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3. Introdução  
 
 
A família Dioscoreaceae foi reconhecida, inicialmente, por Brown em 1819, com o 

nome Dioscoreae (BURKILL, 1967 apud CARVALHO, TEIXEIRA e BORGES, 2009). 

Ultimamente são reconhecidos mundialmente aproximadamente oito gêneros, com cerca 

de 850 espécies, sendo 95% pertencente ao gênero Dioscorea (MARBBERLEY, 2000). 

De acordo com Cagnon et al. (2002), esta família possui representantes no mundo inteiro 

e, atualmente, ainda se discute a sua origem e distribuição. 

 SIM X NÃO 

 SIM X NÃO 

 SIM X NÃO 
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O gênero Dioscorea desde seus locais de origem, domesticação e cultivo na Ásia, tem 

sido chamado de “inhames” (yams, ignames, ñames). Esta denominação também é 

utilizada nos países de onde não são originárias. Nas regiões brasileiras do Norte e 

Nordeste, são conhecidos pelo nome de “cará” cujo nome na linguagem Tupi era ká rá, 

denominação dadas pelos índios que os cultivavam. Entretanto, nas regiões Sul e 

Sudeste, é conhecido como inhame (PEDRALLI, 2002 e MESQUITA, 2002). 

Kirizawa et al. (2010) estimam que ocorram, no Brasil, 130 espécies de Dioscorea, 

único gênero da família presente em todas as regiões do país. Montaldo (1991), 

corroborando com os demais autores relata que embora seja elevado o número de 

espécies, apenas 90 de regiões tropicais servem para alimentação humana e que todas 

possuem origem africana e asiática, exceto D. trifida, que é brasileira.  

Segundo Santos (2002), a cultura do cará (Dioscorea spp.) apresenta grande 

importância socioeconômica para a região Nordeste do Brasil, para os Estados da 

Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia e Maranhão, por constituir um negócio agrícola 

muito promissor dada a excelente qualidade nutritiva e energética de suas túberas e a 

grande utilidade para a alimentação humana. O cará é rico em diversas vitaminas do 

complexo B1, B2 e B6 (tiamina, riboflavina, niacina), vitamina A, vitamina C (ácido 

ascórbico) e carboidratos, principalmente, em amido, o qual é a principal reserva 

energética dos vegetais, como também, a principal fonte de carboidratos na dieta humana, 

além de apreciáveis teores de proteína e de gordura (OLIVEIRA et al., 2007). 

 
4. Justificativa 

 
Houwc et al. (2001); Liu YH et al. (2006); Sautour (2006) apud Ramos-Escudero et al. 

(2010, p. 745–752) relatam que além de seu interesse nutricional, várias propriedades 

funcionais têm sido relatadas para os tubérculos de Dioscorea. Os tubérculos de cará têm 

apresentado significativas atividades antioxidantes contra os radicais livres, anti-

hipertensivas, antitumoral e anti-flamatório. Na região Amazônica, o cará é uma excelente 

cultura que se desenvolve bem nas condições de agroecossistema de terra-firme, sendo 

observado seu cultivo em larga escala pelos agricultores familiares do Baixo rio Solimões 

onde esta cultura é a principal fonte de renda e autoconsumo. 

O cará representa grande importância na segurança alimentar por possuir 

características nutricionais excelentes e ser promissora pela sua produtividade resultante 

da alta adaptabilidade as condições edafoclimáticas das regiões brasileiras. (PEDRALLI, 

1998 e RAMOS-ESCUDERO et al., 2010).  

A tecnologia de alimentos pode contribuir para o aproveitamento do cará, no entanto, 

em 2015, a safra de cará foi prejudicada no município de Caapiranga devido a grande 

enchente e demora na vazante, além das inúmeras queimadas que dominaram esta 

região, o que levou a uma das safras mais pífias já registradas. A qualidade da matéria-

prima também foi prejudicada e isto influenciou significativamente na obtenção da fécula, 

no que diz respeito principalmente ao rendimento e qualidade de fécula para uso em 

produtos de panificação. Neste sentido, o uso da polpa de cará foi a alternativa para a 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 
RELATÓRIO FINAL PIBIC/PAIC 2015-2016 

 
 

obtenção de um dos objetivos do trabalho, que foi a obtenção de barras de cereais de 

cará roxo e branco.  

 

 

5. Objetivos 

 Obter subprodutos a partir da fécula e polpa do cará roxo e cará branco; 

 Elaborar barras de cereais de cará; 

 Fazer análise sensorial para aceitabilidade da barra de cereal. 

 

6. Metodologia 
 
 

Matérias-Primas 

 

 O cará utilizado fornecido foi comprado na Feira da Panair, situada em Manaus– 

AM (Figura 1). Na elaboração das barras de cereais foram utilizados os seguintes 

ingredientes secos: flocos de milho e flocos de arroz, açúcar refinado ou cristalizado, 

castanha de caju, castanha do Pará, granola, granola light de ameixa, além disso, os 

ingredientes utilizados para o xarope foram: mel e gordura vegetal. 

 

 
Figura 1: imagem do google maps da vista de cima da Feira da Panair  
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Formulações e Preparos 

 

 

 Foram feitas dez tipos de barras de cereais apresentando cinco formulações 

diferentes para cada tipo de cará, branco e roxo. As tabelas abaixo mostram os 

ingredientes utilizados nas formulações de barra de cereal: 

 

 

Ingredientes Fórmula (g) Fórmula (%) 

XAROPE   

Mel 200 12,12 

Gordura vegetal 250 15,15 

INGREDIENTE SECO   

Açúcar mascavo 200 12,12 

Flocos de milho 200 12,12 

Flocos de arroz 200 12,12 

Cará branco ou roxo 400 24,24 

Castanha de caju 200 12,12 

 Tabela 1: Ingredientes da amostra 307 
 
 

Ingredientes Fórmula (g) Fórmula (%) 

XAROPE   

Mel 200 12,12 

Gordura vegetal 250 15,15 

INGREDIENTE SECO   

Açúcar mascavo 200 12,12 

Flocos de milho 200 12,12 

Flocos de arroz 200 12,12 

Cará branco ou roxo 400 24,24 

Castanha do Pará 200 12,12 

 Tabela 2: Ingredientes da amostra 486 
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Ingredientes Fórmula (g) Fórmula (%) 

XAROPE   

Mel 200 12,12 

Gordura vegetal 250 15,15 

INGREDIENTE SECO   

Açúcar mascavo 200 12,12 

Flocos de milho 200 12,12 

Flocos de arroz 200 12,12 

Cará branco ou roxo 400 24,24 

Granola light de ameixa 200 12,12 

 Tabela 3: Ingredientes da amostra 125 
 
 
 

Ingredientes Fórmula (g) Fórmula (%) 

XAROPE   

Mel 200 12,12 

Gordura vegetal 250 15,15 

INGREDIENTE SECO   

Açúcar mascavo 200 12,12 

Flocos de milho 200 12,12 

Flocos de arroz 200 12,12 

Cará branco ou roxo 400 24,24 

Farinha de granola 200 12,12 

 Tabela 4: Ingredientes da amostra 413 
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Ingredientes Fórmula (g) Fórmula (%) 

XAROPE   

Mel 200 12,12 

Gordura vegetal 250 15,15 

INGREDIENTE SECO   

Açúcar mascavo 200 12,12 

Flocos de milho 200 12,12 

Flocos de arroz 200 12,12 

Cará branco ou roxo 400 24,24 

Castanha de caju e 

farinha de granola 

200 12,12 

 Tabela 5: Ingredientes da amostra 352 
 

 

 A amostra denominada 307 apresentou em sua composição a castanha de caju, 

a 486 castanha do Pará, a 125 a granola light de ameixa, a 413 a granola sem nenhum 

outro tipo de fruta seca e por fim a 352 dois tipos de grãos juntos, sendo eles castanha de 

caju e granola. A metodologia utilizada para a elaboração das barras de cereais foi 

baseada no trabalho de Silva et al. (2009) desenvolvido para um produto similar.  

 Desta forma, os ingredientes secos foram pesados e misturados até ficarem de 

forma homogênea. Separadamente, o xarope foi obtido por aquecimento até 100°C, sob 

agitação, dos seguintes ingredientes: gordura vegetal e mel. Em seguida, as duas frações 

foram misturadas para formar a massa, a qual foi distribuída em travessas, até uma 

espessura média de 3 cm. Em seguida, a massa foi colocada no forno a 180°C por 20 

minutos, e, então, foi posta para esfriar e ser cortada longitudinalmente e 

transversalmente. As barras (Figura 2) foram armazenadas à temperatura ambiente 

(aproximadamente 25°C) até o momento das análises sensoriais. 

 

 
Figura 2: Foto retirada após a mistura dos ingredientes e 15 min no forno 
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Análise Sensorial 

 

 A análise sensorial foi feita com 84 provadores não treinados para avaliar a 

aceitação das dez diferentes formulações. Para o teste, foi utilizada a ficha de ordenação 

(Figura 3), onde eles escolhiam entre as notas de 1 a 5, onde 1 significava gostei 

muitíssimo e 5 desgostei muitíssimo (Figura 4 e 5).  

Figura 3: ficha de ordenação utilizada na análise sensorial das barras 
 

 

 
Figura 4: Material para análise sensorial a postos na mesa do provador, amostras 
ordenas, ficha, lenço e água para enxague da boca entre intervalo das amostras. 
 
 

NOME:_____________________________________________ IDADE:__________ 

ANÁLISE SENSORIAL DE BARRAS DE CEREAIS 

Por favor, prove as amostras fornecidas da esquerda para a direita. Ordene-as de acordo com sua 

preferência. Atribua o número 1 para a amostra de maior preferência, 2 para a segunda mais preferida, e assim 

sucessivamente. Entre as avaliações das amostras, enxague a boca com água e espere 30 segundos. 

Código da Amostra                                         Ordem de preferência 

          307                                                                 __________ 

          486                                                                 __________ 

          125                                                                 __________ 

          413                                                                 __________ 

          352                                                                 __________ 
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Figura 5: Amostras ordenas de 307 a 352 para avaliação da aceitação do provador. 
 

 
7. Resultados e Discussão  

 
 

Análise Sensorial  

  

 Quando comparado o resultado da análise sensorial deste trabalho com o 

desenvolvimento de barra de cereais compostas por aveia feito por Gutkosk et al. 

(2007), notou-se pouca atividade de água nos produtos obtidos, o que facilitou para  

mais tempo de vida de prateleira e não observação de crescimento de microrganismo, 

principalmente fungos ou bolores. 

 A junção de nutrientes e matérias-primas utilizados como, fibras alimentares e 

teor baixo de gordura, fez com que a barra de cereal de cará apresentasse um ar 

homogêneo e com um sabor único, além de visual atrativo, o que possibilitou 

resultados positivos na análise sensorial.  

 Para o cará branco, a amostras 486 (com castanha do Pará) foi a melhor avaliada 

dentre os provadores, seguidas das amostras 307, 413, 352 e 125, que foi a amostra 

com maior rejeição. Já para o cará roxo, novamente, a amostra favorita foi a 486, 

seguida das amostras 413, 125, 307 e por último a amostra 352. Dessa forma, as 

amostras que em sua formulação apresentaram castanha do Pará tiveram maior 

aceitação entre os provadores em ambos os casos. 

 Em todos os testes realizados, foi unanime a observação quanto ao teor de 

doçura das barras, e isto pode estar relacionado com características do xarope e tipo de 

açúcar utilizado. No entanto, fora essas observações, a aceitação das barras de cereais 

teve um saldo positivo. 
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8.Conclusão 
 
 O cará é uma matéria-prima de extrema importância para o Estado do Amazonas. 

No entanto, ao longo dos anos, esta cadeia de produção não conheceu o fenômeno de 

agregação de valor. Outros trabalhos já feitos com esta matéria-prima demonstraram o 

potencial, tanto da polpa como da fécula. Os produtos que podem ser gerados a partir do 

cará e subpartes são inúmeros e versam principalmente na área de panificação. As barras 

de cereais foram bem aceitas pelos provadores e podem ser aprimoradas principalmente 

em termos de formulação. As grandes enchentes e queimadas, infelizmente, tem 

prejudicado muito esta cadeia produtiva.  
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