
E-mail para contato: silviomarinho@yahoo.com.br IES: ESTÁCIO SÃO LUÍS

Autor(es) Ayanna Brito Desterro; Silvio Carvalho Marinho; Jethânia Glasses Cutrim Furtado; Gilberth Silva Nunes; Gustavo 
Monteiro da Silva

Palavra(s) Chave(s): Junça. Tubérculo. Análise. Físico-Química.

Título: CARACTERIZAÇÃO NUTRICIONAL DA JUNÇA (CYPERUS ESCULENTUS L.) IN NATURA CULTIVADA EM SOLO MARANHENSE

Curso: Nutrição

Saúde

RESUMO

A junça (Cyperus esculentus), conhecida também por tiririca, junco e chufa. É uma planta gramínea, com aspecto de capim que se desenvolve 
tanto em solos arenosos e principalmente em solos úmidos, às margens de rios, onde possuem facilidade em alastrar-se. Nos seus rizomas 
subterrâneos estão os tubérculos, a parte mais importante da planta onde se concentram todos os seus substratos, sendo eles o alvo dessa 
pesquisa. No Maranhão encontra-se a junça, com frequência, nas ruas de São Luís, vendidas por ambulantes, seca e embalada em saquinhos. No 
estado os tubérculos da junça são produzidos em solos arenosos, tendo exemplo os municípios de Morros, Tutóia e Barra do Corda. Objetivou-se 
neste estudo a caracterização nutricional da junça cultivada em solo maranhense através de análises físico-químicas e compará-la com outros 
trabalhos descritos na literatura. O tipo de estudo é transversal, de caráter experimental e descritivo. A pesquisa foi realizada no Laboratório de 
Análise Físico-Química do Pavilhão Tecnológico da Universidade Federal do Maranhão e Laboratório de Química e Bromatologia da Faculdade 
Estácio de São Luís, sendo realizadas em triplicatas. Foram utilizadas amostras de junça in natura, adquiridas no mercado informal da cidade de 
São Luís – MA, provenientes da cidade de Morros-MA. Para as análises, selecionaram-se os tubérculos observando suas características 
organolépticas (cor, odor e textura), em seguida foram lavados, cortados e triturados. A estes se juntou, para cada 100g, 200mL de água 
destilada. As análises físico-químicas foram realizadas segundo as Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz e conforme preconiza a Association 
of Official Analytical Chemists (AOAC), todas em triplicata, aplicando-se ao conjunto de dados a análise estatística convencional (Teste t de 
Student) com coeficiente de probabilidade a 95%. Para a análise de proteína utilizou-se o método de Kjeldahl e para a análise de lipídeos, o 
método de Soxhlet (descritos pela AOAC). O valor calórico foi calculado pela soma dos resultados da multiplicação dos fatores de conversão (9,0) 
para lipídeos e (4,0) para proteínas e carboidratos (descritos pelo Adolfo Lutz). Os resultados mostraram que o tubérculo da junça in natura são 
ricos em carboidratos (46,80%), lipídios (16,15%), proteínas (2,50%), cinzas (1,30%), umidade (33,20%) e seu valor calórico para 100g do 
tubérculo apresentou valor de 342,5kcal. De acordo com os resultados, a junça (Cyperus esculentus L.) como tubérculo comestível, apresentou 
excelentes resultados, apontando a presença de elevados teores de macronutrientes importantes (como os carboidratos e lipídeos), sendo 
considerada, portanto, de importância nutricional. O alto teor de carboidratos (46,80 ± 0,09%) a classifica como um alimento energético 
garantindo ao organismo energia para manutenção corporal. Dentro do percentual de carboidratos foi apontado um valor de 26,65% de amido, 
ingrediente importante na fabricação de produtos alimentícios. O tubérculo apresentou uma boa quantidade de lipídeo (16,15 ± 0,05%), nutriente 
responsável por armazenar energia, os valores de proteína e cinzas foram baixos. Foi constatada uma elevada porcentagem de umidade (33,20 ± 
0,07%), muito importante, porque da umidade depende a melhor ou pior preservação do material e pelo fato da água ser uma substância muito 
abundante na natureza e ser indispensável para manter os processos biológicos. Por possuir valor calórico (342,55 ± 0,11 Kcal/100g) e nutrientes 
importantes a junça pode ser utilizada para fins nutricionais.
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