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RESUMO GERAL 
 
VERA, R. Caracterização física e química de frutos de barueiros (Dipteryx alata Vog.) 
de ocorrência natural no Cerrado do Estado de Goiás, Brasil. 2007. 105 f. Tese 
(Doutorado em Agronomia: Produção Vegetal)-Escola de Agronomia e Engenharia de 
Alimentos, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2007.1 

 
O barueiro (Dipteryx alata Vog.) é uma espécie vegetal que ocorre 

naturalmente no Cerrado, apresenta alta produtividade e frutos de elevado valor 
nutricional. O objetivo geral deste trabalho foi caracterizar física e quimicamente frutos de 
barueiros de diferentes plantas e regiões do Cerrado do Estado de Goiás. Foram 
selecionadas onze regiões do Estado de Goiás e em cada uma, foram escolhidas 
aleatoriamente doze árvores em plena produção. Coletaram-se aproximadamente sessenta 
frutos por árvore e utilizando-se, após seleção, dez frutos por árvore para as 
caracterizações físicas e vinte frutos por árvore para as determinações químicas. Para as 
características físicas avaliou-se as seguintes variáveis: massa, comprimento, largura e 
espessura dos frutos inteiros, massas do epicarpo mais mesocarpo (polpa), do endocarpo e 
da amêndoa e comprimento, largura e espessura das amêndoas. Para as determinações 
químicas as amêndoas foram extraídas do endocarpo e trituradas, constituindo uma 
amostra composta. Determinou-se, em triplicata os teores de umidade, proteína bruta, 
extrato etéreo, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, cobre, ferro, manganês e zinco 
e a composição em ácidos graxos do óleo das amêndoas. Os dados obtidos foram 
submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste Tukey a 5% de 
probabilidade. A análise estatística descritiva foi aplicada aos dados físicos de massa de 
fruto e de amêndoa. As médias das massas dos frutos de barueiro nas diferentes regiões 
variaram entre 26,08-37,20 g e as médias das massas da amêndoa entre 1,11-1,48 g. Os 
frutos apresentaram em média 51,15% de polpa, 44,69% de endocarpo e 4,16% de 
amêndoa. A massa da amêndoa foi correlacionada positivamente com a massa de fruto, 
com o comprimento, largura e espessura. Os teores médios de umidade das amêndoas de 
baru variaram nas regiões estudadas entre 2,93-5,07 g (100 g)–1, de proteína entre 25,16-
27,69 g (100 g)–1 e de extrato etéreo entre 32,42-37,36 g (100 g)–1. Os teores médios de 
ácidos graxos saturados variaram de 19,93-25,74% e de ácidos graxos insaturados de 
73,47-79,19%. Os ácidos graxos de maior ocorrência foram: oléico, com teor entre 45,58-
48,98 g (100 g)–1, e o linoléico com teor entre 22,83-29,71 g (100 g)–1. Os macronutrientes 
minerais que apresentaram maiores concentrações foram potássio, fósforo e enxofre. O 
cálcio e o magnésio apresentaram-se em concentrações mais baixas. Com relação aos 
micronutrientes minerais, o ferro apresentou maior concentração e o cobre, o manganês e o 
zinco, menores teores. 

 
Palavras-chave: frutíferas nativas, baru, qualidade 
________________________  
1 Orientador: Prof. Dr. Ronaldo Veloso Naves 
    Co-orientador: Prof. Dr. Manoel Soares Soares Junior 
    Co-orientador: Dr. Jaison Pereira de Oliveira 
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GENERAL ABSTRACT 

 
VERA, R. Some physical and chemical characteristics of barueiro fruits (Dipteryx 

alata Vog.) – a species native to the Brazilian Cerrado. 2007. 105 p. Thesis (Doctorate 
in Agronomy: Production Plant) – Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos, 
Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2007. 1 
 

Barueiro (Dipteryx alata Vog.) is a species native to the Brazilian Cerrado with 
high fruit yield and high nutritional value. The objective of this work was to study the 
physical and chemical characteristics of barueiro fruits (baru) harvested from plants in 
eleven locations in the state of Goiás, in the Cerrado biome. In each location twelve trees 
in full production were randomly selected. Approximately sixty fruits were collected from 
each tree, and from those fruits a sample of ten fruits was taken to study some physical 
characteristics.  Another sample of twenty fruits was taken for chemical analyses. For the 
physical characterization, the following variables were evaluated: mass, length, width and 
thickness of the whole fruit; epicarp+mesocarp mass (pulp); almond and endocarp mass, 
and almond length, width and thickness. For the chemical determinations a composite 
sample was obtained from ground almonds extracted from the endocarp. Moisture content, 
whole protein, ethereal extract, phosphorus, potash, calcium, magnesium, sulfur, copper, 
iron, manganese and zinc were determined in three replicates as well as the fatty acid 
composition. The data obtained was submitted to the analysis of variance and means 
comparison by Tukey test at 5% level of probability. The descriptive statistical analysis 
was applied to data obtained from the physical analyses of the mass of the fruits and 
almonds. The average fruit mass varied from 26.08 to 37.20 g, and the average almonds 
mass varied from 1.11 to 1.48 g.  The fruits had a 51.15% average of pulp, 44.69% of 
endocarp, and the almonds had 4.16%.  The mass of the almond was positively correlated 
to fruit mass, fruit length, fruit width and fruit thickness. The average moisture content of 
the almond varied from 2.93 to 5.07g (100 g)-1. The protein content varied from 25.16 to 
27.69 g (100)-1 and the ethereal extract from 32.42 to 37.36 g (100)-1. The average content 
of saturated fatty acids varied from 19.930 to 25.74%, and the unsaturated fatty acids 
varied from 73.47 to 79.19%. The most common fatty acids  were oleic, whose average 
content varied from 45.58 to 48.98g (100 g)-1 and linoleic, whose average content varied 
from 22.83 to 29.71 g (100 g)-1. The mineral macronutrients that showed the highest 
concentrations were potash, phosphorus and sulfur. Calcium and magnesium were present 
in the lowest concentrations. The mineral micronutrients that showed the lowest 
concentrations were copper, manganese and zinc. Iron was present in the highest 
concentration.  
 
Key-words: native fruit species, baru, quality. 
 
 
 
________________________________  
1 Adviser: Prof. Dr. Ronaldo Veloso Naves 
   Co-adviser: Prof. Dr. Manoel Soares Soares Junior 
   Co-adviser: Dr. Jaison Pereira de Oliveira 

 



 
 
 
 

1 INTRODUÇÃO GERAL 

 
O Cerrado é um bioma brasileiro bastante peculiar por sua constituição em 

mosaicos de formações vegetais que variam desde campos abertos até formações densas de 

florestas. Esse bioma faz ligações com outros biomas existentes no país (Pantanal, Floresta 

Amazônica, Caatinga e Mata Atlântica), constituindo-se em um elo entre eles. A sua 

riqueza em espécies, tanto da flora quanto da fauna, é muito expressiva, representando 

aproximadamente 30% da biodiversidade brasileira (Aguiar et al., 2004). 

As espécies vegetais do Cerrado destacam-se por apresentarem valores 

alimentício, medicinal, madeireiro, tintorial, forrageiro e ornamental, entre outros, de 

grande importância para a região (Almeida, 1998a).  

Apesar de abrigar uma rica diversidade em fauna e flora e ser um importante 

dispersor de águas, segundo o IBAMA (2007), restam somente 20% da área do Cerrado 

sem grandes alterações. O Cerrado é um sistema ambiental brasileiro que sofreu grandes 

alterações com a ocupação humana. Nos últimos 30 anos, a pecuária extensiva, as 

monoculturas e a abertura de estradas destruíram boa parte do Cerrado (Queiroz, 2004). 

O barueiro (Dipteryx alata Vog.) é uma espécie vegetal que ocorre em locais 

com solos bem drenados e apresenta distribuição irregular na paisagem, podendo às vezes 

formar grandes agrupamentos homogêneos (Sano et al., 2004), com distribuição ampla nos 

Estados de Tocantins, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (Filgueiras & Silva, 

1975). O barueiro é uma árvore que, quando adulta, apresenta altura média de 15 metros, 

podendo alcançar mais de 25 metros em solos mais férteis (Almeida et al., 1998; Sano et 

al., 2006). 

Os frutos do barueiro amadurecem durante a estação seca, sendo importante 

fonte de alimento para a fauna da região. Segundo Filgueiras & Silva (1975), as amêndoas 

de baru apresentam alto teor de proteína bruta, extrato etéreo, fibras e minerais. O baru 

possui potencial econômico para as populações do Cerrado, especialmente no Estado de 

Goiás, devido à comercialização de suas amêndoas. Porém, o barueiro ainda não é 

cultivado comercialmente. Como normalmente a variação genética e fenotípica são altas 

nas populações vegetais de ocorrência natural, faz-se necessário mais estudo sobre as 
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características físicas e químicas dos frutos de diferentes regiões do Cerrado para obtenção 

de materiais genéticos com características adequadas para produção de mudas visando seu 

cultivo e preservação da espécie.  

 O objetivo deste trabalho foi caracterizar física e quimicamente frutos de 

barueiros de diferentes plantas e regiões do Cerrado do Estado de Goiás visando contribuir 

para a avaliação nutricional, caracterização física e classificação de frutos de barueiro, 

potencializando a sua exploração econômica, visando contribuir com a preservação e 

exploração comercial da espécie. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
2.1 CERRADO 

 

O Brasil apresenta seis grandes biomas: Cerrado, Campos e Florestas 

Meridionais, Floresta Atlântica, Caatinga, Floresta Amazônica e Pantanal (Ribeiro & 

Walter, 1998). O Cerrado é o segundo maior bioma superado apenas pela Amazônia (Klink 

& Machado, 2005). O domínio do Cerrado desde seis mil anos atrás ocupa uma área de 

aproximadamente dois milhões de quilômetros quadrados (Machado et al., 2004; IBGE, 

2007).  

Esse complexo Bioma não possui uma única fisionomia em toda a sua extensão 

(Ribeiro & Walter, 1998). No Cerrado, a vegetação apresenta fisionomias caracterizadas 

por formações florestais, savânicas e campestres. As formações florestais apresentam 

predominância de espécies arbóreas e formação de dossel. São compostas pela Mata Ciliar, 

Mata de Galeria, Mata Seca e Cerradão. Já as formações savânicas englobam quatro tipos 

de vegetação, o Cerrado sentido restrito, o Parque de Cerrado, o Palmeiral e a Vereda. As 

formações campestres apresentam três tipos fitofisionômicos principais: o Campo sujo, o 

Campo limpo e o Campo rupestre (Alho & Martins, 1995; Ribeiro & Walter, 1998; Ribeiro 

et al., 1981; Silva et al., 2001). 

Até a década de 1950, o Cerrado manteve-se quase inalterado, sendo que a 

partir desta década, com a interiorização da capital nacional, grandes extensões do Cerrado 

deram lugar à pecuária e à agricultura extensiva, como a soja e o arroz. Tais mudanças se 

apoiaram, sobretudo, na implantação de infra-estrutura, principalmente viária e energética, 

bem como na descoberta de novas vocações para os solos regionais, permitindo atividades 

agrárias rentáveis. Durante as décadas de 1970 e 1980 houve um rápido deslocamento da 

fronteira agrícola, com base em desmatamentos, queimadas, uso de fertilizantes químicos e 

agrotóxicos, que resultou em 67% de áreas do Cerrado “altamente modificadas” (IBAMA, 

2007). Atualmente em função das boas condições de topografia, do solo e da facilidade de 
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desmatamento, a região do Cerrado é a principal produtora de grãos e gado de corte do 

Brasil (Aguiar et al., 2004). 

Assim, nos últimos 35 anos, mais da metade da área original do Cerrado foi 

ocupada com pastagens, lavouras e outros tipos de usos (Klink et al., 1995), ocasionando a 

degradação do solo e dos ecossistemas nativos, representando uma séria ameaça à sua 

biodiversidade (Klink & Machado, 2005).  

A pecuária extensiva ocupa mais de 65% das áreas agricultáveis estabelecidas 

na região do Cerrado, caracterizando-se como uma atividade de baixa tecnologia e 

produtividade, que demanda grandes extensões de terra. De maneira semelhante, a 

agricultura também é responsável pelo aumento do desmatamento, pois, fatores como a 

grande disponibilidade de terras, topografia plana e suavemente ondulada e o 

desenvolvimento de técnicas para a correção do solo possibilitaram o avanço da fronteira 

agrícola sobre o domínio do Cerrado de forma muito rápida (Queiroz, 2004). 

O relevo encontrado na região do Cerrado pode variar de plano a suavemente 

ondulado, com inclinações leves, comumente menores que 3% (Silva et al., 1994; Alho & 

Martins, 1995). Aproximadamente 50% da área situam-se em altitudes que ficam entre 300 

e 600 metros, sendo que apenas 5,5% se encontram acima de 900 m. O relevo do Cerrado 

não ultrapassa, em geral, os 1.100 m (Adámoli et al., 1987).  

A posição central em relação ao país e a forma de planalto colocam o domínio 

do Cerrado como armazenador e dispersor de águas (Rede Cerrado, 2006), o que 

proporciona 14% da produção hídrica superficial do Brasil, sendo que seis das oito grandes 

bacias hidrográficas nascem no bioma, destacando-se entre elas as do Tocantins, São 

Francisco e Paraguai/Paraná (Lima & Silva, 2002).  

A região do Cerrado caracteriza-se por duas estações bem definidas: uma seca 

e outra chuvosa, sendo classificado como clima tropical estacional (Silva et al., 1994). O 

período chuvoso pode durar de três a seis meses ou até mais, dependendo da região do 

Cerrado (Adámoli et al., 1987). A precipitação média anual situa-se entre 1200 e 1800 mm, 

concentrando-se nos meses de primavera e verão (outubro a março). Curtos períodos de 

seca, chamados veranicos, podem ocorrer em meio à estação chuvosa. No período de maio 

a setembro os índices pluviométricos mensais reduzem-se bastante, podendo chegar à zero 

(Castro et al., 1994; Alho & Martins, 1995; Klink & Machado, 2005). 

Reis (1971), estudando a climatologia do Cerrado concluiu que as diferenças 

de regime hídrico e térmico, dentro de certos limites, não implicam em modificações 
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sensíveis na fisionomia da vegetação. A temperatura média anual fica em torno de          

22-23 oC, sendo que as médias mensais apresentam pequena estacionalidade. As máximas 

absolutas mensais não variam muito ao longo dos meses do ano, podendo chegar a mais de 

40 oC. Já as mínimas absolutas mensais variam bastante, atingindo valores próximos ou até 

abaixo de zero nos meses de maio, junho e julho (Silva et al., 1994; Ribeiro & Walter, 

1998).  A radiação solar na região do Cerrado, segundo Adámoli et al. (1987) pode variar 

de 475-500 cal cm-2. dia-1, sendo esta adequada para um bom crescimento das plantas.  

Os solos do Cerrado são profundos, bem drenados com predominância de 

Latossolos em 46% da área. Esses, geralmente são ricos em argila, de baixa fertilidade e 

com alta concentração de ferro e alumínio (Silva et al., 1994; Alho & Martins, 1995; Silva 

et al., 2001). A elevada acidez deve-se, em boa parte, aos altos níveis de alumínio (Al3+), o 

que os torna aluminotóxicos para a maioria das plantas cultivadas. Níveis elevados de íons 

Ferro e de Manganês também contribuem para a sua toxidez (Reatto et al., 1998). 

A alta concentração de alumínio nos solos pode inibir a absorção de nutrientes 

pelas raízes. O alumínio se combina com o fósforo, formando uma substância chamada 

fosfato de alumínio, que se precipita no solo e não é absorvida pelas raízes das plantas. No 

entanto, sabe-se que algumas espécies nativas do Cerrado são capazes de armazenar 

alumínio nas folhas, podendo acumular quantidades 700 vezes superiores que a maioria 

das plantas cultivadas (Alho & Martins, 1995). 

A localização central confere ao Cerrado a condição de bioma de contato com 

os outros biomas, o que proporciona grande número de espécies animais e vegetais, se 

constituindo na mais diversificada flora dentre as savanas do Mundo (Klink & Machado, 

2005), sendo que o número de plantas vasculares é superior ao encontrado na maioria das 

regiões do planeta (Mendonça et al., 1998). Estimativas recentes indicam a ocorrência de 

pelo menos seis mil espécies de plantas lenhosas, com elevado grau de endemismo (Brasil, 

1999). Grande também é o número de espécies de aves, peixes, répteis, anfíbios e insetos 

(Klink & Machado, 2005). A biodiversidade do Cerrado representa 5% da biodiversidade 

do planeta Terra (Brasil, 1999). 

Os principais obstáculos para a conservação da biodiversidade do Cerrado 

podem ser sumarizados assim: baixo valor atribuído aos seus recursos biológicos; 

exploração não sustentável dos recursos; insuficiência de conhecimentos sobre 

ecossistemas e espécies; os resultados dos poucos estudos científicos existentes não são 

direcionados para a resolução de problemas ambientais; as instituições responsáveis pela 
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proteção da biodiversidade enfrentam dificuldades organizacionais e financeiras (Klink et 

al., 1995) 

Assim, estudos que ampliem o conhecimento das espécies do Cerrado podem 

ajudar na preservação do Bioma, tanto na disponibilização de alternativas de renda pela 

utilização dos recursos naturais disponíveis, através do manejo econômico auto-sustentável 

das áreas de Cerrado e assim evitando o desmatamento, quanto na demonstração dos 

benefícios nutricionais do fruto, o que justificaria o melhoramento genético das espécies e 

os posteriores cultivos econômicos. 

 

 

2.2 FRUTÍFERAS NATIVAS DO CERRADO 

 

A flora do Cerrado apresenta grande número de espécies produtoras de frutos 

comestíveis, que são utilizados por populações humanas há muito tempo (Barbosa, 1996). 

Apesar das condições nutricionais desfavoráveis dos solos do Cerrado para o 

desenvolvimento de plantas, Naves (1999) concluiu, em seu estudo sobre caracterização e 

influência do clima e dos solos com cajueiro arbóreo (Anacardium othonianum Mart.), 

araticunzeiro (Annona crassiflora Mart.), mangabeira (Hanconia speciosa Gomes), 

pequizeiro (Caryocar brasiliense Camb.) e cagaiteira (Eugenya dysenterica Mart. ex.DC.), 

que essas frutíferas possuem estratégias de sobrevivência que lhes conferem grande 

habilidade para o seu estabelecimento e desenvolvimento em solos extremamente pobres 

em nutrientes e com elevado teor de alumínio tóxico. 

Cento e dez espécies do Cerrado que apresentam usos na alimentação humana, 

madeireira, medicinal, ornamental, forrageiro e outros foram citados por Almeida et al. 

(1998). Estes autores ressaltam a importância das frutíferas do Cerrado na dieta popular 

como complemento alimentar na zona rural, pois são fontes alternativas de proteínas, 

fibras, energia, vitaminas, cálcio, ferro, fósforo e ácidos graxos, sendo imprescindível sua 

presença na alimentação da população rural. 

Essas frutas nativas são consumidas tanto ao natural, quanto na forma de doces, 

vinagres, molhos, óleos, batidas, sucos, cachaças, sorvetes, vinhos, tortas, conservas, 

passas, vitaminas, mingaus, bolos, pães, biscoitos, bolachas, roscas, geléias, licores e como 

ingredientes na confecção de pratos típicos (Almeida et al., 1987; Almeida et al., 1990; 

Almeida et al., 1998; Ortêncio, 2000; Silva et al., 2001). Portanto, a população do Cerrado 
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dispõe de importante reserva alimentícia nas frutíferas nativas, que deveriam fazer parte da 

alimentação da população regional, principalmente na merenda escolar (Ferreira, 1980; 

Almeida, 1998; Soares Junior et al., 2007).  

O potencial antioxidante de araticum (A. crassiflora), lobeira (Solanum 

lycocarpum St. Hil), cagaita (E. dysenterica), pequi (C. brasiliense.) e banha de galinha 

(Swartzia langsdorfii Radlk.) foi avaliado através de extratos aquoso e etanólico, sendo 

concluído que estas frutas apresentam elevado potencial antioxidante, principalmente a 

casca do pequi, a semente de cagaita, a semente e casca de araticum e a casca da banha de 

galinha (Roesler et al., 2007). 

Espécies de maior prioridade para pesquisa e desenvolvimento foram 

determinadas através de consulta participativa a especialistas de diferentes áreas técnicas e 

de diferentes instituições. O resultado da avaliação foi discutido pelos participantes sendo 

realizada a classificação das espécies de frutas nativas em dois grupos: frutas de elevado 

potencial de exploração sustentada em curto prazo e em médio prazo. Do primeiro grupo 

fazem parte: pequi (C. brasiliense), mangaba (H. speciosa), cagaita (E. dysenterica), baru 

(D. alata), araticum (A. crassiflora.), maracujá do cerrado (Passiflora cincinnata), caju (A. 

othonianum), buriti (Mauritia vinifera) e gabiroba (Campomanesia adamantium). O 

segundo grupo é composto por: jatobá (Hymenaea stigonocarpa Mart. Ex. Hayne), araçá 

(Psidium guineense Swartz.), coquinho (Syagrus flexuosa Becc.), pêra do cerrado (Eugenia 

klotzchiana Berg.), abacaxi do cerrado (Ananas ananassoides L.B. Smith.) e murici 

(Byrsonima verbascifolia L. DC.) (Costa et al., 2006). 

O Brasil apresenta enorme quantidade de espécies frutíferas nativas que 

possuem potencial para serem transformadas em fruteiras de expressão econômica 

(Clement, 2001). Uma das espécies de múltiplo uso que já apresenta expressão comercial é 

o baru. No Estado de Goiás, principalmente nas regiões de Pirenópolis e Alto Paraíso suas 

amêndoas são torradas e comercializadas (Felfili et al., 2004).  

 

 

2.3 O BARUEIRO 

 

A família Leguminosae apresenta três subfamílias, que são: Caesalpinoideae, 

Mimosoideae e Faboideae. O gênero Dipteryx, pertencente à subfamília Faboideae, possui 

25 espécies, sendo que 15 delas ocorrem no Brasil (Torres, 2001). O barueiro (Dipteryx 
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alata Vog.) é a única espécie que ocorre no Cerrado, enquanto que as outras ocorrem 

principalmente em matas da Floresta Amazônica (Ribeiro et al., 2000). No Brasil é 

conhecido por vários nomes populares tais como: barujó, baruzeiro, bauí, bugreiro, coco 

feijão, cumbaru, cumaru, cumaru-da-folha-grande, cumaru verdadeiro, cumaru-roxo, 

cumarurana, emburena brava, fava de cumbaru, feijão de coco, pau cumaru e sucupira 

branco (Almeida, 1998a; Carvalho, 2003).   

O barueiro é encontrado no Brasil Central, principalmente em Minas Gerais, 

Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Bahia, Maranhão, Piauí e São 

Paulo, mas também pode ser encontrado em países vizinhos, como Paraguai, nas cercanias 

do complexo do Pantanal (Ribeiro et al., 2000). Ocorre em toda a área contínua do Cerrado 

brasileiro, frequentemente nos cerradões e matas secas, mas eventualmente também na 

fitofisionomia Cerrado sentido restrito (Ribeiro et al., 2000), esta espécie tem preferência 

por locais com solos bem drenados e apresenta distribuição irregular na paisagem, podendo 

às vezes formar grandes agrupamentos homogêneos (Sano et al., 2004).  

O barueiro apresenta valor alimentício, forrageiro, medicinal, industrial, 

paisagístico, madeireiro, melífero, oleaginoso, tanífero e como recuperador de áreas 

degradadas, (Almeida et al., 1998; Oliveira, 1998; Ribeiro et al., 2000). Lourenço (1995) 

ressalta que essa espécie permanece verde durante grande parte do ano, o que torna sua 

copa muito importante para sombreamento do gado.  

A floração e frutificação ocorrem na estação chuvosa, e os frutos encontram-se 

maduros na estação seca subseqüente (Bulhão & Figueiredo, 2002). O barueiro floresce de 

novembro a fevereiro (Damasceno, 1998), excepcionalmente em outras épocas, e o período 

de formação dos frutos ocorre a partir de janeiro, sendo que sua maturação ocorre de julho 

até outubro, dependendo da localidade (Togashi & Sgarbieri, 1994; Ribeiro et al., 2000). 

A madeira do barueiro é pesada, apresentando densidade de                        

0,85-1,10 g cm-3 com elevada resistência ao apodrecimento e aos microorganismos 

xilófagos (Carvalho, 1994). Sano et al. (2006) afirmam que o barueiro apresenta alta 

produtividade, e seus frutos, elevado valor nutricional.  

O barueiro é uma árvore, que quando adulta, apresenta altura média de 15 m, 

podendo alcançar mais de 25 m em solos mais férteis. As folhas são alternas, compostas, 

pinadas, imparipinadas, alado-pecioladas, de folíolos sésseis, glabos, com 6-12 folíolos de 

8-12 cm de comprimento e sem estípulas. A inflorescência é do tipo panícula axilar, 

formada na parte terminal dos ramos e nas axilas das folhas superiores, bracteada, com 
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aproximadamente 200 a 1.000 flores. As flores são andrógenas, com aproximadamente 0,8 

cm de comprimento, com cálices e corolas alvos. O ovário é súpero, unilocular, com um só 

óvulo (Almeida et al., 1998; Ribeiro et al., 2000). 

O fruto é um legume drupáceo, monoespermo e indeiscente, com 1,5-5,0 cm de 

comprimento, marrom claro, ovóide, levemente achatado e com cálice persistente. O 

mesocarpo tem polpa fibrosa e seca, o endocarpo é lenhoso, de cor marrom escura que 

protege apenas uma semente (amêndoa) elipsóide, com comprimento variando de 1,0-3,5 

cm e largura de 0,9-1,3 cm, com coloração marrom claro a escuro (Melhen, 1972; Almeida 

et al., 1998). Frutos oriundos do município de Curvelo-MG apresentaram comprimento 

médio de 4,52 cm (3,50-5,10 cm), largura média de 3,21 cm (2,24-3,54 cm) e espessura 

média de 2,19 cm (1,63-2,94 cm), as amêndoas apresentaram comprimento médio de 1,79 

cm (1,40-2,15 cm), largura média de 0,97 cm (0,73-1,08 cm) e espessura média de 0,83 cm 

(0,74-0,98 cm) (Ferreira et al., 1998).  

Sano et al. (1999) avaliaram, durante dois anos consecutivos, caracteres físicos 

de frutos provenientes de 58 árvores localizadas na região central do Cerrado, entre as 

latitudes 14º 23’ e 17º 27’ Sul e longitudes 46º 26’ e 48º 22’ Oeste de Greenwich, 

respectivamente. Os frutos apresentaram massa média de 25,68±7,70 g, largura média de 

3,71±0,46 cm, comprimento médio de 5,21±0,63 cm e espessura média de 2,82±0,45 cm. 

A massa média das sementes foi de 1,17±0,23 g, a largura média 1,10±0,08 cm, o 

comprimento médio de 2,38±0,19 cm e espessura média de 0,85±0,08 cm. Segundo os 

autores, foi possível identificar grupos morfológicos distintos de D. alata por meio da 

massa e dimensões de frutos e sementes.  

Botezelli (1998) encontrou em seu estudo sobre caracterização morfológica e 

física dos frutos e sementes de baru, o número de sementes variando de acordo com as 

regiões de origem, sendo: 960 sementes (kg-1) para frutos oriundos de Brasilândia-MG, 

719 sementes (kg-1) para frutos de Capinópolis-MG, 1093 sementes (kg-1) para frutos de 

Curvelo-MG e 932 sementes (kg-1) para frutos originários de Jequitiá-MG.  

As sementes de baru podem ser classificadas como ortodoxas sem tegumento 

duro (Botezelli, 1998). Almeida et al. (1998) constataram que a amêndoa representa apenas 

5% da massa do fruto inteiro.   

As amêndoas dos frutos do barueiro apresentam ampla utilização na culinária 

local, tais como: paçoquinha, pé de moleque, rapadurinha, amêndoa torrada e salgada 

(Almeida et al., 1987; Torquato et al., 1994; Almeida, 1998a). Estudos recentes 
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comprovaram a possibilidade de sua utilização na confecção de biscoitos tipo Cookie, sem 

proporcionar alterações físicas e sensoriais e na aceitação do produto, porém elevando seu 

valor nutricional (Soares Junior et al., 2007). A polpa adocicada pode ser utilizada na 

alimentação de suínos e bovinos (Almeida et al., 1987). Além do uso alimentício, o 

barueiro é utilizado pelas comunidades locais como medicamento. Um exemplo é a infusão 

da casca do tronco usada na cura de dores na coluna e como regulador menstrual (Souza & 

Felfili, 2006). O óleo extraído da semente é empregado como anti-reumático (Ferreira, 

1980; Barros, 1982).  

A polpa dos frutos apresenta valor calórico de aproximadamente                    

300 kcal (100 g)-1, possuindo 63% de carboidratos (Vallilo et al., 1990; Almeida, 1998). Já 

a amêndoa apresenta aproximadamente 560 kcal (100 g)-1 (Vallilo et al., 1990). Em frutos 

coletados no Vale do Paranã e Padre Bernardo, no Estado de Goiás, Togashi (1993), 

encontrou, na polpa dos frutos, teores de proteína entre 5,50-5,68 g (100 g)-1, de lipídios 

entre 3,32-3,60 g (100 g)-1 e de açúcares totais entre 20,11-20,79 g (100 g)-1. Togashi 

(1993) ainda relata teores de taninos na polpa na ordem de 3.112 ± 121,85 mg (100 g)-1 e 

de ácido fítico de 0,27 g ± 0,003 (100 g)-1. 

As amêndoas apresentam baixo teor de umidade, 10,70 g (100 g)-1, e após 

estocagem por 40 meses em condições ambientais, este teor cai para 9,00 g (100 g)-1 

(Melhen, 1972).  Takemoto et al. (2001) relatam teor de umidade para sementes de baru de     

6,10±0,20 g (100 g)-1 em frutos oriundos do município de Pirenópolis-GO. 

Vallilo et al. (1990) encontraram um teor médio de 41,65 g (100 g)–1 de lipídios 

nas sementes de frutos do barueiro provenientes do Estado de São Paulo. Valor superior ao 

encontrado por Takemoto at al. (2001) para frutos de barueiro provenientes do município 

de Pirenópolis-GO, que foi de 38,20±0,20 g (100 g)-1. A proporção de ácidos graxos 

saturados e insaturados foi, respectivamente, de 18,80% e 81,20%, tendo predominância 

dos ácidos graxos oléico e linoléico.  

Com relação à composição em ácidos graxos, Vallilo et al. (1990) encontraram 

teores de: 7,40% de palmítico, 3,12% de esteárico, 50,17% de oléico, 30,70% de linoléico, 

0,82% de araquídico e 2,12% de behênico em frutos oriundos do Estado de São Paulo. 

Takemoto et al. (2001) relatam valor semelhante para palmítico (7,6±0,3%), superiores 

para esteárico (5,40±0,30%), oléico (50,40±0,60%), araquídico (1,070±0,03%) e behêmico 

(2,6±0,1%) e inferior para linoléico (28,00±0,90%). Estes autores ainda determinaram os 

teores de gadoléico (2,7±0,10%) e lignocérico (2,10±0,30%).  



 24

As sementes apresentam em sua constituição química, elevado teor de proteína, 

29,59 ±0,11g (100 g)-1 (frutos provenientes do Vale do Paranã e Padre Bernardo no Estado 

de Goiás) (Togashi, 1993). Takemoto et al. (2001) relatam valores de proteínas para 

amêndoas de baru oriundos de Pirenópolis-GO entre 23,30-24,50 g (100 g)-1. Togashi 

(1993) relata em seus estudos em sementes cruas e torradas de baru, baixos teores de 

aminoácidos sulfurados e treonina. Após a torrefação, o valor de lisina diminuiu de 97,41% 

para 71,90%. 

Com relação à composição mineral da amêndoa, Vallilo et al. (1990) relatam 

teores de Cálcio 82,00 mg (100 g)-1, Magnésio 143,00 mg (100 g)-1, Fósforo 317,00 mg 

(100 g)-1, Potássio 811,00 mg (100 g)-1, Sódio 3,30 mg (100 g)-1, Ferro 5,35 mg (100 g)-1, 

Manganês 9,14 mg (100 g)-1, Zinco 1,04 mg (100 g)-1 e Cobre 1,08 mg (100 g)-1 para 

frutos provenientes do Estado de São Paulo. Takemoto et al. (2001) obtiveram valores de 

Cálcio, Magnésio, Fósforo, Cobre e Zinco mais elevados para sementes coletadas no 

Estado de Goiás e os valores de Ferro e Manganês foram mais baixos em sementes 

coletadas no Estado de São Paulo por Vallilo et al. (1990). 

Togashi (1993) relata presença de ácido fítico na amêndoa, antes da torrefação, 

na concentração de 0,16±0,005 g (100 g)-1 e 0,06 ± 0,001 g (100 g)-1 após a torrefação. O 

inibidor de tripsina foi encontrado na amêndoa crua e expresso em unidade de tripsina 

inibida (UTI) totalizando 38 UTI (mg)-1 antes da torrefação, reduzindo drasticamente após 

a torrefação para 0,63 UTI (mg)-1 (Kalume et al., 1995). 

 

 

2.4 CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DE ALIMENTOS 

 

A composição centesimal de um produto exprime, mesmo que de forma 

aproximada, o seu valor nutricional (Vilas Boas, 1999). Os dados sobre a composição 

química dos alimentos consumidos nas diferentes regiões do Brasil fornecem elementos 

básicos para ações de orientação nutricional baseada em princípios de desenvolvimento 

local e diversificação da alimentação balanceada, em contraposição a uma dieta monótona 

(NEPA-UNICAMP, 2004). A determinação da composição química dos alimentos é muito 

importante para o conhecimento dos valores nutritivos dos seus constituintes químicos. 

Marchini (1993) ressalta que dados sobre a composição química de alimentos 

são importantes, entre outros motivos, para a saúde pública, para a realização de balanço 
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alimentar com o objetivo de avaliar a ingestão alimentar em programas de merenda 

escolar; avaliação indireta do estado nutricional de grupos populacionais ou do seu nível de 

risco; planejamento de programas que visem fornecer ou suplementar a dieta de grupos 

específicos, como idosos, pré-escolares, diabéticos, obesos, entre outros; utilização por 

indústrias de alimentos, para o melhoramento do potencial nutritivo de seus produtos; 

educação alimentar, que visa um fornecimento de todos os elementos essenciais ao 

organismo através de diferentes fontes alimentares. 

O teor de água (umidade) de um alimento está relacionado com sua 

estabilidade, qualidade e composição, e pode afetar a estocagem deste alimento, a 

embalagem necessária a sua conservação e o tipo de processamento utilizado. Teores 

baixos de umidade caracterizam produtos com maior vida de prateleira (Pereda et al., 

2005). Em geral, os grãos e as amêndoas apresentam teores baixos de umidade. Em avelã 

(Corylus avellana L.), Silva et al. (2005) relatam valores de umidade de 4 g a 6 g (100 g)–1. 

As proteínas são macromoléculas complexas que podem constituir 50% ou mais 

da matéria seca das células vivas e possuem papel fundamental em sua estrutura e função 

(Cheftel, 1989). Segundo Lehninger et al. (2000), quase todos os fenômenos que ocorrem 

nas células envolvem uma ou mais proteínas. Estas, além de compor a estrutura, catalisam 

reações celulares. O papel central ocupado por elas é evidenciado, por exemplo, no fato de 

que a informação genética é expressa como proteínas.  

Fernandez & Rosolem (1998) relatam teores de proteína em amendoim de 

24,73-28,94 g (100 g)–1, Melo et al. (1998), para castanha de caju (Anacardium 

occidentale) relatam teor de 22,11 g (100 g)–1. Amêndoas de pequi (C. brasiliense) 

apresentam 20,30 g (100 g)–1 de proteína (Rodrigues et al., 2004), a amêndoa doce (Prunus 

dulcis Mill.), 22,63 g (100 g)–1 (Mendez et al., 1995) e a avelã (C. avellana) 10-20 g (100 

g)–1 (Silva et al., 2005). 

Os lipídeos são um dos mais importantes nutrientes, que fornecem ao corpo 

energia e mantêm processos celulares vitais (Marzzoco & Torres, 1990). É importante 

ressaltar, que a gordura é um dos componentes essenciais da dieta humana, pois, além de 

fornecer maior quantidade de energia, comparada aos carboidratos e à proteína, ela contém 

ácidos graxos essenciais, aqueles que não são produzidos pelo organismo, mas que devem 

estar presentes na dieta. A gordura, além de conferir sabor aos alimentos, também auxilia 

no transporte e na absorção das vitaminas lipossolúveis A, D, E, e K pelo intestino, tornam 

mais lento o esvaziamento gástrico e produzem uma sensação de saciedade após a refeição 
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(Moretto & Fett, 1998). A Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição (SBAN) 

recomenda que o limite máximo de gordura na dieta fique em torno dos 30% e o mínimo 

em 20% (Vannucchi et al., 1990).  

Em geral, amêndoas apresentam elevados teores de lipídeos. São encontrados 

no côco da Bahia (Cocos nucifera L.) teor de 50,60 g (100 g)–1, em nozes (Juglans cinerea 

L.) teor de 64,40 g (100 g)–1, em amendoim (Arachis hypogaea L.) teor de                    

48,75 g (100 g)–1 (Franco, 2002), em amêndoa doce (P. dulcis) o teor de lipídeos é de 

56,72 g (100 g)–1 (Lima et al., 2004) e em avelãs (C. Avellana) de 40-70 g (100 g)–1 (Silva 

et al., 2005). A amêndoa do pequi (C. brasiliense Cam.), que é consumida pela população 

do Cerrado, apresenta teor médio de 20,30 g (100 g)–1 de lipídeos (Rodrigues et al., 2004). 

Os componentes lipídicos, especialmente os ácidos graxos, estão presentes nas 

mais diversas formas de vida, desempenhando importantes funções na estrutura das 

membranas celulares e nos processos metabólicos. Ácidos graxos são compostos 

carboxilados, que podem ser representados pela forma RCO2H e são classificados como 

saturados ou insaturados (mono e poliinsaturados) (Lehninger et al., 2000) e também são 

classificados de acordo com o tamanho da cadeia carbônica (curta, média, longa) (Graziola 

et al., 2002). Vários estudos afirmam que uma ingestão relativamente alta de gordura 

saturada (aproximadamente 17% da energia total) contribui para a elevada incidência de 

doenças coronarianas (Shekelle et al., 1981; Becker et al., 1983). O ser humano, assim 

como os demais mamíferos, é capaz de sintetizar certos ácidos graxos saturados e 

insaturados, porem essa capacidade é limitada quando se trata de ácidos graxos 

poliinsaturados (PUFAs- Polyunsaturated Fatty Acids), sem os quais o nosso organismo 

não funciona adequadamente. Os ácidos graxos chamados de “essenciais” incluem os 

ácidos linoléico, linolênico, araquidônico, eicosapentaenóico e docosahexaenóico (Lobb, 

1992; Moretto & Fett, 1998; Pompéia, 2002). 

A necessidade de ácidos graxos essenciais foi estimada em aproximadamente 1 

a 2% do total energético ingerido, sendo de 3% para crianças (Mahan & Arlin, 1998). Os 

ácidos graxos poliinsaturados abrangem as famílias de ácidos graxos ômega-3 e ômega-6. 

Os ácidos graxos de cadeia muito longa, como os ácidos araquidônico e docosaexaenóico, 

desempenham importantes funções no desenvolvimento e funcionamento do cérebro e da 

retina. Esse grupo de ácidos graxos não pode ser sintetizado, mas pode ser obtido a partir 

dos ácidos linoléico e alfa-linolênico presentes na dieta (Martin et al., 2006).  
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Os ácidos graxos poliinsaturados são encontrados em peixes de água fria 

(salmão, atum, sardinha, bacalhau), óleos vegetais, sementes de linhaça, nozes e alguns 

tipos de vegetais. Um ácido graxo é chamado de ômega-3 quando a primeira dupla ligação 

está localizada no carbono 3 a partir do radical metil (CH3), e ômega-6 quando a dupla 

ligação está no carbono 6 da cadeia a partir do mesmo radical (Moraes & Colla, 2006).  

Os principais ácidos graxos da família ômega 3 são o alfa-linolênico (C18:3 – 

18 carbonos e 3 insaturações), o eicosapentanóico-EPA (C20:5 – 20 carbonos e 5 

insaturações) e o docasahexanóico-DHA (C22:6 – 22 carbonos e 6 insaturações). Os ácidos 

graxos da família ômega-6 mais importantes são o linoléico (C18: 2 - dezoito carbonos e 2 

insaturações) e o araquidônico (C20: 4 – 20 carbonos e 4 insaturações) (Pimentel, et al., 

2005).  

Em castanha de caju (A. occidentale), os teores médios de ácidos graxos 

saturados e insaturados são, respectivamente, 17,26 g (100 g)–1 e 82,74 g (100 g)–1 (Lima et 

al., 2004).  A percentagem de ácidos graxos saturados e insaturados em avelãs (C. 

Avellana) estão compreendidas nos intervalos de 7,40 a 8,90% e 91,00 a 92,50% 

respectivamente (Silva et al., 2005). O ácido oléico, o linoléico e o palmítico representam 

aproximadamente de 95% do total de ácidos graxos da avelã (C. Avellana) (Silva et al., 

2005). Em amendoim (A. hypogaea), Fernandez & Rosolem (1998) relataram teor de 7,60 

g (100 g)–1 de ácido palmítico.  

Os teores de ácido linoléico encontrados em óleo de canola (Brassica napus L.) 

apresentaram valores de 18,70 g (100 g)–1, em óleo de oliva (Olea europaea L.), 10,00 g 

(100 g)–1, em óleo de amendoim (A. hypogaea) 31,40 g (100 g)–1, em óleo de soja (Glycine 

max L.) 53,20 g (100 g)–1 e em óleo de girassol (Helianthus annuus L.) 68,20 g (100 g)–1 

(White, 1992). Em amendoim (A. hypogaea), estes também são os ácidos graxos 

predominantes, com valores de 41,21 g (100 g)–1 e 37,31 g (100 g)–1. Em óleo da castanha 

de caju (A. occidentale), ocorre da mesma forma, porém os teores são de 60,30 g (100 g)–1 

de ácido oléico e 21,53 g (100 g)–1 de ácido linoléico. 

 Em humanos, os ácidos linoléico (18:2n-6) e alfa-linolênico (18:3n-3) são 

necessários para manter sob condições normais, as membranas celulares, as funções 

cerebrais e a transmissão de impulsos nervosos. Esses ácidos graxos também participam da 

transferência do oxigênio atmosférico para o plasma sangüíneo, da síntese da hemoglobina 

e da divisão celular, sendo denominados essenciais por não serem sintetizados pelo 

organismo (Youdim et al., 2000; Yehuda et al., 2002).  
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O ácido graxo oléico (C:18 ômega 9) pode ser sintetizado por todos os 

mamíferos (Teitelbaum & Walker, 2001). Já os ácidos graxos linoléico (C18:2 ômega-6) e 

alfa-linolênico (C18:3 ômega-3) são essenciais para funções celulares normais e atuam 

como precursores para a síntese de ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa (Youdim 

et al., 2000).  

Resultados de pesquisas vêm confirmando que um aumento na ingestão de 

ácidos graxos poliinsaturados ômega-3 reduzem a taxa total de colesterol no sangue (Maia, 

1992), além de reduzir também, fatores bioquímicos de risco associados às doenças 

cardiovasculares (Uauy & Valenzuela, 2000). 

Os ácidos palmítico (C16:0) e mirístico (C14:0) elevam os níveis de 

lipoproteínas de baixa densidade (LDL-colesterol) em maior proporção que o ácido 

esteárico (C18:0). O ácido láurico (C12:0) promove hipercolesterolemia, em menor 

intensidade que os ácidos palmítico (C16:0) e mirístico (C14:0). Acredita-se que os ácidos 

graxos monoinsaturados (MUFAs-Monounsaturated Fatty Acids), como por exemplo, o 

ácido oléico, não influem nos níveis de colesterol. Por sua vez os poliinsaturados (PUFAs- 

Polyunsaturated Fatty Acids), como o ácido linoléico (C18:2), reduzem os níveis séricos 

de LDL-colesterol (Fuentes, 1998; Costa & Silva, 2002).  

Os minerais, como também as vitaminas, não podem ser sintetizados pelo 

organismo e, por isso, devem ser obtidos através da alimentação. Não fornecem calorias, 

mas se encontram no organismo desempenhando diversas funções como constituintes 

estruturais dos tecidos corpóreos, como reguladores orgânicos que controlam os impulsos 

nervosos, atividade muscular e o balanço ácido-base do organismo; como componentes ou 

reguladores de muitas enzimas. Além disso, muitos minerais estão envolvidos no processo 

de crescimento e desenvolvimento corporal. Cada mineral é requerido em quantidades 

específicas, numa faixa que varia de microgramas a gramas por dia. A elevada quantidade 

de minerais não é o principal parâmetro para considerar um alimento como de alto valor 

nutritivo, uma vez que a biodisponibilidade dos nutrientes é essencial para a comprovação 

da sua qualidade nutricional (Sgarbieri, 1987).  

O fósforo tem papel importante na produção de energia juntamente com o 

cálcio, o potássio é importante na regulação da atividade neuromuscular e promove o 

crescimento celular (Whitmire, 2002).  
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O cálcio, além de fundamental para o fortalecimento de ossos e dentes, é 

também necessário para o funcionamento adequado do sistema nervoso e imunológico, 

contração muscular, coagulação sangüínea e pressão arterial (FAO-WHO, 2001) 

 O potássio, principal cátion do fluido intracelular, está presente em pequenas 

quantidades no fluido extracelular. Participa da manutenção do equilíbrio hídrico normal, 

assim como o sódio (Whitmire, 2002). Segundo Tucker et al. (1999), o potássio e o 

magnésio (associado ao consumo de frutas e vegetais) podem promover aumento da 

densidade mineral dos ossos em homens e mulheres idosos, suscetíveis à osteoporose. Tal 

afirmação decorre do fato desses minerais aumentarem a absorção de cálcio no organismo 

(Weldy, 1973). As frutas e os vegetais contribuem com mais da metade do potássio 

consumido pela população (Tucker et al., 1999). 

O magnésio atua principalmente nos músculos e ossos, onde ajuda na contração 

muscular e metabolismo energético. A deficiência de magnésio diminui a resistência e seu 

baixo nível na circulação está associado à diminuição da capacidade aeróbica (FAO-WHO, 

2001). O magnésio é importante para regular a atividade de mais de 300 reações 

enzimáticas, intervém, igualmente, na duplicação dos ácidos nucléicos, na excitabilidade 

neural e na transmissão de influxo nervoso agindo sobre as trocas iônicas da membrana 

celular (Landon & Young, 1993). 

O zinco é um mineral presente em mais de 200 enzimas diferentes, o que 

demonstra sua importância para o bom funcionamento do metabolismo. Dentre as funções 

dependentes deste nutriente, destacam-se as relacionadas ao metabolismo dos ácidos 

nucléicos, à divisão celular e ao crescimento. O zinco ajuda a manter o sistema 

imunológico em funcionamento, facilita a cicatrização e recuperação de lesões (FAO-

WHO, 2001). 

O ferro, por fazer parte da molécula, é indispensável à produção da 

hemoglobina, pigmento dos glóbulos vermelhos, que lhes permite o transporte de oxigênio, 

e cuja falta denomina-se anemia. A carência de ferro é a causa mais comum de anemia 

(FAO-WHO, 2001). 

 

2.5 CLASSIFICAÇÃO DE ALIMENTOS 

 

A Lei no 9.972 de 25 de maio de 2000 (Brasil, 2000) institui a classificação de 

produtos vegetais, subprodutos e resíduos de valor econômico, quando destinados 
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diretamente à alimentação humana, nas operações de compra e venda do Poder Público e 

nos portos, aeroportos e postos de fronteiras quando da importação. 

A classificação e a padronização de produtos passaram a ser uma exigência das 

sociedades altamente urbanizadas, que exigem qualidade, segurança, regularidade e 

consistência dos produtos e serviços oferecidos. Essas operações são vitais para a 

existência e funcionamento das chamadas cadeias produtivas, pois os processos de 

integração vertical e horizontal que se verificam no agronegócio demandam princípios de 

coerência e compatibilidade que contribuem para aperfeiçoar o fluxo de informações e o 

entendimento entre vendedores, compradores e os demais agentes sócio-econômicos 

envolvidos nas transações comerciais (Souza, 2001). 

A classificação de uma matéria prima é sua separação em categorias baseada 

em uma propriedade física mensurável. As quatro principais propriedades físicas 

empregadas para classificar alimentos são tamanho, forma, peso e cor (Fellows, 2006). As 

determinações físicas são de importância na pré e na pós-colheita dos produtos, pois além 

de auxiliarem na definição do grau de maturação e ponto ideal de colheita, são utilizadas 

na padronização e na classificação dos produtos (Chitarra & Chitarra, 2005). Alimentos 

possuem um maior valor para comercialização in natura se forem uniformes em relação às 

características físicas (Fellows, 2006). 

O conhecimento da massa dos frutos é de grande importância para o transporte 

e armazenamento das matérias primas bem como para a previsão do rendimento industrial 

(Chitarra & Chitarra, 2005). Particularmente no caso do baru, para produção de amêndoas 

inteiras torradas o conhecimento de suas dimensões é de grande importância para a sua 

industrialização, pois auxiliará o processo de torração e o dimensionamento das 

embalagens. 

A padronização de produtos vegetais é a atividade que tem por objetivo o 

estabelecimento de modelos-tipo, físico ou descritivo, por produto vegetal levando-se em 

conta a identidade, seu emprego, forma, cor, peso, tamanho, apresentação e qualidade. 

Apresenta como vantagens a fixação de terminologia para cada produto vegetal e suas 

variações qualitativas e a estimulação da obtenção de produtos de melhor qualidade e 

apresentação. A classificação de produtos vegetais é a atividade que tem a finalidade de 

determinar as qualidades intrínsecas e extrínsecas dos produtos, utilizando para isto os 

modelos-tipo fixados na padronização. As vantagens da classificação são: possibilitar a 

seleção de produtos para diferentes usos, em função da qualidade; facilitar a fixação de 
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preços através da diferenciação dos tipos; identificar os produtos inadequados ao consumo 

humano e animal; resguardar a economia nacional dos riscos de importação de produtos 

inadequados ao consumo; proporcionar subsídios relativos ao produto, aos órgãos públicos 

e privados, de pesquisa e assistência técnica (Brasil, 2007). 

Existem atualmente onze padrões oficiais (conjunto das especificações de 

identidade e de qualidade dos produtos vegetais, contidas em um regulamento técnico) de 

produtos hortícolas. São eles abacaxi, alho, banana, batata, cebola, kiwi, maçã, pêra, 

tomate, uva industrial e uva fina e rústica (Brasil, 2007). 
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3 CARACTERISTICAS FÍSICAS DE FRUTOS DE BARUEIROS 

(Dipteryx alata Vog.) DE OCORRÊNCIA NATURAL NO CERRADO DO 

ESTADO DE GOIÁS, BRASIL 

 

RESUMO 

 

A flora do Cerrado apresenta grande número de espécies produtoras de frutos 
comestíveis. O barueiro (Dipteryx alata Vog.) é uma espécie vegetal que ocorre 
naturalmente no Cerrado, apresenta alta produtividade, e seus frutos, elevado valor 
nutricional. Este trabalho teve como objetivo estudar as características físicas dos frutos do 
barueiro em diferentes plantas e regiões do Cerrado goiano. Foram selecionadas onze 
regiões do Estado de Goiás, com elevada ocorrência natural de barueiro, e em cada uma 
foram escolhidas aleatoriamente doze árvores em plena produção. Em amostras de dez 
frutos, avaliaram-se as seguintes variáveis: massa, comprimento, largura e espessura dos 
frutos inteiros, massas do epicarpo e mesocarpo juntas (polpa), do endocarpo e da 
amêndoa, o comprimento, a largura e a espessura das amêndoas. Os dados obtidos foram 
submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste Tukey a 5% de 
probabilidade. A análise de estatística descritiva foi aplicada aos dados físicos de massas 
de fruto e de amêndoa. Calculou-se a composição percentual das massas de cada parte dos 
frutos para todas as regiões estudadas. As médias das massas dos frutos de barueiro nas 
diferentes regiões variaram entre 26,08-37,20 g e as médias das massas da amêndoa entre 
1,11-1,48 g. Os frutos de barueiro apresentaram em média 51,15% de polpa, 44,69% de 
endocarpo e 4,16% de amêndoa. A massa da amêndoa é correlacionada positivamente com 
a massa de fruto, com o comprimento, largura e espessura deste. A Região 11 apresentou 
uma árvore com média de massas de fruto de 56,94 g, sendo a maior média observada 
entre todas as árvores de todas as regiões.  
 

Palavras- chave: frutíferas nativas, baru, caracterização física. 
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ABSTRACT 
 
 
PHYSICAL CHARACTERISTICS OF BARUEIRO FRUITS (Dipteryx alata Vog.) A 

SPECIES NATIVE TO THE STATE OF GOIÁS IN THE CERRADO BIOME OF 

BRAZIL 

 
The cerrado biome flora has numerous species yielding edible fruits. Barueiro is 

a native species highly productive, with fruits of high nutritional value. The objective of 
this work was to study the physical characteristic of the barueiro fruit (baru), harvested 
from native trees of the cerrado biome in the state of Goiás. Eleven sites with a high 
concentration of native barueiro were selected, and in each site twelve trees in full 
production were randomly chosen. In ten fruit samples the following variables were 
evaluated: mass, length, width and thickness of the whole fruits, mass of the epicarp and 
mesocarp together (pulp), endocarp and almond mass and almonds length, width and 
thickness. Data obtained was submitted to the analysis of variance and means comparison 
by the Tukey test at 5% level of probability. The descriptive statistical analysis was applied 
to data recorded from the physical analyses of fruits and almonds mass. The percentage of 
fruit mass was calculated from each fruit component for all sites studied. The average fruit 
mass varied from 26.08 to 37.20 g, and the average mass of the almonds varied from 1.11 
to 1.48 g. Barueiro fruits had an average of 51.15% of pulp, 44.69% of endocarp and 
4.16% of almond. The almond mass was positively correlated to fruit mass, length, width 
and thickness. The highest fruit mass average was 56.94 g.  It was obtained from a tree at 
site number eleven. 
 
Key-words: native fruit trees, baru, physical characterization. 
 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

O bioma Cerrado contém uma das mais ricas floras dentre as savanas mundiais 

com 6.429 espécies já catalogadas (Mendonça et al., 1998). Este bioma abrange uma vasta 

extensão territorial, porém, seus ambientes naturais estão sendo rapidamente convertidos 

em pastagens e áreas agrícolas. O domínio do Cerrado brasileiro abrange uma área de 

aproximadamente 2.000.000 km2 sendo o segundo em ordem de grandeza espacial do país 

(Mittermeier et al., 1999). 

A região do Cerrado apresenta grande número de espécies frutíferas com frutos 

comestíveis, que há muito tempo são utilizados por populações humanas. Estas frutas 

nativas são consumidas tanto ao natural, quanto na forma de doces, vitaminas, mingaus, 

bolos, pães, biscoitos, geléias e licores (Sano et al., 2004).  
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O barueiro (Dipteryx alata Vog., Leguminosae Faboideae) é uma planta nativa 

do Cerrado que possui porte arbóreo e ocorre preferencialmente em solos bem drenados e 

de textura areno-argilosa (Filgueiras & Silva, 1975), de média fertilidade (Ratter et al., 

1978). Tanto a polpa (epicarpo mais mesocarpo) quanto a amêndoa (semente) são bastante 

apreciados como alimento pelos habitantes da região (Silva et al., 1994). Sua frutificação é 

abundante e a produção de frutos por planta pode chegar a 5.000 unidades, porém sua 

produção é irregular, pois nem todas as árvores produzem frutos em anos consecutivos 

(Sano & Vivaldi, 1996; Brito, 2004), o que compromete a oferta do produto no mercado. 

Os frutos maduros são encontrados quando a árvore está praticamente sem folhas, ou seja, 

de julho a outubro, variando com o ano e local (Togashi & Scarbieri, 1994; Brito, 2004).  

 Estudos de procedências e progênies do barueiro foram realizados por Sano et 

al. (1999) que concluíram que os valores de herdabilidade se apresentam de médio a alto, o 

que demonstra uma ampla variabilidade genética. Corrêa et al. (2000) verificaram a 

ocorrência de variabilidade genética de populações de barueiros no Estado de Goiás 

através da avaliação de caracteres morfológicos dos frutos. Os resultados indicaram que a 

maior proporção da variabilidade foi observada entre plantas de uma mesma região, 

apresentando altos níveis de herdabilidade. Devido a essa alta variabilidade nas 

características dos frutos do barueiro, o mercado (produtores, indústrias e consumidores) 

necessita de um sistema justo para normatização das relações comerciais. 

A classificação de uma matéria prima é sua separação em categorias baseado 

em uma propriedade física mensurável. As quatro principais propriedades físicas 

empregadas para classificar alimentos são tamanho, forma, peso e cor. Alimentos para 

comercialização in natura possuem um maior valor se forem uniformes em relação às 

características físicas (Fellows, 2006).   

O objetivo deste trabalho foi determinar as características físicas dos frutos do 

barueiro oriundos de diferentes plantas e regiões do Cerrado goiano para contribuir para 

melhor conhecimento da espécie e elaboração de uma proposta para classificação dos 

frutos e amêndoas, visando o estabelecimento de padrões de qualidade destas matérias 

primas no Estado de Goiás. 
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3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.2.1 Amostragem  

 

3.2.1.1 Amostragem das regiões de coleta dos frutos 

 

Foram selecionadas, para este estudo, onze regiões do Estado de Goiás, Brasil. 

Os critérios adotados para a escolha das regiões de coleta de baru foram: a alta ocorrência 

natural da espécie, a boa produção de frutos maduros, a acessibilidade e a maior 

distribuição no Estado. Em cada região foram escolhidas aleatoriamente doze árvores em 

plena produção para a coleta de frutos e determinaram-se as coordenadas geográficas e a 

altitude em relação ao nível do mar de cada planta com auxílio de GPS (Global Positioning 

System) modelo Geo Explorer. 

 

3.2.1.2 Amostragem dos frutos 

 

As coletas foram realizadas entre os dias 16 e 25 do mês de agosto de 2005. 

Coletaram-se aleatoriamente sessenta frutos de cada árvore selecionada. Estes foram 

coletados no chão, observando-se o aspecto externo (inteiros, sem muita sujidade e nem 

ataque de insetos) para selecionar os frutos recém caídos. Após a coleta, os barus foram 

acondicionados em sacos trançados de polipropileno orientado, devidamente identificados, 

com os registros do dia da coleta, da região e da árvore, e em seguida foram transportados 

para o Laboratório de Análises Físico-Químicas de Alimentos da Escola de Agronomia e 

Engenharia de Alimentos da Universidade Federal do Goiás. Para a determinação das 

características físicas, utilizaram-se dez frutos por árvore, sendo que os excedentes 

permitiram a seleção dos frutos, desprezando-se aqueles danificados, atacados por insetos 

ou doenças. 

 

3.2.2 Análises físicas 

 

Os frutos selecionados foram imediatamente fotografados com câmara digital 

para registro da variação de suas características físicas, depositados em recipientes 

plásticos individuais, numerados de um a dez. Após as mensurações das massas, dos 
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comprimentos, das larguras e das espessuras, os frutos foram armazenados à sombra, em 

temperatura ambiente, sobre superfície plana e em camada única durante 45 dias, o que 

facilitou a abertura do endocarpo lenhoso para extração das amêndoas. Após este período e 

antes da abertura do endocarpo, as polpas foram raspadas com auxílio de facas. Pesaram-se 

endocarpos mais as amêndoas para cálculo (por diferença) das massas das polpas. Os 

endocarpos foram abertos com martelo e alicate (houve a deposição do fruto raspado sobre 

uma superfície plana de concreto seguido de golpes de martelo até o rompimento do 

endocarpo). Foram determinadas as massas dos endocarpos e das amêndoas, além dos 

comprimentos, larguras e espessuras das mesmas.  

As massas dos frutos, dos endocarpos e das amêndoas foram obtidas pela 

pesagem individual, com auxílio de uma balança digital com capacidade de 500 g e 

precisão de 0,1 g. As dimensões dos frutos inteiros e das amêndoas foram obtidas com 

paquímetro digital e anotadas em milímetros. Os comprimentos, as larguras e as espessuras 

dos frutos e das amêndoas foram obtidos na região de inserção do pedúnculo à parte oposta 

a este, pela medida da parte mais larga e da parte mais estreita, tanto a largura quanto a 

espessura foram determinadas na altura média dos frutos e das amêndoas, conforme 

indicado nas Figuras 1 e 2. 

 

3.2.2 Análise estatística dos dados 

 

Os resultados de cada característica física dos frutos e das amêndoas do barueiro foram 

submetidos à análise de variância, e as médias das onze regiões foram comparadas entre si 

pelo teste Tukey a 5% de probabilidade (Pimentel-Gomes, 2000), utilizando o aplicativo 

SAS (1995). Para as médias, foram calculados os respectivos desvios padrão. Calcularam-

se as correlações existentes entre as características físicas dos frutos e das amêndoas e 

aplicou-se análise estatística descritiva aos resultados das massas dos frutos e das 

amêndoas para verificação por meio de gráficos, da freqüência de distribuição destas 

variáveis por região.  Também calcularam-se os percentuais médios de polpa, amêndoa e 

endocarpo dos frutos para o Estado de Goiás e para cada região estudada. 
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       Figura 1. Localização dos pontos de obtenção das dimensões (comprimento, largura 
                       e espessura) dos frutos analisados. 
 

         

       Figura 2. Localização dos pontos de obtenção das dimensões (comprimento, largu- 
ra e espessura) das amêndoas dos frutos do barueiro analisados. 
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3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A localização (latitude e longitude) e o intervalo de altitude de cada região 

escolhida para a coleta de frutos de barueiro no Estado de Goiás, Brasil, encontram-se na 

Tabela 1, podendo ser visualizadas na Figura 3. As localizações geográficas e altitudes em 

relação ao nível do mar de cada uma das 132 árvores selecionadas para a coleta dos frutos 

encontram-se no Apêndice A. 

 

Tabela 1. Intervalos de latitude, longitude e altitude das 11 regiões com 132 árvores 
adultas de baru (Dipteryx alata Vog.) selecionadas para o estudo no Estado de 
Goiás no ano de 2005. 

 

Região 

 

Latitude sul (grau) 

 

Longitude oeste (grau) 

 

Intervalo de 

altitude  (m) 

Região 1 14,1557-14,4585 46,9889-47,1225 437 - 490 

Região 2 13,5395-13,8439 48,1415-49,0315 374 - 720 

Região 3 13,8271-13,8290 49,0137-49,1400 389 - 411 

Região 4 13,2458-14,6532  49,6085-50,5231 292 - 342 

Região 5 17,0686-17,2079 48,9605-48,9961 761 - 810 

Região 6 17,5526-17,6562 48,7065-48,7213 718 - 782 

Região 7 16,7475-16,7632 48,2192-48,2311 809 - 828 

Região 8 16,7436-16,7996 48,1737-48,2068 817 - 973 

Região  9 15,8731-15,8769 50,8166-50,8186 341 - 348 

Região 10 15,8632-15,8777  50,9860-50,9957 334 - 352 

Região 11 16,0229-16,9867 50,1619-50,6534 579 - 728 

 
As localizações exatas das árvores escolhidas para a análise dos frutos são de 

grande importância, pois uma vez constatadas características desejáveis, há possibilidade 

de obter material para uso em programas de melhoramento genético, produção de mudas, 

entre outras.  
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Figura 3. Localização das regiões de coleta de frutos do barueiro (Dipteryx alata Vog.) 

no Estado de Goiás utilizados para a caracterização física dos frutos no ano de 
2005. 

 
 
 

Observa-se uma distribuição das áreas de coleta em todo o Estado de Goiás.  

As fotos com as vistas frontal e lateral de um fruto de cada árvore de barueiro 

para as Regiões estudadas encontram-se no Apêndice B.  

Ocorreram diferenças físicas entre os frutos com relação ao formato e 

dimensões, além de coloração do pericarpo. Não há estudos relatando observações feitas 

em frutos com relação ao seu formato e coloração, somente em relação as dimensões e 

massa. Sano et al. (1999) avaliaram a coloração de tegumento de amêndoas de frutos de 

barueiro provenientes dos Estados de Goiás e Minas Gerais e constataram que a coloração 



 40

variou de marrom amarelado a quase preto chegando a vermelho escuro, sendo que 

ocorreram variações na coloração dos tegumentos entre diferentes árvores e também dentro 

da mesma árvore. 

Na Tabela 2 encontram-se as médias das massas, comprimentos, larguras e 

espessuras dos frutos e das amêndoas, além das massas da polpa e do endocarpo obtidas 

nas onze regiões estudadas no Estado de Goiás. 

As médias das massas dos frutos de barueiros nas diferentes regiões variaram 

entre 26,08-37,20 g, com média geral de 32,20 g (Tabela 2). As maiores médias para massa 

de frutos foram observadas nas Regiões 9, 11, 6 e 10, que não diferiram (P>0,05) entre si. 

Enquanto que as menores médias foram obtidas nas Regiões 1 e 4, que também não 

diferiram (P>0,05) entre si, mas diferiram (P≤0,05) das demais. As massas dos frutos das 

Regiões 5 e 7 não diferiram (P> 0,05) entre si, o mesmo ocorrendo entre as Regiões 2 e 3, 

e 2 e 8 (Tabela 2). Valores inferiores aos encontrados neste estudo foram relatados por 

Melhem (1972) de 10,00 g a 28,00 g para massa de frutos de barueiro coletados no Estado 

de Minas Gerais. Médias ligeiramente superiores foram obtidas por Corrêa (1999) para 

frutos de barueiro oriundos na Região do Mato Grosso Goiano (35,43 g), Região da 

Estrada de Ferro (35,13 g) e ligeiramente inferiores (29,16 g) na Região Norte/Nordeste do 

Estado de Goiás.  

A grande variação de massa dos frutos pode ser devido a fatores genéticos (há 

grande variabilidade em plantas não domesticadas) a fatores climáticos, solos e 

distribuição espacial. O conhecimento destes fatores é de grande valia para uma futura 

domesticação desta frutífera. 

Houve uma variação das médias de comprimento dos frutos entre             

49,81-57,77 mm, com 15,98% de variação entre as Regiões 1 e 9, sendo que a média geral 

foi de 54,21 mm (Tabela 2). As médias dos comprimentos dos frutos de barueiro foram 

maiores, em ordem decrescente, nas Regiões 9, 6 e 10 que são semelhantes (P>0,05) entre 

si, enquanto as menores foram observadas nas Regiões 1 e 4. As Regiões 6, 10 e 11 

também não diferiram (P>0,05) entre si, mas foram diferentes (P≤0,05) das demais. Sano 

et al. (1999) encontraram um valor médio de 52,10 ± 6,30 mm para o comprimento de baru 

em cinco regiões do Estado de Goiás e uma região do Estado de Minas Gerais, dimensões 

pouco inferiores aos obtidos nesse trabalho. Corrêa (1999) obteve comprimentos de frutos 

de barueiro entre 51,22-56,37 mm, enquanto Melhem (1972) observou um comprimento 

médio de 50,00 mm, também inferiores.  
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Tabela 2. Valores médios e desvios padrão de massa de fruto (Mf), comprimento de fruto (Cf), largura de fruto (Lf), espessura de fruto (Ef), 
massa de epicarpo mais mesocarpo (polpa) (Mem) e massa de endocarpo (Me) de 1320 frutos de barueiros (Dipteryx alata Vog) 
oriundos de 132 árvores localizadas em diferentes regiões do Estado de Goiás, no ano de 2005. 

 

 

Região 

Característica Física 

       Mf (g)1        Cf (mm)        Lf (mm)        Ef (mm)        Mem (g)        Me (g) 
       

1 26,08 ±1,02E 49,81 ±0,69F 36,52 ±0,81G 29,58 ±0,55EF 13,69 ±0,76D 11,24 ±0,42F 

2 29,79 ±2,52CD 53,39 ±2,71D 39,23 ±1,28E 29,80 ±1,18DE 15,23 ±1,34C 13,44 ±0,09D 

3 30,94 ±1,92C 53,25 ±1,87D 40,59 ±1,01D 30,31 ±0,80CD 13,56 ±1,53D 16,13 ±1,07A 

4 26,30 ±2,39E 49,82 ±2,73F 38,20 ±1,52F 20,09 ±1,17F 12,89 ±2,12D 12,29 ±1,10E 

5 33,85 ±2,18B 53,80 ±1,66D 41,18 ±1,34CD 31,04 ±0,84B 19,11 ±1,67A 13,56 ±1,46D 

6 35,91 ±3,81A 57,29 ±3,29AB 42,05 ±2,19B 30,91 ±1,22B 19,33 ±1,88A 15,09 ±2,47B 

7 33,21 ±3,54B 55,99 ±2,17C 41,49 ±1,66BC 30,87 ±1,09B 17,62 ±2,75B 14,23 ±1,74C 

8 28,82 ±1,99D 51,29 ±1,81E 39,54 ±1,54E 29,51 ±0,72EF 15,51 ±1,47C 11,97 ±2,29E 

9 37,20 ±9,09A 57,77 ±3,66A 43,19 ±1,80A 31,76 ±2,09A 19,50 ±7,30A 16,30 ±1,94A 

10 35,80 ±3,30A 57,19 ±2,44AB 42,00 ±2,08B 31,27 ±1,05ABC 17,92 ±2,23B 16,47 ±1,40A 

11 36,32 ±5,77A 56,67 ±3,71BC 43,59 ±1,72A 30,88 ±1,41B 19,55 ±3,65A 15,36 ±2,14B 

Média       32,20       54,21       40,69       30,45       16,72       14,19 

CV (%)2       11,75        4,64         3,98         4,28       16,55       11,06 

 
1 médias na mesma coluna acompanhadas de letras sobrescritas diferentes diferiram (P≤0,05) entre si pelo teste Tukey; 
2 Coeficiente de variação da ANOVA. 
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Para o Estado de Goiás, as médias para largura e espessura de frutos de barueiro 

obtidas neste trabalho foram de 40,69 mm e 30,45 mm, respectivamente (Tabela 2). 

Melhem (1972) encontrou valores médios inferiores para essas dimensões de 32,00 e 23,00 

mm, enquanto Corrêa (1999) descreveu valores semelhantes aos obtidos nesse trabalho,      

40,65 mm e 30,44 mm para largura e espessura, respectivamente. Na Tabela 2, observa-se 

que as maiores médias para largura dos frutos em ordem decrescente foram verificadas nas 

Regiões 9 e 11, que não diferiram (P>0,05) entre si, seguidas pelas médias das Regiões 6 e 

10 que também não diferiram (P>0,05) entre si. A média de largura dos frutos da Região 7 

não diferiu (P>0,05) da média da Região 5. Esta, por sua vez, não diferiu (P>0,05) da 

média da Região 3. As médias de largura dos frutos das Regiões 2 e 8 não diferiram 

(P>0,05) entre si, mas diferiram (P≤0,05) das demais regiões.  As menores médias em 

ordem crescente foram nas Regiões 1 e 4 que também não diferiram entre si (P>0,05).  

As médias da espessura dos frutos entre as Regiões goianas estudadas 

oscilaram de 20,09 mm a 31,76 mm (Tabela 2). As maiores médias foram encontradas nas 

Regiões 9 e 10. As Regiões 5, 6, 7, 10 e 11 não diferiram (P>0,05) entre si em relação à 

espessura dos frutos inteiros, o mesmo ocorrendo entre as Regiões 3 e 10; Regiões 2 e 3; 

Regiões 1, 2 e 8 e Regiões 1, 4 e 8 (Tabela 2). 

Ocorreu variação das médias das massas das polpas observadas que se 

distribuíram na faixa de 12,89-19,55 g, com média geral de 16,72 g (Tabela 2). As maiores 

médias para as massas da polpa foram em ordem decrescente nas Regiões 11, 9 e 6, que 

não diferiram entre si (P>0,05), mas diferiram (P≤0,05) das demais, enquanto as menores 

em ordem decrescente foram observadas nas Regiões 4, 3 e 1 que também não diferiram 

(P>0,05) entre si, mas diferiram (P≤0,05) das demais. As médias da massa da polpa das 

Regiões 7 e 10 não diferiram (P>0,05) entre si, mas diferiram (P≤0,05) das demais. O 

mesmo ocorrendo entre médias das Regiões 2 e 8. Togashi (1993) encontrou média de 

29,46 g para massa da polpa em frutos de barueiro oriundos do Vale do Paranã e Padre 

Bernardo, ambos no Estado de Goiás, portanto superior à média obtida neste trabalho. 

A polpa dos frutos do barueiro é, na sua maioria, composta de carboidratos 

(amido, 38%; fibra 29,5% e açúcar, 20,2%) se constituindo em excelente fonte de calorias 

(Sano et al., 2006). Usualmente esta polpa é pouco utilizada, principalmente devido ao alto 

teor de taninos, mas pode ser empregada no preparo de doces e farinhas, como itens da 

alimentação humana. 
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As médias das massas do endocarpo situaram-se entre 11,24-16,47-g, com 

média geral de 14,19 g, Tabela 2). As maiores médias foram das Regiões 10, 9 e 3 

seguidas pelas médias das Regiões 11 e 6; das Região 7; das Regiões 5 e 2 e Regiões 4 e 8, 

sendo a menor média obtida da Região 1. Estudos futuros devem ser desenvolvidos com o 

endocarpo dos frutos de baru visando sua utilização como matéria-prima para carvoaria. 

Apesar de o barueiro ser protegido por lei (Portaria n.° 015/02-PRES/AGMA, da Agência 

Ambiental, 2007), que proíbe seu corte no estado de Goiás, atualmente o carvão vegetal é 

produzido a partir da lenha do tronco da planta (de forma ilegal), pelo processo de 

carbonização ou pirólise.  

No Brasil, o uso industrial do carvão vegetal é largamente praticado, sendo o 

maior produtor mundial desse insumo energético, o que contribui para o desmatamento dos 

Cerrados. No setor industrial (quase 85% do consumo), o ferro-gusa, aço e ferro-liga são 

os principais consumidores do carvão de lenha. O setor residencial consome cerca de 9% 

seguido pelo setor comercial com 1,5%. A carbonização de lenha é praticada de forma 

tradicional em fornos de barro ou alvenaria com ciclos de aquecimento e resfriamento que 

duram até vários dias (Encarnação, 2001).  

Atualmente, a amêndoa torrada é comercializada em feiras, ou em lojas de 

produtos naturais, com possibilidade de crescimento em conjunto com a expansão da 

indústria do ecoturismo, como tem sido observado em Pirenópolis, GO. A amêndoa de 

baru como substituto de outras amêndoas como a castanha de caju, amendoim, castanha do 

Brasil, nozes, amêndoa, pistache, avelã e outras é alternativa interessante, além disso, tem 

sido utilizada de forma incipiente na composição de cereais matinais na forma de barras, 

bombons, bolos e licores. O preço de comercialização é muito variável, dependendo da 

região e da produção (Sano et al., 2006). Até o momento, não existem dados oficiais sobre 

a produção e comercialização dos produtos provenientes do extrativismo de baru. 

Apresenta-se pois, como um mercado potencial, necessitando estudos sobre a sua cadeia 

produtiva.  

O desdobramento da análise de variância e teste Tukey para as massas dos 

frutos de barueiro de cada planta dentro de cada região encontram-se nas Tabelas 3 e 4.  
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Tabela 3. Valores médios e desvios padrão da massa dos frutos de barueiros (Dipteryx alata Vog), em 12 árvores e seis regiões do Estado de 

Goiás no ano de 2005. 
 

Árvore       Região 11       Região 2       Região 3       Região 4       Região 5       Região 6 

1 24,74 ±3,86CDE 23,76 ±1,37G 37,50 ±3,35 B 17,87 ±1,38G 40,15 ±4,16BC 29,67 ±1,48EF 

2 18,89 ±1,55F 29,62 ±3,12DE 24,63 ±2,72 EFG 15,36 ±1,12G 38,01 ±4,81CD 29,64 ±2,86EF 

3 32,09 ±2,40AB 34,90 ±2,05C 20,41 ±1,80G 25,43 ±2,1CDEF 25,70 ±3,28FG 37,72 ±4,49BCD 

4 24,44 ±4,34CDE 25,78 ±2,52EFG 30,61 ±1,60CD 22,00 ±2,77F 30,74 ±4,69EF 28,30 ±2,44F 

5 22,52 ±1,56DEF 24,07 ±3,34FG 37,17 ±3,61B 39,19 ±3,18A 25,80 ±2,77FG 45,65 ±7,29A 

6 25,29 ±3,25CDE 16,09 ±1,54H 30,86 ±3,76CD 27,07 ±1,88CDE 27,56 ±4,51EFG 42,36 ±5,08AB 

7 27,71 ±2,2C 28,82 ±2,24DEF 28,09 ±5,13DE 24,46 ±1,65DEF 21,60 ±2,84G 34,53 ±3,36CDE 

8 26,92 ±3,4C 39,77 ±3,98B 46,24 ±5,52A 28,33 ±2,81BCD 31,05 ±3,04EF 41,51 ±1,86AB 

9 34,31 ±4,2A 45,38 ±5,21A 22,95 ±2,49FG 24,06 ±1,04EF 32,72 ±2,13DE 39,57 ±3,18ABC 

10 21,52 ±2,04EF 32,70 ±3,94CD 31,33 ±2,98 CD 28,59 ±4,41BC 45,29 ±4,14AB 39,75 ±6,58ABC 

11 26,36 ±1,72CD 26,29 ±2,92EFG 35,21 ±2,49BC 31,77 ±2,94B 48,40 ±7,95A 32,17 ±3,83DEF 

12 28,23 ±1,02BC 30,37 ±2,52CDE 26,28 ±1,9DEF 31,41 ±2,93B 39,19 ±2,18BC 30,09 ±3,81EF 

Média        26,08       29,79       30,94       26,30       33,85       35,91 

CV (%)2       10,99       10,72       11,09         9,84       12,65       11,35 
1 médias na mesma coluna acompanhadas de letras sobrescritas diferentes diferiram (P≤0,05) entre si pelo teste Tukey;  
2 Coeficiente de variação da ANOVA. 
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Tabela 4. Valores médios e desvios padrão da massa dos frutos de barueiros (Dipteryx alata Vog), em 12 árvores e cinco regiões do Estado de 

Goiás no ano de 2005. 
 

Árvore       Região 71       Região 8       Região 9       Região 10       Região 11 

1 31,45 ±5,97BC 40,88 ±5,05A 26,56 ±3,96D 35,69 ±4,19BCD 56,94 ±9,84A 

2 24,29 ±3,84D 29,65 ±4,37B 36,25 ±1,99B 40,08 ±4,96B 30,33 ±4,08EF 

3 39,71 ±3,55A 42,99 ±7,35A 33,94 ±2,95BC 49,72 ±8,97A 44,32 ±4,31B 

4 32,72 ±3,25BC 40,35 ±4,84A 30,50 ±2,43BCD 30,50 ±2,99DEF 18,18 ±1,85G 

5 33,11 ±3,20B 14,81 ±1,52D 46,66 ±3,31A 30,90 ±3,05DEF 43,16 ±2,70BC 

6 36,59 ±2,89AB 28,44 ±2,59B 35,69 ±3,76B 48,84 ±3,58A 24,93 ±2,37F 

7 32,68 ±3,21BC 28,92 ±2,70B 29,47 ±3,35CD 32,30 ±2,00CDEF 36,76 ±4,29CDE 

8 27,37 ±5,64CD 25,71 ±3,19BC 24,98 ±2,33D 35,18 ±5,61BC 35,87 ±3,92DE 

9 33,60 ±3,67B 26,94 ±2,99B 48,75 ±4,02A 27,02 ±2,32F 27,24 ±2,52F 

10 27,47 ±2,87CD 18,26 ±3,58D 34,36 ±2,67BC 33,66 ±3,42BCDE 37,06 ±3,35CD 

11 39,85 ±3,31A 28,28 ±5,13B 48,93 ±4,34A 27,15 ±2,28EF 36,74 ±2,57CDE 

12 39,36 ±3,54A 20,68 ±1,99CD 50,34 ±9,09A 38,53 ±3,30BC 44,36 ±5,77B 

Média        33,21       28,82       37,20       35,80       36,32 

CV (%)2       11,26       14,29       11,08       12,21       12,22 
1 médias na mesma coluna acompanhadas de letras sobrescritas diferentes diferiram (P≤0,05) entre si pelo teste Tukey;   
2 Coeficiente de variação da ANOVA.  
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As regiões e árvores que apresentaram as maiores massas médias de fruto 

foram: árvore 9 da Região 2 (45,38 g), árvore 8 da Região 3 (46,24 g), árvores 10 e 11 da 

Região  5  (45,29 g e 48,40 g),  árvore  5 da  Região  6 (45,65 g),  árvores  12, 11, 9 e  5 da 

Região 9 (50,34 g, 48,93 g, 48,75 g, 46,66 g), árvores 3 e 6 da Região 10 (49,72 g e 48,84 

g) e árvore 1 da Região 11 (56,94 g). Portanto, árvore número 1 da Região 11 apresentou a 

maior média de massa de fruto. Nesta região, os valores de massas oscilaram de 18,18 g a 

56,94 g (Tabelas 3 e 4). 

Na Região 7, 66,66% das árvores apresentaram frutos com massa superior à 

média geral (32,20 g), nas Regiões 6, 9, 10 e 11, este percentual caiu para 67,67%. Estes 

dados permitem concluir que todas essas regiões apresentam maior número de árvores com 

frutos maiores. A Região 4 apresentou apenas 8,33% das árvores com frutos acima da 

média geral (Tabelas 3 e 4). 

Os resultados médios de massa da amêndoa (Ma), comprimento da amêndoa 

(Ca), largura da amêndoa (La) e espessura da amêndoa (Ea) nas onze regiões estudadas no 

Estado de Goiás encontram-se na Tabela 5. 

As médias das massas das amêndoas das diferentes regiões do Estado de Goiás 

se distribuíram na faixa entre 1,11-1,48 g, com média geral de 1,29 g. A Região 6 

apresentou a maior média que diferiu (P≤ 0,05) das demais, seguida pelas médias das 

Regiões 9, 11 e 10, que não diferiram (P> 0,05) entre si. As médias para massa da 

amêndoa das Regiões 7, 8 e 10 também não diferiram (P> 0,05) entre si. A Região 3 

diferiu (P≤ 0,05) das demais. As médias das Regiões 5, 1 e 2 também não diferiram entre 

si, o mesmo ocorrendo entre as Regiões 1, 2 e 4, que foram as menores médias obtidas. As 

médias encontradas na maioria das regiões estudadas foram superiores às relatados por 

Melhem (1972) que oscilaram entre 0,40-1,20 g para amêndoas de frutos provenientes do 

Cerrado mineiro. Corrêa (1999) obteve mesmo resultado (1,29 g) para amêndoas do 

Cerrado goiano, enquanto Sano et al. (1999) obteve média menor (1,17 g) e Togashi 

(1993) reportou média superior (1,94 g). Atualmente, a massa das amêndoas é o atributo 

comercial mais importante. Inúmeras preparações culinárias são feitas com as amêndoas de 

baru, tais como: paçoquinha, pé de moleque, rapadurinha, amêndoa torrada e salgada 

(Almeida et al., 1987; Torquato et al., 1994; Almeida, 1998) e biscoitos tipo Cookie 

(Soares Júnior et al., 2007).  

 



 47

Tabela 5. Valores médios e desvios padrão de massa (Ma), comprimento (Ca), largura 
(La) e espessura de amêndoa (Ea) de frutos de barueiro (Dipteryx alata Vog), 
em 11 Regiões do estado de Goiás, no ano de 2005. 

 
 

Região 

Característica Física 

      Ma (g)1       Ca (mm)       La (mm)      Ea (mm) 

1 1,15 ±0,03EF 22,79 ±0,59G 9,99  ±0,23F 8,89 ±0,18B 

2 1,13 ±0,09EF 24,55 ±0,72E 10,52 ±0,52D 7,74 ±0,25F 

3 1,24  ±0,09D 25,09 ±0,59D 10,01 ±0,46F 8,63 ±0,40C 

4 1,11 ±0,07F 23,51 ±0,92F 10,26 ±0,27E 8,31 ±0,26E 

5 1,18 ±0,12E 24,43 ±1,03E 10,36 ±0,39DE 8,20 ±0,24E 

6 1,48 ±0,18A 26,97 ±1,13A 11,23 ±0,74B 8,35 ±0,38DE 

7 1,34 ±0,11C 25,21 ±1,211D 11,17 ±0,6B 8,53 ±0,45CD 

8 1,34 ±0,15C 23,92 ±0,93F 10,95 ±0,73C 9,08 ±0,47AB 

9 1,41 ±0,33B 25,70 ±2,21BC 10,90 ±1,25C 8,54 ±0,79CD 

10 1,40 ±0,13BC 25,53 ±1,11CD 10,28 ±0,50E 9,11 ±0,81A 

11 1,41 ±0,15B 26,10 ±0,82B 11,58 ±0,59A 8,30 ±0,39E 

Média      1,29       24,89       10,66      8,52 

CV (%)2    10,9         4,43         4,62      5,56 
1 médias na mesma coluna acompanhadas de letras sobrescritas diferentes diferiram (P≤0,05) entre si pelo 
teste Tukey; 
2 Coeficiente de variação da ANOVA.  
 

 

As médias dos comprimentos das amêndoas das diferentes regiões encontram-

se dentro do intervalo de 22,79-26,97 mm, com média geral de 24,89 mm. A maior e a 

menor média foi observada na Região 6 e 1. A maioria das médias para comprimento das 

amêndoas diferiu (P≤ 0,05) entre si com exceção das Regiões 9 e 11; 9 e 10; 7 e 10; 2 e 5; 

4 e 8 que não diferiram (P> 0,05) entre si. Estas médias foram superiores ao valor médio 

(19,00 mm) encontrado por Melhem (1972). Botezelli (1998) e Sano et al. (1999) 

obtiveram valores inferiores, variando de 9,00-23 mm e 9,40-14,00 mm respectivamente. 

Corrêa (1999) relata comprimento para amêndoas de 23,45-26,10 mm, próximos aos 

encontrados neste trabalho. O comprimento das amêndoas influencia diretamente o 

dimensionamento das embalagens. 

As médias das larguras das amêndoas nas diferentes regiões goianas estudadas 

oscilaram de 9,99-11,58 mm, apresentando média geral de 10,66 mm. As maiores médias 
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em ordem decrescente foram das Regiões 11, 6 e 7. As menores médias foram das Regiões 

1 e 3. A Região 11 apresentou a maior média, que diferiu (P≤ 0,05) das demais. As 

Regiões 6 e 7 foram semelhantes (P> 0,05) mas diferiram de todas as outras. Da mesma 

forma, as Regiões 8 e 9. As médias para largura das amêndoas das Regiões 2 e 5 também 

não diferiram (P> 0,05) entre si, o mesmo ocorrendo entre as médias das Regiões 4, 5 e 10 

e entre as Regiões 1 e 3, Tabela 5). Botezelli (1998) obteve valores médios para largura das 

amêndoas ligeiramente inferiores, que variaram de 8,50-10,50 mm, enquanto Sano et al. 

(1999) verificaram valores bem inferiores, de 4,58-5,84 mm. 

Observa-se que na Tabela 5 as médias das espessuras da amêndoa se 

distribuíram na faixa entre 8,20-9,11 mm, com média geral de 8,52 mm, próximas aos 

relatados por Botezelli (1998), que foram de 6,70-10,10 mm e aos relatados por Sano et al. 

(1999), que foram de 7,70-9,30 mm. A Região 10 apresentou a maior média que não 

diferiu (P> 0,05) da média da Região 8, mas diferiu (P≤ 0,05) das demais médias. As 

médias das Regiões 1 e 8; 3, 7 e 9; 6, 7 e 9; 4, 5, 6 e11 não diferiram (P> 0,05) entre si.  

O desdobramento da análise de variância e teste de Tukey para as massas das 

amêndoas dos frutos de barueiros de cada planta dentro de cada região encontra-se nas 

Tabelas 6 e 7. As maiores médias de massa de amêndoas (maiores que 1,70g) foram 

obtidas na Região 3 (árvore 1), Região 6 (árvores 9 e 10), Região 8 (árvores 1 e 3) e 

Região 9 (árvores 5 e 9).  As Regiões 10 e 11 apresentaram 75,00% das árvores com massa 

de amêndoa acima da média geral que foi de 1,29 g, na Região 6 este percentual caiu para 

66,67%. As Regiões 3, 7, 8 e 9 apresentaram 58,33% das árvores com massa de amêndoa 

acima da média. A Região 1 foi a que apresentou menor percentual (8,33%) de árvores 

com massa de amêndoa superior a massa média. 

Os rendimentos ou percentuais médios de massa de cada estrutura morfológica 

do fruto de baru obtidos nas diferentes regiões estudadas encontram-se na Tabela 8.  

As massas percentuais médias de polpa em relação ao fruto entre as regiões 

goianas se distribuíram no intervalo de 44,23-55,58%, e os maiores rendimentos de polpa 

foram obtidos em frutos das Regiões 1, 5, 6, 7 e 11. As massas percentuais médias de 

endocarpo variaram entre 40,81-51,69%, com maiores rendimentos nas Regiões 3, 4 e 10. 

O percentual de amêndoa oscilou de 3,61-4,85%, obtendo-se maior rendimento de 

amêndoa nas Regiões 8 e 1, com valores de 4,85% e 4,46%, respectivamente. Em média os 

frutos de barueiro no Estado de Goiás apresentam 51,15% de casca e mesocarpo, 44,69% 

de endocarpo e 4,16% de amêndoa (Tabela 8). Togashi (1993), avaliando frutos da Região  
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Tabela 6. Valores médios e desvios padrão da massa de amêndoa (Ma) de frutos de barueiros (Dipteryx alata Vog), em 12 árvores e seis 
regiões do Estado de Goiás no ano de 2005. 

 
Árvores        Região 11       Região 2     Região 3    Região 4     Região 5     Região 6 

1 1,04 ±0,11CD 0,98 ±0,04C 1,70 ±0,16A 0,73 ±0,06F 1,17 ±0,12ABCDE 1,17 ±0,08F 

2 1,00 ±0,10DE 1,21 ±0,16ABC 1,38 ±0,10C 0,76 ±0,06F 1,41 ±0,13A 1,28 ±0,13EF 

3 1,14 ±0,15BCD 1,30 ±0,10A 0,63 ±0,05F 1,00 ±0,08E 1,08 ±0,13CDEF 1,39 ±0,08DE 

4 1,08 ±0,07BCD 1,02 ±0,33BC 1,31 ±0,07CD 0,94 ±0,11E 1,14 ±0,13BCDE 1,14 ±0,07F 

5 1,12 ±0,06BCD 1,04 ±0,15BC 1,57 ±0,15AB 1,54 ±0,13AB 1,03 ±0,08DEF 1,43 ±0,12DE 

6 0,87 ±0,07E 0,62 ±0,03D 1,04 ±0,09E 1,07 ±0,11DE 0,85 ±0,13F 1,68 ±0,17B 

7 1,17 ±0,09BC 1,37 ±0,12A 1,18 ±0,12DE 1,00 ±0,08E 0,95 ±0,11EF 1,48 ±0,12CD 

8 1,19 ±0,13BC 1,27 ±0,29AB 1,33 ±0,23CD 1,38 ±0,12AB 1,31 ±0,10ABC 1,57 ±0,11BCD 

9 1,64 ±0,20A 1,31 ±0,10A 1,00 ±0,07E 1,08 ±0,05DE 1,25 ±0,10ABCD 1,98 ±0,16A 

10 1,07 ±0,11CD 1,11 ±0,24ABC 1,44 ±0,12BC 1,29 ±0,93BC 1,27 ±0,14ABCD 1,76 ±0,20B 

11 1,19 ±0,07BC 1,12 ±0,09ABC 1,36 ±0,14CD 1,42 ±0,21AB 1,38 ±0,42AB 1,26 ±0,07EF 

12 1,24 ±0,03B 1,19 ±0,09ABC 1,00 ±0,09E 1,18 ±0,07CD 1,29 ±0,12ABC 1,67 ±0,18BC 

Média        1,15       1,13       1,24       1,11       1,18       1,48 

CV(%)2       9,62     15,32    10,15      9,78     14,23       8,75 
1 médias na mesma coluna acompanhadas de letras sobrescritas diferentes diferiram (P≤0,05) entre si pelo teste de Tukey; 
2 Coeficiente de variação da ANOVA.  
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Tabela 7. Valores médios e desvios padrão da massa de amêndoa (Ma) de frutos de barueiros (Dipteryx alata Vog), em 12 árvores e cinco 
regiões do Estado de Goiás no ano de 2005. 

 
Árvores         Região 7      Região 8    Região 9   Região 10    Região 11 

1 1,36 ±0,09BCD 1,81 ±0,20A 1,00 ±0,08EF 1,48 ±0,14AB 1,50 ±0,23AB 

2 1,21 ±0,14DE 1,68 ±0,17AB 1,58 ±0,11ABC 1,50 ±0,10AB 1,08 ±0,10D 

3 1,62 ±0,14A 1,81 ±0,23A 1,28 ±0,09D 1,65 ±0,22A 1,63 ±0,15A 

4 1,18 ±0,15dDE 1,49 ±0,12BC 1,21 ±0,11DE 1,42 ±0,19BC 1,30 ±0,20BC 

5 1,47 ±0,09ABC 0,73 ±0,07F 1,73 ±0,09AB 1,47 ±0,06AB 1,59 ±0,10A 

6 1,28 ±0,15CDE 1,31 ±0,03CD 1,61 ±0,15ABC 1,46 ±0,13AB 1,04 ±0,11D 

7 1,52 ±0,10bA 1,51 ±0,10BC 1,39 ±0,18CD 1,48 ±0,13AB 1,58 ±0,13A 

8 1,25 ±0,17DE 1,27 ±0,18CD 0,89 ±0,09F 0,99 ±0,14E 1,50 ±0,14AB 

9 1,35 ±0,09BCD 1,41 ±0,09CD 1,79 ±0,13A 1,23 ±0,07CD 1,14 ±0,14CD 

10 1,14 ±0,17E 1,17 ±0,17DE 1,28 ±0,13D 1,54 ±0,10AB 1,45 ±0,11AB 

11 1,46 ±0,10ABC 0,95 ±0,10EF 1,57 ±0,13ABC 1,04 ±0,10DE 1,53 ±0,08A 

12 1,31 ±0,11CDE 0,98 ±0,11E 1,53 ±0,33BC 1,56 ±0,13AB 1,62 ±0,15A 

Média        1,34        1,34        1,41       1,40       1,41 

CV(%)2       9,91      12,44      10,54       9,60     10,15 
1 médias na mesma coluna acompanhadas de letras sobrescritas diferentes diferiram (P≤0,05) entre si pelo teste de Tukey; 
2 Coeficiente de variação da ANOVA.  
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do Vale do Paranã e Padre Bernardo encontrou valor superior para polpa (55,89%) e inferior 

para amêndoa (3,68%) aos encontrados neste estudo. 

 
 
 
Tabela 8. Valores médios e desvios padrão do rendimento da polpa, endocarpo e amêndoa 

dos frutos de barueiros (Dipteryx alata Vog), obtidos nas diferentes regiões 
estudadas, para o estado de Goiás, no ano de 2005. 

 

Região Polpa (%) Endocarpo (%) Amêndoa (%) 

1 52,58 ±3,37 42,96 ±3,45 4,46 ±0,68 

2 50,33 ±6,29 45,79 ±6,01 3,88 ±0,70 

3 44,23 ±6,23 51,69 ±5,89 4,08 ±0,80 

4 48,88 ±5,80 46,83 ±5,56 4,29 ±0,52 

5 55,58 ±6,92 40,81 ±6,56 3,61 ±0,74 

6 53,19 ±6,20 42,61 ±5,84 4,19 ±0,69 

7 52,69 ±5,14 43,18 ±4,89 4,13 ±0,69 

8 51,55 ±9,62 43,60 ±9,29 4,85 ±1,07 

9 51,57 ±5,34 44,59 ±5,20 3,84 ±0,56 

10 49,28 ±7,30 46,68 ±6,80 4,04 ±0,74 

11 52,79 ±5,50 42,95 ±4,89 4,26 ±1,10 

Média 51,15 44,69  4,16 

CV(%)1 5,78 5,55 0,72 

  1 Coeficiente de Variação. 

 

As distribuições de freqüência das massas dos frutos e das amêndoas para cada 

região estudada encontram-se nas Figuras 4, 5 e 6.  

Pode-se observar que as Regiões 6, 7, 9, 10 e 11 apresentaram a maioria dos frutos 

com massas iguais ou superiores a 30,00 g. As Regiões 6, 9 e 11 apresentaram mais de 30% 

de seus frutos com massas superiores a 40 g. Nas Regiões 1, 2, 3, 4, 5 e 8 houve 

predominância de frutos com massas inferiores a 20,00 g. Na Região 11, 35,83 % dos frutos 

apresentaram massa superior a 40,00 g. No Estado de Goiás, 54,09% dos frutos avaliados 

apresentaram massa superior a 30,00 g. 

As Regiões 1, 2, 4 e 5 apresentaram mais de 50% de suas amêndoas com massas 

menores que 1,2 g.  Percentuais acima de 20%  para  massas  de  amêndoas  superiores a 1,6 g  
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Figura 4. Freqüência de massa de frutos e de amêndoas de  barueiros  (Dipteryx alata 

                Vog.) provenientes das Regiões 1, 2, 3 e 4 no ano de 2005, Estado de Goiás. 
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Figura 5.  Freqüência  de  massa  de  frutos  e  amêndoas de barueiros (Dipteryx alata  

                Vog.) provenientes das Regiões 5, 6, 7 e 8  no ano de 2005, Estado de Goiás. 
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Figura 6. Freqüência  de massa  de frutos  e  amêndoas  de  barueiros  (Dipteryx alata 

                Vog.)  provenientes  das Regiões 9, 10, 11 e freqüência geral das árvores no 
                ano de 2005, Estado de Goiás. 
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foram encontrados nas Regiões 6, 8, 9 e 11. Mais da metade das amêndoas das Regiões 6, 

7, 10 e 11 apresentaram massas entre 1,2-1,6 g. 

A correlação entre os resultados obtidos encontra-se na Tabela 9. Houve 

correlação positiva e significativa a 1% de probabilidade entre todas as variáveis. 

 

 

Tabela 9. Matriz de correlação entre as características físicas dos frutos de barueiro 
(Dipterix alata Vog.) nas 11 regiões do Estado de Goiás estudadas no ano de  
2005. 

 

 Cf Lf Ef Mcm Me Ma Ca La Ea 
          

Mf1 0,8692** 0,8844** 0,8507** 0,9357** 0,8270** 0,6899** 0,6843** 0,5578** 0,2131** 

Cf2 1 0,7733** 0,6805** 0,7765** 0,7733** 0,6713** 0,7869** 0,4748** 0,1429** 

Lf3 0,7733** 1 0,7221** 0,7826** 0,7969** 0,7074** 0,6546** 0,6649** 0,2040** 

Ef4 0,6805** 0,7221** 1 0,8175** 0,6713** 0,5514** 0,4880** 0,4146** 0,3113** 

Mcm5 0,7765** 0,7826** 0,8175** 1 0,5765** 0,5721** 0,5562** 0,5229** 0,1532** 

Me6 0,7733** 0,7969** 0,6713** 0,5765** 1 0,6491** 0,6792** 0,4321** 0,2169** 

Ma7 0,6713** 0,7074** 0,5514** 0,5721** 0,6491** 1 0,7740** 0,7345** 0,5855** 

Ca8 0,7869** 0,6546** 0,4880** 0,5162** 0,6792** 0,7740** 1 0,5346** 0,1512** 

La9 0,4748** 0,6649** 0,4146** 0,5230** 0,4321** 0,7345** 0,5346** 1 0,2166** 

Ea10 0,1429** 0,2040** 0,3113** 0,1532** 0,2169** 0,5855** 0,1512** 0,2166** 1 
 

1 Mf = massa do fruto; 2 Cf = comprimento do fruto; 3 Lf = largura do fruto; 4 Ef = espessura do fruto; 5 Mcm 
= massa da casca+ mesocarpo; 6  Me = massa do endocarpo; 7 Ma = Massa da amêndoa; 8 Ca = comprimento 
da amêndoa; 9 La = largura da amêndoa; 10 Ea = espessura da amêndoa; 
** significativo a 1% de probabilidade pela análise de correlação de Pearson. 
 

 

De acordo com a correlação observada entre massa do fruto inteiro e massa da 

amêndoa (positiva e significativa) e a distribuição de massas de frutos e de amêndoas no 

Estado de Goiás obtida neste trabalho, o fruto do baru poderá ser classificado em classes e 

tipos segundo sua forma de apresentação e tamanho. Segundo sua forma de apresentação, 

será classificado em duas classes:  

-Fruto inteiro em casca: é o produto em baga natural depois de colhido. 

-Baru amêndoa: é a semente do fruto desprovida do pericarpo por processo 

tecnológico adequado. 

O fruto inteiro, segundo seu tamanho, será classificado em três classes: 
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-Graúdo: massa superior a 40 g 

-Médio: massa entre 30 g e 40 g 

-Miúdo: massa menor que 30 g 

A amêndoa, segundo seu tamanho, será classificada em três classes: 

-Graúda: massa superior a 1,6 g 

-Média: massa entre 1,2 g e 1,6 g 

-Miúda: massa menor que 1,2 g 

 

 

3.4 CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos neste estudo permitem concluir: 

-os frutos de barueiros oriundos de diferentes árvores de diversas regiões apresentaram 

características físicas diferentes entre regiões e plantas. 

-os frutos de barueiros apresentaram em média 51,15% de casca e mesocarpo (polpa), 

44,69% de endocarpo e 4,16% de amêndoa. 

-a massa da amêndoa é correlacionada positivamente com a massa, comprimento, largura e 

espessura deste do fruto 

-a massa dos frutos não se relaciona com as regiões e sim com as árvores 

-os frutos e as amêndoas, de acordo com suas massas, podem ser classificados em três 

classes  

-é necessário intensificar estudos de aproveitamento do pericarpo, mesocarpo e endocarpo 

dos frutos de baru. 
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4 CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DE AMÊNDOAS DE BARUEIROS 

(Dipteryx alata Vog.) DE OCORRÊNCIA NATURAL NO CERRADO DO 

ESTADO DE GOIÁS, BRASIL 

 

RESUMO 

 

O Brasil apresenta enorme quantidade de espécies frutíferas nativas que 
possuem potencial para serem transformadas em fruteiras de expressão econômica. Uma 
das espécies de múltiplo uso que já apresenta expressão comercial é o baru. O barueiro 
(Dipteryx alata Vog.) é uma espécie vegetal que ocorre naturalmente no Cerrado, 
apresentando alta produtividade e frutos de elevado valor nutricional. Este trabalho teve 
como objetivo a determinação da constituição química parcial das amêndoas dos frutos do 
barueiro provenientes de diferentes regiões do Cerrado goiano. Foram selecionadas onze 
regiões do Estado de Goiás com elevada ocorrência natural de barueiro e em cada região 
foram escolhidas aleatoriamente doze plantas em plena produção. Coletaram-se 
aproximadamente 60 frutos e após seleção, amostraram-se 20 frutos por árvore. As 
amêndoas foram retiradas dos frutos com auxílio de martelo e alicate e trituradas 
constituindo em uma amostra composta.  Foram determinadas: umidade, proteína, extrato 
etéreo, minerais e perfil de ácidos graxos. Os dados obtidos foram submetidos à análise de 
variância e as médias foram comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. Os teores 
médios de umidade das amêndoas de baru variaram nas regiões estudadas entre 2,93-5,07 g 
(100 g)–1, a proteína entre 25,16-27,69 g (100 g)–1 e o teor de extrato etéreo de 32,42-37,36 
g (100 g)–1. As Regiões somente não apresentaram diferença significativa (P>0,05) em 
relação aos teores de extrato etéreo. Os teores médios de ácidos graxos saturados variaram 
de 19,93-25,74 g (100 g)–1 e de ácidos graxos insaturados de 73,47-79,19 g (100 g)–1. Os 
ácidos graxos de maior ocorrência foram os oléico, com teor de 45,577-48,985 g (100 g)–1, 
e o linoléico, com teor de 22,828-29,707 g (100 g)–1, seguidos pelos ácido palmítico, 
lignocérico, esteárico, behênico, gadoléico e araquítico. Os macronutrientes minerais que 
apresentaram maiores teores foram potássio, fósforo e enxofre. O cálcio e o magnésio 
apresentaram-se em concentrações mais baixas. Com relação aos micronutrientes minerais, 
o ferro apresentou maior concentração (19,819 mg (100 g)–1) e cobre, manganês e zinco 
menores teores. 

 
Palavras-chave: Frutíferas nativas, baru, composição química. 
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ABSTRACT 
 
SOME CHEMICAL CHARACTERISTICS OF BARUEIRO ALMONDS (Dipteryx alata 

Vog.)  A SPECIES  NATIVE TO THE BRAZILIAN CERRADO 

 
Brazil has a large variety of native fruit species with economic potential. One of 

the many species with multiple uses and substantial commercial value is barueiro (Dipteryx 

alata Vog.), native in the Cerrado biome. This fruit tree is highly productive with fruits of 
high nutritional value. The objective of this work was to identify some chemical 
components of almonds taken from the fruits of the barueiro collected in various locations 
in the Brazilian Cerrado biome. In the state of Goiás, eleven sites were chosen for their 
abundance of baru trees, and at each site twelve trees in full production were randomly 
selected. Approximately sixty fruits were collected and, after selection, twenty fruits per 
tree were sampled. The almonds were extracted from the fruits using a hammer and pliers, 
and the almonds were ground into composite samples. Moisture content, protein, ethereal 
extract, minerals and fatty acid profiles were compiled. The data obtained was submitted to 
the analysis of variance and means comparison by the Tukey test at 5% of probability. The 
almonds average moisture contents varied from 2.93 to 5.07g (100g)-1; from 25.16 to 27.69 
(100g)-1 for proteins and from 32.42 to 37.36g (100)-1 for ethereal extract. The locations 
studied did not show significant difference (P>0, 05) among the ethereal extracts data. The 
average content of saturated fatty acids varied from 19.93 to 25.74g (100 g)-1, and the 
average content of unsaturated fatty acids varied from 73.47 to 79.19g (100g)-1. The most 
common fatty acids were oleic, with contents varying from 45.577 to 48.985g (100g)-1 and 
linoleic, with contents varying from 22.828 to 29.707g (100g)-1 followed by palmitic, 
lignoceric, estearic, behenic gadoleic and araquitic. The most common mineral 
macronutrients were potash, phosphorus and sulfur, but calcium and magnesium were least 
common. Among the mineral micronutrients, iron had the highest concentration (19.819 
mg (100g)-1, and copper, manganese and zinc had the lowest. 
 
Key-words: native fruit trees, baru, chemical composition. 

 
 

 

4.1   INTRODUÇÃO 

 

O Cerrado foi e está sendo submetido a um grande índice de devastação. Em 

2002, a área desmatada do Cerrado era de 54,90%, este dado comparado a estudos 

anteriores, pode-se concluir que está ocorrendo uma destruição anual de 2,21 milhões de 

hectares (Machado et al., 2004). Um dos hot spots do mundo, o Cerrado é considerado a 

savana mais rica em biodiversidade do planeta (Mitermeier et al., 1999). Com o grande 

número de espécies vegetais, apresenta mais de cinqüenta espécies de diversas famílias que 
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produzem frutas comestíveis, que são consumidas pelas populações locais e pela fauna 

silvestre (Sano et al., 2004). 

A população do Centro-Oeste brasileiro conserva, em parte, a cultura alimentar 

do homem primitivo, uma vez que as frutas do Cerrado até hoje fazem parte de sua dieta. 

Estas são consumidas tanto ao natural, quanto na forma de doces, vitaminas, mingaus, 

pães, biscoitos, geléias e licores (Almeida, 1998). As frutas têm importante papel na 

alimentação humana, pois, fornecem vitaminas e sais minerais, sendo denominadas por 

alimentos reguladores. As frutas possuem composição química variável entre espécies e 

entre as diferentes estruturas anatômicas que as compõem. A polpa, representada 

geralmente pelo mesocarpo, é rica em carboidratos (amido e/ou açúcares), enquanto as 

sementes (amêndoas) são normalmente fonte de lipídeos, proteínas e minerais (Chitarra & 

Chitarra, 2005). 

O barueiro (Dipterix alata Vog.) é uma árvore nativa do Cerrado que quando 

adulta, apresenta altura média de 15,00 m, com intensa frutificação (Sano et al., 2006). 

Seus frutos são do tipo drupa, ovóides, levemente achatados, de coloração marrom. 

Possuem aproximadamente de 3,00 cm a 6,00 cm de comprimento e de 1,50 cm a 4,50 cm 

de largura e massa de 14,00 g a 43,00 g. O endocarpo é lenhoso e o mesocarpo é fibroso. 

Apresentam uma única semente (amêndoa) por fruto (Melhem, 1974) de formato elipsóide 

com dimensão e massa variadas, com comprimento oscilando de 1,00-2,60 cm, largura de 

0,90-1,30 cm e a massa de 0,90-1,60 g.  

O barueiro apresenta frutos maduros durante a estação seca no Cerrado, nos 

meses de julho a setembro, sendo uma espécie importante para alimentação de aves, 

quirópteros, primatas e roedores nessa época. A dispersão dos frutos é barocórica (por 

gravidade) e também zoocórica. Tanto a polpa quanto a amêndoa são consumidos pela 

população (Macedo et al., 2000). A polpa apresenta variação na textura (de farinácea a 

pastosa) e pode ser consumida in natura apresentando sabor adocicado. O sabor da 

amêndoa é agradável, sendo consumida torrada como aperitivo ou em inúmeras receitas 

(Almeida, 1998, Almeida et al., 1990). A amêndoa in natura não é recomendada para 

consumo, devendo ser torrada para reduzir os fatores antinutricionais como o inibidor de 

tripsina (Togashi & Scarbieri,1994) ou cozida. Pode ser extraído da amêndoa do baru, o 

leite, o óleo e a farinha, rica em proteínas e minerais. As amêndoas, também podem ser 

usadas para produzir bebidas alcoólicas, como o licor cremoso (Sano et al., 2006). 
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O objetivo deste trabalho foi avaliar características químicas (umidade, 

proteína, extrato etéreo, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, cobre, zinco, 

manganês e o perfil de ácidos graxos) das amêndoas do baru, produzidos por árvores em 

diferentes regiões geográficas do Cerrado goiano, visando ampliar os conhecimentos sobre 

as variações nutricionais de frutos desta espécie, para subsidiar futuros programas de 

seleção, melhoramento genético, produção de mudas, bem como de processamento. 

 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.2.1 Amostragem 

 

Foram selecionadas, para este estudo, onze regiões do Estado de Goiás, Brasil. 

Os critérios adotados para a escolha das regiões de coleta de baru foram a alta ocorrência 

natural desta espécie, a acessibilidade, a existência de frutos maduros e a boa produção 

destes. Em cada região foram escolhidas aleatoriamente doze árvores em plena produção 

para a coleta dos frutos e determinaram-se as coordenadas geográficas (latitude e 

longitude) e as altitudes em relação ao nível do mar de cada planta com auxílio de GPS 

(Global Positioning System) modelo Geo Explorer. 

As coletas foram realizadas entre os dias 16 e 25 do mês de agosto de 2005. 

Coletou-se aleatoriamente 60 frutos de cada uma das árvores selecionadas. Estes foram 

coletados no chão, observando-se o aspecto externo (frutos inteiros, sem muita sujidade e 

nem ataque de insetos) para selecionar os frutos recém caídos. Após a coleta, os barus 

foram acondicionados em sacos trançados de polipropileno orientado, devidamente 

identificados, com o registro do dia da coleta, da região e da árvore, e em seguida, foram 

transportados para o Laboratório de Análises Físico-Químicas da Escola de Agronomia e 

Engenharia de Alimentos da Universidade Federal do Goiás. 

Para a amostragem das amêndoas, foram selecionados vinte frutos de cada 

árvore por região, sendo que os excedentes permitiram a seleção dos frutos, desprezando-

se aqueles danificados, atacados por insetos ou doenças. Após 45 dias de armazenamento, 

os frutos foram abertos com auxílio de martelo e alicate (deposição do fruto inteiro sobre 

superfície plana de concreto seguido de golpes de martelo até rompimento do endocarpo), 

sem danificar as amêndoas. Utilizaram-se vinte amêndoas recém separadas dos frutos de 

cada árvore para a formação de uma amostra composta, totalizando onze amostras 
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compostas, uma para cada região estudada. As amêndoas foram trituradas em 

multiprocessador, Marca Arno, até a obtenção de farinha.  

 

4.2.2 Análises químicas  

 

Determinaram-se os teores de umidade, proteína bruta, extrato etéreo, fósforo, 

potássio, cálcio, magnésio, enxofre, cobre, ferro, manganês e zinco e a composição em 

ácidos graxos do óleo das amêndoas, em triplicata. As análises de umidade foram 

realizadas no Laboratório de Análises Físico-Químicas de Alimentos da Escola de 

Agronomia e Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Goiás (EA/UFG). As 

determinações de proteína e minerais foram realizadas no Laboratório de Análise de Solo e 

Foliar (LASF) da EA/UFG. O extrato etéreo e o perfil de ácidos graxos foram realizados 

no Centro de Pesquisa em Alimentos (CPA) da Escola de Veterinária da Universidade 

Federal de Goiás. 

 

4.2.2.1 Umidade 

 

O teor de umidade foi quantificado seguindo-se a metodologia descrita pelo 

Instituto Adolf Lutz (2005). Pesaram-se aproximadamente 5 g da amostra em placa de 

Petri previamente aquecida em estufa a 105oC durante uma hora, resfriada em dessecador 

até temperatura ambiente e pesada. Levou-se a placa de Petri com a amostra para a estufa a      

105 oC, mantendo-a em repouso durante três horas. Depois de retirada da estufa e esfriada 

em dessecador até temperatura ambiente, pesou-se novamente o conjunto. Esta operação 

foi repetida até o material atingir peso constante. A porcentagem de umidade foi obtida 

pela Equação 1: 

M

N

g
g

Umidade
.100

)100( =                    (Equação 1) 

 

em que: N é a perda de massa (g);  e M é a massa da amostra (g) 

 

4.2.2.2 Extrato etéreo 
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As determinações de extrato etéreo das amostras compostas foram realizadas 

utilizando-se metodologia descrita pelo Instituto Adolf Lutz (2005). 

As amostras, com massas previamente conhecidas, foram submetidas à 

extração com éter de petróleo durante 6 horas em extrator de Soxhlet. Após a evaporação 

do solvente, o resíduo foi pesado e a porcentagem de extrato etéreo foi calculada, seguindo 

a Equação 2: 

100.
)100(

Mi

MfMi

g
g

reoExtratoEté
−

=          (Equação 2) 

  

em que: Mi é a massa inicial (g); e Mf  é a massa final (g) 

 

4.2.2.3 Proteína Bruta 

 

Os teores de Nitrogênio total foram determinados segundo metodologia 

descrita pelo Instituto Adolf Lutz (2005). Pesaram-se 0,1 g da amostra composta 

desidratada de amêndoa e transferiu-se para tubos de digestão, adicionando-se em seguida 

7 mL de mistura digestora (solução sulfúrica) nos tubos. Os tubos foram levados para o 

bloco digestor e a temperatura foi elevada gradativamente até atingir 350ºC, permanecendo 

neste nível até a completa digestão, caracterizada pela obtenção de um líquido incolor ou 

levemente esverdeado. A determinação de nitrogênio foi feita em destilador que transforma 

o nitrogênio amoniacal em amônia. A amônia obtida foi titulada com ácido sulfúrico 0,02 

N até que a amostra tornou-se rósea. Multiplicou-se o valor do Nitrogênio total obtido pelo 

fator 6,75 para conversão do Nitrogênio total em proteína bruta. 

 

4.2.2.4 Determinação de minerais 

 

As análises das concentrações de minerais nas amostras compostas de 

amêndoas foram realizadas segundo metodologia do Instituto Adolfo Lutz (2005). Para 

preparar a amostra, pesou-se 0,5 g da amostra composta, transferindo as alíquotas para 

tubos de digestão. Em seguida, adicionou-se 6 mL de solução Nitro-Perclórica (mistura de 

ácido nítrico e ácido perclórico na proporção de 2:1 v/v). Levou-se ao bloco digestor 

aumentando gradativamente a temperatura até atingir 160ºC, deixando nesta temperatura 

até o volume ser reduzido pela metade (cerca de quarenta minutos). Aumentou-se a 
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temperatura até atingir 210ºC e deixou-se nesta temperatura até o desprendimento de 

fumos brancos de HClO4 e o extrato apresentar-se incolor (aproximadamente vinte 

minutos). Após esfriar, transferiu-se o extrato para balão volumétrico de 50 mL, e com 

água destilada completou-se o volume do recipiente. 

Os teores de fósforo, enxofre, cálcio, magnésio, cobre, ferro, manganês e zinco 

foram determinados em espectrofotômetro de absorção atômica modelo (PERKIM 

ELMER ANALYST 100), utilizando-se as lâmpadas de catodo oco respectivas para cada 

mineral na forma de transmitância com posterior transformação em ppm com auxílio de 

curva de calibração anteriormente preparada. A determinação do teor de potássio foi 

realizada em Fotômetro de chamas Modelo (DIGMED-M60), com filtro para o potássio, 

com leitura direta da concentração. 

 

4.2.2.5 Perfil de ácidos graxos 

 

Para determinação dos teores de ácidos graxos do óleo presentes na amêndoa 

do baru utilizou-se o procedimento analítico conhecido como Análise FAME (abreviação 

do inglês para Fatty Acid Methyl Esters), conforme descrito por Oliveira (2003). O óleo 

das amêndoas de baru utilizado nesta análise foi proveniente da análise de lipídeos. 

Adicionou-se em 100,0 mg do óleo, 5,0 mL da solução de hidróxido de sódio (NaOH) em 

metanol (MeOH) (12,0 g NaOH em 600 mL de MeOH). Manteve-se esta mistura em estufa 

a uma temperatura de 60 °C ± 5 °C por uma hora. Após esta reação, adicionou-se 5,0 mL 

de solução de cloreto de amônio (NH4Cl) em metanol mais ácido sulfúrico (H2SO4) (a 

mistura foi preparada adicionando-se 20,0 g de NH4Cl em 600 mL de MeOH e 30,0 mL de 

H2SO4, sendo mantida em refluxo até diluição completa do NH4Cl), e novamente ficando 

em estufa a uma temperatura de 60 °C ± 5 °C por cinco  minutos. Os ésteres de ácidos 

graxos foram recolhidos em 5,0 mL de hexano (C6H14), após agitação vigorosa e separação 

das fases (nesta reação final, duas fases são formadas, sendo a parte superior a fase 

hexâmica que contém os ésteres de ácidos graxos), resultando na amostra pronta para ser 

analisada. As quantificações dos ácidos graxos foram feitas em um cromatógrafo gasoso 

com coluna capilar, marca Finnigan Focus GC, com temperatura de forno inicial de 130 °C 

aumentando 1,0 ºC/minuto até atingir temperatura final de 225 ºC, injetor a 220 °C e 

detector FID a 230 °C. A coluna cromatográfica utilizada para as determinações foi a 

FAMEWAX, marca Restek (crossbond polietilenoglicol) 30 m de comprimento, 0,25 mm 
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de diâmetro interno e 0,25 microns de espessura da fase. Os cromatogramas foram obtidos 

mediante a injeção manual de 1,0 µL da amostra, no injetor, e a identificação dos picos de 

ácidos graxos foram feitas mediante a injeção de uma mistura padrão conhecida.  

 

4.2.2 Análise estatística dos dados 

 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias para 

cada variável nas onze regiões estudadas, foram comparadas entre si pelo teste Tukey a 5% 

de probabilidade de erro.  

 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os intervalos de latitude-longitude e de altitude das regiões escolhidas para a 

coleta de frutos de barueiro no Estado de Goiás, Brasil, encontram-se na Tabela 10 e 

podem ser visualizados na Figura 7. As localizações e altitudes de cada uma das 132 

árvores escolhidas para a coleta dos frutos encontram-se no Apêndice A. Observa-se uma 

distribuição das áreas de coleta em todo o Estado de Goiás.  

 

Tabela 10. Intervalos de latitude, longitude e altitude das 11 regiões com 132 árvores 
adultas de baru (Dipteryx alata Vog.) utilizadas para caracterização química das 
amêndoas no Estado de Goiás no ano de 2005.  

 

Regiões 
 

Latitude sul (grau) 
 

Longitude oeste (grau) 
 

Intervalo de 
altitude  (m) 

Região 1 14,1557-14,4585 46,9889-47,1225 437 - 490 

Região 2 13,5395-13,8439 48,1415-49,0315 374 - 720 

Região 3 13,8271-13,8290 49,0137-49,1400 389 - 411 

Região 4 13,2458-14,6532  49,6085-50,5231 292 - 342 

Região 5 17,0686-17,2079 48,9605-48,9961 761 - 810 

Região 6 17,5526-17,6562 48,7065-48,7213 718 - 782 

Região 7 16,7475-16,7632 48,2192-48,2311 809 - 828 

Região 8 16,7436-16,7996 48,1737-48,2068 817 - 973 

Região  9 15,8731-15,8769 50,8166-50,8186 341 - 348 

Região 10 15,8632-15,8777  50,9860-50,9957 334 - 352 

Região 11 16,0229-16,9867 50,1619-50,6534 579 - 728 
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Figura 7. Localização das regiões de coleta de frutos do barueiro (Dipteryx alata Vog.) 

no Estado de Goiás utilizados para a caracterização química das amêndoas no 
ano de 2005. 

 
 

A Tabela 11 apresenta os resultados médios para umidade, extrato etéreo e 

proteína, em base seca, das amostras compostas de amêndoas de barueiro para as onze 

regiões estudadas do Estado de Goiás.  

Observa-se na Tabela 11 que os teores médios de umidade das amêndoas de 

baru nas regiões estudadas apresentaram valores entre 2,93-5,07 g (100 g)–1.  
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Tabela 11. Teores médios de umidade, extrato etéreo e proteína em base seca de amêndoas 
de frutos de barueiros (Dipteryx alata Vog.) em onze regiões do Estado de 
Goiás no ano de 2005. 

 

Região Umidade3 
g (100 g)–1 

Extrato etéreo3  
g (100 g)–1 

Proteína3 
g (100 g)–1 

    

1 3,72 ±0,41CD 33,83 ±2,61A 27,66 ±3,20A  

2 3,80 ±0,96BCD 31,16 ±2,42A 27,69 ±1,34A 

3 3,78 ±0,82BCD 33,83 ±2,90A 26,62 ±2,25AB 

4 3,74 ±0,79BCD 32,52 ±3,07A 26,62 ±1,94AB 

5 4,88 ±0,77AB 35,87 ±3,82A 25,16 ±0,79B 

6 4,67 ±1,37ABC 32,60 ±3,48A 25,42 ±0,93AB 

7 4,36 ±0,92ABC 32,76 ±1,81A 25,47 ±1,89AB 

8 5,07 ±1,19A 33,25 ±2,21A 25,58 ±0,98AB 

9 2,93 ±0,53D 32,48 ±1,43A 26,72 ±1,57AB 

10 3,16 ±0,49D 32,53 ±2,29A 25,78 ±0,86AB 

11 3,80 ±0,57BCD 35,27 ±3,74A 26,04 ±0,98 AB 

Média      3,99      33,28        26,25 

CV (%)2               21,42                11,19                 6,72 
1 médias na mesma coluna acompanhadas de letras sobrescritas diferentes diferiram (P≤0,05) entre si pelo 
teste Tukey; 
2 Coeficiente de variação da ANOVA.  
 

 

A Região 8 apresentou a maior umidade média que não diferiu (P>0,05) das 

umidades médias das Regiões 5, 6 e 7, mas diferiu (P≤0,05) das demais. As Regiões 2, 3, 

4, 5, 6, 7 e 11 não diferiram (P>0,05) entre si. O mesmo ocorrendo entre as Regiões 1, 2, 3, 

4, 6, 7 e 11. A menor média de umidade foi obtida na Região 9 que não diferiu (P>0,05) 

das umidades médias das Regiões, 1, 2, 3, 4, 10 e 11. Vallilo et al. (1990) relataram um 

teor médio de umidade nas amêndoas de baru provenientes do Estado de São Paulo de 5,80 

g (100 g)–1, Filgueiras & Silva (1975) reportaram um teor médio de umidade de 6,45 g 

(100 g)–1 para frutos oriundos dos municípios de Bela Vista de Goiás, Paraúna e Goiânia, 

Takemoto et al. (2001) encontraram teores de umidade variando de 5,9-6,3 g (100 g)–1 para 

frutos de baru da região de Pirenópolis, e Melhem (1972) observou um teor médio de 

umidade para amêndoas do Estado de Minas Gerais de 10,7 g (100 g)–1,  valores  

superiores aos obtidos neste trabalho. Botezelli et al. (2000) estudaram as amêndoas dos 
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frutos de barueiro provenientes de três regiões do Estado de Minas Gerais e encontraram 

teores de umidade médios diferentes (P≤0,05) para cada região. Os maiores teores foram 

observados para as amêndoas do Município de Curvelo, 7,74-8,72 g (100 g)–1, e os 

menores para o Município de Capinópolis, 5,54-6,74 g (100 g)–1, valores também 

superiores aos encontrados neste estudo. Para a avelã (Corylus avellana L.), Silva et al. 

(2005) relatam valores de umidade de 4,0 a 6,0 g (100 g)–1. O teor de água (umidade) de 

um alimento está relacionado com sua estabilidade, qualidade e composição, e pode afetar 

a estocagem deste alimento, a embalagem necessária a sua conservação e o tipo de 

processamento utilizado. Teores baixos de umidade caracterizam produtos com maior vida 

de prateleira (Pereda et al., 2005). 

 Os teores médios de extrato etéreo nas amêndoas de baru nas onze regiões 

estudadas oscilaram entre 31,16-35,87 g (100 g)–1, mas não diferiram (P>0,05) entre si 

(Tabela 11). Filgueiras & Silva (1975) relatam valor próximo (31,970 g (100 g)–1) ao 

menor relatado neste trabalho. Vallilo et al., (1990), Togashi & Sgarbieri (1994), 

Takemoto et al., (2001), relatam valores superiores, 41,65 g (100 g)–1, 40,27 g (100 g)–1 e 

38,02 g (100 g)–1, respectivamente. Os teores médios de óleo das amêndoas do baru para as 

diferentes regiões estudadas neste trabalho foram inferiores aos teores de 48,75 g (100 g)–1 

observados para amendoim (Arachis hypogaea L.), 50,60 g (100 g)–1 para amêndoa do 

côco da Bahia (Cocos nucifera L.), 64,40 g (100 g)–1 para nozes (Juglans cinerea L.) 

(Franco, 2002), 56,72 g (100 g)–1 para amêndoa doce (Prunus dulcis Mill.) (Lima et al., 

2004) e de 40,0 a 70,0 g (100 g)–1 para avelãs (C. Avellana) (Silva et al., 2005); e 

superiores para ao teor médio de 20,3 g (100 g)–1 para amêndoa de pequi (Caryocar 

brasiliense Cam.) (Rodrigues et al., 2004).  

Os teores médios de proteína das amêndoas de baru variaram entre             

25,16-27,69 g (100 g)–1. Não foram observadas diferenças significativas entre as regiões, 

com exceção das Regiões 1 e 2 que apresentaram (os maiores teores médios de proteína)                  

27,66 g (100 g)–1 e 27,69 g (100 g)–1, diferindo (P≤0,05) do teor médio de proteína da 

Região 5, mas não diferindo (P>0,05) das demais (Tabela 11). Valores inferiores foram 

observados por Filgueiras & Silva (1975), Vallilo et al. (1990), Takemoto et al. (2001), 

respectivamente 21,09 g (100 g)–1, 23,45 g (100 g)–1 e 23,9 g (100 g)–1. Teores de proteína 

superiores foram encontrados por Togashi & Sgarbieri (1994) e Togashi & Sgarbieri 

(1995), de 29,50 ± 0,11 g (100 g)–1 e 29,6 ± 0,1 g (100 g)–1, respectivamente. 
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Os teores médios de proteína da amêndoa de baru são semelhantes aos do 

amendoim [24,73-28,94 g (100 g)–1] (Fernandez & Rosolem, 1998), inferiores ao da 

castanha de caju (A. occidentale) de 22,11 g (100 g)–1 (Melo et al., 1998), das amêndoas de 

pequi (C. brasiliense Camb.) de 20,3 g (100 g)–1 (Rodrigues et al., 2004) e da amêndoa 

doce (P. dulcis Mill.) de 22,63 g (100 g)–1 (Mendez et al., 1995) e superiores aos da avelã 

(C. Avellana) que são 10-20 g (100 g)–1 (Silva et al., 2005). Uma porção de 20 g de 

amêndoas de baru pode suprir de 26,48 a 29,12% das necessidades diárias em proteínas de 

uma criança de 4 a 6 anos (Brasil, 1998). 

Nas Tabelas 12 e 13 encontram-se os teores médios de ácidos graxos saturados 

e, na Tabela 14, os teores de ácidos graxos insaturados obtidos nas regiões estudadas. Os 

ácidos graxos de maior ocorrência foram os oléico 45,577-48,985 g (100 g)–1 (ômega-9) e 

o linoléico 22,828-29,707 g (100 g)–1 (ômega-6), seguidos pelos ácido palmítico  [5,140-

6,585 g (100 g)–1], lignocérico 3,840-6,747 g (100 g)–1, esteárico 3,965-6,418 g (100 g)–1, 

behênico 3,122-5,826 g (100 g)–1, gadoléico 2,250-3,176 g (100 g)–1 e araquídico 1,147-

1,659 g (100 g)–1. Também apareceram outros ácidos graxos em quantidades menores: 

Linolênico 0,101-0,168 g (100 g)–1 (ômega 3), tricosanoico 0,068-0,256 g (100 g)–1, 

erúcico 0,013-0,096 g (100 g)–1, heneicosanoico 0,035-0,355 g (100 g)–1, margárico 0,060-

0,089 g (100 g)–1 e mirístico 0,024-0,059 g (100 g)–1. Os ácidos graxos poliinsaturados 

abrangem as famílias de ácidos graxos ômega-3 e ômega-6. Os ácidos graxos de cadeia 

muito longa, como os ácidos araquidônico e docosaexaenóico, desempenham importantes 

funções no desenvolvimento e funcionamento do cérebro e da retina (Martin et al., 2006).  

Os teores médios de ácidos graxos saturados variaram de                          

19,843-25,737 g (100 g)–1 e de ácidos graxos insaturados de 73,467-79,192 g (100 g)–1. As 

médias gerais de ácidos graxos saturados e ácidos graxos insaturados foram 

respectivamente 22,929 g (100 g)–1 e 75,586 g (100 g)–1. Takemoto et al. (2001) relatam 

teor superior de ácidos graxos insaturados de 81,200 g (100 g)–1 para amêndoas de baru 

provenientes do Estado de Goiás. Enquanto em castanha de caju os teores médios de 

ácidos graxos saturados e insaturados apresentaram valores menores para os saturados 

[17,260 g (100 g)–1] e superiores para os insaturados [82,740 g (100 g)–1] ( Lima  et al.,  

2004).  A percentagem  de  ácidos  graxos saturados e insaturados nas avelãs (C. avellana) 

estão compreendidas nos intervalos de 7,400 a 8,900 g (100 g)–1, para os primeiros e 

91,000 a 92,500 g (100 g)–1  para os segundos (Silva et al., 2005).  
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Tabela 12. Valores médios e desvios padrão da composição do óleo em ácidos graxos saturados, mirístico, palmítico, margárico e esteárico de 
amêndoas de baru (Dipteryx alata Vog.) em onze regiões do Estado de Goiás no ano de 2005. 

 

Região ácidos graxos 
saturados1 

g (100 g)–1 

Mirístico 
C 14:0 

g (100 g)–1 

Palmítico 
C 16:0 

g (100 g)–1 

Margárico 
C 17:0 

g (100 g)–1 

Esteárico 
C 18:0 

g (100 g)–1 
      

1 25,737 ±2,79A 0,029 ±0,01CD 5,905 ±0,70ABC 0,089 ±0,03A 5,581 ±1,03ABC 

2 21,925 ±1,75BCD 0,029 ±0,02CD 6,208 ±0,66AB 0,060 ±0.,02B 5,130 ±0,90BCD 

3 23,725 ±1,30ABC 0,054 ±0,03AB 6,246 ±0,48AB 0,062 ±0,01B 5,578 ±1,13ABC 

4 24,773 ±2,41AB 0,059 ±0,03AB 5,606 ±0,47BC 0,063 ±0,01B 5,780 ±0,38ABC 

5 20,934 ±3,50CD 0,052 ±0,02ABC 5,140 ±1,01C 0,061 ±0,01B 3,984 ±0,88 D 

6 22,213 ±2,28BCD 0,031 ±0,01BCD 6,141 ±1,09AB 0,062 ±0,01B 3,965 ±0,60 D 

7 19,843 ±1,65D 0,032 ±0,03BCD 6,276 ±0,27AB 0,063 ±0,01B 5,123 ±0,94 BCD 

8 20,493 ±1,47CD 0,028 ±0,02CD 6,585 ±0,46A 0,063 ±0,01B 4,926 ±0,88  CD 

9 24,612 ±1,45 AB 0,033 ±0,01BCD 6,294 ±0,47AB 0,067 ±0,01B 6,418 ±0,86 A 

10 24,899 ±0,75 AB 0,024 ±0,01D 6,177 ±0,33AB 0,062 ±0,01B 6,225 ±0,86AB 

11 23,062 ±1,63 ABCD 0,029 ±0,01CD 6,583 ±0,50A 0,063 ±0,01B 5,302 ±0,90ABC 

Estado de Goiás       22,929        0,037       6,106       0,065       5,274 

CV (%)2      11,300      52,273     10,508     20,169     18,147 
1 médias na mesma coluna acompanhadas de letras sobrescritas diferentes diferiram (P≤0,05) entre si pelo teste Tukey; 
2 Coeficiente de variação da ANOVA.  
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Tabela 13. Valores médios e desvios padrão da composição do óleo em ácidos graxos saturados araquídico, heneicosanoico, behênico, 
tricosanoico e lignocérico da amêndoa de baru (Dipteryx alata Vog.) em onze regiões do Estado de Goiás no ano de 2005. 

 

Região Araquídico1 

C 20:0 
g (100 g)–1 

Heneicosanoico 
C 21:0 

g (100 g)–1 

Behênico 
C 22:0 

g (100 g)–1 

Tricosanoico 
C 23:0 

g (100 g)–1 

Lignocérico 
C 24:0 

g (100 g)–1 
      

1 1,461 ±0,18ABC 0,241 ±0,41AB 5,826 ±2,42 A 0,231 ±0,27AB 6,373 ±3,76AB 

2 1,342 ±0,22ABC 0,143 ±0,24 AB 3,842 ±0,61BC 0,256 ±0,09A 4,912 ±0,79ABC 

3 1,452 ±0,17ABC 0,355 ±0,31A 3,837 ±0,49 BC 0,218 ±0,07AB 5,922 ±0,57ABC 

4 1,512 ±012AB 0,035 ±0,02B 4,804 ±1,00 AB 0,166 ±0,06AB 6,747 ±1,12A 

5 1,147 ±0,31C 0,053 ±0,02B 3,881 ±1,75BC 0,128 ±0,04AB 6,488 ±4,44A 

6 1,242 ±0,16 BC 0,035 ±0,01B 5,037 ±1,06AB 0,133 ±0,13AB 5,566 ±1,22ABC 

7 1,282 ±0,21BC 0,036 ±0,02B 3,122 ±0,48 C 0,067 ±0,02B 3,840 ±0,78C 

8 1,281 ±0,17 BC 0,051 ±0,02B 3,617 ±0,67 BC 0,068 ±0,02B 3,875 ±0,75BC 

9 1,587 ±0,19AB 0,053 ±0,01B 4,571 ±0,73ABC 0,078 ±0,02AB 5,509 ±0,88ABC 

10 1,659 ±0,16A 0,049 ±0,02B 5,127 ±0,32AB 0,085 ±0,01AB 5,491 ±0,74ABC 

11 1,400 ±0,21ABC 0,042 ±0,01B 4,627 ±0,92ABC 0,092 ±0,02AB 4,923 ±0,57ABC 

Média        1,397       0,099        4,390        0,138        5,422 

CV (%)2      18,584   161,33      26,821      97,67      34,467 
1 médias na mesma coluna acompanhadas de letras sobrescritas diferentes diferiram (P≤0,05) entre si pelo teste Tukey; 
2 Coeficiente de variação da A NOVA.  
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Tabela 14. Valores médios e desvios padrão da composição do óleo em ácidos graxos insaturados linoléico, linolênico, gadoléico e erúcico da 

amêndoa de baru (Dipteryx alata Vog.) em onze regiões do Estado de Goiás no ano de 2005. 
 

Região ácidos graxos 
insaturados1 

g (100 g)–1 

Oléico 
C 18:1(9) 
g (100 g)–1 

Linoléico 
C 18:2(9,12) 
g (100 g)–1 

Linolênico 
C 18:3(9,12,15) 

g (100 g)–1 

Gadoléico 
C 20:1(11) 
g (100 g)–1 

Erúcico  
C 22:1 

g (100 g)–1 
       

1 73,888 ±4,73CD 45,712 ±2,94B 24,800±1,85BCDE 0,134±0,02ABC 2,986±0,43AB 0,096±0,26A 

2 77,588 ±1,78ABC 48,045 ±1,63AB 26,450±1,94ABC 0,131±0,04ABC 2,649±0,45ABC 0,013±0,01B 

3 75,943 ±1,27ABCD 46,779 ±0,88AB 26,507±1,56BCD 0,106±0,03BC 2,507±0,38BC 0,044±0,03B 

4 74,228 ±2,33BCD 47,466 ±1,52AB 23,593±1,38DE 0,110±0,02BC 2,993±0,52AB 0,066±0,02B 

5 74,183 ±3,98CD 46,582±2,99AB 24,445±2,77CDE 0,157±0,11AB 2,944±0,65AB 0,055±0,02B 

6 75,069 ±2,57BCD 47,65±3,88AB 24,040±2,23CDE 0,142±0,02ABC 3,176±0,63A 0,050±0,03B 

7 79,192 ±1,63A 48,985±1,12A 27,752±1,75AB 0,168±0,01A 2,250±0,31C 0,037±0,03B 

8 77,979 ±1,52AB 45,577±2,18B 29,707±1,75A 0,142±0,01ABC 2,509±0,30BC 0,044±0,02B 

9 74,044 ±2,12CD 47,338±2,12AB 24,035±2,50CDE 0,101±0,01C 2,522±0,24BC 0,047±0,01B 

10 73,467 ±1,20D 47,791±1,32AB 22,828±1,79E 0,102±0,02C 2,697±0,22ABC 0,048±0,02B 

11 75,860 ±1,69ABCD 46,781±1,8AB 26,224±1,88BCD 0,134±0,02ABC 2,675±0,33ABC 0,046±0,02B 

Média 75,585 47,156 25,516 0,130 2,719 0,050 

CV (%)2 3,707 5,060 9,149 30,993 15,939 123,478 
1 médias na mesma coluna acompanhadas de letras sobrescritas diferentes diferiram (P≤0,05) entre si pelo teste Tukey; 
2 Coeficiente de variação da ANOVA. 
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As concentrações médias de ácido graxo mirístico variaram na faixa de 0,024-

0,059 g (100 g)–1, sendo que as Regiões 3, 4 e 5 apresentaram as maiores médias 

respectivamente de 0,054 g (100 g)–1, 0,059 g (100 g)–1 e 0,052 g (100 g)–1, e não 

apresentaram diferença (P>0,05) entre si. A média geral para o Estado de Goiás foi de 

0,037 g (100 g)–1(Tabela 12). 

Os ácidos graxos saturados que apresentaram maiores concentrações no óleo 

das amêndoas de baru neste estudo foram o palmítico, o esteárico, o lignocérico e o 

behênico. Os ácidos graxos insaturados mais abundantes na avelã (C. avellana) são o ácido 

oléico 70,00-86,00 g (100 g)–1 e o linoléico 7,00-22,00 g (100 g)–1, sendo as concentrações 

destes dois compostos inversamente proporcionais. O ácido oléico, o linoléico e o 

palmítico representam aproximadamente 95% do total de ácidos graxos da avelã (C. 

avellana) (Silva et al., 2005). 

O ácido mirístico apresentou médias entre 0,024-0,059 g (100 g)–1, com 

maiores valores nas Regiões 3, 4 e 5 que não apresentaram diferença (P>0,05) entre si e 

nem entre as Regiões 6, 7 e 9. As Regiões 1, 2, 6, 7, 8, 9 e 11 não diferiram (P>0,05) entre 

si, o mesmo ocorrendo entre as Regiões 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. A média geral deste ácido 

graxo foi de 0,037 g (100 g)–1. 

As médias dos teores de ácido palmítico se distribuíram entre 5,140-6,585 g 

(100 g)–1, valores inferiores aos relatados por Vallilo et al., (1990), Togashi & Sgarbieri 

(1994), Takemoto et al., (2001), que foram respectivamente 7,400 g (100 g)–1, 7,160 g (100 

g)–1 e 7,600 g (100 g)–1. As maiores concentrações de ácido palmítico foram detectadas nas 

Regiões 8 e 11 que não diferiram (P>0,05) das Regiões 1, 2, 3, 6, 7, 9 e 10, mas diferiram 

(P≤0,05) das demais regiões. A Região 5 apresentou a menor média não diferindo (P>0,05) 

das médias das Regiões 1 e 4. Estas não diferiram (P>0,05) entre si, mas diferiram 

(P≤0,05) das demais regiões. Em amendoim (A. hypogaea) , Fernandez & Rosolem (1998) 

relataram teor de 7,600 g (100 g)–1 de ácido palmítico, valor superior ao encontrado neste 

trabalho. 

A média de concentração encontrada para o Estado de Goiás para o ácido 

margárico foi de 0,065 g (100 g)-1, sendo que os valores oscilaram entre                          

0,060-0,089 g (100 g)-1, com a Região 1 apresentando a maior média [0,089 g (100 g)-1], 

que diferiu (P≤0,05) de todas as demais, sendo que  estas não diferiram (P>0,05) entre si. 

Observa-se na Tabela 12 que o ácido esteárico apresentou médias que variaram 

de 3,965-6,418 g (100 g)–1, com média geral para o Estado de Goiás de 5,274 g (100 g)–1. 
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As Regiões que apresentaram as maiores médias foram 9 e 10 com valores respectivos de 

6,418 g (100 g)–1 e  6,225 g (100 g)–1, que não diferiram (P>0,05) entre si e nem das 

Regiões 1, 3, 4 e 11. Os menores teores deste ácido foram encontrados nas Regiões 5 e 6. 

Valores encontrados neste trabalho foram superiores aos relatados por Vallilo et al. (1990) 

que foi de 3,120 g (100 g)–1. Semelhantes aos encontrados por Togashi & Sgarbieri (1994) 

e Takemoto et al., (2001) que foram respectivamente de 5,330 g (100 g)–1 e de 5,400 g 

(100 g)–1. 

Os valores das médias de ácido araquídico se distribuíram no intervalo de 

1,147-1,659 g (100 g)–1, apresentando média para o Estado de Goiás de 1,397 g (100 g)–1. 

A maior média foi observada na Região 10, que não diferiu (P>0,05) das Regiões 1, 2, 3, 4, 

9 e 11. As Regiões 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 11 não apresentaram diferença significativa entre 

suas médias, o mesmo ocorrendo com as Regiões 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 11 (Tabela 13). 

O ácido graxo heneicosanóico apresentou médias que oscilaram entre       

0,035-0,355 g (100 g)–1, com média geral de 0,099 g (100 g)–1. A Região 3 apresentou a 

maior média que não diferiu (P>0,05) das Regiões 1 e 2, mas diferiu (P≥0,05) das demais. 

As Regiões 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 foram semelhantes (P>0,05) entre si (Tabela 13). 

Os teores de ácido behênico variaram de 3,122-5,826 g (100 g)–1, sendo as 

maiores médias encontradas nas Regiões 1 e 10, que foram respectivamente de 5,826 g 

(100 g)–1 e 5,127 g (100 g)–1. Togashi e Sgarbieri (1994) encontraram valor inferior de 

3,190 g (100 g)–1. Vallilo et al. (1990) e Takemoto et al. (2001) relataram valores menores, 

respectivamente de 2,120 g (100 g)–1 e 2,600 g (100 g)–1. A média geral do Estado de 

Goiás foi de 4,390 g (100 g)–1(Tabela 13). 

O ácido tricosanóico apresentou valores médios entre 0,067-0,256 g (100 g)–1 

com média geral de 0,138 g (100 g)–1. A maior média foi observada na Região 2, que não 

diferiu (P>0,05) das Regiões 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 11. As Regiões 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 

não apresentaram diferença (P>0,05) entre suas médias (Tabela 13). 

O ácido lignocérico apresentou médias entre 3,840-6,747 g (100 g)–1 e média 

geral de 5,422 g (100 g)–1, sendo que as Regiões 4 e 5 apresentaram as maiores médias 

(6,747 g (100 g)–1 e 6,488 g (100 g)–1) não diferindo entre si e nem entre as Regiões 1, 2, 3, 

6, 9, 10 e 11. Takemoto et al. (2001) encontraram valores inferiores de 2,1±0,3 g (100 g)–1 

para amêndoas de baru provenientes de Pirenópolis, Estado de Goiás (Tabela 13). 

Assim como Vallilo et al. (1990) e Takemoto et al. (2001), os ácidos graxos 

predominantes foram o oléico e o linoléico, com médias de 47,156 g (100 g)–1 e          
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25,516 g (100 g)–1, respectivamente. O ácido oléico apresentou médias no intervalo de                        

45,577-48,985 g (100 g)–1. A Região 7 apresentou maior teor de ácido oléico            

(79,129 g (100 g)–1) e as  Regiões  1 e 8 os menores teores, que foram 45,577 g (100 g)–1 e 

45,712 g (100 g)–1 respectivamente. A média geral deste ácido graxo foi de                

47,156 g (100 g)–1(Tabela 14). 

As médias dos teores de ácido linoléico apresentaram valores entre                          

22,828-29-707 g (100 g)–1, com média geral de 25,516 g (100 g)–1. Os teores médios  

encontrados neste trabalho foram superiores ao relatado para óleo de canola (Brassica 

napus L.) 18,7 g (100 g)–1 e óleo de oliva (Olea europaea L.) 10 g (100 g)–1, e inferior ao 

encontrado em óleo de amendoim (A. hypogaea) 31,4 g (100 g)–1, óleo de soja (Glycine 

max L. ) 53,2 g (100 g)–1 e óleo de girassol (Helianthus annuus L.) 68,2 g (100 g)–1 (White, 

1992). O ácido linoléico apresentou maior concentração na amostra proveniente da Região 

8, 29,707 g (100 g)–1, que não apresentou diferença (P>0,05) em relação as médias das 

Regiões 2 e 7. As médias das Regiões 1, 2, 3, 7 e 11 não diferiram (P>0,05) entre si, o 

mesmo ocorrendo com as médias das Regiões 1, 2, 3, 5, 6, 9 e 11. As médias das Regiões 

1, 3, 4, 5, 6, 9 e 11 não diferiram (P>0,05) entre si. A menor concentração foi observada na 

amostra da Região 10, 22,828 g (100 g)–1, que não diferiu das Regiões 1, 4, 5, 6 e 9 

(Tabela 14). 

Togashi & Sgarbieri (1994) relatam teores de 44,53 g (100 g)–1 e 31,70 g (100 

g)–1 para ácido oléico e linoléico, respectivamente. Em amendoim (A. hypogaea) , estes 

também são os ácidos graxos predominantes, com valores de 41,21 g (100 g)–1 e 37,31 g 

(100 g)–1. Em óleo da castanha de caju (A. occidentale) ocorre da mesma forma, porém, os 

teores são de 60,30 g (100 g)–1 de ácido oléico e 21,53 g (100 g)–1 de ácido linoléico. Em 

linhas gerais, a ingestão de 20 g de óleo de baru podem suprir de 45,66 a 59,41% das 

necessidades diárias de ingestão de ácido linoléico de uma criança de 4 a 8 anos de idade 

(IOM, 2001c). 

Foram observados valores médios para concentração de ácido linolênico 

variando de 0,101-0,168 g (100 g)–1, com média geral de 0,130 g (100 g)–1. A maior 

concentração foi encontrada na Região 7, que não diferiu (P>0,05) das Regiões 1, 2, 5, 6, 8 

e 11. As Regiões 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 11 também não diferiram (P>0,05) entre si. As 

menores médias foram observadas nas Regiões 9 e 10 que não diferiram (P>0,05) entre si e 

nem das Regiões 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 11 (Tabela 14). A ingestão de 20 g de óleo de baru pode 
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suprir de 2,24 a 3,73% das necessidades diárias de ingestão de ácido linolênico de uma 

criança de 4 a 8 anos de idade (IOM, 2001c). 

O ácido graxo gadoléico apresentou médias entre 2,250-3,176 g (100 g)–1, com 

média para o estado de Goiás de 2,719 g (100 g)–1. A maior média foi observada na Região 

6, com valor de 3,176 g (100 g)–1, que não diferiu das médias das Regiões 1, 2, 4, 5, 10 e 

11. As Regiões 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 e 11 não apresentaram diferença significativa (P>0,05) 

entre suas médias, o mesmo sendo observado entre as Regiões 2, 3, 7, 8, 9, 10 e 11. 

Takemoto et al. (2001) relataram valores similares em amêndoas de baru provenientes de 

Pirenópolis-GO. 

As médias encontradas para as concentrações de ácido erúcico variaram entre 

0,013-0,096 g (100 g)–1. A maior média foi observada na Região 1, que diferiu (P>0,05) 

das demais regiões. A média geral encontrada foi de 0,050 g (100 g)–1. 

As médias dos teores de fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre 

encontram-se na Tabela 15 e as médias dos teores de cobre, ferro, manganês e zinco das 

amêndoas de barueiro para as onze regiões estudadas encontram-se nas Tabelas 16.  

Nota-se que nas amêndoas de baru analisadas, os macronutrientes minerais 

apresentaram-se na seguinte ordem decrescente quanto as concentrações médias: potássio, 

fósforo, enxofre, cálcio e magnésio. Observaram-se diferenças significativas para P, K, S e 

Mg, sendo que o Ca não variou (P>0,05). Verifica-se que as maiores concentrações destes 

macronutrientes em frutos de barueiros foram detectados nas Regiões 1, 2, 3, 4, 5 e 6 com 

menores concentrações destes nas demais regiões estudadas. 

Ocorreram variações entre as Regiões das médias de fósforo, no intervalo de              

0,599-0,880 g (100 g)–1, com média para o Estado de Goiás de 0,732 g (100 g) -1. As 

Regiões que apresentaram as maiores médias foram  as 1, 2, 3, 4 e 5, que  não diferiram 

(P>0,05)  entre si, e nem da Região 6. As médias das Regiões 6 e 10 também não diferiram 

(P>0,05)  entre si, o mesmo ocorrendo entre as Regiões 7, 8, 9, 10 e 11. Takemoto et al. 

(2001) observaram em amêndoas de baru provenientes do Município de Pirenópolis-GO, 

teores de Fósforo de 0,358±0,006 g (100 g)-1 e Vallilo et al. (1990) relataram uma média  

de 0,317 g (100 g)-1para as sementes de baru, valores inferiores aos encontrados neste 

trabalho. Com base nos resultados obtidos neste trabalho, pode-se concluir que a ingestão 

de 20 g de amêndoas de baru suprem 24,28-35,20% das necessidades diárias de fósforo 

(IDR) de uma criança de 4 a 6 anos (IOM, 2001b). 
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Tabela 15. Teores médios e desvios padrão, em base seca, de fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg) e enxofre (S) em 
amêndoas de frutos de barueiros (Dipteryx alata Vog.) de onze regiões do Estado de Goiás no ano de 2005. 

 

Região P1 

g (100 g)–1 
K  

g (100 g)–1 
Ca  

g (100 g)–1 
Mg 

g (100 g)–1 
S 

g (100 g)–1 
      

1 0,880 ±0,08A 0,983 ±0,12BC 0,350 ±0,16A 0,167 ±0,04AB 0,445 ±0,02A 

2 0,835± 0,11 A 0,967 ±0,013BC 0,300 ±0,00A 0,192 ±0,00A 0,426 ±0,02AB 

3 0,807± 0,15 A 0,875 ±0,13BC 0,308 ±0,06A 0,158 ±0,05AB 0,435 ±0,02AB 

4 0,840± 0,18 A 1,108 ±0,20AB 0,308 ±0,06A 0,150 ±0,05AB 0,435 ±0,02AB 

5 0,799± 0,13 A 1,258 ±0,11A 0,317 ±0,07A 0,133 ±0,05BC 0,460 ±0,02A 

6 0,792± 0,11 AB 1,100 ±0,15AB 0,300 ±0,05A 0,125 ±0,04BC 0,446 ±0,03A 

7 0,618± 0,11C 0,883 ±0,12CD 0,300 ±0,00A 0,100 ±0,00C 0,375 ±0,02C 

8 0,599± 0,05 C 0,750 ±0,08D 0,300 ±0,00A 0,100 ±0,00C 0,375 ±0,07C 

9 0,615± 0,05 C 0,742 ±0,13D 0,300 ±0,00A 0,100 ±0,00C 0,399 ±0,03BC 

10 0,654± 0,05BC 0,742 ±0,08D 0,300 ±0,00A 0,100 ±0,00C 0,380 ±0,03C 

11 0,607± 0,08C 0,775 ±0,10D 0,300 ±0,00A 0,100 ±0,00C 0,373 ±0,02C 

Média      0,732      0,926       0,308       0,130       0,414 

CV (%)2          14,190        15,42          18,31        26,84           7,06 
1 médias na mesma coluna acompanhadas de letras sobrescritas diferentes diferiram (P≤0,05) entre si pelo teste Tukey; 
2 Coeficiente de variação da ANOVA. 
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Tabela 16. Teores médios e desvios padrão, em base seca, de cobre (Cu),  ferro (Fe), manganês (Mn) e zinco (Zn) em mg (100 g)–1 em 

amêndoas de frutos de barueiros (Dipteryx alata Vog.) de onze regiões do Estado de Goiás no ano de 2005. 
 

Região Cu1 

mg (100 g)–1 
Fe 

mg (100 g)–1 
Mn 

mg (100 g)–1 
Zn 

mg (100 g)–1 
     

1 1,417 ±0,43A 15,908 ±5,26D 3,717 ±1,16CD 2,517 ±0,16A 

2 1,708 ±0,49A 20,550 ±3,92ABCD 8,633 ±3,92AB 2,382 ±0,28ABC 

3 1,900 ±0,37A 22,850 ±4,574AB 8,925 ±5,08A 2,442 ±0,21ABC 

4 1,858 ±0,41A 23,167 ±4,662AB 6,650 ±3,74ABC 2,498 ±0,11AB 

5 1,733 ±0,37A 23,733 ±4,50A 6,492 ±5,22ABC 2,498 ±0,13AB 

6 1,692 ±0,57A 21,967 ±3,26ABC 4,458 ±1,56ABCD 2,502 ±0,13AB 

7 1,633 ±2,5A 17,983 ±3,36BCD 4,120±1,92BCD 2,278 ±0,30ABC 

8 1,517 ±2,68A 18,217 ±3,16BCD 5,842 ±3,21ABCD 2,357 ±0,64ABC 

9 1,650 ±2,58A 16,733 ±3,22CD 2,625 ±0,63D 2,263 ±0,15ABC 

10 1,625 ±0,15A 17,933 ±2,01BCD 5,433 ±2,32ABCD 2,157 ±0,41BC 

11 1,708 ±1,70A 18,967 ±4,86ABCD 6,075 ±3,47ABCD 2,116 ±0,14C 

Média       1,676         19,819        5,725        2,365 

CV (%)2            22,47          20,49        62,67        11,21 
1 médias na mesma coluna acompanhadas de letras sobrescritas diferentes diferiram (P≤0,05) entre si pelo teste Tukey; 
2  Coeficiente de variação da ANOVA. 
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O potássio apresentou concentração com valor médio de 0,926 g (100 g) –1. Os 

teores de potássio oscilaram de 0,742-1,258 g (100 g)–1, com maiores concentrações nas 

Regiões 5, 4 e 6, 1,258 g (100 g)–1, 1,108 g (100 g)–1 e 1,100 g (100 g)–1, respectivamente, 

que não diferiram (P>0,05) entre si. São teores altos quando se compara aos teores de 

potássio da banana prata 0,370 g (100 g)–1 (Franco, 2002). As menores médias foram 

apresentadas pelas Regiões 7, 8, 9, 10 e 11 que não diferiram (P>0,05) entre si. As médias 

das Regiões 1, 2, 3, 4 e 6 não diferiram (P>0,05) entre si, ocorrendo o mesmo entre as 

Regiões 1, 2 e 3. Vallilo et al. (1990) observaram um valor médio de 0,811 g (100 g) -1 de 

potássio para amêndoas de baru provenientes do Estado de São Paulo e Takemoto et al. 

(2001)  a  média  de  0,827  g  (100 g) -1  para  amêndoas  de  fruto  do  município  de 

Pirenópolis-GO. A ingestão de 20 g de amêndoas de baru pode suprir 4,95-8,39% da IDR 

(Ingesta Diária Recomendada) de potássio de uma criança de 4 a 8 anos. 

Os teores de cálcio apresentaram pequena variação, de                               

0,300-0,350 g (100 g)–1, com média geral de 0,308 g (100 g)-1, não havendo diferença 

significativa (P>0,05) entre as médias das Regiões. Takemoto et al., (2001) relataram 

valores de 0,140 ± 0,004 g (100 g)–1 de cálcio, enquanto Vallilo et al. (1990) relataram 

valor médio de 0,082,00 g (100 g)–1, valores inferiores aos encontrados neste trabalho. O 

consumo de 20 g de amêndoas de baru pode suprir 10,00-11,67% das necessidades diárias 

em cálcio de uma criança de 2 a 6 anos (IOM, 2001b).  

A média para o Estado de Goiás da concentração de magnésio foi de         

0,130 g (100 g) -1 e a variação entre as Regiões foi de 0,100-0,192 g (100 g)–1, sendo que 

as maiores médias foram observadas nas Regiões 2, 1, 3 e 4, que não diferiram (P>0,05) 

entre si.  As Regiões 1, 3, 4, 5 e 6 não apresentaram diferença entre suas médias, o mesmo 

ocorrendo entre as Regiões 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Takemoto et al. (2001) relatam teores de 

magnésio de 0,178 ±0,003 g (100 g)–1. Esta concentração de magnésio no baru permite 

concluir que a ingestão de uma porção de 20 g de amêndoa pode suprir de 41,10-52,60% 

das necessidades diárias em Magnésio de uma criança de 4 a 6 anos (IOM, 2001b). 

Os teores médios de enxofre oscilaram de 0,373-0,460 g (100 g)–1, sendo 

observado maiores médias para as Regiões 1, 2, 3, 4, 5 e 6 que não diferiram (P>0,05) 

entre si. As Regiões 2, 3, 4 e 9 também não diferiram (P>0,05), ocorrendo o mesmo entre 

as Regiões 7, 8, 9, 10 e 11. A média geral deste mineral foi de 0,414 mg (100 g)-1.  
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Com relação aos micronutrientes analisados, as maiores concentrações foram 

encontradas na seguinte ordem: ferro, manganês, zinco e cobre.  

As maiores médias para concentração de cobre foram observadas nas Regiões 

3 e 4, 1,900 mg (100 g)–1e 1,858 mg (100 g)–1, respectivamente, não ocorrendo diferença 

significativa (P>0,05)  entre as Regiões estudadas. As médias variaram entre 1,417-1,900 

mg (100 g)–1, apresentando média geral de 1,676 mg (100 g) -1. Takemoto et al. (2001) 

relatam teores de cobre em amêndoa de baru de 1,39-1,51 mg (100 g)–1, valores inferiores 

a média geral encontrada neste trabalho. Uma porção de 20 g de amêndoas de baru pode 

suprir de 64,39-86,36% das necessidades diárias em cobre de uma criança de 4 a 6 anos 

(IOM, 2001a). 

As médias dos teores de ferro existentes nas amêndoas de baru variaram de 

15,908-23,733 mg (100 g)–1 e a média para o Estado de Goiás foi de 19,819 mg (100 g)–1,    

sendo que a Região 5 apresentou a maior média, não diferindo (P>0,05) das Regiões 2, 3, 

4, 6 e 11. As Regiões 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 e 11 diferiram (P≤0,05) entre si. Uma criança de 4 

a 6 anos necessita de ingerir 6 mg de ferro por dia (IOM, 2001a). Uma porção de 20 g de 

amêndoas de baru pode suprir de 53,07-79,11% desta necessidade. 

Os teores médios de manganês oscilaram de 2,625-8,925 mg (100 g)–1, sendo 

que a maior média foi observada na Região 3, que não diferiu (P>0,05) das Regiões  2, 4, 

5, 6, 8, 10 e 11, apresentando média geral para o Estado de Goiás  de 5,725 mg (100 g)–1. 

Vallilo et al. (1990) relatam valor superior [9,14 mg (100 g)–1] de Manganês em amêndoas 

de baru, Takemoto et al. (2001) encontraram valores similares  (4,9±0,3 mg (100 g)–1) aos 

encontrados neste trabalho. Segundo o Institute of Medicine (IOM, 2001a), 20 g de 

amêndoa de baru podem suprir de 21,67% até a totalidade das necessidades deste mineral 

por dia de uma criança de 4 a 6 anos. 

As maiores médias para concentração de zinco foram observadas nas Regiões 

1, 4, 5 e 6, que foram, respectivamente, de 2,517 mg (100 g)–1, 2,498 mg (100 g)–1, 2,498 

mg (100 g)–1, 2,502 mg (100 g)–1, e que não diferiram (P>0,05) entre si e nem entre as 

Regiões 2, 3, 7, 8 e 9, sendo que as médias variaram de 2,116-2,517 mg (100 g)–1. A média 

para o Estado de Goiás foi de 2,365 mg (100 g)–1, valor inferior aos relatados por 

Takemoto et al. (2001) de 4,1±0,1 mg (100 g)–1 e superior ao encontrado por Vallilo et al. 

(1990), que foi de 1,04  mg (100 g)–1. De 8,30% a 9,87% das necessidades diárias em zinco 

de uma criança de 4 a 6 anos podem ser supridas com a ingestão de 20 g de amêndoas de 

baru (IOM, 2001a). 
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As Regiões 1 e 5 apresentaram amêndoas de baru com maior valor nutricional 

com teores elevados de fósforo, cálcio, enxofre, cobre e zinco para Região1 e fósforo, 

potássio, cálcio, enxofre, cobre e ferro para a Região 5. A Região 2 possui amêndoas de 

baru com maiores concentrações de fósforo, cálcio, magnésio e cobre. Semelhante à 

Região 3, porém apresentando esta maior teor de manganês e não de magnésio. A Região 4 

apresentou elevados teores de fósforo, cálcio e cobre, já a Região 6 cálcio, enxofre e cobre. 

As demais regiões apresentaram teores elevados apenas de cálcio e cobre.  

 

 

4.3 CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos neste estudo permitem concluir: 

- a amêndoa do baru apresenta elevados teores de extrato etéreo, nutrientes, ácidos graxos 

insaturados e proteínas,  e baixo teor de umidade, 

-existem diferenças nos teores nutricionais, de ácidos graxos insaturados e de proteínas 

entre as plantas das regiões estudadas, 

-os ácidos graxos de maior ocorrência foram oléico e o linoléico, 

-a amêndoa do baru pode ser uma importante fonte alimentar. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Considerando as características da planta e dos frutos de baru no bioma Cerrado, 

principalmente sua rusticidade, capacidade de adaptação a diversos tipos de solo, 

produtividade, usos da madeira, possibilidade de consórcio com pastagens e 

principalmente as características funcionais da amêndoa, torna esta espécie com grande 

potencial de participar de sistemas produtivos mais equilibrados ecologicamente e com 

maior possibilidade de se obter a tão almejada sustentabilidade ambiental. Desta forma, é 

urgente a continuação de pesquisas com o baru, para que num futuro próximo possa se ter 

um volume de informações sobre esta espécie que viabilize o seu uso e conservação da 

forma mais eficiente possível.  
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Apêndice A. Localização das 132 árvores utilizadas para coleta de frutos de barueiro 
 

Árvore 
  

Altitude 
 (m) Latitude S Longitude W 

Árvore  
 

Altitude 
 (m) Latitude S Longitude W 

1 440 14,4580 46,9889 67 776 17,6275 48,70662 
2 437 14,4585 47,0172 68 773 17,6281 48,70648 
3 445 14,4411 47,0618 69 759 17,6562 48,71682 
4 444 14,4364 47,0569 70 753 17,6544 48,71935 
5 441 14,4371 47,0568 71 752 17,6531 48,72078 
6 439 14,4299 47,0516 72 754 17,6532 48,72053 
7 445 14,4275 47,0410 73 824 16,7562 48,21917 
8 444 14,4275 47,0499 74 815 16,7632 48,22385 
9 450 14,3578 47,0569 75 809 16,7569 48,22848 
10 454 14,3009 47,0631 76 809 16,7568 48,22867 
11 474 14,2806 47,0825 77 821 16,7491 48,22945 
12 490 14,1557 47,1224 78 823 16,7484 48,23078 
13 720 13,8439 48,1414 79 824 16,7483 48,23077 
14 374 13,7117 48,1565 80 824 16,7483 48,23062 
15 432 13,5858 48,1934 81 825 16,7484 48,23057 
16 446 13,5761 48,2018 82 827 16,7487 48,23108 
17 436 13,5624 48,1992 83 828 16,7479 48,23098 
18 449 13,5395 48,2061 84 822 16,7475 48,23028 
19 491 13,5638 48,2785 85 920 16,7971 48,20678 
20 444 13,6604 48,8109 86 973 16,7995 48,20280 
21 407 13,6612 48,9548 87 972 16,7996 48,20248 
22 378 13,6613 48,9554 88 959 16,7895 48,20298 
23 444 13,7430 49,0308 89 933 16,7818 48,19638 
24 425 13,7759 49,0315 90 927 16,7815 48,19588 
25 394 13,8271 49,0137 91 924 16,7814 48,19590 
26 389 13,8286 49,1367 91 890 16,7632 48,18698 
27 391 13,8289 49,1371 93 883 16,7639 48,18693 
28 404 13,8285 49,1381 94 881 16,7630 48,18685 
29 392 13,8279 49,1380 95 826 16,7436 48,17425 
30 395 13,8277 49,1379 96 817 16,7441 48,17365 
31 397 13,8271 49,1387 97 346 15,8731 50,81857 
32 395 13,8275 49,1388 98 346 15,8737 50,81795 
33 406 13,8281 49,1390 99 346 15,8737 50,81782 
34 392 13,8277 49,1397 100 344 15,8744 50,81732 
35 399 13,8277 49,1400 101 342 15,8744 50,81733 
36 411 13,8275 49,1398 102 347 15,8745 50,81710 
37 297 13,2458 49,6085 103 351 15,8748 50,81718 
38 311 13,2632 50,0727 104 341 15,8736 50,81662 
39 342 13,2647 50,0975 105 345 15,8755 50,81778 
40 329 13,2653 50,1079 106 355 15,8760 50,81743 
41 300 13,4543 50,2991 107 353 15,8768 50,81665 
42 309 13,9221 50,3229 108 348 15,8752 50,81863 
43 304 13,9221 50,3228 109 336 15,8632 50,99567 
44 304 13,9231 50,3228 110 334 15,8649 50,98953 
45 309 14,1079 50,3411 111 339 15,8657 50,98872 
46 292 14,1512 50,3611 112 339 15,8656 50,98852 
47 295 14,1958 50,3851 113 340 15,8709 50,98597 
48 299 14,6532 50,5231 114 344 15,8718 50,98598 
49 761 17,0686 48,9604 115 348 15,8751 50,98652 
50 789 17,0706 48,9612 116 352 15,8762 50,98672 



 95

Apêndice A (cont.) 
 

Árvore 
  

Altitude 
 (m) Latitude S Longitude W 

Árvore  
 

Altitude 
 (m) Latitude S Longitude W 

        
51 805 17,1107 48,9889 117 350 15,8766 50,9866 
52 808 17,1099 48,9889 118 350 15,8767 50,9867 
53 810 17,1095 48,9889 119 349 15,8774 50,9866 
54 786 17,2079 48,9942 120 351 15,8776 50,9865 
55 786 17,2069 48,9946 121 728 16,8365 50,6437 
56 786 17,2061 48,9949 122 680 16,8680 50,6534 
57 785 17,2059 48,9954 123 643 16,9668 50,3746 
58 785 17,2062 48,9955 124 646 16,9669 50,3755 
59 784 17,2071 48,9957 125 626 16,9667 50,3663 
60 786 17,2075 48,9961 126 579 16,9759 50,2675 
61 718 17,5526 48,7213 127 588 16,9776 50,2546 
62 747 17,6187 48,7090 128 582 16,9775 50,2545 
63 782 17,6251 48,7069 129 603 16,9832 50,2358 
64 780 17,6252 48,7066 130 618 16,9866 50,2298 
65 780 17,6257 48,7067 131 619 16,9867 50,2297 
66 776 17,6275 48,7065 132 630 16,0229 50,1619 
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Apêndice B. Frutos provenientes das 132 árvores estudadas 
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Apêndice B (cont.) 
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Apêndice B (cont.) 
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Apêndice B (cont.) 
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Apêndice B (cont.) 
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Apêndice B (cont.) 
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Apêndice B (cont.) 
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Apêndice B (cont.) 
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Apêndice B (cont.) 
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Apêndice B (cont.) 
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Apêndice B (cont.) 
 

   
  
 

   
 
 

   
 
 

   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


