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RESUMO  

 

Objetivou-se com este trabalho, analisar as propriedades bromatológicas das sementes de quiabo para a produção de farinha, a fim de obter avaliação 

de produto para panificação. O experimento foi conduzido no município de Cascavel, Paraná, com início em fevereiro e término em abri de 2017. O 

mesmo foi deixado ao sol, até atingir umidade ideal, para o processamento (moagem) do produto. Posteriormente, realizou-se a análise bromatológica 

centesimal de gorduras totais, proteína total, resíduo mineral fixo (cinzas), umidade e carboidratos do produto o qual pode avaliar valores ideais de 

proteína, carboidrato, sendo um produto que propicia o enriquecimento nutricional, podendo ser incorporado em dietas alimentares. 

PALAVRAS-CHAVE: Abelmoschusesculentum L., vitaminas, fibras, propriedade fisiológica, medicinal 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Quiabo (Abelmoschusesculentum L.) é pertencente à família das Malvaceae, gênero Abelmoschus, que possui 

cerca de 10 espécies conhecidas (CPRA, 2014). Quanto ao seu centro de origem, é originária da Etiópia (África 

oriental) (MACRAE; ROBINSON E SADLER, 1993). É uma planta de ciclo anual, que possui caule semilenhoso e 

ereto, podendo atingir até três metros de altura, flores hermafroditas, onde a autopolinização é mais frequente, frutos 

alongados de ponta afilada, com diversas sementes, e possui coloração externa verde escura (MACRAE; ROBINSON E 

SADLER, 2003).  

É um legume utilizado nas mais variadas formas de preparo, por apresentar qualidades funcionais/fisiológicas, 

medicinais, terapêuticas e nutricionais (CEAGESP, 2001). Dispõe-se de vitaminas, minerais como potássio, cálcio, 

ferro, manganês, vitaminas (A, C, K, B6, B9), açucares solúveis, hemiceluloses, lignina, amido e fibras, encarregados 

pelas qualidades nutricionais e funcionais/fisiológicas na pirâmide alimentar (KAYS, 1991). Apesar de não ser uma 

fonte rica em carboidratos, oferece proteína, vitamina C, e fibras quando fresco, sendo suas sementes fonte 

principalmente de proteínas e óleos (MOTA, 2000). A fibra alimentar é portadora de propriedades e finalidades 

fisiológicas diferenciadas na digestão e absorção dos variados tipos de nutrientes (KUMAR, 2002). 

 Dentre os benefícios medicinais e terapêuticos do quiabo, é reportado que possui propriedades como, anti-

helmíntica, antiparasitária, intestinais, antidiabética (BÁZAN, 2006; ADELAKUN, 2011; SABITHA, 2012). Segundo 

Bolikal (2011), a composição e a bioatividade das sementes de quiabo vem sendo estudadas para combater as células do 

câncer de colo. O pH alcalino do quiabo neutraliza os ácidos digestivos e reduz o risco de úlceras gastrointestinais, e 

sua excepcional capacidade antiácida ajuda a criar uma camada defensiva no trato digestivo (KAYS, 1991; MOTA, 

2000). 

No Brasil esta hortaliça encontra-se em situações excelentes de cultivo, especialmente no que diz respeito ao 

clima (tropical e subtropical) (MOTA, 2005). Seu ciclo depende de cada variedade, e do período produtivo, que varia 

entre 60 a 90 dias (FIGUEIRA, 2000). Possui como características desejáveis ciclo rápido, custo economicamente 

viável (MOTA, 2008). A temperatura ideal de cultivo varia de 22ºC a 25ºC, sendo abaixo de 18ºC e acima de 35ºC, 

prejudica-se o desenvolvimento de flores e dos frutos novos (cpra.pr.gov, 2014). A produtividade normal é de 15.000 a 

22.000kg ha
-1

, sendo que a produtividade durante o inverno e afetada pelo frio (RURALNEWS, 2001).   

Nesse sentido, o quiabeiro além de ser uma alternativa para produtores hortícolas, dispõe de embasadas fontes 

promissoras para o desenvolvimento de produtos altamente benéficos a saúde, de maneira sustentável, como agregação 

de valor pelas suas diversas propriedades entre elas geleificante (CPRA, 2014). 
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Bhat e Tharanathan, (1987), ao avaliar as propriedades funcionais da mucilagem do quiabo, verificou a 

capacidade espumante e geleificante do quiabo, substancia esta capaz de produzir consistência de gel.  

Alguns experimentos têm sido executados de forma a designar as propriedades físicas do quiabo (AKAR; 

AYDIN, 2005). Todavia, pesquisas relacionadas ao processamento desta hortaliça ainda são utópicas (AKAR; AYDIN, 

2005; ADOM, 1996). No entanto, faz deste trabalho um marco para o desenvolvimento para a agregação de valor para 

este produto. Sendo assim, este trabalho tem por objetivo analisar as propriedades bromatológicas das sementes de 

quiabo, tendo como finalidade a utilização de sementes de quiabo para a produção de farinha a fim de obter avaliação 

de produtos de panificação.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa experimental foi realizada no município de Vera Cruz do Oeste, Paraná, na linha Agro Santa Inês, 

com latitude 24º43”25”S e longitude 53º48”54”O, altitude de 650 metros em relação ao nível do mar, com um clima 

considerado subtropical. 

O quiabo utilizado para o experimento foi coletado na área demarcada para o estudo, onde posteriormente, 

foram retiradas as sementes e deixadas no sol para secar. Após este procedimento, as mesmas foram processadas em um 

moedor com o objetivo de obter a farinha do subproduto. Abaixo, na figura 1, consta o fluxograma do processo obtido. 

 

Figura 1. Fluxograma Processamental 

 

Coleta do Quiabo 

 

↓ 

 Secagem ao Sol 

 

↓ 

 Retirada das sementes 

 

↓ 

 Moagem das Sementes 

 

↓ 

 Análise Bromatológica 

 

Adiante, o resultado obtido da moagem das sementes do quiabo, foram levadas ao Laboratório de Análises 

Bromatológicas para obter um laudo sobre as quantidades de proteína total, gorduras totais, resíduo mineral fixo 

(cinzas), umidade e carboidrato no laudo do laboratório, seguindo a referência da portaria nº 108 de 04 de setembro de 

1991 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na tabela 1 consta o relatório de ensaio físico-químico da análise da semente de quiabo. 

 

Tabela 1. Composição centesimal da farinha de semente de quiabo  

  Ensaio Resultado   Unidade 

Gorduras Totais 

Proteína Total 

Carboidratos 

Resíduo Mineral Fixo (Cinzas) 

Umidade 

15,25 

22,67 

47,75 

4,52 

9,81 

g/100g 

 

Segundo a Resolução RDC nº 263 de 22 de setembro de 2005, do regulamento técnico para produtos de cereais, 

amidos, farinhas e farelos, o termo farinha é classificado como produtos obtidos de algumas partes comestíveis de uma 

ou mais espécies de cereais, leguminosas, frutos, sementes, tubérculos e rizomas que por moagem ou outro 

procedimento tecnológico e capaz de gerar produção de alimentos. Considerando o valor de umidade obtido de 9,81 

g/100g, verificou-se que o mesmo está de acordo com a RDC nº 263 que estabelecem que farinhas, amido de cereais e 

farelo um máximo de 15% (g/100g). Segundo CHAVES et al., 2004, um dos maiores fatores que prejudicam os 

alimentos é a umidade, pois possuem um efeito ligado diretamente na manutenção dos alimentos. 
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De acordo com estudos realizados por Taco (2011), analisando os teores de proteína total de farinha de trigo, 

centeio integral e de milho integral, a farinha de semente de quiabo, apresentou-se como uma boa alternativa para o 

complemento de proteínas na dieta em uma alimentação balanceada, com 22,67 g/100g respectivamente. 

Em relação ao teor máximo de resíduo mineral fixo (cinzas) permitido para farinha de vegetais pela legislação 

brasileira de 4% a cada (g/100g), os valores de cinza encontrado de 4,52 g/100g, para a farinha de semente de quiabo, 

estão praticamente entre os limites aceitáveis pela legislação. Conforme Taco (2011) os valores de cinzas encontrados 

em seus produtos ditos anteriormente, estão entre 0,5 e 1,7 g/100g. 

O valor de gorduras totais foi de 15,25 g/100g de produto, ou seja, a soma de todos os tipos de gorduras, sejam 

elas poliinsaturadas, monoinsaturadas, saturadas e trans. As gorduras totais são as principais fontes de energia do corpo, 

e auxiliam na absorção das vitaminas A, D, E e K, por ser um legume de grande qualidade funcional/fisiológica dispõe-

se de várias vitaminas em sua composição. Óleos ou gorduras vegetais são constituídos principalmente de glicerídeos, 

ácidos graxos de espécies vegetais, conforme o regulamento técnico de óleos e gorduras RDC nº 360 de 23 de dezembro 

de 2003. O quiabo pode ser usado fresco ou desidratado, em forma de pó, possui propriedades antioxidantes que podem 

ser utilizadas para estabilizar a banha e o óleo de soja (MACRAE, et al.; 1993). 

Estudos realizados por Silva (2006), ao avaliar os efeitos da farinha de polpa do quiabo, através da composição 

centesimal, constatou que o produto possui um teor de lipídios de 3,66 g/100g de amostra. Assim observa-se com 

estudos realizados por Taco (2011), ao analisar valores de lipídios de farinha de trigo, centeio e milho integral, um valor 

superior a estes produtos, já que estes apresentam 1,4; 1,8; e 1,5g/100g por amostra. 

Se tratando do mesmo estudo de Silva (2006), porém em relação à quantidade de fibra alimentar solúvel (FAS), 

a farinha de polpa de quiabo possui 18,24 g/100g, sendo superior quando comparada coma farinha de centeio integral 

de 15,5 g/100g realizado por Taco (2011), sendo a fibra alimentar substancia auxiliar na absorção de diversos tipos de 

nutrientes (KUMAR et al.; 2002). 

O valor de carboidrato foi de 47,75g/100g, por ser produto a base de sementes de quiabo, possui um valor 

considerável para uma dieta alimentar, ao se comparar com farinha de milho com 79,1g/100g, alimentos ricos em 

carboidratos, com alto fonte energética. Entretanto, a farinha de semente de quiabo é um ótimo enriquecedor energético 

na alimentação, podendo ser incorporado em algum produto alimentício, além de possuir atributos benéficos como 

estimulante estomacal, e anti-espasmódico, ou seja, da contração involuntária dos músculos (ANON, 2003). 

 

4. CONCLUSÕES 

 

A utilização da farinha de semente de quiabo pode ser utilizada na elaboração de produtos de panificação, por 

apresentar valores funcionais ideias para a preparação de alimentos protéicos e energéticos, por ser consideravelmente 

rico em proteína e carboidrato, como também possui valores de fibras alimentares conforme estudos demostraram 

essenciais para a absorção, tendo assim, efeito positivo na digestibilidade alimentar. Contudo, sua utilização além de 

promover um maior aproveitamento com menor custo propicia o enriquecimento nutricional do produto trazendo 

benefícios a saúde, podendo ser comparado com outras fontes de alimentos e fazer parte do nicho alimentício da dieta 

alimentar como um todo e se tornar uma alternativa viável para a complementação, ou suplementação da alimentação 

de um modo geral. 
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