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Objetivos
Os objetivos deste trabalho foram: obter e
caracterizar farinhas de subprodutos de goiaba,
laranja
e
maracujá;
desenvolver
produtos
fermentados a partir de extrato hidrossolúvel de
aveia adicionado das farinhas de frutas; e avaliar a
atividade antioxidante dos produtos fermentados
durante o armazenamento.

Material e Métodos
Os subprodutos de goiaba, laranja e maracujá foram
obtidos de indústrias processadoras de frutas e
submetidos à secagem em estufa a 60 °C. Em
seguida, foram triturados até obter-se um pó fino e o
tamanho das partículas foi, então, padronizado à
granulometria menor que 42 µm. Os subprodutos
foram caracterizados quanto aos teores de umidade,
proteínas, lipídeos, cinzas e fibras totais, solúveis e
insolúveis. A atividade de água foi determinada em
higrômetro digital. Foram formulados 4 tratamentos:
um controle (sem farinha de frutas) e três com
adição de 1% das farinhas de frutas obtidas ao
extrato hidrossolúvel de aveia. O produto foi
fermentado a 37 ºC por Lactobacillus fermentum
SJRP30, previamente isolado de mussarela de
búfala, até atingir pH 4,6. A atividade antioxidante
dos produtos fermentados foi determinada após 1,
14 e 28 dias de armazenamento refrigerado (4 ºC),
utilizando o método DPPH2.

Resultados e Discussão
A composição centesimal das farinhas de goiaba,
laranja e maracujá é semelhante a descrita na
literatura3,4 (Tabela 1). O alto teor de fibras dietéticas
indica o potencial das farinhas como ingredientes
prebióticos, que poderiam aumentar o crescimento e
a atividade metabólica das bactérias presentes no
cólon.
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Tabela 1. Composição centesimal e atividade de
água das farinhas de frutas (n = 3).
Análise
Umidade %
Proteínas %
Lipídeos %
Cinzas %
Fração NIFEXT
Fibras totais%
Fibras insolúveis%
Fibras solúveis %
Atividade de água

Goiaba
Laranja
Maracujá
3,97±0,12
7,37±0,21
7,13±0,06
2,07±0,06
5,23±0,15 12,60±0,10
1,20±0,00
2,07±0,06
7,97±0,23
0,83±0,06
2,73±0,06
7,33±0,15
2,13
24,40
0,77
89,80±0,14 58,20±0,28 64,20±0,28
86,10±0,00 46,90±0,14 44,80±0,14
3,70±0,14 11,30±0,14 19,40±0,14
0,16±0,00
0,28±0,01
0,30±0,01

A atividade antioxidante dos produtos de todos os
tratamentos reduziu ao longo do tempo de
estocagem. Os produtos contendo as farinhas de
laranja e de maracujá apresentaram os maiores
valores atividade antioxidante (Figura 1). As fibras
dietéticas solúveis podem desempenhar um papel
duplo no trato gastrointestinal, atuando como
prebióticos e como antioxidantes, especialmente
após a fermentação por bactérias do cólon (Agil e
Hosseinian5).
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Introdução
Os subprodutos de frutas são ricos em fibras
dietéticas e compostos bioativos. Quando utilizados
em produtos fermentados em combinação com
bactérias acidoláticas (BAL), esses ingredientes
podem contribuir para aumentar a viabilidade
dessas bactérias probióticas, além de aumentar a
atividade antioxidante e contribuir para aumentar o
valor nutricional dos produtos. Outro aspecto
benéfico da utilização destes resíduos é a redução
do desperdício, que pode ser de até 60% em
algumas indústrias processadoras de frutas1.
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Figura 1. Atividade antioxidante dos produtos
fermentados durante 1 (D1), 14 (D14) e 28 (D28)
dias de estocagem refrigerada.

Conclusões
As farinhas de frutas apresentaram altos teores de
fibras dietéticas e contribuíram para elevar a
atividade antioxidante dos produtos fermentados.
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