
 

 

 

 

USO DE UVA E BATATA DOCE DE POLPA ROXA COMO CORANTES NATURAIS NO 

DESENVOLVIMENTO DE BARRA DE VEGETAIS PARA CRIANÇAS 

 

Introdução: A aceitação de um produto pelas crianças está diretamente relacionada à sua 

cor. Muitos snacks destinado ao público infantil, no entanto, apresentam corantes artificiais 

que podem acarretar reações alérgicas, comportamentais e efeitos neuro cognitivos 

indesejáveis. Deste modo, para atender a esta nova demanda é necessário a prospecção 

de matérias-primas com elevada concentração de pigmentos que resultem em produtos 

com melhor qualidade sensorial e nutricional. Objetivos: Avaliar o uso da uva brasileira 

apirênica BRS Vitória e da batata doce de polpa roxa JNRX12 (BDR), que apresentam 

elevada concentração de antocianinas, como matérias-primas corantes, juntamente com a 

maçã Fuji, para o desenvolvimento de barras de vegetais (BV) sem adição de aditivos 

químicos artificiais e sacarose. Metodologia: Para produção das BVs, as uvas foram 

higienizadas, sanitizadas, homogeneizadas e processadas para a obtenção de uma polpa; 

as maçãs sem casca foram picadas em cubos, branqueadas a vapor por 5 min e, 

homogeneizadas para obtenção de purê; e, a BDR foi congelada e descongelada over night 

seguido por dois tipos de cozimento, um por fervura (CF, 30 min) e outro por pressão (1,5 

atm e 120C por 23 min) para facilitar a lixiviação dos pigmentos sem (S) e com acidificação 

(A) (C, com ácido cítrico até pH 2,26) da água de cozimento. Subsequentes aos tratamentos 

térmicos, as BDRs cozidas foram homogeneizadas para a obtenção de purês. Utilizando 

estes quatro purês de BDR, quatro formulações de BVs foram elaboradas nas proporções 

de 50:40:10 (m/m/m) referentes a purê de maçã: polpa de uva: purê de BDR. A secagem 

das formulações foi realizada em estufa com renovação e circulação de ar a 60 ºC até as 

BVs atingirem perda de aproximadamente 25% da massa inicial. As características 

cromáticas (L*, C* e h) das BV, dos dois lados de suas superfícies (lisa e rugosa), foram 

determinadas em espectrofotômetro, modelo ColorFlex45/0 (Hunterlab, Estados Unidos). 

Resultados: A análise de cor instrumental das BVs elaboradas a partir dos quatro purês 

de BDRs apresentaram diferenças significativas (p ≤ 0,05) para todos os parâmetros 

cromáticos (Luminosidade (L*) ,saturação (C*) e tom (hº)). Os valores de L*obtidos variaram 

entre 23,98 e 33,17, sendo que a superfície que não tem contato direto com o ar de 

secagem apresentou visualmente coloração mais uniforme e clara. A C* variou entre 13,05 

a 27,60 e em relação ao hº, os resultados obtidos estiveram presentes no primeiro 

quadrante (330 a 25 º), estimando o tom predominante das BVs como vermelho. 

Conclusão: O tipo de cozimento da BDR influenciou significativamente nos parâmetros de 

cor avaliados, porém, todas as BVs apresentaram tom vermelho atrativo a olho nu, mesmo 

sem a adição de corantes artificiais. Conclui-se então que a uva e a BDR apresentaram-se 

como boas fontes corantes na elaboração de snacks destinado para crianças. 
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Eixo temático: 5) Consumo alimentar, gastronomia, hábitos de vida e atividade física na 
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