciais de frutas. Essas análises de aprendizado de máquina foram realizadas no software 

Weka 3.8 – Waikato Enrironment for Knowledge Analysis.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A qualidade de uma farinha é medida através de testes físicos, químicos e reológicos, 

que procuram prever o comportamento das mesmas nos processos de fabricação de produtos 

alimentícios e se corretamente interpretados, oferecem uma probabilidade muito grande de 

acerto. Através deles, pode-se também testar efeitos de mudanças na formulação e uso de 

aditivos (PARO e FERREIRA, 2009) 

As farinhas comerciais de frutas foram avaliadas quanto aos conteúdos de umidade, 

resíduo mineral fixo (RMF), proteínas, fibra alimentar, atividade de água (Aw), potencial 

hidrogênio iônico (pH) e vitamina C sendo os resultados apresentados na Tabela 1. 

 

 

Tabela 1 - Resultados dos parâmetros de umidade, resíduo mineral fixo, proteínas, fibras,  

Aw, pH e vitamina C das farinhas comerciais de frutas 

 

 

Nota: Os resultados são médias de triplicatas dos três lotes das farinhas comerciais de frutas, seguidos de desvio 

padrão. Valores na mesma coluna, seguidos de letras iguais não diferem entre si (p>0,05). [ANOVA e Teste de 

Tukey]. RMF:Residuo mineral fixo. AÇ:Açaí; AM: Ameixa; BV: Banana Verde; CO: Coco; LA: Laranja; LI: 

Limão; MA: Maçã; MM: Mamão; MR: Maracujá; UV: Uva. Para as farinhas comerciais de CO e MR n=2, para 

as demais n=3. 

 

 

 

 Parâmetros de Qualidade Nutricional  

Farinha 

de fruta 

Umidade 

(%) 

Aw Proteínas 

(%) 

Fibra 

(g.100g
-1

) 

RMF  

(%) 

pH Vit.C 

(mg.100g
-1

) 

AÇ 6,59±0,96 

d 

0,400±0,04 

abcd 

4,56±0,80   

bc 

4,90±0,30 

bc 

4,86±0,58 

cde 

3,70±0,77 

cd 

0,061± 0,010 

abcd 

AM 8,67±1,30 

bc 

0,367±0,03 

abd 

2,93±0,33 

de 

4,00±0,71 

b  

2,66±0,82 

de 

4,21±0,14 

bcd 

0,017±0,010 

def 

BV 6,72±1,74 

cd 

0,320±0,12   

d 

3,88±1,10 

cd 

4,50±0,62 

b 

4,20±0,79 

b 

5,71±0,12 

a 

0,017±0,030 

cdef 

CO 3,79±0,01 

e 

0,460±0,04 

a 

1,90±0,45 

ef 

9,40±1,98 

a 

2,88±0,15 

cde 

6,40±0,14 

a 

0,007±0,007 

e 

LA 8,64± 2,24 

b 

0,433±0,03 

ab 

2,99±0,57 

de 

7,63±0,81  

a 

3,29±0,19 

cde 

4,07±0,15 

cd 

0,045±0,007 

a 

LI 9,68 ±1,55 

b 

0,440±0,08 

ab 

3,87±2,19 

cd 

2,39±0,1 

cd 

4,03±0,31 

bcd 

3,04±0,07 

e 

0,032±0,010 

abc 

MA 8,92±1,10 

b 

0,370±0,06 

bcd 

1,59± 0,09 

f 

3.20±0,20 

bcd 

1,93±0,81 

e 

4,44±0,12 

b 

0,002±0,010   

f 

MM 12,24±0,30 

a 

0,410±0,06 

abc 

5,33±0,77 

ab 

3,23±0,25 

bcd 

5,09±0,26 

ab 

4,36±0,35 

bc 

0,038±0,007 

ab 

MR 5,65±0,21 

de 

0,329± 0,04 

cd 

6,59±0,86 

a 

2,80±0,85 

bcd 

6,53±0,14 

a 

4,54±0,19 

b 

0,033±0,005 

abcd 

UV  5,05 ±1,83 

de 

0,430±0,06 

ab 

4,68±0,21 

bc 

2,03±0,25d 4,34±1,39 

b 

3,84± 0,35 

de 

0,028±0,008 

bcde 
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5.1 PARÂMETROS FÍSICO QUÍMICOS PARA A QUALIDADE NUTRICIONAL  

 

5.1.1 Atividade de água e Teor de Umidade correlacionado com Análise Termogravimétrica 

 

Os parâmetros físico-químicos encontrados nessa pesquisa não foram comparados 

com a legislação específica para padrão de identidade e qualidade para farinhas de frutas pois 

não há legislação pertinente no Brasil. Por outro lado, tomou-se como referência a farinha de 

trigo. 

A atividade de água também influencia sobre a vida útil do produto em que valores 

próximos a 1 elevam as alterações químicas, físicas e microbiológicas ou enzimáticas, 

levando a deterioração da qualidade do produto e a sua inaceitabilidade, portanto, o controle 

da temperatura, umidade e atividade de água são fatores essenciais na preservação da 

qualidade do produto (SARANTOPOULOS et al., 2001).  

A atividade de água é uma das propriedades mais importantes para o processamento, 

conservação e armazenamento de alimentos. Os valores de atividade de água resultantes para 

as amostras foram menores que 0,500, permitindo afirmar que as mesmas apresentavam 

estabilidade microbiológica (JAY, 2005).  

A atividade de água (Aw) observada de modo geral é baixa, visto que para a obtenção 

das farinhas de frutas ocorre o processo de secagem fato que reduz o risco de crescimento 

microbiano contribuindo para a conservação do produto, e, prolongando a possibilidade de 

uso. O maior valor observado foi 0,460±0,04 para a farinha comercial de coco a qual não 

difere estatisticamente das farinhas comerciais de fruta de açaí, ameixa, laranja, limão, 

mamão e uva. O menor valor de atividade de água foi observado para a farinha comercial de 

banana verde, porém, não difere estatisticamente das farinhas de frutas de açaí, ameixa, maçã 

e maracujá. 

Houve variação no conteúdo de umidade resultante para as farinhas comerciais de 

frutas de 3,79 % ± 0,01 (CO) a 12,40 % ± 0,30 (MM). A variação no conteúdo de umidade 

está relacionado com as características particulares de cada fruta e as condições de secagem. 

  A legislação brasileira de acordo com RDC Nº 263, de 22 de setembro de 2005, não 

prevê especificamente o conteúdo de umidade para farinhas comerciais de frutas. Assim, 

tomando-se como base o conteúdo de umidade acordada para farinha de trigo todas as 

amostras analisadas ficaram dentro do parâmetro definido como no máximo 13 % de umidade 

(ANVISA, 2005). 
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No método termogravimétrico, as percentagens de umidade foram determinadas para 

cada amostra, com os valores percentuais extraídos diretamente das curvas 

termogravimétricas (Figura 12). O teor de umidade foi obtido a partir da primeira etapa de 

perda de massa melhor visualizada pela curva DTG entre 50 e 150 °C. Esses dados são 

apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Teores de umidade obtidas através da análise das curvas de DTG para as farinhas 

comerciais de frutas 
Farinha comercial  

de fruta 

 

Umidade (g/100g) * 

105 
°
C 

Método Clássico 

Umidade Estimada por DTG 

(g/100g), (n=1) 

Método Termogravimétrico 

AÇ 6,59 d 5,97 

AM 8,67 bc 8,88 

BV 6,72 cd 6,59 

CO 3,79 e 3,25 

LA 8,64 b 5,98 

LI 9,68 b 5,76 

MA 8,92 b 7,80 

MM 12,24 a 9,81 

MR 5,65 de NR 

UV 5,05 de 4,72 

Nota: AÇ:Açaí; AM: Ameixa; BV: Banana Verde; CO: Coco; LA: Laranja; LI: Limão; MA: Maçã; MM: 

Mamão; MR: Maracujá; UV: Uva. NR: não realizada. *Para as farinhas comerciais de CO e MR n=2, para as 

demais n=3. 

 

Os resultados demonstraram que os teores de umidade determinados pelo método de 

secagem em estufa (método clássico) mostraram-se satisfatórios em relação aos determinados 

pela termogravimetria, exceto para LA, LI e MM. Melhores resultados podem ocorrer através 

de um estudo realizado a partir de três ensaios distintos para cada amostra.  Fernandes e 

Araújo (2007) também evidenciaram o mesmo comportamento para farinha de milho e trigo.  

Porém, devemos ressaltar que a metodologia de secagem em estufa faz uso de temperatura e 

tempo constantes (3 horas, 105 
°
C), é de baixo custo e é a recomendada pela legislação como 

método oficial. Por outro lado, o uso da termogravimetria tem a vantagem de utilizar pequena 

quantidade de amostra. 

 Para todos os tipos de farinha de trigo a legislação regulamenta o teor de umidade 

máxima de 13 %, neste estudo ambos os métodos apresentaram porcentagem dentro do 

estabelecido pela legislação em vigor. 
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5.2 TEOR DE RESÍDUO MINERAL FIXO CORRELACIONADO COM LUMINOSIDADE 

(L*)  

 

O teor de RMF ou cinzas determina a quantidade de sais minerais (resíduo inorgânico) 

que é obtido após incineração ou calcinação da amostra. O teor de cinzas influirá na eficiência 

de extração, e é um parâmetro que pode indicar adulteração como sujeira e areia sendo útil na 

verificação do valor nutricional para alguns alimentos (CECCHI, 2003). 

Com relação ao conteúdo de resíduo mineral fixo (cinzas) evidenciado neste estudo 

pôde-se observar que o menor valor ocorreu para a farinha comercial de maçã (1,93 % ± 0,8)  

e o valor máximo de 6,53 % ± 0,14  resultou para farinha comercial de maracujá. Esta 

variação é proveniente da diferença existente entre as farinhas comerciais de frutas, ou, de 

alguma interação entre os constituintes da amostra cuja composição depende da fruta original 

(Tabela 1). 

A cor de uma farinha irá depender do seu teor de pigmentos naturais, de proteínas, de 

fibras e da presença de impurezas. O atributo de cor (Tabela 3) é muito importante para o 

consumidor, porém, no caso das amostras selecionadas para este estudo detectou-se uma 

diferença visual bem definida para cada tipo de farinha de fruta. 

 

Tabela 3 - Resumo da análise da regressão entre os valores resultantes de cinzas e 

luminosidade (L*) obtida por colorímetro instrumental 

Farinha 

comercial 

de fruta  

Luminosidade (L*) 

Colorímetro instrumental 

 Equação da reta 

(Y= L*; X= teor de cinzas) 

Coeficiente de Correlação 

Linear (R
2
) (%) 

AÇ 39,41 y = 1,0181x + 0,8011 90,98 

AM 49,05 y = 0,9925x + 0,0267 100,00 

BV 71,88 y = 1,0082x + 0,1413 99,98 

CO 56,16 y = 0,9742x + 0,0685 100,00 

LA 73,78 y = 1,0629x + 0,0807 100,00 

LI 66,11 y = 19,6460x – 48,5410 60,90 

MA 56,16 y = 1,0225x – 0,1358 100,00 

MM 53,01 y = 11,2120x – 19,4350 57,60 

MR 70,80 y = 1,0032x  + 0,0802 100,00 

UV  40,28 y = 0,9959x  + 0,1222 99,99 

Nota: AÇ:Açaí; AM: Ameixa; BV: Banana Verde; CO: Coco; LA: Laranja; LI: Limão; MA: Maçã; MM: 

Mamão; MR: Maracujá; UV: Uva. Para as farinhas comerciais de CO e MR n=2, para as demais n=3. 

 

Por outro lado, a relação do teor de cinzas com a luminosidade (L*) pode indicar uma 

especificação, pois se busca um processo de obtenção padronizado e constante já que não há 

parâmetros para farinhas comerciais de frutas. A análise da correlação existente entre o teor 

de cinzas e luminosidade (Tabela 3) apontou valores representativos satisfatórios para a 
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farinha comercial de limão e maracujá (57,60 % < R
2 

< 100,00 %) enquanto que para as 

demais indicou uma forte correlação entre os teores de cinzas e valores de luminosidade (L*).  

Os resultados confirmaram que o teor de cinzas está diretamente ligado a cor da farinha de 

frutas e, este fato também foi verificado para a farinha de trigo (PARO e FERREIRA, 2009).  

  

5.3 TEOR DE CINZAS CORRELACIONADO COM FIBRA ALIMENTAR 

 

O conteúdo de fibra alimentar foi observado em maior relevância na farinha comercial 

de coco, que não difere estaticamente do conteúdo observado na farinha comercial de laranja. 

O menor conteúdo de fibra alimentar foi observado na farinha comercial de limão com valor 

de 2,39 ± 0,1 g.100 g
-1

. 

A correlação existente entre o teor de cinzas e fibras (Tabela 4) não apontou valores 

representativos para a farinha comercial de limão e maracujá (R
2 

< 40 %) indicando alta 

dispersão dos dados. Para as demais farinhas de frutas, mesmo as amostras sendo coletadas 

em diferentes períodos e para lotes de mesmo tipo de fruta, houve uma correlação muito 

positiva, com valores de R
2
 maiores que 55 %, demonstrando que as amostras são mais 

homogêneas com baixa dispersão dos dados. 

 

Tabela 4 - Resumo da análise da regressão entre os conteúdos resultantes de cinzas e fibras 
Farinha Comercial de fruta  Equação da reta 

(Y= teor de fibras; X= teor de cinzas) 

Coeficiente de Correlação Linear   

(R
2
)   (%) 

AÇ y =  0,2357x + 3,8714 90,98 

AM y =  0,6680x + 0,6420 87,40 

BV y =  0,8900x + 0,5330 56,93 

CO y =  2,3271x + 3,0329 59,93 

LA y =  1,1060x + 0,2740 69,41 

LI y = -0,3550x + 4,7950 26,41 

MA y =  0,4890x + 0,6060 98,06 

MM y = -0,4700x + 6,2600 39,32 

MR y = -0,9486x + 8,8914 57,14 

UV  y = -1,1700x + 7,6220 72,66 

Nota: AÇ:Açaí; AM: Ameixa; BV: Banana Verde; CO: Coco; LA: Laranja; LI: Limão; MA: Maçã; MM: 

Mamão; MR: Maracujá; UV: Uva. Para as farinhas comerciais de CO e MR n=2, para as demais n=3. 

 

A farinha de banana verde é rica em fibra alimentar insolúvel e amido resistente 

(FREITAS, 2000), composto de origem vegetal resistente à hidrólise enzimática, à digestão e 

à absorção no intestino delgado. Dessa forma, essa fração compartilha muitas das 

características e benefícios atribuídos à fibra alimentar no organismo humano. Freitas (2000) 
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e Machado et al. (2013) apresentaram em suas pesquisas o potencial da banana verde em 

decorrência do seu elevado teor de fibra alimentar à saúde. 

Encontramos neste estudo uma quantidade de fibras que variou de 2,03 (UV) a 9,40 %  

(CO), cujos teores foram todos superiores aos encontrados por Borges et al. (2009) em farinha 

de banana verde cv. Prata (1,01 g.100g
-1

) e Fernandes et al. (2008) em farinha de casca de 

batata (1,62 g.100g
-1

). São ainda superiores ao teor de fibra em farinha de tapioca (0,31 

g.100g
-1

) e ao conteúdo médio (1,85 g.100g
-1

) encontrado para várias farinhas de mandioca 

analisadas por Dias e Leonel (2005). 

 

5.4 CONTEÚDO MINERAL  

 

 A produção de farinhas apresenta grande variabilidade para a indústria de alimentos, 

principalmente em produtos de panificação, produtos dietéticos e alimentos infantis, por 

serem rica fonte de amido e sais minerais (CARVALHO, 2000). 

Os minerais cálcio e o ferro são dois elementos minerais participantes mais conhecidos 

do grupo dos sais minerais. O corpo humano é composto por 4 a 5 % de minerais, sendo que o 

cálcio responde por metade desse valor, com destaque para sua função estrutural além das 

outras funções corporais. Já o ferro está envolvido em diversas atividades importantes para o 

organismo, entre elas, o transporte de oxigênio para todas as células. Os demais minerais são 

igualmente indispensáveis para manter o bom funcionamento do organismo (FOOD 

INGREDIENTS BRASIL, 2008). É também necessário para o funcionamento adequado do 

sistema nervoso e imunológico, contração muscular, coagulação sanguínea e pressão arterial. 

Esta análise vem reforçar que o valor nutritivo, previne ou corrige deficiências de um 

ou vários nutrientes (ANVISA, 2005) para as farinhas comerciais de frutas. 

 Na Tabela 5 são apresentados os resultados obtidos por espectroscopia de absorção 

atômica para a determinação dos elementos minerais individuais nas amostras de farinhas 

comerciais de frutas. As farinhas comerciais de frutas foram avaliadas quanto aos 

macrominerais como P (Fósforo), K (Potássio), Na (sódio), Ca (Cálcio), Mg (Magnésio), e os 

microminerais como Cu (Cobre), Fe (Ferro), Zn (Zinco), Mn (Manganês), Co (Cobalto), e os 

altamente tóxicos Cd (Cádmio), Cr (Cromo), Pb (Chumbo), sendo que os quatro últimos 

foram encontrados com limite de concentração inferior ao limite de detecção de método 

(0,005 mg.100 g
-1

).  
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Tabela 5 - Resultados da determinação de minerais das farinhas comerciais de frutas 

 MINERAIS (mg.100 g-1) 

Far. Com.de 

Fruta 

 

Cu 

 

Fe 

 

Zn 

 

Mn 

 

Na 

 

K 

 

Ca 

 

Mg 

 

P 

AÇ 0,17 ± 0,05b 0,65 ± 0,27c 0,98 ± 0,10bc 3,91 ± 2,01 a 22,25 ± 7,72b 217,65 ± 34,42c 59,53 ± 17,15c 33,04 ± 7,14de 11,13 ± 3,53b 

 

AM 0,34 ± 0,07 b 3,02 ± 0,26c 0,61 ± 0,04 c 0,44 ± 0,01c 16,00 ± 8,68b 341,79 ± 78,86bc 51,86 ± 8,06c 36,12 ± 3,16de 11,22 ± 3,47b 

 

BV 0,27 ± 0,02b 9,79 ± 4,78ab 1,03 ± 0,33bc 2,22 ± 0,87abc 87,11 ± 2,56a 670,98 ± 292,43ab 51,86 ± 48,09b 36,12 ± 8,04bc 11,22 ± 16,09b 

 
CO 1,30 ± 0,47b 3,19 ± 0,32 bc 2,67 ± 0,62a 4,03 ± 0,82ab 30,30 ± 11,19 b 495,94 ± 111,69bc 28,36 ± 18,53c 20,43 ± 13,08e 15,40 ± 1,98b 

 

LA 0,20 ± 0,01b 3,54 ± 0,38c 0,40 ± 0,09c 0,30 ± 0,03 c 87,65 ± 2,93a 543,83 ± 70,57bc 412,81 ± 86,12 a 189,84 ± 16,09 a 9,83 ± 6,10b 
 

LI 0,21 ± 0,09b 1,79 ± 1,13c 0,60 ± 0,12c 0,50 ± 0,09c 15,97 ± 8,81b 410,29 ± 139,26bc 198,16 ± 22,83b 139,15 ± 27,64ab 22,33 ± 6,03b 

 
MA 0,31 ± 0,10b 5,50 ± 1,47abc 0,52 ± 0,02c 1,40 ± 0,34abc 33,69 ± 4,32b 506,03 ± 133,74bc 132,46 ± 28,41bc 88,09 ± 20,02c 19,91 ± 3,48b 

 

MM 0,55 ± 0,03b 5,37 ± 0,87abc 0,88 ± 0,20bc 0,88 ± 0,04 bc 18,64 ± 5,50b 952,11 ± 35,21a 107,72 ± 36,88bc 96,08 ± 17,33 bc 21,60 ± 3,98b 
 

MR 0,29 ± 0,04b 6,04 ± 2,42 abc 0,86 ± 0,01bc 3,23 ± 2,57abc 41,79 ± 36,40b 725,59 ± 150,75ab 127,84 ± 48,21bc 86,09 ± 29,57bcd 4,14 ± 0,21b 

 
UV 3,98 ± 1,07 a 10,96 ± 3,08 a 1,72 ± 0,62 b 2,39 ± 0,27abc 8,72 ± 3,28 b 567,39 ± 134,28 abc 136,54 ± 16,20 bc 122,01 ± 18,05 bc 107,06 ± 51,55a 

 

IDR 0,90 14 7 2,3 NE NE 1000 260 700 

Nota: Os resultados são médias de triplicatas dos três lotes das farinhas comerciais de frutas, seguidos de desvio padrão. Valores na mesma coluna, seguidos de letras iguais 

não diferem entre si (p>0,05). [ANOVA e Teste de Tukey]. AÇ:Açaí; AM: Ameixa; BV: Banana Verde; CO: Coco; LA: Laranja; LI: Limão; MA: Maçã; MM: Mamão; MR: 

Maracujá; UV: Uva. Para as farinhas comerciais de CO e MR n=2, para as demais n=3. IDR: Ingestão diária recomendada, em mg/Dia (adulto). NE: não estabelecido pela 

RDC 269, de 22 de setembro de 2005.
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A farinha comercial de uva apresentou maior teor de cobre (3,98 mg.100 g
-1

), seguido 

pela CO (1,30 mg.100 g
-1

) e MM (0,55 mg.100 g
-1

). Estes valores são superiores aos relatados 

por Medina et al. (1985) para banana madura seca (0,39 a 0,66 mg.100 g
-1

). E, é ainda 

superior, quando comparamos o conteúdo de cobre para UV com farinha de BV cv. Prata 

(1,65 mg.100 g
-1

) registrado por Borges et al. (2009). De acordo com a Tabela de Composição 

de Alimentos (TACO, 2011) as farinhas de centeio, trigo, milho, rosca apresentam teores de 

cobre inferiores a 0,60 mg.100 g
-1

 mas não se encontram resultados para farinhas comerciais 

de frutas. Embora a farinha de uva não seja fonte de cobre é provável que este elemento possa 

ter origem através de alguma contaminação proveniente por exemplo do solo (GIANEZINI, 

2012). Por outro lado, convém ainda ressaltar que níveis elevados de cobre são tóxicos e 

podem comprometer à saúde. 

A determinação de ferro leva a considerar a importância na prevenção da anemia 

ferropriva (BRASIL, 2005) e outras consequências fisiológicas como insuficiência no 

transporte de oxigênio causando prejuízos no desenvolvimento intelectual e comportamental 

(BOEN et al., 2007). 

A análise do mineral ferro apresentou resultados variando de 0,65 (AÇ) a 10,96 

mg.100 g
-1 

(UV), não diferindo estatisticamente (p>0,05) das farinhas comerciais de frutas de 

MR, MM, MA e BV. Estes valores quando comparados à IDR a qual recomenda para um 

adulto 14 mg/d corresponde a 4,64 e 78,28 %, respectivamente, do indicado deste mineral. 

A farinha comercial de coco também apresentou em maior quantidade zinco (2,67 

mg.100 g
-1

) e a menor quantidade foi encontrada na farinha comercial de laranja (0,40 mg.100 

g
-1

). O zinco é importante nas funções bioquímicas onde participa como componente de várias 

enzimas. 

A literatura indica uma proporção entre a concentração de ferro e zinco em torno de 

4:1 (Fe:Zn) como sendo desfavorável para o aproveitamento do zinco, indicando, portanto 

que, o ferro pode comprometer a biodisponibilidade do zinco no organismo humano 

(PEDROSA, COZZOLINO, 1993; LOBO, TRAMONTE, 2004) evidenciada por uma 

similaridade química existente entre eles (SOLOMONS; GRAHAM, 2009). Neste trabalho, a 

proporção encontrada em todas as amostras de farinhas comerciais de frutas coloca como as 

farinhas de AÇ, CO, LI e MM como favoráveis ao aproveitamento de zinco. 

O mineral manganês nas amostras de farinha comercial de fruta analisadas esteve em 

maior quantidade em AÇ (3,91 mg.100 g
-1

) não diferindo estatisticamente das farinhas 

comerciais de CO, MA, MR e UV. O menor conteúdo deste mineral foi observado na farinha 
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comercial de ameixa (0,44 mg.100g
-1

). O elemento manganês não está presente naturalmente 

na fruta, assim, este é resultado de contaminação do processo onde se usam ligas de Al e Cu. 

Para o zinco e manganês os valores recomendáveis pela IDR são menores, 7 e 2,3 

mg/dia, respectivamente (BRASIL, 2005).  

O conteúdo de sódio foi observado com maior prevalência nas farinhas comerciais de 

LA (87,65 mg.100 g
-1

) e BV (87,11 mg.100 g
-1

), sendo que o menor conteúdo foi observado 

para LI (15,97 mg.100 g
-1

). Considerando os teores de fósforo a farinha comercial de uva 

resultou com maior valor (107,06 mg.100 g
-1

) seguidas por LI, MM, MA e CO sendo que 

estas não diferiram estatisticamente das demais (AÇ, AM, BV, LA e MR) cujos teores foram 

inferiores a 12 mg.100 g
-1

. Para o fósforo a recomendação diária é de 700 mg/dia (BRASIL, 

2005).   

O elemento mineral cálcio foi encontrado em maior quantidade na farinha comercial 

de laranja (412,81 mg.100 g
-1

) e em menor quantidade na farinha de coco (28,36 mg.100 g
-1

). 

Borges et al. (2009) encontraram um conteúdo médio de cálcio para farinha de banana 

verde cv. Prata de 130 mg.100 g
-1

 cujos valores foram superiores aos registrados neste 

trabalho para BV. Assim, consideramos rica fonte de cálcio em ordem decrescente de teores 

de cálcio as farinhas comerciais de LA, LI, UV, MA, MR e MM e devido aos altos valores de 

cálcio constatados indicamos o seu uso no enriquecimento de alimentos pobres neste mineral. 

 De acordo com a RDC n
0
 269 da ANVISA (BRASIL, 2005), as ingestões diárias 

recomendadas (IDR) para cálcio são 1000 mg/dia para uma pessoa adulta, 700 mg para 

crianças de 1 a 10 anos e, 1200 mg para gestantes. As farinhas comercias de LA, LI, UV, MA, 

MR e MM, representam 41,28, 19,82, 12,01, 13,25, 12,78 e 10,77 % da IDR, 

respectivamente. 

A quantidade de magnésio encontrada neste trabalho para BV (36,12 mg.100 g
-1

) foi 

próxima ao registrado por Medina et al (1985) que relataram para farinha de banana madura 

25 a 35 mg.100 g
-1

. Para o magnésio a IDR aponta 260 mg/d (BRASIL, 2005).  

Todas as amostras de farinhas comerciais de frutas também são fonte ricas de potássio 

(217,65 mg.100 g
-1

 < K< 952,11 mg.100 g
-1

). O mineral potássio foi encontrado em maior 

quantidade na farinha comercial de mamão (952,11 mg.100 g
-1

) e em menor quantidade em 

AÇ (217,65 mg.100 g
-1

).  Este comportamento corrobora com Sena et al. (2013) quando 

evidenciaram para farinhas de resíduos de frutas tais como goiaba vermelha, goiaba branca, 

manga, caju e cajá maior concentração de potássio com destaque para a goiaba vermelha com 

488,92 mg.100 g
-1 

correspondendo a 32 % da IDR (BRASIL, 2005) e é quatro vezes maior 
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que o da goiaba branca (112,63 mg.100 g
-1

). Em outro estudo realizado em pós de resíduos de 

goiaba continham 555,36 mg de K.100 g
-1

 ± 1,02 (UCHOA et al., 2008). 

Souza et al. (2013) avaliaram a composição de minerais em farinha mista de albedo de 

maracujá e arroz e encontraram para os minerais potássio e fósforo foram encontrados em 

maior quantidade, variando de 146,86 a 411,87 e 121,36 a 130,03 mg.100g
-1

, 

respectivamente. 

Reis (2013) avaliou a influência da extração sequencial de Cu, Fe, Mn, Mg e Zn em 

farinhas de resíduo de frutas e hortaliças em dois lotes distintos, observando diferença 

significativa entre os lotes. Ao quantificar o teor de minerais (Fe, Zn, Cu e Mn) em resíduos 

obtidos na produção de polpa de goiaba, cajá, caju e manga obteve destaque o conteúdo de 

Ferro (8,97 mg.100 g
-1

) no resíduo de polpa de goiaba branca.  

Na Figura 8, o gráfico dos scores de CP1 x CP2 para os minerais analisados nas 

farinhas comerciais de frutas demonstraram que as farinhas comerciais de uva, laranja e 

banana verde diferem das demais farinhas analisadas. A farinha comercial de uva diferenciou-

se das demais, por possuir os maiores conteúdos dos minerais cobre, ferro e fósforo. Já as 

farinhas comerciais de laranja e banana verde possuem maiores quantidades dos minerais 

cálcio e sódio. 

 

 

Figura 8 - Mapa perceptual dos escores canônicos das farinhas comerciais de frutas em relação às funções 

discriminantes 1 e 2 

Fonte: O autor (2016). 

NOTA: AÇ: Açaí; AM: Ameixa; BV: Banana Verde; CO: Coco; LA: Laranja; LI: Limão; MA: Maçã; 

MM: Mamão; MR: Maracujá; UV: Uva. 
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Os metais mais importantes que caracterizam as farinhas comerciais de frutas foram o 

Cu, Mg, Na, Mn e Fe. Os outros metais, K, Zn e Ca contribuíram em menor escala para se 

determinar o padrão deste tipo de matriz alimentícia. 

A farinha comercial de uva diferenciou-se das demais, por possuir os maiores 

conteúdos dos minerais cobre, ferro e fósforo. Já as farinhas comerciais de laranja e banana 

verde possuem maiores quantidades dos minerais cálcio e sódio. 

 

5.5 AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DAS FARINHAS COMERCIAIS DE FRUTAS: 

OUTROS PARÂMETROS ANALÍTICOS 

 

Em análise de alimentos, é de suma importância a determinação de um componente 

específico do alimento como é o caso da determinação do pH.  O potencial hidrogeniônico 

(pH) é uma medida importante para as determinações de deterioração do alimento como 

crescimento de microrganismos, atividade das enzimas, retenção de sabor e odor de produtos, 

e escolha de embalagem (CECCHI, 2003). Tal informação pode ter diferentes finalidades, 

como: avaliação nutricional de um produto; controle de qualidade do alimento; 

desenvolvimento de novos produtos e a monitoração da legislação. 

O potencial hidrogênio iônico (pH) também é uma das maneiras para se determinar a 

acidez, a qual se relaciona diretamente com as frutas que deram origem as farinhas das 

mesmas. O menor valor de pH observado foi na farinha comercial de limão (3,84±0,07) 

enquanto que o maior valor observado foi na farinha comercial de coco (6,4±0,14). 

Castilho et al (2014) encontrou para farinha de banana verde cv maçã e prata pH igual 

a 6,11 e 6,24, respectivamente, superiores ao nosso estudo (pH=5,71). Amorim et al. (2012) 

encontraram para farinha de semente de abóbora pH igual a 6,22. Para farinhas de pedúnculo 

de caju e casca de maracujá encontraram pH de 4,15 e 3,77, respectivamente (ALCANTARA 

et al., 2012). E, nesse caso, foi inferior ao obtido para MR neste estudo. 

Neste trabalho, verificou-se que o pH situou-se na faixa de 3,50 a 6,50, demonstrando 

que essas farinhas enquadraram-se na faixa de pH (2,0 e 8,5) em que os mofos e leveduras se 

multiplicam com facilidade. Valores menores de pH podem indicar concentração de ácidos 

durante um processo de secagem, como é o caso de obtenção de farinhas de frutas 

(ALCANTARA et al., 2012).  

Neste estudo também foi observado grande variabilidade na composição centesimal, 

mas se trata de diferentes tipos de farinhas comerciais de frutas. Por outro lado, quando se 
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compara determinados constituintes observa-se diferenças. A percentagem de proteínas 

presentes sejam elas solúveis (albuminas e globulinas) ou insolúveis (gliadina e glutenina) em 

farinha comercial de frutas resultante neste estudo variou na faixa de 1,59 ± 0,09 (MA) a 6,59 

± 0,86 % (MR).  

Teores maiores de proteínas foram caracterizados por Castilho et al. (2014), para 

farinha da casca de banana verde desenvolvida das cultivares maçã e prata obtendo 9,97 e 

7,10 %, respectivamente. Silva et al. (2015) relataram que a composição química média das 

cultivares de farinha de banana verde apresentaram 3,20 % de proteína bruta. Souza et al. 

(2008) objetivaram o estudo da farinha da casca de maracujá, e em sua composição 

centesimal, o conteúdo de proteínas foi igual a 11,76 % ± 1,17. 

De um modo geral a farinha de trigo exibe um teor de proteínas entre 8 a 16 % 

(SCHEUER et al., 2011) e estes parâmetros são superiores quando comparados aos teores 

obtidos neste estudo, indicando que quantidades diferentes influem na qualidade nutricional 

final das mesmas. Por outro lado, ainda é grande a aplicabilidade destas farinhas na pesquisa e 

desenvolvimento de novos produtos sendo por exemplo usados como ingredientes ou agentes 

de fortificação na área de panificação. E, isto vem como proposta de implementação de uma 

dieta alternativa com foco na saúde e nutrição. 

Segundo Vernaza et al. (2011), a farinha de banana verde encontra ampla aplicação na 

indústria de alimentos, principalmente produtos de panificação, produtos dietéticos e 

alimentos destinados ao público infantil. Além dos benefícios nutricionais, a produção de 

farinha de banana verde contribui para a redução das perdas pós colheita, aumenta o tempo de 

vida útil e na agregação de valor à fruta. 

Os resultados obtidos por Gonçalves e Leão (2013) para iogurte adicionado de farinha 

de casca de maracujá, uva e bagaço de maçã, demonstraram pH de 4,20, 4,54 e 4,60 

respectivamente. Resultados de umidade de 7,20, 6,98 e 8,20 %(farinha da casca de maracujá, 

farinha da casca de uva e farinha do bagaço de maçã). Para o parâmetro do conteúdo de cinzas 

obteve valores 1,80 (farinha do bagaço de maçã), 3,20 (farinha da casca de uva) e 7,80 % 

(farinha da casca do maracujá). E o conteúdo de fibras observadas foi de 18,52 (farinha da 

casca de uva), 35,0 (farinha da casca do maracujá) e 39,0 (farinha da casca do bagaço de 

maçã). 

Azevedo et al. (2015) elaborou biscoitos tipo cookies utilizando diferentes 

concentrações de farinha de açaí (22,23, 17,78 e 13,34 %) objetivando avaliar as 
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características físico-químicas. A média de três formulações para os parâmetros umidade, 

cinzas, pH foram de 11,27 % ± 4,15, 1,48 % ± 0,03 e, 6,84 % ± 0,25, respectivamente.  

Pires et al. (2014) estudando os parâmetros de secagem da banana Pacovan e 

caracterização físico química da farinha de banana verde, obteve para a análise de umidade, 

proteína e fibra bruta valores de 11,4 % ± 0,35, 0,45 % ± 0,27, 1,04 % ± 0,06, 

respectivamente. Estes valores são inferiores aos encontrados neste estudo para BV. 

Em seu estudo Silva et al. (2015) relatou que a composição química média das 

cultivares de farinha de banana verde apresentaram 3,2 % de proteína bruta, 1,3 % de lipídeos, 

3,7 % de cinzas, 8,9 % de fibra em detergente neutro e 3,8 % fibra em detergente ácido. Por 

outro lado, Mota et al. (2000) observaram que o tipo da cultivar influenciou nas propriedades 

químicas, sendo que os parâmetros analisados apresentaram os seguintes resultados: 4-6 % de 

umidade, 0,3-0,8 % de lipídeos, 2,6-3,5 % de cinzas e fibra total 6-15,5 %. Ninsung et al. 

(2007), relataram que para farinhas de banana verde de três cultivares destacaram que a 

farinha da cultivar “Kluai Khai” apresentou o maior teor de proteínas, lipídeos e cinzas. Além 

da cultivar, o tipo de técnica e as condições utilizadas na obtenção também afetam a 

composição centesimal, características físico químicas, propriedades funcionais e reológicas 

da farinha de banana verde. Pacheco-Delahaye et al. (2008) constataram que os diferentes 

métodos de desidratação estudados afetaram significativamente a composição centesimal e as 

propriedades funcionais e reológicas das diferentes farinhas obtidas. 

 Souza et al. (2008) objetivaram o estudo da farinha da casca de maracujá, sua 

composição centesimal, conteúdo de fibras e propriedades funcionais tecnológicas obtendo 

resultados dos parâmetros umidade (6,09 % ± 0,37) cinzas (8,66 % ± 0,53) proteínas (11,76 % 

± 1,17) e conteúdo de fibra alimentar – Metodologia gravimétrica não enzimática (66,37 % ± 

0,71). 

 

5.6 TEOR DE VITAMINA C CORRELACIONADO COM COORDENADAS DE COR 

 

Quanto ao conteúdo de vitamina C, o menor valor observado foi para a farinha de 

maçã (0,002 ± 0,01 mg.100g
-1

) e o maior valor observado foi para a farinha de fruta de açaí 

(0,061 ± 0,01 mg.100g
-1

) (Figura 9). 

Os resultados obtidos para este constituinte é inferior a farinha de resíduos de laranja 

(CLEMENTE et al., 2012), resíduo de banana verde (BORGES et al., 2009), farinha de cascas 



    56 

  

 
 

de maracujazeiros (PITA, 2012) entre outros estudos (PEREIRA et al. 2013; MARQUES et 

al., 2012).  

O baixo conteúdo de vitamina C observado nas farinhas comerciais de frutas pode ser 

causado pelo processamento e por tratamento térmico as quais são submetidas as frutas para 

obtenção das farinhas. Outro ponto que pode justificar estes resultados está nas condições de 

embalagem e armazenamento das farinhas nos pontos comerciais de venda, visto que, as 

mesmas não são protegidas da ação da luz, mas em frascos ou embalagens plásticas 

transparentes expostas à luz e ao manuseio intermitente do vendedor. Este fato não é o ideal, e 

é possível também ocorrer um armazenamento inadequado durante análise. 

 

 

Figura 9 - Conteúdo total de vitamina C resultante para as amostras de farinhas comerciais de frutas 

Fonte: O autor (2016). 

Nota: AÇ:Açaí; AM: Ameixa; BV: Banana Verde; CO: Coco; LA: Laranja; LI: Limão; MA: Maçã; MM: 

Mamão; MR: Maracujá; UV: Uva. 

 

 

Para as diferentes espécies de farinhas comerciais de frutas deste trabalho a 

concentração de vitamina C encontrada foi plotada com a coordenada de cor luminosidade 

(L*), e observou-se que os valores de L* diminuem linearmente com o aumento do teor de 

vitamina C para uma dada farinha de fruta, porém, refletem elevados valores de R
2 

(Tabela 6).  
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Tabela 6 - Resumo da análise da regressão entre os conteúdos resultantes de vitamina C e 

Luminosidade (L*) 

Farinha Comercial de fruta Equação da reta 

(Y= teor de vitamina C; X= L*) 

Coeficiente de Correlação Linear 

(R
2
) (%) 

AÇ y = -7,1543x + 51,913 91,04 

AM y = -12,293x + 67,557 72,84 

BV y = -18,489x + 100,66 77,23 

CO y = -16,988x + 79,049 91,41 

LA y = -19,04x + 103,550 77,72 

LI y = -17,145x + 93,076 78,48 

MA y = -14,834x + 80,002 80,66 

MM y = -13,870x + 75,068 79,74 

MR y = -21,375x + 99,538 91,17 

UV  y = -10,496x + 56,890 79,00 

Nota: AÇ:Açaí; AM: Ameixa; BV: Banana Verde; CO: Coco; LA: Laranja; LI: Limão; MA: Maçã; MM: 

Mamão; MR: Maracujá; UV: Uva. Para as farinhas comerciais de CO e MR n=2, para as demais n=3. 

 

Por isso, pode-se dizer que, as características de cor das diferentes farinhas comerciais 

de frutas indicam variabilidade de conteúdo de vitamina C mas está fortemente 

correlacionado com o atributo de cor 91,50 % > R
2 

>70,00 %. 

 

5.7 ANÁLISE DAS PROPRIEDADES ANTIOXIDANTES E TEOR TOTAL DE 

ANTOCIANINAS 

 

As farinhas comerciais de frutas foram avaliadas quanto as suas capacidades 

antioxidantes por duas metodologias: DPPH (1) e ABTS (2). A primeira, baseia-se na captura 

do radical DPPH (2,2-difenil-1-picril-hidrazil) por antioxidantes, produzindo um decréscimo 

na absorbância a 515 nm. A segunda, baseia-se na captura do radical ABTS (2,2-azino-bis-3-

etilbenzotiazonina-6-aáciso sulfônico) que pode ser gerado através de uma reação química, 

eletroquímica ou enzimática, medindo assim a atividade antioxidante de compostos de 

natureza hidrofílica e lipolítica. 

A capacidade antioxidante de cada fruta depende de diversos fatores, incluindo as 

propriedades coloidais dos substratos, as condições e etapas de oxidação, a formação e a 

estabilidade dos radicais, tal qual como a provável localização dos antioxidantes e 

estabilidade em distintas fases do processamento nos alimentos (ROCKENBACK et al., 

2008). 
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Na Tabela 7 são apresentados os resultados referentes ao potencial antioxidante e o 

conteúdo total de antocianinas. 

 

Tabela 7 - Análise Resultante para Capacidade Antioxidante e Teor Total de Antocianinas das 

Farinhas comerciais de frutas 

Farinha 

Comercial de 

Fruta 

DPPH 

(µM TE.g
-1 

) 

ABTS 

(µM Trolox.g
-1 

) 

ANTOCIANINAS 

(mg.100g
-1

)  

AÇ 0,166±0,012 g  6,298 ±0,574 e 1,106±0,234 a 

AM 0,488 ±0,018c  3,468±1,456 g 0,688±0,599 a 

BV 0,212±0,122 e  7,155±1,460 d 1,076±0,025 a 

CO 0,180±0,027 f  1,135±0,257 j  1,132±0,073 a 

LA 0,585±0,352 b  5,557±1,401 f 0,859±0,345 a 

LI 0,233±0,037 d 12,730±1,914 a 0,565±0,447 a 

MA 0,077±0,039 h  2,367 ±1,259 i 1,087±0,010 a 

MM 0,228±0,101 d  3,404±0,096 h 0,876±0,235 a 

MR 0,921±0,063 a   7,683±0,946 c 1,018±0,042 a 

UV 0,035±0,029 i  9,135±3,232 b 0,831±0,159 a 

Nota: Os resultados são médias de triplicatas dos três lotes das farinhas comerciais de frutas seguidos do desvio 

padrão para os valores de X, Y e Z.  Valores na mesma coluna, seguidos de letras iguais não diferem entre si 

(p>0,05). [ANOVA e Teste de Tukey]. AÇ:Açaí; AM: Ameixa; BV: Banana Verde; CO: Coco; LA: Laranja; LI: 

Limão; MA: Maçã; MM: Mamão; MR: Maracujá; UV: Uva. Para as farinhas comerciais de CO e MR n=2, para 

as demais n=3. 

 

Os resultados obtidos pela metodologia de DPPH para todas as farinhas comerciais de 

frutas demostraram diferença significativa entre si (p>0,05). Sendo que os valores 

encontrados variaram de 0,035 (UV) a 0,921 (MR) µM TE.g
-1

. Quanto aos resultados 

encontrados utilizando a metodologia de ABTS, variaram de 1,153 (CO) a 12,730 (LI) µM 

Trolox.g
-1

. 

Vários estudos em literatura relataram conteúdo de vitamina C, capacidade 

antioxidante de diferentes frutas tropicais são bastante significativos e elevados. Por outro 

lado, outros indicaram destaque para outros derivados e resíduos como alguns exemplos 

citados a seguir. 

A pesquisa de Couto e Canniatti-Brazaca (2010) objetivou avaliar o conteúdo de 

vitamina C e a capacidade antioxidante em tangerina-murcote e laranja-natal e obteve 

resultados de vitamina C variando de 21,47 a 84, 03 mg de ácido ascórbico.100 mL-
1 

de suco 

para tangerina e laranja, respectivamente, e, capacidade antioxidante variando de 12,78 a 

66,24 (g de fruta/g de DPPH). 

Em seu estudo Souza e Vieira (2011) determinaram a concentração dos compostos 

fenólicos e atividade antioxidante dos resíduos de polpas de frutas tropicais (acerola, goiaba, 

abacaxi, bacuri e graviola). Os resultados demonstraram que o extrato hidro alcoólico do 
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resíduo de goiaba apresentou maior atividade antioxidante quando avaliado pela metodologia 

de DPPH (142,89 µg.mL
-1 

± 4,85) e para a metodologia de ABTS o maior valor observado foi 

no resíduo da polpa de acerola (TEAC de 0,518 mM.g
-1 

± 0, 10). 

Souza et al. (2015) em estudo com polpa de graviola, objetivou determinar os 

compostos fenólicos e atividade antioxidante de resíduos da fruta em questão in natura e 

desidratado. A capacidade antioxidante da polpa de graviola foi de 70,5 e 22,92 % EC50, 

seguidos de 55,9 e 24,64 % EC 50 para resíduo da polpa in natura e 88,0 e 17,78 % EC 50 

para o resíduo desidratado. 

 Soares et al. (2008) em seu estudo com farinha de bagaço de maçã Gala obtiveram 

resultados de ABTS de 4,83 µmol.g
-1 

± 0,30 e de DPPH igual a 7,43 µmol.g
-1. 

± 0,43. 

 Balestro et al. (2011) avaliaram a atividade antioxidante das farinhas do bagaço de 

frutas da maçã, uva branca e uva escura, obtendo valores de 24,4 ± 0,1, 52,8 ± 0,1 e 332,6 ± 

0,1 µmol.g
1
,
 
respectivamente. Esta quantidade maior de atividade antioxidante na farinha de 

uva escura está relacionada com a concentração de polifenois. 

 Conforme Alonso et al. (2002) a recuperação de compostos antioxidantes do 

processamento dos resíduos da indústria de vinho pode representar um avanço significativo na 

manutenção do equilíbrio do meio ambiente, visto que, nas vinícolas há grande quantidade de 

resíduos, gerando transtornos ecológicos e econômicos. 

 Silva et al. (2011) obteve resultados quanto a capacidade antioxidante de amora preta 

de DPPH variando de 7,36 a 13,22 µmol.g
-1 

e de ABTS entre 8,03 a 16,52 µmol.g
-1

. 

 Sena et al. (2014) obtiveram resultados de atividade antioxidante determinada pelo 

método ABTS para farinha de resíduos de frutas de goiaba vermelha, goiaba branca, cajá, caju 

e manga sendo que, os valores encontrados variaram de 53,28 a 29,82 µg.g
-1 

para farinha de 

goiaba vermelha e branca, respectivamente. 

O conteúdo de antocianinas neste estudo, variou de 0,565±0,447 (LI) a 1,106±0,234 

(AÇ) mg.100g
-1

, porém, todas as farinhas comerciais de frutas analisadas não diferiram 

estaticamente entre si (p>0,05). 

A variação na concentração de antocianinas pode ser justificada em função da 

instabilidade das antocianinas durante o processamento (COHEN et al., 2006). 

Casarin (2012) em seu estudo de otimização do processo de secagem da amora - preta 

para produção de farinha com propriedades nutracêuticas, indicou que a secagem da fruta em 

estudo deve ser realizada em estufa com circulação de ar, a amostra deve ser triturada e seca a 

uma temperatura de 55 °C por 18 horas. Utilizando tais condições verificou-se que não 
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ocorreram perdas significativas nos compostos estudados. A mesma autora obteve resultados 

de 24,33% ± 2,81 para fibras, antocianinas nanométricas 82,41 mg.100g
-1

, flavonoides totais 

182,82 mg.100g
-1

 e atividade antioxidante (DPPH) 21,2 mg.mg
-1

 de DPPH  EC 50. 

Zielinski et al. (2015) quantificaram antocianinas, compostos fenólicos e capacidade 

antioxidante de amora - preta de duas cultivares em três estágios de maturação. Tal estudo, 

levou os autores a concluírem que o teor de antocianinas aumentou significativamente de 4,91 

(frutas semi-maduras) para 205,75 mg.100g
-1

 (fruta madura). A capacidade antioxidante não 

apresentou diferença significativa nos estágios de maturação. 

 

5.8 ANÁLISE POR ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO POR INFRAVERMELHO 

 

  A espectroscopia de absorção na região do infravermelho foi usada para a 

caracterização das farinhas comerciais de frutas (Figura 11) cujo comportamento espectral foi 

comparado ao perfil espectroscópico da farinha de trigo (Figura 10) de três marcas diferentes 

com o objetivo de distinguir grupos orgânicos importantes referentes à composição destas 

amostras. 

 

Figura 10 - Espectros de infravermelho para farinhas de trigo (marcas A, B e C) tomadas como padrão 

comparativo às farinhas comerciais de frutas neste estudo 

Fonte: O autor (2016). 
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Para todas as amostras as bandas referentes às deformações moleculares existentes em 

a 3400 e 1650 cm
–1

 foram atribuídas ao estiramento e a deformação angular de ligações -OH. 

Além dessas bandas, é possível observar uma banda próximo a 2926 cm
–1

, atribuída à 

deformação axial de ligações C-H. As bandas na região 1200 a 1000 cm
–1

 são consideradas 

bandas características do amido e são atribuídas a vibrações de deformação axial de C-O em 

alcoóis e a vibrações de deformação axial do sistema O-C-O (LIMA et al., 2012). 

De acordo com as Figuras 10 e 11, as farinhas comerciais de trigo e de frutas 

apresentam alguns grupos funcionais semelhantes e ainda, as farinhas comerciais de frutas 

apresentam características oriundas das frutas que deram origem a tais farinhas. 

 

 

Figura 11 - Espectros de infravermelho para farinhas comerciais de frutas 

Fonte: O autor (2016). 

Nota: AÇ: Açaí; AM: Ameixa; BV: Banana Verde; CO: Coco; LA: Laranja; LI: Limão; MA: Maçã; MM: 

Mamão; MR: Maracujá; UV: Uva. 

 

O espectro de infravermelho do amido nativo apresenta bandas na região de 2900-

3000 cm
–1

 (correspondente ao estiramento C-H), em 1163, 1150, 1124 e 1103 cm
–1

, que 

correspondem ao estiramento C-O e C-C com alguma contribuição do estiramento C-OH 

(SILVERSTERSTEIN, 2014). 

A região espectral de 1300 a 900 cm
-1

 é conhecida como região de “impressão digital” 

do espectro, que inclui várias bandas acopladas. 
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As bandas em 1077, 1067, 1047, 1022, 994 e 928 cm
–1

 são atribuídas às deformações 

C-OH e CH2. O grupo C-O-C (éter) presente em um anel de seis átomos (como no monômero 

de glucose) absorve em 1150-1085 cm
–1

 e dependendo de deformação axial (simétrica ou 

assimétrica) essas bandas irão se deslocar (SILVERSTERSTEIN, 2014). 

 

5.9 ANÁLISE POR TERMOGRAVIMETRIA 

  

Esta análise estudou a decomposição e estabilidade térmica das farinhas cujos 

resultados estão apresentados na Figura 12.  

 

Figura 12 - Curva termogravimétrica resultante para as farinhas comerciais de frutas e amostras de 

farinha de trigo: mi= 10 mg; β= 10 °C min
-1

; vazão de gás: 20 mL min
-1

; cadinho de Pt. 

Fonte: O autor (2016). 
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Pelas curvas de TG observou-se perda de massa relacionada à etapa de desidratação e 

processos de decomposição das farinhas com formação final de um resíduo carbonizado, 

assim como, as suas respectivas curvas de termogravimetria derivativa (DTG /Tpico máx.= T 

°
C = Δm/ΔT = dm/dt).  

Uma grande vantagem desta análise é o uso de pequena quantidade de amostra (10 

mg) e a possibilidade de obtenção de parâmetros cinéticos através de métodos de cálculos 

adequados. A análise térmica relaciona as porcentagens de perda de massa em função da 

temperatura programada ou tempo permitindo conclusões sobre estabilidade térmica da 

amostra, sua composição e estabilidade de compostos intermediários e composição do resíduo 

(IONASHIRO, 2004). 

Considerando todas as farinhas comerciais de frutas foi verificado que diferem do 

comportamento apresentado pelas amostras de farinha de trigo (marca A, B e C) apresentando 

estabilidade térmica até próxima da temperatura de 200 °C propiciando o uso destas farinhas 

em temperaturas mais elevadas até próximo de 250 
°
C. E, assim, podemos indicá-las para uso 

como ingredientes e agentes de fortificação em alimentos. Na temperatura de 250 
°
C pode 

nesta etapa ocorrer liberação de água fortemente ligada ou água de composição, ocorrendo 

aqui o início da decomposição térmica. 

A partir das curvas obtidas por análise termogravimétrica das farinhas comerciais 

(Figura 12) foi possível determinar a temperatura inicial média de degradação e o porcentual 

de carga inorgânica residual nas amostras. A formação de resíduo final carbonizado (0,50 ± 

0,05 %) se deu a partir de 400 
°
C, e, nesta etapa se atribuiu intensa liberação de calor com 

geração de óxidos metálicos ou sais minerais. 

No método termogravimétrico, as percentagens de cinzas foram determinadas para 

cada amostra, com os valores percentuais extraídos diretamente das curvas 

termogravimétricas (Figura 12). Os teores de cinzas foram obtidos diretamente da 

percentagem do produto de decomposição térmica na temperatura de 600 °C. Esses dados são 

apresentados na Tabela 8. 

Considerando uma análise comparativa entre o teor de cinzas e o teor de resíduo 

inorgânico deve-se observar as diferentes temperaturas de análise das medidas analíticas 

efetuadas por diferentes metodologias, uma clássica e outra analítico-instrumental. Assim, 

conforme se observa na Tabela 8, verificamos que AM, MA e UV não devem perder mais 

quantidade de massa já a partir de 400
 °
C, enquanto as demais farinhas comerciais de frutas 

tendem ainda a perder massa. 
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Tabela 8 - Teor de cinzas obtido através da análise das curvas de TG para as farinhas 

comerciais de frutas 

Farinha  

Comercial de Fruta 

   Cinzas (g.100g)* 

   400 (
°
C) 

Método convencional 

Teor de Resíduo Inorgânico Carbonizado por TG 

(g.100g
-1

)     600 (
°
C)     

Método Termogravimétrico (n=1) 

AÇ 4,86 cde 2,77 

AM 2,66 de 3,09 

BV 4,20 b 3,55 

CO 2,88 cde 1,77 

LA 3,29 cde 2,64 

LI 4,03 bcd 2,81 

MA 1,93 e 1,90 

MM 5,09 ab 2,82 

MR 6,53 a NR 

UV  4,34 b 4,77 

AÇ: Açaí; AM: Ameixa; BV: Banana Verde; CO: Coco; LA: Laranja; LI: Limão; MA: Maçã; MM: Mamão; 

MR: Maracujá; UV: Uva.  

NR = não realizada. *Para as farinhas comerciais de CO e MR n=2, para as demais n=3. 

 

 

 

Os eventos térmicos evidenciados por TG/DTG indicaram que há libertação de água 

entre 50 a 100 
°
C. O primeiro evento observado é atribuído à saída de água das amostras, e a 

variação encontrada é devido a apresentarem diferentes graus de hidratação. As reações 

hidrotérmicas abordam as relações dos grânulos de amido com a água e as variações de 

temperatura a partir de 30 °C provocam alterações estruturais (ARAÚJO et al. 2006).  

A partir de 250 
°
C outros eventos de decomposição térmica ocorrem nas amostras 

estudadas. A faixa de temperatura de 100 a 390 
°
C pode estar associada a decomposição 

térmica de carboidratos e demais compostos orgânicos. A partir de 400 a 600 
°
C 

caracterizamos o teor de inorgânicos correspondente a sais minerais ou impurezas contidas 

nas amostras. 

 Os perfis termoanalíticos das farinhas comerciais de frutas apresentado na Figura 12 

são bastante similares o que sugere que apresentam composição semelhante, e pequenas 

diferenças podem estar relacionadas com a origem das amostras (ARAÚJO et al. 2006), 

exceto para BV e CO as quais possuem maior teor de fibras e maior teor de umidade e, 

portanto, maior perda de massa. 
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 A curva DTG caracterizou o ponto de temperatura em que a taxa de variação de massa 

é máxima, sendo a área sobre a curva proporcional a massa perdida, e a altura do pico fornece 

uma razão da variação de massa em qualquer temperatura. 

Assim, a partir da obtenção da curva derivada do termograma (DTG; Tabela 9) foi 

possível determinar as temperaturas nas quais a velocidade de degradação é máxima para cada 

uma das amostras. A farinha de trigo apresentou duas etapas de perda de massa o primeiro 

referente à saída de água da amostra (temperatura inicial média de desidratação em 93,40 °C) 

e a segunda relativa à degradação de polissacarídeos em 359,04 °C. 

Os termogramas obtidos para as farinhas comerciais de frutas apresentaram etapas de 

perda de massa, caracterizando a ocorrência deste evento de desidratação em 

aproximadamente 100,00 °C e os eventos de degradação ocorreram em aproximadamente 

240,00 °C e 400,00 °C. 

O termograma obtido para a CO apresentou-se diferente das demais pois observaram-

se duas etapas de perda de massa sendo que o evento de desidratação ocorreu em 

aproximadamente 75,00 °C e o maior evento de degradação ocorreu em aproximadamente 

442,00 °C. Uma etapa muito discreta ocorreu em 300 °C, e, isto pode ser a provável perda de 

moléculas gasosas como CO e/ou CO2 resultante da degradação de compostos orgânicos 

(açúcares, carboidratos, lipídeos e amido). 

 

Tabela 9 - Dados termogravimétricos obtido através da análise das curvas derivativas (dm/dt) 

para as farinhas comerciais de frutas 

 
Farinha Comercial 

de fruta 

Número de 

Eventos   

Evento de desidratação 

(T0,°C) 

Evento de degradação 

 (T0, °C) 

AÇ 2 100,00 340,00 

AM 3 97,38 241,25 e 344,25 

BV 2 90,69 339,00 

CO 3 75,00 300,00 e 442,00 

LA 3 92,75 244,13 e 378,50 

LI 4 94,66 200,00/250,00, 280,46 e 383,08 

MA 3 73,63 254,63 e 395,56 

MM 3 100,25 244,25 e 374,38 

MR NR NR NR 

UV  3 81,88 325,00 e 344,80 

Nota: AÇ:Açaí; AM: Ameixa; BV: Banana Verde; CO: Coco; LA: Laranja; LI: Limão; MA: Maçã; MM: 

Mamão; MR: Maracujá; UV: Uva. NR = não realizada. 
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5.10 ANÁLISE POR DIFRATOMETRIA DE RAIOS-X   

 

 A análise utilizando difração de raios X possibilita a distinção dos tipos de 

cristalinidade (Xc) para grânulos de amido, dependendo de sua cristalinidade, podendo ser 

classificado em A, B e C (LIMA, et al., 2012). O amido tipo A apresenta picos de intensidade 

nos ângulos de difração 2θ em aproximadamente 15,3°; 17,1°; 18,2° e 23,5°; o amido tipo B 

em aproximadamente 5,6°; 14,4°; 17,2°; 22,2° e 24,0°; e o amido tipo C em aproximadamente 

5,6°; 15,3°; 17,3° e 23,5° (SUJILATA, et al.2006). Há ainda, um quarto tipo de classificação 

de cristalinidade (V), formado pela cristalização da amilose com lipídeos, que apresenta picos 

de intensidade nos ângulos de difração 2θ em aproximadamente 12,6°, 13,2°, 19,4° e 20,6° 

(Zobel, 1988). 

Os grânulos de amido por serem parcialmente cristalinos, proporcionam padrões 

específicos de difração de raio-X, que variam de acordo com a fonte vegetal. O padrão A é 

característico de cereais, o padrão B de tubérculos, de frutas, de milho com alto teor de 

amilose e dos amidos retrogradados e o padrão C, é considerado uma mistura dos padrões A e 

B e é característico de amidos de leguminosas (BELLO-PEREZ et al., 2006; CEREDA et al., 

2003). 

No presente estudo consideramos que não há um padrão de cristalinidade atribuído 

para farinhas oriundas de frutos e devemos considerar que há variações de estrutura granular. 

De acordo com a Figura 13 verificou-se que para o amido de farinhas comerciais de frutas 

todas as amostras mostraram um pico de intensidade elevada próxima a 2Φ=20 
0
 de modo que 

podemos dizer que para   ≥ 2Φ=20 ° teremos CO, LA, LI, (MA), MR, e UV com maior grau 

de cristalinidade e para ≤ 2Φ=20 ° teremos AC, AM, BV, (MA), MM com menor grau de 

cristalinidade.  

Quando observamos o perfil revelado pelo difratograma de Raios-X (Figura 13) dos 

três lotes analisados em triplicata para cada farinha comercial de fruta estudada foi possível 

observar que os picos de difração às vezes se sobrepõem e dessa forma apresentaram 

características de intensidade bem semelhantes sendo, portanto considerados mais 

homogêneos. Outros picos de difração foram variando apenas na intensidade (CPS) de forma 

mais significativa ora para um lote ora para outro lote. 
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Figura 13 - Difratograma de Raios X das farinhas comerciais de frutas 

Fonte: O autor (2016). 

Nota: AÇ: Açaí; AM: Ameixa; BV: Banana Verde; CO: Coco; LA: Laranja; LI: Limão; MA: Maçã; MM: 

Mamão; MR: Maracujá; UV: Uva. 

 

O difratograma de Raios-X das farinhas comerciais de mamão (MM) é o mais 

homogêneo entre os três lotes analisados, apresentando CPS próximo a 6.000, conforme se 

observa na Figura 12. Para os lotes 1 e 3 das farinhas comerciais de maracujá (MR) 

verificamos duas zonas principais de picos de difração em torno de 5.000 e 7.500 CPS. O 

difratograma para os três lotes estudados de farinha comercial de uva (UV) apresentou picos 

de intensidade diferenciados para intensidade de difração e ângulos de difração, sendo que 

tais ângulos estão presentes de forma mais significativa nos lotes 1 e 2. 

 Embora não haja um padrão de cristalinidade atribuído a farinhas de frutas, podem-se 

classificar as farinhas comerciais de frutas (AÇ), (AM), (BV) e (MR) como sendo do tipo A, o 
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qual é característico de farinha de trigo (LIMA, 2012), portanto, tais amostras poderiam estar 

fraudadas ou contaminadas com farinhas de forma intencional ou não. As demais farinhas 

apresentaram características peculiares exigindo um estudo mais detalhado porém, realizou-se 

uma tentativa de atribuição obtendo classificação de acordo com a análise de difração de 

Raios-X (Tabela 10). A farinha comercial de (BV) apresentou picos característicos também 

para o amido tipo B, tal fato foi confirmado em estudo realizado por Lima et al. (2012). 

 

 Tabela 10 - Atribuição de cristalinidade segundo classificação do ângulo de difração para as 

farinhas comerciais de frutas selecionadas para estudo 
Cristalinidade/ 

Classificação 

Ângulos de Difração 

(°) 

Sinais em 2Φ 

(°) 

Tentativa de 

Atribuição 

Tipo A 15,3°; 17,1°; 18,2° e 23,5° 15,0; 17,0; 18,2; 20; 23 

15,0; 17,5; 18,2; 20; 23 

14,2; 16,8; 20; 22,0; 24,2 

15,8; 21,0 

(AÇ), 

(AM), 

 (BV), 

 (MR) 

Tipo B 5,6°; 14,4°; 17,2°; 22,2° e 24,0° 14,2; 16,8; 20; 22,0; 24,2 (BV) 

Tipo C 5,6°; 15,3°; 17,3° e 23,5° 15,0; 21,0 

17,0; 21,8 

16,2; 21,8 

 (UV), 

 (MA), 

 (MM) 

Tipo V 12,6°, 13,2°, 19,4° e 20,6° 16,2; 21,8 

10,0; 16,0; 20,0 

10,0; 15,8; 19,6; 21,0 

9,6; 15,7; 21,8 

(MM), 

 (CO), 

 (LA), 

 (LI)  

Nota: AÇ:Açaí; AM: Ameixa; BV: Banana Verde; CO: Coco; LA: Laranja; LI: Limão; MA: Maçã; MM: 

Mamão; MR: Maracujá; UV: Uva. 

 

 

 

5.11 ANÁLISE POR COLORIMETRIA INSTRUMENTAL 

 

Na Tabela 11 observam-se os valores médios dos parâmetros colorimétricos (L*, a*, 

b*, C*, h°, X, Y, Z) obtidos por colorímetro instrumental das farinhas comerciais de frutas 

selecionadas para este estudo (Figura 14). 
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Tabela 11 - Resultados das análises de cor (colorímetro instrumental) das farinhas comerciais de frutas 

 Parâmetros de cor 

Far.Com. de fruta L* a* b* C*ab 

 

h°ab 

 

X Y Z 

AÇ 39,41 ± 1,92 d  18,50 ± 3,17 a 6,79 ± 2,23 f 19,82 ± 2,92 de 20,25 ± 7,56 g 13,00 ± 1,40 f 12,36 ± 1,18 e 9,59 ± 1,79 d 

 

AM 49,05 ± 3,51 c  10,51 ± 1,61 bc 15,49 ± 1,16 de 18,30 ± 1,01ef 55,16 ± 5,76 f 18,34 ± 3,33 ef 17,91 ± 4,06 de 12,06 ± 2,37 d 

 

BV 71,88 ± 0,31 bc 2,5 ± 0,17 cd 12,16 ± 0,98 d 12,46 ± 0,99 fg 78,40 ± 0,28 bc 42,15 ± 0,51 bc 43,54 ± 0,54 bc 36,91 ± 1,22 b 

 
CO 56,16 ± 2,02 bc   7,58 ± 5,05 bc 17,09 ± 1,45 cd 20,18 ± 1,54 de 57,98 ± 0,55 ef 25,49 ± 1,75 de 16,51 ± 4,60 de 11,40 ± 2,93 d 

 

LA 73,78 ± 1,92 b 6,79 ± 0,04 c 36,29 ± 1,36 a  36,98 ± 1,29 a  79,39 ± 0,33 bc 46,03 ± 2,34 b 46,51 ± 2,98 b 22,73 ± 2,60 c 
 

LI 66,11 ± 1,73 b 5,80 ± 0,27 c 22,37 ± 0,06 bc 23,11 ± 0,03 cd  75,48 ± 0,69 cd 35,42 ± 2,25 c 35,50 ± 2,28   c 23,08 ± 1,78 c 

 
MA 56,16 ± 4,65 c 11,59 ± 0,59 b 24,22 ± 1,68 bc 26,86 ± 1,58 bc 64,36 ± 1,79 ef 25,75 ± 4,83 d 24,29 ± 4,79 d 13,82 ± 2,79 d 

 

MM 53,01 ± 2,60 c 11,55 ± 0,27 b 25,64 ± 1,68 b  28,03 ± 0,98 b 66,40 ± 0,19 de 22,50 ± 2,50 de 21,11 ± 2,43 de 11,11 ± 1,32 d 
 

MR 70,80 ± 2,07 b 4,64 ± 0,03 c 20,96 ± 1,01 c 21,47 ± 0,99 de 77,50 ± 0,50 bc 41,75 ± 2,35 bc  41,93 ± 2,99 be 29,03 ± 1,72 c 
 

UV 40,28 ± 2,31 d 14,23 ± 1,89 ab 5,30 ± 1,07 f 14,16 ± 1,49 fg 18,12 ± 5,10 g 12,34 ± 1,09 f 11,04 ±0,87 e 10,54 ± 0,71 d 

 
FTA 93,56 ± 0,28 a 0,46 ± 0,06 cd 8,44 ± 0,21 df 8,78 ± 0,55 g 86,93 ± 0,31 ab 80,31 ± 0,47 a 84,25 ± 0,51 a 79,99 ± 0,75 a 

 

FTB 92,71 ± 1,62 a -0,41 ± 0,06 cd 11,60 ± 0,73cd 11,61 ± 0,72 fg 92,11 ± 0,93 a 78,05 ± 3,41a 82,33 ± 3,67 a  74,04 ± 4,31a 
 

FTC 88,13 ± 1,71 a -0,76 ± 0,03 cd 12,84 ± 0,74 d 12,70 ± 0,56 fg 92,54 ± 1,40 a 80,03 ± 0,10 a 84,25 ± 0,51 a 79,99 ± 0,75 a 

Nota: Os resultados são médias de triplicatas dos três lotes das farinhas comerciais de frutas, seguidos de desvio padrão. Valores na mesma coluna, seguidos de letras iguais 

não diferem entre si (p>0,05). [ANOVA e Teste de Tukey]. AÇ:Açaí; AM: Ameixa; BV: Banana Verde; CO: Coco; LA: Laranja; LI: Limão; MA: Maçã; MM: Mamão; MR: 

Maracujá; UV: Uva; Farinha de trigo: FT. Para as farinhas comerciais de CO e MR n=2, para as demais n=3. 
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Os valores mais elevados de L* correspondem em ordem crescente a LI, MR, BV, e, 

LA. Como este parâmetro mede luminosidade, quanto maior este valor mais clara é a amostra. 

Todas as amostras de farinhas comerciais de frutas apresentaram diferença significativa para 

L* exceto para BV, LA e MR. 

 

 

Figura 14 - Imagem fotográfica das amostras de farinhas comerciais de frutas selecionadas das imagens 

digitais que geraram imagens decompostas em imagens monocromáticas 

Fonte: O autor (2016). 

 

Os resultados da cromaticidade a* responsável pelas cores de (–) verde) a (+) 

vermelho, apresentaram-se todos positivos, sendo que os maiores valores encontrados, em 

ordem crescente, foram para MM, MA, UV e, AÇ. Assim, a farinha comercial de açaí possui 

coloração de maior intensidade de vermelho em sua composição. 
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Para os valores de b* as cores variam de (–) azul a (+) amarelo, quanto maior o valor 

de b* maior a tendência de cor para o amarelo. Assim, a farinha comercial de laranja 

(36,29±1,36) com maior valor de b* tende a mostrar-se com cor amarelo intenso e o menor 

valor verificado na farinha comercial de uva (5,3±1,07) e açaí (6,79±2,23), que não 

apresentaram diferença significativa entre si (p<0,05) consequentemente não tendem para a 

coloração amarela. 

 O índice Chroma C* (croma ou saturação) mostrou que LA apresenta alta saturação ou 

coloração forte (36,98 ± 1,29) enquanto que BV tem a menor saturação (12,46 ± 1,01) ou 

aspecto mais fosco. Dentre as amostras observou-se que o ângulo Hue (h°ab  = tonalidade) 

resultou maior para LA indicando consequentemente tonalidade mais próxima do amarelo 

concordando com o parâmetro chroma b*. 

A Figura 15 representa a análise discriminativa das farinhas comerciais de frutas e 

farinha de trigo. Tal análise estatística multivariada permite agrupar em grupos determinados 

por discriminação de acordo com características, neste caso, de acordo com características de 

cor instrumental. 

 

 
 

Figura 15 - Mapa perceptual das farinhas comerciais de frutas e de farinhas de trigo em relação às 

funções discriminantes 1 e 2 
Fonte: O autor (2016). 

Nota: AÇ: Açaí; AM: Ameixa; BV: Banana Verde; CO: Coco; LA: Laranja; LI: Limão; MA: Maçã; MM: 

Mamão; MR: Maracujá; UV: Uva. 

 

A literatura apresenta poucos estudos referentes a medida de cor em farinhas 

comerciais de frutas, porém, observam-se muitos estudos com diferentes frutos e resíduos 



    72 

  

 
 

industriais destes frutos, além de desenvolvimentos de produtos de panificação com adição de 

farinhas processadas em laboratório (AZEVEDO et al., 2015; PESSOA, 2009; LOPES, 2013). 

Podemos citar que Nascimento et al. (2011) avaliou a cor e o rendimento da farinha de 

banana verde de duas variedades (caturra e prata), obtendo conclusões de que as farinhas 

obtidas da polpa e casca apresentam uma coloração mais intensa independente da variedade. 

A farinha de banana caturra apresentou coloração mais escura provavelmente devido a sua 

composição química ser diferente da outra amostra em questão (PESSOA, 2009). 

  

5.12 COLORIMETRIA POR IMAGEM DIGITAL EM DIFERENTES ESPAÇOS DE COR 

 

Nesta análise objetivou-se coletar informações espaciais de cor correlacionando-as 

com as da visão humana onde as células presentes na retina denominadas de cones (foto 

pigmentos azuis, verdes e vermelhos) quando sensibilizados pela luz natural geram as luzes 

espectrais ou cores do arco-íris. 

Todos os lotes de farinhas comerciais de frutas avaliados foram configurados numa 

mesma geometria e fotografados em triplicata (Figura 14, Apêndices A a BB) sendo cada 

imagem processada por software desenvolvido neste estudo para estas amostras 

especificamente. 

A imagem computacional foi caracterizada por uma representação gráfica dada pelo 

histograma (Apêndices A a BB) originado da decomposição de uma imagem inicial em cada 

canal monocromático. A primeira dificuldade foi capturar o que pode interferir nos diferentes 

sistemas de espaços de cor. Cada canal de cor pode ser influenciado fortemente pela diferença 

de luminosidade que ocorre nas diferentes partes da amostra (Figura 7). 

Para cada farinha comercial de fruta definiu-se uma cor padrão num intervalo de 

matiz, de saturação e de luminância que fornece a imagem de forma nítida e sem 

interferências podendo englobar todo o espectro de uma cor. É possível estabelecer um padrão 

de cor para uma farinha do mesmo tipo de fruta. A laranja do estado do Paraná com o do 

estado do Ceará fornecerão padrões de cor diferentes. 

Para cada um dos canais de espaços de cor houve variação das coordenadas e isso foi 

indicado pela representação gráfica média obtida para cada farinha comercial de fruta 

(Apêndices A a BB). 

Para o espaço de cor RGB (do inglês Red, Green, e Blue), obtivemos valores de R, G e 

B do pixel definido pelo nosso sistema de visão. Linhas de cores diferentes são canais de cor 
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diferentes. Uma vez que o padrão de cor é diferente, não se compara com diferentes frutas as 

imagens, mas sim somente entre as do mesmo lote. 

No canal de cor RGB (cores fundamentais: vermelho, verde e azul), funcionam como 

um sistema de combinação aditiva. Assim, as linhas azul, vermelho quando são intensas, e, 

praticamente se sobrepõem indicam que a coloração da amostra é homogênea (Apêndices A a 

BB). Dessa forma isto ocorreu para a maioria das amostras de lote 3, exceto para LA, LI e 

MR. Sendo que a amostra mais uniforme dado pelo sistema RGB foi a de farinha comercial 

de uva. 

 

Figura 16 - Farinha comercial de uva (lote 3): cor dada pelo sistema RGB 

Fonte: O autor (2016). 

 

Para o espaço de cor XYZ também houve variação das coordenadas e isso foi indicado 

pela representação gráfica XYZ média obtida para cada farinha comercial de fruta (Apêndices 

A a BB). Assim, segundo o sistema imaginário de cores primárias proposto pelo CIE esta 

resposta espectral de cores representa a correspondência e sensibilidade aos três tipos de 

cones, células nervosas localizadas na mácula lútea e receptoras do azul, verde e vermelha. 

Logo, a retina que contém estes três tipos de cones responderá ao espectro cromático 

específico para o diagrama aditivo da representação gráfica onde caracterizou-se 

sobreposição, magnitude máxima intensa e curva com aparência gaussiana para AÇ, AM 

(Lote 3), CO (lote 3), LA, LI, MA, MM, MR (lote 3), e UV.  

 

 

Figura 17 - Representação gráfica da farinha comercial de coco (lote 3): cor dada pelo sistema XYZ 

Fonte: O autor (2016). 
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Observou-se que não houve sobreposição para BV sendo a curva da cromaticidade 

Y(vermelha) de menor intensidade. 

O valor (value) traduz a luminosidade ou brilho de uma cor, isto é, se uma cor é mais 

clara ou mais escura, indicando a quantidade de luz que a mesma contém. O termo 

luminosidade está associado com a luz refletida, enquanto que o termo brilho está relacionado 

com a luz emitida. Em termos técnicos, esta grandeza indica a quantidade de preto associado a 

cor e exprime-se num valor de 0 (cor muito escura ou preta) a 100 % (cor saturada ou pura) 

(GONÇALVES, 2011). E em conformidade com este conceito foi possível relacionar que as 

cores das farinhas comerciais de frutas AÇ, AM e UV são de cor value de característica 

escura o que está de acordo com a percepção humana. A coordenada V (value) tem como 

resposta valores baixos o que está de acordo com o instrumental cujos valores também 

considerados baixos indicaram tendência a coloração mais escura, fato igualmente 

evidenciado por Lopes (2013). 

A Figura 18 apresenta a aplicação estatística de rede neural do estudo da correlação de 

cor por analise digital de imagem demonstrando que houve correlação positiva para todas as 

farinhas comerciais de frutas, uma vez que as propriedades avaliadas caracterizaram a 

designação original da farinha comercial de fruta. 

 

 

Figura 18 - Correlação gráfica estatística da imagem digital das farinhas comerciais de frutas com as 

propriedades físico químicas dadas pelos diferentes coordenadas dos espaços de cor 

Fonte: O autor (2016). 
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Os sete canais de cores CH, CS, CV1, CL, CU, CV2 e CZ foram selecionados pelos 

algoritmos “CfsSubsetEval” e “BestFirst” para compor a topologia da RNA. O mérito do 

melhor subconjunto de dados para esta seleção foi 0,97. A topologia da rede neural 

apresentou o conjunto destes sete canais de cores como atributos de entrada, uma camada com 

oito neurônios e 10 amostras de farinhas comerciais de frutas, sendo tais: açaí, ameixa, 

banana, coco, laranja, limão, maçã, mamão, maracujá e uva. Foi utilizado Multilayer 

Perceptron como algoritmo para RNA com taxa de aprendizagem e o momento de 0,3 e 0,2; 

respectivamente, com 500 épocas para aprendizagem. A taxa de acerto para as 25 amostras de 

farinhas comerciais de frutas foi 100% com estatística Kappa de 1,0. A média de erro absoluto 

foi 0,038 e a raiz quadrada do erro médio foi 0,075; valores estes considerados baixos. Como 

a taxa de acerto foi a máxima possível, 100%, as figuras de mérito que comprovam a eficácia 

da classificação para todas as amostras foram 1,00. Dentre estes, estão: a taxa de verdadeiros 

positivos, precisão e curva ROC. Por outro, a taxa de falsos positivos foi 0,00 reafirmando 

ainda a correta classificação dos dez tipos de farinhas comerciais de frutas em função dos sete 

canais de cores selecionadas previamente. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

O estudo dos parâmetros físico-químicas determinados no presente estudo foram 

eficientes na análise da qualidade técnica e do perfil nutricional das farinhas comerciais de 

frutas demostrando que é possível o seu uso como uma alternativa para enriquecer a 

alimentação da população tornando-a mais saudável e equilibrada. Destacaram-se (CO) pelo 

seu elevado teor de fibras e zinco, (MR) pelo teor de proteínas. Enquanto que (LA), (BV) 

revelaram significativo conteúdo de cálcio, (MM) níveis de potássio e (UV) concentração de 

ferro e fósforo. 

Assim, podemos indicá-las como excelente alternativa para enriquecimento de 

produtos de panificação, agregando não só valor econômico como valor nutricional, à 

qualidade da formulação de um produto alimentício. 

A avaliação analítica clássica e instrumental e caracterizou as farinhas comerciais de 

frutas e registraram parâmetros que irão permitir o controle do processo de deterioração 

durante o período de estocagem e o manuseio das mesmas a temperaturas mais elevadas do 

que o convencional. 

O sistema de software desenvolvido para classificar as cores em imagens mostrou-se 

bastante satisfatório quanto às condições de registro fotográfico de imagem, no levantamento 

de dados necessário para a execução do experimento, porém um modelo de cor pode 

comportar-se melhor que outro, e, a escolha de classificação de cor para uma dada farinha 

deverá ser possível quando utilizarmos o sistema referencial similar ao humano, ou seja, 

RGB. 

Dessa forma espera-se ter contribuído para um aprofundamento do estudo de análise 

digital de imagem aplicada a área de alimentos e que tenhamos proporcionado uma evolução 

nesta área. 

Os próximos passos de trabalhos futuros podem incluir a avaliação de teor de amido, 

inibição de alfa amilase, caracterização por Microscopia de Varredura Eletrônica (MEV), 

realizar testes de funcionalidade das farinhas, quantificar o teor total de fenólicos, 

carotenoides e flavonoides, e outros testes de potencial antioxidante. E, ainda verificar 

atividade biológica em sistemas modelo in vitro e em in vivo frente a determinadas patologias. 
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