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RESUMO 

O objetivo do presente trabalho consistiu no desenvolvimento de uma nova bebida à base 

de sementes torradas de baobá para valorização do fruto e apresentar uma nova alternativa 

aos consumidores de café, em especial ao mercado do descafeinado. 

A amostra de estudo consistiu em sementes de baobá adquiridas no mercado local e 

provenientes de Angola.  

As sementes foram torradas a 200 oC durante 30, 55, 80 e 105 minutos. Nestas 

determinou-se o teor de humidade e o Aw para a avaliação da sua estabilidade. Após serem 

moídas, foram extraídas com água a 25 ºC (a frio) e a 99 ºC (a quente) durante 5 minutos. 

Nos extratos aquosos efetuou-se uma caracterização físico-química e funcional através 

do pH, cor, teor de fenóis totais, atividade antioxidante (método de FRAP), e teor de 

cafeína por HPLC. Foi efetuada uma prova sensorial à bebida preparada a partir das 

sementes torradas.  

Dos resultados obtidos foi possível verificar que, tal como a sua polpa, as sementes de 

baobá possuem propriedades funcionais que beneficiam a saúde humana, tais como fenóis 

e atividade antioxidante, e o mais interessante é que não contêm cafeína. Comparando 

com o café, verificou-se que as sementes de baobá, apesar de possuírem níveis elevados 

de fenóis e atividade antioxidante, não superam as sementes de café quanto a estes 

parâmetros.  

Conclui-se que o tempo ideal de torra das sementes de baobá é de 105 minutos, devido 

ao facto de que a amostra com 105 minutos de torra foi a que teve valores mais elevados 

de fenóis totais e atividade antioxidante, com ótima coloração, cheiro e sabor  e 

consequentemente, a que teve melhor apreciação dos provadores.  

É uma bebida inovadora que trará aos consumidores a alternativa de consumir uma bebida 

natural semelhante ao café mais sem cafeína e ecologicamente sustentável devido ao facto 

de ser feita com subprodutos, ou seja, sementes que poderiam não ter mais nenhuma 

utilidade alimentar. 

 

 

Palavras-chave: Baobá, torra, atividade antioxidante, fenóis, cafeína, sensorial. 



 

ABSTRACT 

The objective of this work was to develop a new drink based on roasted baobab seeds to 

enhance the fruit and present a new alternative to coffee consumers, especially in the 

decaffeinated market. 

The study sample consisted of baobab seeds purchased in the local market and coming 

from Angola. 

Seeds were roasted at 200 oC for 30, 55, 80 and 105 minutes. The moisture content and 

the Aw were determined to assess their stability. After being ground, they were extracted 

with water at 25 °C (cold) and 99 °C (hot) for 5 minutes. In the aqueous extracts a 

physicochemical and functional characterization was carried out through pH, colour, total 

phenols content, antioxidant activity (FRAP method), and caffeine content by HPLC. A 

sensory test of the drink prepared from the roasted seeds was carried out. 

From the results obtained, it was possible to verify that, like its pulp, baobab seeds have 

functional properties that benefit human health, such as phenols and antioxidant activity, 

and the most interesting thing is that they do not contain caffeine. It was found that baobab 

seeds, despite having high levels of phenols and antioxidant activity, do not outperform 

coffee seeds regarding these parameters. 

It is concluded that the ideal roasting time of baobab seeds is 105 minutes, since the 

sample with 105 minutes of roasting had the highest values of total phenols and 

antioxidant activity, with excellent colour, smell and flavour and, consequently, the one 

that had the best appreciation from the tasters. 

It is an innovative drink that will bring consumers the alternative of consuming a natural 

coffee-like caffeine-free beverage and ecologically sustainable because it is made with 

by-products, i.e., seeds that could no longer have any food use. 

 

Keywords: Baobab, roast, antioxidant activity, phenols, caffeine, sensory.
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1. INTRODUÇÃO 

As incidências de doenças crónicas, incluindo o cancro, diabetes e doenças 

cardiovasculares, estão aumentando, principalmente nos países industrializados, e 

levaram à consciencialização da importância da dieta alimentar. Alimentos vegetais são 

reconhecidos como uma fonte essencial de uma ampla gama de compostos bioativos, 

particularmente compostos fenólicos que individualmente ou combinados beneficiam a 

saúde humana. Os compostos fenólicos são um grupo das mais importantes moléculas 

biologicamente ativas e metabólitos secundários encontrados na generalidade das plantas 

(Sousa et al., 2011). 

A sustentabilidade é um processo que tenta conciliar as necessidades reais e os desejos 

do Homem. O conhecimento sobre a sustentabilidade e o futuro da humanidade depende, 

em grande parte, da compreensão do passado. Prevê-se que até 2050, as necessidades 

alimentares mundiais venham a aumentar significativamente, devido não só ao aumento 

da população, mas também devido à melhor e maior ingestão alimentar. Para além da 

necessidade em tornar a agricultura mais produtiva, é necessário torná-la mais 

sustentável. Atualmente, o progresso tem sido retardado pela falta de conhecimento e 

compreensão na forma de como ultrapassar o problema da sustentabilidade e, 

consequentemente, estudar e promover conhecimentos científicos sobre alimentos típicos 

de uma cultura que possam beneficiar a saúde mundial (Spiertz, 2010). 

O valor nutricional da polpa de baobab, elevado teor de fibras dietéticas e hidratos de 

carbono e baixo teor de gordura e proteína, confere propriedades saciante, fazendo dela 

um bom suplemento para uma dieta saudável. De destacar também o teor de vitamina C 

na sua forma ativa, juntamente com um elevado teor de compostos bioativos com 

atividade antioxidante, principalmente fenólicos, o que confere uma vasta panóplia de 

efeitos benéficos para a saúde (Passos, 2016). 

O estudo feito por Abubakar et al. (2015) mostrou que, análise elementar de sementes de 

Adansonia digitata mostra a presença de ferro, magnésio, níquel, cálcio, cobre, zinco e 

manganês nas amostras de sementes. Cádmio e chumbo estiveram ausentes nas amostras 

de sementes. Os elementos magnésio, cálcio, cobre e manganês são usados 

extensivamente na quimioterapia e são essenciais na saúde humana e animal. O cobre é 

muito vital na dieta porque está envolvido no uso adequado de ferro e especialmente para 

a síntese da citocromo oxidase, que contém ferro e cobre.  
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De facto, as bebidas de café são consumidas quentes ou frias por um terço da população 

mundial e seu consumo total é maior do que qualquer outra bebida produzida, exceto chá 

(Souza e Santos, 2013). No entanto, devido à elevada procura e ao seu elevado preço, 

consequência de conflitos armados nos países produtores e à recente mudança na política 

global em sua produção e distribuição, torna-se necessário que a economia em 

desenvolvimento encontre um substituto para o café, para reduzir o custo. Estudos 

realizados em sementes de baobáb indicaram que as sementes podem servir como uma 

boa alternativa aos grãos de café. Mais ainda, verificou-se que as sementes têm alto valor 

nutritivo, qualidades sensoriais semelhantes ao café, fáceis de obter com baixo custo de 

processamento (Goulart et al, 2007). Os substitutos do café estão-se a tornar cada vez 

mais populares. Eles são importantes substâncias bioativas essenciais para o adequado 

funcionamento do corpo. Eles também são mais acessíveis do que o café puro e pode ser 

consumido por crianças. O mais conhecido é chicória. A aceitabilidade de substitutos do 

café depende da economia de produção e de suas propriedades sensoriais (Olivera et al, 

2012). 

O objetivo deste trabalho foi produzir uma bebida com grandes propriedades nutritivas e  

sem cafeína a base de sementes de baobá, de forma a ser uma alternativa ao café, sendo 

que muitos consumidores que de café  procuram uma bebida semelhante ao café mas com 

ausência da cafeína, visto que apesar do café descafeinado ser uma bebida alternativa, 

ainda assim apresetam uma grande  percectagem consideravel de cafeína.       
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. DESCRIÇÃO DO BAOBÁB 

O continente africano é reconhecido por possuir uma abundante flora nativa e endógena, 

constituída por plantas ricas em compostos bioativos, e cujo potencial agronómico e 

comercial ainda é pouco valorizado pela sociedade ocidental, por desconhecimento das 

suas propriedades físico-químicas e farmacológicas. A árvore Adansonia digitata L. é 

considerada emblemática, cultural e essencial na medicina tradicional de África e da 

Índia. Acredita-se que a sua existência seja conhecida há mais de 4000 anos. Foi descrita 

pela primeira vez no Senegal, no século XVIII, pelo naturalista, filósofo e explorador 

francês Michel Adanson, tendo em sua homenagem sido atribuída a este género o nome 

de Adansonia. Em alusão à forma das suas folhas, semelhante aos cinco dedos de uma 

mão, foi atribuído a esta espécie o epíteto específico digitata, sendo assim denominada 

de Adansonia digitata L. (Kamatou et al., 2011). Esta espécie encontra-se em risco de 

extinção, pelo que é urgente a implementação de programas de reflorestação. Esta espécie 

prospera numa grande variedade de solos, desde solos arenosos e pedregosos a solos 

argilosos com má drenagem, tolerando temperaturas muito altas e baixos índices de 

pluviosidade, devido ao derramamento precoce de folhas e uma casca grossa e resistente 

ao fogo, além de um tronco que absorve água na estação chuvosa e se contrai na estação 

seca (Sidibé e Williams, 2002). 

O género Adansonia engloba oito espécies, das quais sete encontram-se no continente 

africano (das quais seis estão restritas à ilha do Madagáscar) e uma na Austrália 

(Kivoloka, 2015). A árvore é conhecida em vários países com a designação baobáb no 

entanto em Angola, a árvore é chamada de Embondeiro e o seu fruto por Múcua. Os frutos 

do baobá são grandes e ovoides e de formato irregular sendo constituídos pelo pericarpo 

(epicarpo, mesocarpo e endocarpo) e sementes. Externamente o epicarpo (casca), 

correspondente a 45% do fruto, é um invólucro largo, duro aveludado e de cor verde 

acastanhada, por sua vez, a polpa apresenta-se seca e com um carácter ácido (Kamatou et 

al., 2011). A propagação da espécie é realizada, basicamente, por sementes que podem 

ser recolhidas dos frutos previamente colhidos ou das sementes dos frutos que caem 

aleatoriamente da árvore. As sementes de baobá possuem endocarpo duro, dificultando a 

permeabilidade à água e ao oxigénio (Kamatou et al., 2011).  
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A impermeabilidade tegumentar é uma característica desfavorável, principalmente 

quando as sementes são para propagação, em virtude da germinação lenta. Porém, em 

condições climáticas desfavoráveis, a dormência das sementes permite que as mesmas 

permaneçam viáveis no solo por um longo período, assegurando a perpetuação e 

sobrevivência da espécie (Pereira et al., 2010). 

 

Figura 1. Árvore de Baobá 

Fonte: https://pt.depositphotos.com 

Adansonia digitata L. é uma espécie endémica, que se difundiu por diferentes regiões 

quentes e secas da África Tropical, caracterizada como uma árvore de grande porte, 

decídua e cuja altura oscila entre os 5 e os 25 metros (excecionalmente 30 metros), e cuja 

longevidade pode atingir centenas ou milhares de anos sob condições favoráveis 

(Wickens e Lowe, 2008). 

É conhecida como a “árvore da vida” devido à sua capacidade de retenção de água, bem 

como ao seu uso tradicional como medicamento e como alimento. A propagação da 

espécie é realizada, basicamente, por sementes que podem ser recolhidas dos frutos 

previamente colhidos ou das sementes dos frutos que caem aleatoriamente da árvore. 

Depois de esmagar a casca, semelhante a uma concha lenhosa e dura, as sementes são 

extraídas da polpa seca e ácida (Wickens e Lowe, 2008). 
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A distribuição da Adansonia ocorre naturalmente na maioria dos países a sul do Saara, 

geralmente associada à savana, especialmente mais secas, no entanto existem extensões 

de sua distribuição na área florestal também associadas à actividade humana (Sidibé e 

Williams 2002). Na África Austral, é comum encontrar esta espécie no Malawi, 

Zimbabwe, Angola, Moçambique e principalmente na África do Sul. Na África oriental, 

é encontrada no Quénia, Uganda e Tanzânia, podendo ainda ser encontrado na parte 

noroeste de África, nomeadamente no Mali, Benim, Senegal, Costa do Marfim, Camarões 

e Burkina Faso (SCUC, 2006). 

 

Figura 2. Distribuição geográfica. 

Fonte: Venter e Witkowski (2010) 
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2.2. CARACTERIZAÇÃO DO FRUTO 

Os frutos apresentam formato variável, podendo apresentar-se numa forma ovoide e 

cilíndrica. O fruto está contido numa cápsula resistente, o epicarpo que varia entre 7,5 – 

54 cm de comprimento e até 40 cm de diâmetro. No interior, a polpa está dividida em 

pequenos aglomerados que contêm sementes e filamentos vermelhos que dividem a polpa 

em segmentos (Figura 3). A parte comestível é seca, ou seja, não tem sumo; desfaz-se na 

boca e apresenta um sabor adocicado e ligeiramente ácido. As sementes de coloração 

castanho-escura ou preta avermelhada apresentam-se em forma de rins envolvidos pela 

polpa seca e farinhenta. Os frutos não abrem na época da maturação, são abertos quando 

quebrados ou se caírem sobre uma superfície dura (Sidibe et al., 2002). A polpa é 

geralmente consumida fresca, com carácter ácido (pH 3,2) e com um leve sabor a limão. 

Vários estudos mostraram que a polpa de frutas de baobá é muito rica em vitamina C, 

com um teor de até 540 mg/100 g, em peso fresco. Por outro lado, as sementes contêm 

níveis elevados de polifenóis (epicatequina e procyanidin), carotenoides, ácidos gordos 

linoleico e oleico e com elevada atividade antioxidante (Tembo et al., 2017, Passos, 2016, 

Kivoloka, 2015). O baobá é uma excelente fonte de minerais, tais como cálcio, potássio 

e magnésio. Nos vários estudos realizados verifica-se que a origem do fruto e condições 

edafo-climaticas influenciam as propriedades do fruto (Chadare, 2010). 

 

Figura 3. Características externas e internas  do fruto de baobab 

Fonte https://www.flickr.com/photos/biomaurbano/ 

 

 



7 
 

2.3. VANTAGENS NUTRICIONAIS DA POLPA 

Além das características referidas no ponto anterior, a polpa do fruto do baobá dispõe de 

quantidades consideráveis de macro e micronutrientes, de compostos bioativos de 

importante significado nutricional de ácidos orgânicos e de um conjunto de moléculas 

naturais com atividade antioxidante como o ácido ascórbico e os polifenóis. Apesar da 

escassa informação sobre o seu conteúdo fenólico sabe-se que a polpa do fruto é composta 

por procianidinas e ácidos fenólicos nomeadamente o ácido gálico (Tembo et al., 2017).  

A taxa de oxidação do ácido ascórbico é acelerada pelo calor e pela luz catalisada por 

iões metálicos, especialmente Cu2+ e Fe3+ e enzimas (ascorbato oxidase e peroxidase), 

influenciando o teor em vitamina C (Tembo et al., 2017). 

Para além dos compostos acima mencionados, este fruto contém elementos tais como os 

taninos, o ácido fítico, os inibidores de tripsina e tripsina tipo III e alguns compostos 

tóxicos como os oxalatos e o ácido cianídrico (Tembo et al., 2017). 

A polpa do fruto da Adansonia digitata L. é dotada de antioxidantes de elevada 

importância, tendo sido sugerido por alguns autores que tal se deve, em grande parte, ao 

elevado teor de ácido ascórbico que possui quantificado como sendo seis vezes superior 

ao da laranja (Besco et al., 2007). Os antioxidantes são fundamentais para a defesa celular 

e consequentemente para o combate de doenças provocadas pelo stress oxidativo, que 

consiste no desequilíbrio entre oxidantes e antioxidantes. Neste contexto, uma dieta 

equilibrada, variada e rica em antioxidantes é de extrema importância e benéfica para o 

nosso sistema biológico. O fruto do embondeiro contribui largamente para otimização da 

saúde no âmbito da medicina tradicional, desempenhando um papel especial no combate 

contra a desnutrição devido à sua composição nutricional (Donkor et al., 2014). 

2.4. VALOR NUTRICIONAL DAS SEMENTES  

A Tabela 1 apresenta os valores da análise próxima de sementes de baobá onde se destaca 

um elevado teor de proteína, gordura e fibras. O elevado teor de gordura tem recebido 

particular atenção por parte da comunidade científica, nomeadamente na área da farmácia 

e da cosmética, devido às suas propriedades terapêuticas em doenças cutâneas. No óleo 

das sementes também estão descritas as vitaminas A e C, vitamina E e vitamina D3, todas 

elas importantes na prevenção do envelhecimento, promovendo a regeneração celular 

(Kamatou et al., 2011). 
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Tabela 1. Análise próxima da semente de Baobá 

Constituintes Percentagem
Humidade 4.4

Cinza 7.3
Lípidos brutos 20.5

Fibra bruta 12.3
Proteina bruta 29.8

Proteina 4.6
Hidratos de carbono 25.9

Fonte: Abubakar et al. (2015). 

Sabe-se que os óleos vegetais são fontes naturais ricas em ácidos gordos mono e 

polinsaturados. Segundo alguns autores, o óleo da semente do fruto do baobá é composto 

por 32 % de ácidos gordos saturados, cerca de 37 % de monoinsaturados e 32 % de 

polinsaturados, sendo o ácido oleico o maioritário (35,8 %), seguido dos ácidos linoleico 

e palmítico (30,7% e 24,2%, respetivamente) (Kamatou et al., 2011). Tal como na polpa, 

a semente é uma fonte rica de minerais, em especial Mg, Ca e Cu (Tabela 2). 

Relativamente à componente proteica, as sementes apresentam elevados teores de 

arginina, leucina, valina e lisina (Kamatou et al., 2011). 

Tabela 2. Composição mineral da sementes de baobá. 

Minerais Concentração (mg/g)
Fe 0.004
Mg 0.195
Ni 0.002
Ca 0.013
Cu 0.033
Zn 0.003
Cd 0.000
Pb 0.000
Mn 0.001

Fonte: Abubakar et al (2015). 

2.5. APLICAÇÃO INDUSTRIAL 

A população africana utiliza o baobá quer a nível medicinal quer a nível nutricional, sendo 

o seu aproveitamento total, ou seja, utilizando-se todos os constituintes da árvore: folhas, 

casca e frutos (sementes, polpa e casca). Os benefícios da sua utilização estão 

relacionados com a presença de compostos bioativos, incluindo esteróis, triterpenos, 

saponinas, taninos e polifenóis. Em vários países de África, a polpa é utilizada como 

ingrediente para o fabrico de molhos, papas, sopas e bebidas. No Sudão, a polpa pode ser 

ingerida fresca ou processada, como compota. A polpa seca pode ser adicionada ao leite 

para aumentar a consistência e para aumentar o aporte nutricional do mesmo, devido à 

sua riqueza em potássio, cálcio e magnésio. O teor elevado de cálcio na polpa do fruto, 

torna o baobá uma fonte natural suplementar de cálcio para mulheres grávidas ou em 
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amamentação, bem como para as crianças e adultos em geral. Recentemente, o baobá foi 

considerado uma "superfruta" baseado no seu perfil nutricional (p.e. vitaminas, ácidos 

gordos, fibras e minerais). O seu uso na indústria cosmética tem ganho particular interesse 

pois a sua adição nas formulações químicas de cremes faciais e em maquilhagem pode 

ser uma nova forma de aumentar o prazo de validade dos produtos devido há presença de 

antioxidantes hidrossolúveis e lipossolúveis presentes no fruto (Vertuani et al., 2002). Por 

outro lado, as sementes do baobá podem ser consumidas secas ou assadas, e muitas vezes 

substituem o grão de café. Caracterizadas pela sua riqueza proteica, em certos países são 

adicionadas às sopas e a outros pratos confecionados como suplementos alimentares. O 

óleo extraído das sementes também é utilizado para fins terapêuticos, nomeadamente 

como elixir oral cujas propriedades analgésicas diminuem as dores de dentes (Sidibe e 

Williams, 2002). 

 

Figura 4. Produtos a base de baobá existente no mercado 

No decorrer das duas últimas décadas, os frutos e o óleo das sementes do fruto do baobá, 

têm sido comercializados mundialmente e introduzidos com maior frequência na indústria 

farmacêutica e cosmética para a produção de remédios naturais, suplementos alimentares 

e produtos de cuidado e higiene pessoal, respetivamente. De facto, o baobá é considerado 

um superalimento existindo um elevado interesse por parte da indústria na formulação de 

novos produtos, sendo já na produção de sumos, gelados, iogurtes, recheios, em pó, em 

barras, bolachas, óleo, etc. (Figura 4). 
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3. METODOLOGIA 

3.1. TORRA DAS SEMENTES 

Para a realização da torra das sementes, a temperatura e o tempo foram escolhidos com 

base num estudo realizado em café (Yüksel et al., 2020), onde foram estudados os efeitos 

da fermentação, torra, moagem e armazenamento nas propriedades físico-químicas da 

bebida de café. Utilizou-se uma temperatura de 200ºC e os seguintes tempos: 0 (não 

torrado), 30, 55, 80 e 105 minutos de torra (Figura 5 e Figura 6). 

 

Figura 5. Processo de torra e separação das amostras 

 
Figura 6. Processo de trituração das amostras torradas. 

 

3.2. CARATERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E FUNCIONAL 

3.2.1. Teor de humidade 

A humidade foi determinada em estufa a 100 ±1 ºC (Memmert Modell 400, Alemanha), 

segundo o método nº 931.04 Official Methods of Analysis (AOAC, 1990), baseado no 

método gravimétrico e utilizando as sementes trituradas. Esta determinação foi realizada 

em quintuplicado. 
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3.2.2. Aw 

A determinação da atividade da água, em sementes de baobá trituradas, foi realizada 

através do sensor Rotronic HP23-A-A, com sonda HC2-AW, pelo método do equilíbrio 

da humidade relativa, após 15 minutos, a 20ºC. Esta determinação foi realizada em 

quintuplicado. 

3.2.3. Extratos 

A obtenção dos extratos aquosos para a determinação do teor de fenóis e da atividade 

antioxidante foi efetuada de acordo com o procedimento descrito por Toor et al. (2004) 

modificado. De cada uma das amostras homogeneizadas retirou-se 0,1 g para um micro-

tubo e adicionou-se água desmineralizada, agitou-se num termobloco Bioer (modelo MB 

102) a 1500 rotações por minuto, durante 5 minutos à temperatura de 25 ºC (extração a 

frio) e a 99 ºC (extração a quente). Em seguida, procedeu-se à centrifugação a 16000 g 

durante 15 minutos numa micro-centrífuga Hettich modelo MiKro 200 (Alemanha). O 

sobrenadante foi então decantado para um balão volumétrico de 10 mL; o resíduo voltou 

a ser extraído por mais três vezes seguindo este procedimento. As extrações foram 

efetuadas em triplicado. 

Para fins de comparação, para além das sementes de baobá torradas e não torradas, foram 

igualmente extraídos grãos de café verde, café torrado e café torrado descafeinado, sendo 

que as sementes de café verde foi fornecida pela empresa Delta café, e o café torrado foi 

comprado no supermercado continete.  

Nos extratos determinou-se pH, teor de fenóis totais, atividade antioxidante pelo método 

de Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP), e teor de cafeina.  

3.2.4. pH 

O pH dos extratos aquosos foi determinado por potenciometria (HALO FC2022, Hanna 

Instruments, EUA) a 20ºC com elétrodos de vidro. Esta determinação foi realizada em 

quintuplicado. 

3.2.5. Cor do extrato aquoso 

A cor do extrato aquoso foi determinada através do espectrofotómetro UV-Vis Lico 620 

(Alemanha), com varrimento entre 380 nm e 720 nm, com 10 nm de intervalo e com 

iluminação standard tipo C (lâmpada de halogéneo) e observador a 2º, de acordo com a 
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referência DIN 50. As amostras foram colocadas em cuvetes com percurso ótico de 50 

mm, utilizando água para calibração. Esta determinação foi realizada em quintuplicado.  

3.2.6. Fenóis totais 

 O teor total de fenóis foi avaliado utilizando o método de Folin-Ciocalteau. 20 L de 

extrato diluído de modo a absorvência se situar dentro da curva de calibração, foram 

misturados com 100 L de reagente de Folin-Ciocalteau diluído a 1:10 e 75 L de 

carbonato de sódio (75 g/L) num poço da microplaca de 96 poços. Após duas horas no 

escuro à temperatura ambiente, a absorvência foi medida a 740 nm no leitor de 

microplacas FluoStar Optima (BMG Labtech, Offenburg, Alemanha). Utilizou-se ácido 

gálico mono-hidratado (1,05-21,0 mg/100 mL) como padrão para a construção de uma 

linha de regressão linear e água como branco. A determinação foi efetuada em 

quadruplicado. O resultado foi expresso em mg EAG (equivalentes de ácido gálico)/100 

g de produto.  

3.2.7. Atividade antioxidante 

 A atividade antioxidante foi avaliada pelo método Ferric Reducing Antioxidant Power 

(FRAP) que mede o potencial redutor dos antioxidantes. 20 L de extrato devidamente 

diluído, para a absorvência se situar dentro da curva de calibração, foram misturados com 

30 microlitros de água num poço de uma microplaca. Adicionou-se 200 L do reagente 

FRAP preparado diariamente, consistindo este em 10 volumes de 300 mmol/L de tampão 

de acetato (pH 3,6), 10 volumes de FeCl3 a 20 mmol/L, e um volume de 2,4,6-tripyridyl-

s-triazine (TPTZ) diluído em ácido clorídrico a 40 mmol/L. O complexo TPTZ férrico é 

reduzido à sua forma ferro (II) pelos antioxidantes. Após 8 minutos a 37 oC, a absorvância 

a 595 nm foi lida no leitor de microplacas FluoStar Optima (BMG Labtech, Offenburg, 

Alemanha). Para a elaboração de uma curva de calibração (regressão linear) utilizou-se 

soluções de sulfato ferroso com concentração entre 0,25 e 2,5 mmol/L. Como branco 

utilizou-se água. A determinação foi efetuada em quadruplicado. O valor de FRAP foi 

expresso em mmol Fe2+/100 g de amostra.  
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3.2.8. Teor de cafeína  

Solventes e reagentes 

Para a preparação dos padrões, utilizou-se cafeína com pureza > 99% (Sigma Aldric 

Aldrich, Steinheim, Alemanha). A fase móvel foi constituída pelos solventes acetonitrilo 

e metanol (qualidade HPLC, pureza > 99,9% e 99,5%, respetivamente, de Carlo Erba, 

Espanha), acidifcada por ácido fórmico (pureza > 98%, de Fluka, Steinheim, Alemanha). 

Água ultrapura foi obtida de um sistema de purificação de água MilliQ (18,2 MΩ  cm-1 a 

25 ºC). 

Análise cromatográfica 

A análise HPLC-MS foi realizada num cromatógrafo líquido de alta performance 

UltiMate 3000 HPLC series da Thermo Scientific (Thermo Scientific, EUA) com fonte 

de ionização eletrospray (ESI, em modo positivo), com os softwares de controlo 

“Chromeleon – Dionex” e “Thermo Scientific Xcalibur”. A quantificação da cafeína nas 

amostras foi realizada por análise cromatográfica em modo isocrático,  numa coluna de 

fase reversa  Accucore aQ C18 de 100 x 2,1 mm, a 25 oC.  A fase móvel consistiu muna 

mistura de acetonitrilo: água ultrapura (30:70) acidificada com 0,1 % de ácido fórmico e 

com fluxo de 0,25 mL.min-1.  As amostras  previamente extraidas foram diluidas  (1:100) 

posterirmente  com filtro de  nylon de 0,20 µm, seguido de inserção em vials e colocação 

no amostrador autómatico. O volume de amostra utilizado (30 µL) foi selecionado de 

acordo com a reta de calibração  preparada para o equipamento.  

Preparou-se uma solução mãe de cafeína a 200 mg L-1 através da dissolução de cafeína 

pura  numa mistura de acetonitrila:água (67:33). A partir desta, retiraram-se  os volumes 

necessários para a preparação da curva de calibração, com concentrações de 0,5, 1,0, 1,5, 

2,0 e 2,5 mg .L-1. Foi feita a leitura do teor de cafeína nas amostras e nos padrões com 

um detector UV-VIS na gama de 272 nm, resultando um tempo de retenção de cerca de 

1,40 s. 

A determinação do teor em caféina foi também efectuada  através de  espetrometro de 

massa acoplado (HPLC-MS). As condições operatórias aplicadas ao detector MS 

encontram-se na Tabela 3. 
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Tabela 3. Condições para determinar o teor de cafeína 

Nome Valor 
Sweep gas Flow 0,01 

Voltagem do capilar (V) 39,93 

Temperatura do capilar (°C) 299,85 

Voltagem do Tube Lens (V) 54,53 

Vácuo: 
Medidor de Íons (E-5 Ton) 1,76 

Medidor de Convecção (Torr) 1,36 

Bomba: 

Velocidade (Hz) 750 

Potência (Watts) 57 

Temperatura (°C) 37 

 

 

3.3. ANÁLISE SENSORIAL 

A avaliação sensorial decorreu nas instalações da residência de estudantes do Instituto 

Politecnico de Beja, com a participação de 8 elementos do sexo masculino e 12 do sexo 

feminino, totalizando 20 provadores, todos situados na faixa etária dos 20 aos 30 anos. 

Foi preparada uma bebida de baobab a partir de sementes torradas nas condições definidas 

na secção 3.1. Inicialmente foi aquecido 500 ml de água 100 ºC, tendo sido adicionadas 

posteriormente 300 g de sementes de baobá trituradas. Seguidamente filtrou-se a 

preparação e colocados em copos descartáveis para a prova. Foi aplicada uma ficha de 

prova hedónica (Anexo I), com avaliação dos diferentes atributos (aspecto, cor, sabor, 

aroma e apreciação global) numa escala entre 1 (desgosto muito) a 7 (gosto muito). 

3.4. ANÁLISE ESTATISTICA 

Os dados foram tratados utilizando o programa Statistica 12 (StatSoft®, 2013), 

efetuando-se a análise de variância para um nível de significância de 0,05 e o teste de 

Tukey para comparação de médias. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E FUNCIONAL 

Teor de humidade 

O teor de humidade das sementes de baobá sem torra foi de 10,86%. Verificou-se que 

este valor foi progressivamente diminuindo até ao tempo de torra de 105 minutos, onde 

apresentou o valor de 0.15% de humidade, idêntico ao observado na literatura (Conti et 

al,. 2013; Murthy e Manonmani 2009; Kaneko, 2015). No nível de significância de 5% 

foram observadas diferenças significativas entre os tratamentos em relação ao tempo, 

(Tabela 4). 

Tabela 4. Valores médios dos parâmetros analisados 

Tempo de torra 
(min) 

Humidade  
(%) 

Aw 
(-)

pH 
(-)

Y 
(-) 

Não torrado 10,86a 0,370a 7,42a 91,2a 
30 3,01b 0,285ab 6,80b 48,3b 
55 1,87c 0,192cd 6,61c 48,1b 
80 1,10d 0,272bc 6,29d 47,5b 

105 0,15e 0,181d 6,01e 47,1b 

 

De acordo com Vitorino et al. (2001), durante a reação de pirólise, ocorre a formação e a 

libertação de vapor de água. Assim, a curva de variação do teor de humidade representa 

o balanço da água originalmente presente nos grãos verdes, mas também da água 

resultante do processo de pirólise e dos compostos voláteis liberatados. 

Os valores iniciais de Aw (sem torra) foram de 0,370, reduzindo à medida que o tempo 

de torra aumenta, até atingir um valor final de 0,181 com 105 minutos de torra. No 

entanto, observou-se um aumento do Aw desde os 55 aos 80 minutos de torra, 

contrariando a tendência de descida. Os resultados obtidos são coerentes com os obtidos 

por Anunciação e Junior (2016) no estudo da qualidade de café torrado sob vácuo, onde 

se verificou a ausência de crescimento microbiano com valores de Aw inferiores a 0,6. 

Assim, os valores observados no presente estudo indiciam uma boa estabilidade 

microbiana, sendo, contudo, necessário um estudo mais aprofundado acerca das 

condições de embalamento. 

 

 

 



16 
 

pH 

O valor de pH do extrato aquoso das sementes de baobá sem torra foi de 7,42. Com o 

aumento do tempo de torra, verificou-se uma redução dos valores médios até 6,00. De 

acordo com Teixeira et al. (2016), quanto maior a intensidade da torra, maior o valor do 

pH nas sementes de café, devido à degradação dos ácidos presentes no café formados no 

início do processo de torrefação. No entanto, no presente estudo verificou-se uma 

tendência contrária, ou seja, a redução do pH com o tempo de torra. 

Cor 

Na análise da cor, verificou-se um valor da luminância (Y) de 91,2 nas sementes não 

torradas. A torra das sementes levou a uma redução deste parâmetro para valores entre 

47,1 e 48,3, no entanto sem diferenças significativas. Segundo Bicho et al. (2012), o 

escurecimento dos grãos ao longo da torra é resultado da caramelização dos açúcares e 

das reações de Maillard. 

Fenóis totais, atividade antioxidante e cafeína 

Na Tabela 5 estão apresentados os valores de teor de fenóis totais, atividade antioxidante 

avaliada pelo método FRAP, teor de cafeína, expressos por 100 g de produto em pó, em 

função do tempo de torra e da temperatura de extração, isto é, a 25 ºC (a frio) e a 99 ºC 

(a quente). Estes valores foram determinados nos vários extratos aquosos obtidos como 

descrito no capítulo sobre a metodologia. 

Tabela 5. Valores de fenóis totais, FRAP e cafeína (média ± DP, n = 3) dos vários extratos aquosos. 

Extração Torra Fenóis totais  
(mg EAG/100 g) 

FRAP  
(mmol Fe2+/100 g) 

Cafeína  
(mg/100 g) 

Frio Não torrado 250,83 ± 12,32a 11,48 ± 0,46b 17,2 ± 0,2cd

Frio 30 min 604,71 ± 14,30bc 14,18 ± 1,21cd 15,9 ± 0,1ab

Frio 55 min 701,04 ± 45,68cd 14,89 ± 1,53d 15,3 ± 0,1a

Frio 80 min 712,04 ± 67,19cd 16,20 ± 0,34de 16,6 ± 0,1bcd

Frio 105 min 525,95 ± 32,28ab 12,15 ± 0,78bc 22,4 ± 0,1f

Frio Café 1498,45 ± 61,36f 22,79 ± 0,35g 1337,6 ± 0,5
Frio Descafeinado 1559,20 ± 18,88f 24,78 ± 1,23gh 150,4 ± 1,2h

Frio Café não torrado 1349,3 ± 4
Quente Não torrado 275,06 ± 39,21a 8,16 ± 1,45a 17,3 ± 0,1e

Quente 30 min 601,97 ± 21,16bc 13,95 ± 0,27bcd 21,2 ± 0,2e

Quente 55 min 763,81 ± 47,63de 18,92 ± 0,27f 16,2 ± 0,1abcd

Quente 80 min 851,23 ± 16,96e 17,65 ± 0,85ef 16,1 ± 0,1eabc

Quente 105 min 732,64 ± 6,33ed 15,24 ± 0,23de 16,6 ± 0,3abcd

Quente Café 1601,44 ± 44,98f 26,79 ± 0,80gh 1139,5 ± 2,8
Quente Descafeinado 1556,70 ± 12,26f 24,32 ± 1,05gh 123,27 ± 0,7g

Quente Café não torrado 2128,00 ± 4,2
   Índices diferentes na mesma coluna, traduzem diferenças estatisticamente significativas (p < 0,05). 
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Para fins de comparação, estas determinações foram também efetuadas em amostras 

comerciais de café, café descafeinado, extraídas com água tal como descrito para as 

sementes de baobá. No caso do teor de cafeína, este também foi determinado numa 

amostra de café não torrado; nesta não foram determinados os fenóis totais nem a 

atividade antioxidante por razões operacionais. Como se pode observar pela Tabela 5, 

uma vez que a concentração de cafeína nos extratos aquosos das amostras de café e café 

não torrado é, como seria de esperar, de uma ordem de grandeza completamente diferente 

da concentração dos extratos das restantes amostras, a concentração e cafeína não foi 

incluída na análise de variância efetuada. Para melhor visualização, apresenta-se 

seguidamente os gráficos da Figura 7, Figura 8 e Figura 9. Nestes gráficos, as barras 

verticais denotam a intervalo de confiança a 95%. 

O gráfico da Figura 7 diz respeito aos valores de FRAP. Quanto a este parâmetro, a 

extração a quente (linha a vermelho) acompanha a extração a frio (linha azul) em função 

do tempo de torra, havendo uma tendência geral para valores ligeiramente mais altos para 

a extração a quente. O café e o café descafeinado apresentam claramente valores 

superiores aos de baobá. No entanto, é de realçar que o valor de FRAP é superior na 

extração a frio do baobá não torrado. É evidente que o tempo de torra do baobá influencia 

o valor de FRAP, atingindo este um valor máximo a 55 minutos para a extração a quente, 

e a 80 minutos para a extração a frio. 

 

Figura 7. Análise comparativa da extração do FRAP. 

Os resultados obtidos nessa análise são similares ao resultado de Araújo (2007), que fez 

estudo de antioxidantes em sementes de café torrado e também chegou à conclusão de 

que o tempo de torra e a temperatura de torra influenciam a extração dos antioxidantes. 
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Como se pode observar pelo gráfico da Figura 8, o gráfico relativo ao teor de fenóis 

apresenta, de um modo geral, semelhanças com o gráfico relativo ao FRAP. Uma vez que 

o teor de fenóis influencia o valor de FRAP (Araújo, 2007), pode afirmar-se que os 

valores de FRAP nas amostras em estudo são influenciados sobretudo pelos compostos 

fenólicos. A extração a quente (linha vermelha) resulta em valores mais elevados que a 

extração a frio (linha azul) quando os tempos de torra do baobá são mais elevados. O 

tempo de torra tem uma clara influência nos valores de fenóis totais, atingindo um 

máximo para um tempo de torra de 80 minutos, havendo depois um ligeiro decréscimo 

para 105 minutos de torra. No entanto, tal como já verificado para o caso dos valores de 

FRAP, quer o café quer o café descafeinado apresentaram valores muito superiores ao do 

baobá, sendo aproximadamente o dobro do teor máximo atingido para o baobá. 

 

Figura 8. Análise comparativa do teor de fenois totais 

A concentração de cafeína nos extratos de baobá em função do tempo de torra e da 

temperatura de extração estão apresentados na Figura 9. Verifica-se que se situa à volta 

de 20 mg/100 g de baobá, muito abaixo dos do café descafeinado, que se situam 

aproximadamente entre 120 e 150 mg/100 g. 
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Figura 9. Análise comparativa do teor de cafeína 

Na Tabela 6 estão apresentadas as correlações entre as diferentes variáveis. Verifica-se 

haver uma forte correlação entre a torra e os fenóis totais, o FRAP e a cafeína. Os fenóis 

totais estão fortemente correlacionados como os valores de FRAP e o teor de cafeína. O 

FRAP por sua vez também tem um elevado coeficiente de correlação como a 

concentração em cafeína. 

Tabela 6. Matriz com os coeficientes de correlação entre as várias varáveis 

Variável Extração Torra 
Fenóis totais  

(mg EAG/100 g)

FRAP 
(mmol Fe2+/100 

g) 

cafeína  
(mg/100 g) 

Extração 1,000     

Torra 0,000 1,000    
Fenóis totais  

(mg EAG/100 g) 
0,092 0,871 1,000   

FRAP 
(mmol Fe2+/100 g) 

0,080 0,798 0,948 1,000  

cafeína  
(mg/100 g)

-0,051 0,753 0,881 0,792 1,000 

   Os coeficientes marcados a vermelho são estatisticamente significativos (p < 0,05). 

4.2. ANÁLISE SENSORIAL 

Analisando os gráficos da Figura 10, nota-se  que, apesar dos valores não serem muito 

baixos, os consumidores não gostaram tanto da amostra torrada a 30 minutos; o aspecto, 

a cor o sabor e o aroma não formam tão apreciados devido ao facto de que a amostra tinha 

ainda muito gosto da semente não torrada. Aos 30 minutos a torra não foi tão vigorosa a 

ponto de libertar um bom aspecto, cor sabor e aroma na bebida, razão pelo o qual teve 

uma avaliação relativamente baixa em relação às outras amostras. 
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Já a amostra torrada a 55 minutos teve uma apreciação melhor em todos os atributos 

analisados e uma avaliação melhor que a amostra de 30 minutos de torra, isso devido ao 

facto de que aos 55 minutos de torra, as sementes ficaram relativamente mais torradas e 

a bebida já apresentou um aspecto, cor sabor aroma relativamente mais interessantes, pelo 

o que despertou mais interesse ao consumidor. 

 Apesar de o tempo de torra ter influenciado a apreciação, a amostra de 80 minutos de 

torra teve uma melhor apreciação no apecto e na cor relativamente às amostras antes 

analisadas, mas verifica-se uma queda de apreciação no sabor e aroma. A amostra de 105 

minutos de torra foi a mais apreciada em relação às outras amostras em todos os aspectos, 

pelo facto de ter muitos características semelhantes ao do café. 

 

Figura 10. Resultados da análise sensorial 
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5. CONCLUSÕES 

Depois dos parâmetros analisados, pode-se concluir que: 

 A bebida de sementes torradas de baobá é uma bebida com propriedades com 
benefícios para a saúde do homem devido às quantidades de polifenóis e e 
atividade antioxidante que contém. 
 

 É uma bebida ecologicamente sustentável devido ao facto de ser feita com 
subprodutos, ou seja, sementes que poderiam não ter mais nenhuma utilidade 
alimentar. 
 

 É uma bebida inovadora que trará aos consumidores a alternativa de consumir 
uma bebida semelhante ao café mais sem cafeína, visto que a cafeína não é 
apreciada por muitos consumidores de bebidas de sementes torradas. 
 

 Do ponto de vista de aceitação, teve uma ótima apreciação por parte dos 
consumidores principalmente a amostra com 105 minutos de torra, que teve a 
maior pontuação global, devido a seu aspeto, cor, aroma e sabor. 
 

De modo geral podemos dizer que estamos a falar de uma bebida que num futuro próximo 

se pode tornar uma das bebidas mais consumidas devido as tendências alimentares dos 

consumidores que cada vez mais preferem o saudável e equilíbrio sustentável. Mas em 

todo caso é fundamental a realização  de mais determinações analíticas de forma a haver 

mais informação sobre a caraterização nutricional da semente de baobá e promover a 

divulgação dos dados obtidos, não só para contribuir para maior valorização económica 

ao fruto de modo geral, como pelo potencial fitoquímico na incorporação de suplementos 

na dieta alimentar. 
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ANEXO I 

Ficha de prova 
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FICHA TÉCNICA DE ANÁLISE SENSORIAL 

ANÁLISE SENSORIAL DA BEBIDA FEITA A BASE DE SEMENTE 
TORRADA DE BAOBÁ 

 

SEXO F   M  
 

 

IDADE 

Até 20 anos  
21 a 30 anos  
31 a 40 anos  
41 a 50 anos  
Mais de 50 anos  

 

Numa escala de 1 (desgosto muito) a 7 (gosto muito), o que acha do produto? 

Amostra Aspeto Cor Sabor Aroma Avaliação 
global 

30 mits      
55 mits      
80 mits       
105 mits      

  

Conhece o baobá? 

Sim           Não 

 

Se o produto estivesse no mercado compraria? 

Sim                                                            Não 

 

 

  

  


