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1. RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma formulação de um pão com apelo 

funcional utilizando produtos derivados de frutos do cerrado e avaliar os parâmetros 

físico-químicos e de textura desse pão. A formulação básica para pão de forma 

tradicional foi modificada substituindo parcialmente a farinha de trigo por farinha de 

jatobá, desenvolvida e fornecida pela Embrapa Cerrados, cuja composição é 12,7% 

de umidade; 3,4% de cinzas; 3,55% de gordura; 5,2% de proteína e 75% de 

carboidratos (por diferença); em base úmida. Foram realizados testes com 

substituições de 5% (Pão B) e 10% (Pão C) de farinha de trigo por farinha de jatobá, 

e os resultados comparados com pão tradicional, 100% de farinha de trigo (Pão A). 

O Pão C apresentou casca espessa, de cor escura, miolo duro e compactado 

(firmeza de 13 N e volume específico de 2,9 cm3/g), além de sabor forte 

característico do fruto. O Pão B apresentou características mais adequadas (3,6 N 

de firmeza e volume de 4,27 cm3/g) próximas ao Pão A (3,4 N de firmeza e volume 

de 4,6 cm3/g). Com esses resultados preliminares, foi definido que para a sequência 

do projeto, um planejamento experimental deva ser elaborado avaliando 

substituições entre 4% e 8% da farinha. 

2. INTRODUÇÃO 

O jatobá é uma árvore originalmente encontrada na Amazônia e Mata Atlântica, 

sendo que no cerrado, ocorre a espécie H. stigonocarpa, cuja polpa é de 

característica farinácea comestível, sendo muito utilizada na culinária regional 

(Figura 1) Apresenta cor amarelada, adocicada e de forte cheiro característico. 

Depois de moída e peneirada, a polpa é processada em forma de farinha e utilizada 

no fortalecimento de fibras na fabricação de pães, bolos, biscoitos, mingau e licores 

(ALMEIDA; SILVA; RIBEIRO, 1987). A farinha de jatobá é considerada uma farinha 

de alto valor energético, baixo teor lipídico e proteico e razoável teor mineral, 

destacando-se o potássio e o magnésio (ALMEIDA, 1998; EMBRAPA/CTAA, 1987; 

FRANCO, 1982).  

 

 

 

 

Figura 1: Árvore, folhas, frutos e polpa do jatobá 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rvore
http://pt.wikipedia.org/wiki/Amaz%C3%B4nia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mata_Atl%C3%A2ntica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cerrado


3- OBJETIVO 

Este trabalho tem por objetivo desenvolver uma formulação para pão de forma, 

substituindo parcialmente a farinha de trigo por farinha de jatobá e avaliar os 

parâmetros de textura e físico-químicos.  

4- METODOLOGIA 

A determinação de textura (método TPA), foi realizada no texturômetro (TA-xT2 

:Texture Profile Analyser – Stable Micro Systems), segundo a metodologia AACC 74-

09 (AACC, 2000) (Figura 2). O volume específico (cm³.g-1) foi medido por meio do 

deslocamento de sementes de painço (Vondel VDMV-23/MVP 4000) (Figura 3). 

Foram determinados os teores de umidade, cinzas, gordura e proteína, de acordo 

com as metodologias descritas pela AOAC (2011).  

 

 

 

 

 

 

 

5- DESENVOLVIMENTO 

Os pães são fabricados de acordo com a formulação estabelecida. Formulação do 

Pão A: 100% de farinha de trigo, 4,5% de gordura, 1% de fermento biológico seco, 2 

% de sal, 4% de açúcar e 1% de melhorador (% sobre a farinha). São monitorados 

os tempos de batimento e as temperaturas da água, da farinha e da massa após a 

mistura. A massa obtida é fermentada e assada a 160 ºC por 30 minutos e as 

análises de textura, volume específico, umidade e atividade de água são feitas 24 

horas após o forneamento.  

6- RESULTADOS PRELIMINARES 

Os pães A, B e C foram analisados. Na Tabela 1 estão mostrados os resultados das 

análises físico-químicas e parâmetros de textura para os pães resultantes das 3 

formulações. 

 
 
 

Figura 2 – Texturômetro TA-XT2L. 

Figura 3 – Medidor de volume Vondel 



Tabela 1 – Resultados para vol. específico, firmeza, coesividade, elasticidade, para os pães A, B e C. 

Amostras Volume 
específico**

 
(cm

3
/g) 

Firmeza
 
(N)* Coesividade*  Elasticidade

 
(m)* 

Pão A (4,6 ± 0,3)
a 

(3,4  0,3)
a 

(1,46  0,05)
a 

(0,0097  0,0002)
a 

Pão B (4,27 ± 0,07)
b 

(3,6  0,3)
a 

(1,58  0,05)
b 

(0,0092  0,0003)
b 

Pão C (2,9 ± 0,2)
c 

(13  1)
b 

(2,12  0,09)
c 

(0,0084  0,0002)
c 

(*) Valores médios de análises realizadas em 12 replicatas. (**) Valores médios de análises 
realizadas em 6 replicatas. Médias com letras diferentes na mesma coluna diferem estatisticamente 
(p<0,05) pelo Teste de Duncan.  
 

O Pão C apresentou forte sabor característico do jatobá e miolo muito compactado e 

escuro. Já o Pão B apresentou características de sabor e textura mais próximas ao 

Pão A (Figura 4). Sendo assim, para realização do delineamento para a melhor 

formulação foram estabelecidas novas substituições com 8%, 6% e 4% de farinha de 

jatobá que ainda serão testadas. 
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Figura 4: Miolo dos pães A, B e C. 

Figura 3 - Medidor de volume 
específico Vondel. 


