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RESUMO

A pupunha é um fruto bastante apreciado nos estados do Norte do Brasil, sendo habitualmente consumido após o cozimento acompanhado de 
café, mas também pode ser seca e moída para transformação em farinha para usos variados, constituindo-se numa excelente fonte de 
carboidratos, proteínas, gorduras e vitaminas, principalmente β-caroteno. O período de safra restrito do fruto aliado a grande aceitação pela 
população local incentivam a busca de alternativas para um melhor aproveitamento da pupunha no enriquecimento de produtos usualmente 
consumidos na dieta. O objetivo do trabalho foi avaliar o potencial alimentício da farinha da pupunha para o enriquecimento de produtos da 
panificação, como pães, bolos e biscoitos. Os frutos foram processados para obtenção da farinha de pupunha, a qual foi acondicionada em sacos 
plásticos e mantida sob temperatura controlada até a utilização para elaboração dos produtos (pão e bolo). Foram realizadas análises da 
composição centesimal (proteínas, lipídeos, fibras, carboidratos, umidade e cinzas) e análises microbiológicas (termotolerantes e salmonela) 
tanto na farinha de pupunha como nos produtos elaborados. Também realizou-se análise sensorial dos produtos através da aplicação de testes de 
aceitação e intenção de compra. Os resultados demonstraram que a farinha da pupunha apresentou alto valor nutricional, com destaque para os 
carboidratos (45%); lipídeos (38%) e proteínas (7%), assim como os produtos elaborados apresentaram boa qualidade. A análise sensorial revelou 
uma boa aceitação tanto do pão como do biscoito enriquecidos com a farinha da pupunha. A elaboração da farinha de pupunha tem um grande 
potencial nutricional, tecnológico e econômico, permitindo a redução das perdas do fruto no período da safra e um melhor aproveitamento do 
fruto na entressafra, e principalmente pode melhorar a qualidade da nutrição da população amapaense através do consumo de produtos com 
alto valor nutricional, que são habitualmente consumidos na alimentação do dia a dia.
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