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RESUMO 

O acarajé é um ícone cultural e turístico da cidade de Salvador, patrimônio 
imaterial do Brasil, elaborado com feijão caupi (Vigna unguiculata L. Walp), quebrado, 
macerado e descorticado, cuja massa após adição de cebola ralada e sal, é batida e frita 
no óleo de palma bruto ou azeite de dendê bruto (ADB; Elaeis guineensis). Objetivos: 
determinar os fatores antinutricionais presentes na massa crua e em acarajés. Para 
obtenção das amostras, realizou-se experimento de fritura de acarajés, durante 25 h, em 
5 dias consecutivos, 5h/dia, coletando-se amostras de massa crua e acarajés nos tempos 
5, 10, 15, 20, 25 h. Os fatores analisados foram: ácido fitico (IP3, IP4, IP5, IP6; µmol/g), 
taninos (mg eq.CE/g), polifenóis (mg/g), inibidores de tripsina (TIU/mg) e 
Hemaglutinina (TU/kg). Aplicaram-se análises estatísticas descritivas e correlação de 
Sperman´s. O teor médio de IP5, IP6, taninos, polifenóis, inibidores de tripsina e 
hemaglutininas nas massas cruas e acarajés foram de 11,27 ± 0,17 e 9,9 ± 0,14 µmol/g; 
2,92 ± 0,03  e 3,75 ± 0,11 µmol; 1,73 ± 0,16 e 1,68 ± 0,02  mg eq.CE/g; 6,35 ± 0,03 e 
6,27 ± 0,03 mg/g; 3,19 ± 0,03 e 0,0 TIU/mg e 0,50 ± 0,00 e 0,0 TU/kg, respectivamente. 
Não foram detectados IP3 e IP4 na massa crua e acarajés. Verificou-se correlação 
inversa de IP5 e direta da hemaglutinina, em relação a todos os demais parâmetros. 
Conclui-se que o processo de fritura por imersão de acarajés, ocasiona a conversão de 
IP6 em IP5, e eliminação do inibidor de tripsina e hemaglutinina, contribuindo para 
elevação do valor nutricional deste alimento.  
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