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RESUMO 

 

Alguns indivíduos precisam substituir a sacarose por adoçantes não calóricos, deste modo 

procuram por produtos que sejam dotados de gosto e características próximas às da sacarose. 

Esta é uma tendência que vem sendo observada a nível mundial no setor de bebidas não 

alcoólicas. Com isso, a proposta das indústrias de sucos prontos de baixa caloria (light) é 

desenvolver produtos mais saudáveis, sem comprometer o sabor. As frutas consistem em 

fonte nutricional de vitaminas, minerais e carboidratos solúveis, sendo que algumas possuem 

teor mais elevado de um ou de outro nutriente. Caracterizadas com essa riqueza de nutrientes 

destaca-se três importantes polpas de frutas cultivadas no Nordeste, no caso: caju, cajá e 

goiaba. Considerando-se a crescente procura por bebidas de sabor diferenciado e a expansão 

do segmento de produtos com valores calóricos reduzidos, este trabalho teve como objetivo 

desenvolver bebidas de goiaba, caju e cajá adoçadas com diferentes edulcorantes, através da 

metodologia de superfície de resposta, avaliando a aceitação sensorial através de mapa de 

preferência interno, teste de médias e frequências de notas, além de caracterizar o 

comportamento químico e físico-químico das mesmas. As formulações escolhidas para o 

estudo foram 17,5% de polpa e 11% de açúcar para a goiaba, 20% de polpa e 10% de açúcar 

para caju e 25% de polpa e 10% de açúcar para cajá, sendo a primeira denominada de bebida 

de goiaba e as outras duas formulações denominadas néctares. Para os parâmetros químicos e 

físico-químicos, os néctares de caju adoçados com sacarose e diferentes edulcorantes 

apresentaram pouca variação, exceto para os sólidos solúveis que foi de 11,82 °Brix para o 

adoçado com sacarose e 0,52 ºBrix para o adoçado com estévia e açúcares totais, onde o 

néctar adoçado com sacarose apresentou valores superiores aos demais. Já os néctares de cajá 

adoçados com sacarose e diferentes edulcorantes apresentaram diferença significativa para os 

parâmetros de pH, sólidos solúveis, açúcar total, L*, a*, b*, C*, h, flavonóides amarelos, 

antocianinas totais, carotenóides totais e polifenóis totais. O edulcorante, cujas características 

sensoriais mais se aproximaram às da sacarose, na bebida de goiaba foi o aspartame, no néctar 

de caju foi o aspartame, seguido pelo ciclamato/sacarina e no néctar de cajá foi o aspartame, 

seguido pela sucralose, enquanto as adoçadas com a estévia apresentaram valores mais baixos 

na avaliação sensorial. A utilização do MPI (Mapa de Preferência Interno) confirmou os 

resultados obtidos através de frequência de notas e teste de médias. 

Palavras-chave: Edulcorantes. Sacarose. Bebida de baixa caloria. Mapa de preferência 

interno.



ABSTRACT 

 

Some individuals need to replace the non-caloric sweetener for sucrose thus looking for 

products which are endowed with taste and characteristics close to those of sucrose. This is a 

trend that has been observed at the world level in the non-alcoholic beverage industry, based 

on this the proposal of ready to drink light juice industries is to develop healthier products 

without compromising taste. The fruits consist of nutritional source of vitamins, minerals and 

soluble carbohydrates, and some have higher content of a nutrient or another, highlighting 

three important fruit pulp to the Northeast, cashew apple, guava and caja . Considering the 

growing demand for beverage tasting and expansion of differentiated products segment with 

reduced caloric values, this study aimed to develop cashew apple, guava cajá beverages and 

sweetened with different sweetener, through surface response methodology, assessing sensory 

acceptance by internal preference mapping, test medium and frequency of notes, and to 

characterize their chemical and physicochemical behavior. The formulations chosen for the 

study were 17,5% guava pulp and 11% sugar, 20% cashew apple pulp and 10% sugar and to 

25% caja and 10% sugar, the first being called as guava beverage and the other two 

formulations called nectars. For the chemical and physico-chemical, analysis cashew nectars 

sweetened with sucrose and different sweeteners showed little variation, except for soluble 

solids which was 11.82 °Brix for sweetened with sucrose and 0.52 ºBrix for sweetened with 

stevia and total sugars, which sweetened with sucrose showed higher values than the other. 

Cajá nectars sweetened with sucrose and different sweeteners presented significant difference 

in the parameters of pH, soluble solids, total sugar, L *, a *, b *, C *, h, yellow flavonoids, 

anthocyanins, carotenoids and polyphenols total. The sweetener, which sensory characteristics 

were closest to those of sucrose in the guava beverage was aspartame, for the cashew apple 

nectar was aspartame, followed by cyclamate/saccharin and in the caja nectar was aspartame, 

followed by the sucralose sweetened while with stevia had lower sensory evaluation. The use 

of IPM (internal preference mapping) confirmed the results obtained using the response rank 

frequency and average test. 

 

Keywords: Sweeteners. Sucrose. Drink low-calorie. Internal preference map. 
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1 INTRODUÇÃO 

Existe uma preocupação constante acerca de hábitos alimentares, tais como a in 

gestão de excesso de gordura, de açúcar, de sal, etc., estando os consumidores cada vez mais 

conscientizados desses riscos. Desta forma surgiram há algumas décadas os alimentos “diet”, 

onde inicialmente foram direcionados a diabéticos, pois não continham açúcar em sua 

composição. De maneira semelhante, a fim de evitar problemas de saúde no futuro, e auxiliar 

no tratamento de doenças vieram os alimentos com calorias reduzidas, ou seja, os alimentos 

“light”. 

A importância no consumo diário de frutas em nossa alimentação é devido à 

grande quantidade de nutrientes (vitaminas e minerais), além das substâncias bioativas, que 

atuam na manutenção da saúde e na prevenção de doenças. A Organização Mundial da Saúde 

recomenda uma ingestão mínima de 400 gramas de vegetais por dia, entre frutas e hortaliças, 

para que haja a prevenção de doenças crônicas. 

Embora o Brasil seja um produtor mundial de frutas e hortaliças, com grandes 

variedades nas diferentes regiões, o brasileiro ainda não é um potente consumidor destes 

alimentos, preferindo outros alimentos, tais como biscoitos, salgadinhos e refrigerantes com 

inferior valor nutricional, resultando em um aumento da obesidade e doenças crônicas na 

população. 

Assim sendo, existe uma tendência para que haja um controle no consumo dos 

alimentos calóricos e, neste caso, os edulcorantes podem ter um importante papel. Eles podem 

ser usados na obtenção de produtos de baixa caloria ou, em alguns casos, alimentos livres de 

calorias. Esta é uma tendência que vem sendo observada a nível mundial no setor de bebidas 

não alcoólicas. 

Os edulcorantes, também muito conhecidos por adoçantes, são produtos químicos 

de origem sintética ou natural, que possuem propriedade de adoçar um alimento em 

substituição ou em adição ao açúcar naturalmente presente ou adicionado a este alimento. 

Vários edulcorantes são permitidos para uso em alimentos e bebidas dietéticas no Brasil, 

dentre eles os cinco mais utilizados pela população, são: sucralose, aspartame, 

ciclamato/sacarina, acessulfame K e a estévia. 

Para a escolha dos frutos utilizados para este estudo, observa-se além do elevado 

valor nutricional, o inigualável sabor de três polpas de frutas importantes para o Nordeste 

brasileiro, cajá, caju e goiaba. 
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Os métodos estatísticos multivariados são utilizados com a finalidade de redução 

do número de atributos (variáveis) usados na visualização dos dados, geração e classificação 

de agrupamentos homogêneos resultando em diminuição de custos e tempo. Esses métodos 

geram novas variáveis compondo as variáveis originais. Utilizou-se neste trabalho a 

Metodologia de Superfície de Resposta para a otimização dos resultados e escolha da melhor 

formulação para a bebida de cajá e caju. O Mapa de Preferência Interno através da Análise 

dos Componentes Principais foi utilizado para avaliar a aceitação sensorial das bebidas de 

cajá, caju e goiaba. 

Dessa forma, considerando-se a eficiência dos métodos estatísticos multivariados, 

este trabalho teve como objetivo, definir as composições percentuais de polpa e açúcar para as 

bebidas de caju e cajá através da Metodologia de Superfície de Resposta, avaliar o 

comportamento químico e físico-químico, além de avaliar a aceitação sensorial das bebidas 

goiaba, caju e cajá adoçadas com sacarose e diferentes edulcorantes analisando os dados 

através de Mapa de Preferência Interno, histograma de frequência e teste de média. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Importância nutricional de frutas e hortaliças 

 

O aumento no consumo de frutas, legumes e hortaliças tem sido associado com a 

diminuição do risco da contração de várias doenças (AGUDO et al., 2007), bem como a 

redução da ocorrência de doenças crônicas, como as doenças cardiovasculares (USDA, 2010; 

DAUCHET et al., 2006; DAUCHET; AMOUYEL; DALLONGEVILLE, 2009; GHAYUR; 

JANSSEN, 2010; ENGELFRIET et al., 2010; STANNER, 2009; NIKOLIC; NIKOLIC; 

PETROVIC, 2008), alguns tipos de câncer (KEY et al., 2002; PARKIN; OLSEN; SASIENI, 

2009), diabetes e obesidade (ROLLS; ELLO-MARTIN; TOHILL, 2004; BAZZANO et al., 

2008; RIMM, 2002), além de proteger também contra doenças neurodegenerativas, como a 

doença de Alzheimer (HEO et al., 2008). 

As frutas, legumes e hortaliças são importantes na composição de uma 

alimentação saudável, pois são fontes de micronutrientes, fibras e de outros componentes com 

propriedades funcionais (VAN DUYN; PIVONKA, 2000). Esses alimentos possuem baixa 

densidade energética, isto é, pequenas quantidades de calorias em relação ao volume do 

alimento consumido, o que favorece a manutenção saudável do peso corporal (ROLLS; 

ELLO-MARTIN; TOHILL; 2004). 

De acordo com Neutzling et al. (2009) são necessárias medidas ou políticas 

públicas para estimular uma alimentação saudável, visto que a frequência no consumo de 

frutas, legumes e hortaliças estão aquém das recomendações diárias atuais do Ministério da 

Saúde. No Brasil a recomendação diária é de três porções de frutas e três porções de legumes 

e verduras em seu Guia Alimentar para a população brasileira do Ministério da Saúde, 

enfatizando a importância de variar o consumo desses alimentos nas refeições ao longo da 

semana (BRASIL, 2005). 

A produção de frutas tropicais tem aumentado significativamente nos mercados 

nacional e internacional devido às suas propriedades sensoriais atraentes e um crescente 

reconhecimento de seus valores nutricionais e terapêuticos (BICAS et al., 2011). A produção 

mundial das principais frutas tropicais atingiram 62 milhões de toneladas em 2010, um 

aumento de 15 milhões de toneladas a partir de 1998 (FAO, 2012). Há um aumento na 

disponibilidade das bebidas de frutas tropicais, ricas em nutrientes e essas bebidas estão 

ganhando popularidade devido ao desejo dos consumidores para uma alimentação saudável. 

Além disso, existe cada vez mais o foco da indústria para a produção de bebidas com 
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características nutricionais relevantes, de modo a diferenciar seus produtos dos seus 

concorrentes (SABBE et al., 2009). 

Os principais benefícios do aumento da ingestão de frutas e hortaliças estão 

associados aos seus constituintes, tais como, vitaminas, minerais e fibras, que além de 

desempenharem funções básicas no organismo, oferecem efeito de proteção celular através de 

seus compostos bioativos (SÁNCHEZ-MORENO et al., 2003; CARRATU; SANZINI, 2005). 

O estudo desses compostos bioativos em alimentos inspirou o conceito de 

alimentos funcionais. O termo alimento funcional originou-se no Japão em 1980, quando foi 

utilizado pela indústria para descrever alimentos fortificados com ingredientes específicos, 

inferindo-lhes certos benefícios à saúde. Compostos bioativos são constituintes 

extranutricionais e ocorrem tipicamente em pequenas quantidades nos alimentos. O interesse 

neles cresce a cada ano. Estudos epidemiológicos que abordam principalmente uma dieta rica 

em alimentos de origem vegetal apresentam resultados interessantes, sugerindo que esses 

alimentos são capazes de exercer influência na redução do risco do desenvolvimento de 

doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, cânceres, distúrbios metabólicos, doenças 

neurodegenerativas e enfermidades inflamatórias (CARRATU; SANZINI, 2005). 

Essas substâncias exercem várias ações do ponto de vista biológico, como 

atividade antioxidante, modulação de enzimas de destoxificação, estimulação do sistema 

imune, redução da agregação plaquetária, modulação do metabolismo hormonal, redução da 

pressão sanguínea, e atividade antibacteriana e antiviral (CARRATU; SANZINI, 2005). 

A caracterização física e química das frutas e a quantificação de componentes 

bioativos são importantes para o conhecimento do valor nutricional, e do ponto de vista 

comercial, para agregar valor e qualidade ao produto final. Dentre os compostos com 

propriedades funcionais em alimentos, substâncias com atividade antioxidante têm recebido 

grande atenção, pois auxiliam na proteção do organismo humano contra o estresse oxidativo, 

evitando e prevenindo uma série de distúrbios crônico-degenerativos (YAHIA, 2010). Além 

disso, os radicais livres reagem com DNA, RNA, proteínas e outras substâncias oxidáveis, 

promovendo danos que podem contribuir para o envelhecimento e a instalação de doenças 

degenerativas, como câncer, aterosclerose, artrite reumática, entre outras (LACHMAN et al.; 

2010, MELO et al., 2006). 

Nos últimos anos um grande interesse no estudo de antioxidantes tem ocorrido 

devido, principalmente, às descobertas sobre o efeito dos radicais livres no organismo. Os 

radicais livres são moléculas orgânicas ou inorgânicas e átomos, que contêm um ou mais 

elétrons não empareados, instáveis e muito reativos, que causam danos às células e patologias 
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relacionadas como artrite, catarata, câncer, diabete, disfunção cerebral, aterosclerose, doenças 

cardíacas e neurodegenerativas, dentre outras (SOUSA et al., 2007; KUMARAN; 

KARUNAKARAN, 2006; GULÇIN et al., 2009; PRAKASH et al., 2007). Dentre os 

antioxidantes mais conhecidos estão às vitaminas, principalmente C e E, os carotenóides e os 

compostos fenólicos (GULÇIN et al., 2010; HARPUT et al., 2011; PENNINGTON; FISHER, 

2009). 

A vitamina C é uma das mais importantes vitaminas para a nutrição humana, a 

qual é fornecida pelas frutas e hortaliças, e tem o ácido L-ascórbico como sua principal forma 

biologicamente ativa (HERNÁNDEZ; LOBO; GONZÁLEZ, 2006). O ácido ascórbico é 

largamente distribuído nas células vegetais onde exerce muitas funções cruciais no 

crescimento e metabolismo, estando envolvido no ciclo celular e em outros mecanismos do 

crescimento e divisão da célula, além de atuar como cofator para vias enzimáticas e químicas. 

Enquanto no organismo humano essa vitamina participa na formação do tecido conjuntivo 

(produção e manutenção do colágeno), no transporte de íons, na cicatrização, na resistência a 

infecções, na formação dos dentes e ossos, na absorção do ferro, prevenção do escorbuto e 

remoção de proteínas deformadas (BARATA-SOARES et al., 2004; BERGER, 2009; 

FRANSSON; MANI, 2007; GOMEZ; LAJOLO, 2008; MAIA et al., 2007). 

O ácido ascórbico por ser um potente antioxidante, apresenta elevada capacidade 

para eliminar diferentes espécies reativas do oxigênio, além de reagir com os radicais peroxila 

em fase aquosa, tendo a sua atividade antioxidante devido a sua facilidade de doar elétrons, o 

que o torna um agente redutor muito eficaz nos sistemas biológicos (HERNÁNDEZ; LOBO; 

GONZÁLEZ, 2006; KAUR; KAPOOR, 2001; CRUZAT et al., 2007; CEMELI; 

BAUMGARTNER; ANDERSON, 2009). Desse modo, atua também ajudando a impedir a 

oxidação de lipoproteínas de baixa densidade (LDL), evento principal de início da 

aterosclerose (CEMELI; BAUMGARTNER; ANDERSON, 2009). 

De acordo com pesquisas recentes, os compostos fenólicos têm merecido grande 

destaque devido a suas múltiplas funções no organismo, os quais não estão relacionados 

somente a sua atividade antioxidante direta, mas também a habilidade destas substâncias de se 

ligarem a proteínas. Isto inclui se ligarem a receptores celulares e transportadores de 

membrana e sendo capazes de influenciar a expressão gênica, sinalização e adesão celular 

(KROOW; WILLIAMSON, 2005). 

Nos últimos anos houve progresso significativo em relação ao conhecimento do 

possível papel destas substâncias na promoção da saúde em humanos e de seus possíveis 

mecanismos de ação na prevenção de doenças. Os estudos de intervenção humana e de 
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biodisponibilidade têm estabelecido esta classe de fitoquímicos como substâncias de grande 

importância no cenário da Nutrição. Considerando a grande contribuição das pesquisas 

recentes para a elucidação dos efeitos dos compostos fenólicos em organismo humano, 

Mennen et al. (2005) e Giada; Mancini-Filho (2006) sugerem que num futuro próximo possa 

ser determinado o valor adequado de Ingestão Dietética Recomendada capaz de proporcionar 

efeitos benéficos à saúde humana para esta classe de fitoquímicos. 

Os carotenóides, pigmentos de cor amarelo-alaranjado-vermelho encontrados em 

várias frutas e hortaliças, são os principais precursores da vitamina A e atuam na prevenção 

de vários problemas de saúde associados a processos de oxidação que podem obstruir artérias, 

transformar células saudáveis em cancerosas, afetar o sistema nervoso e causar o 

envelhecimento precoce (CARVALHO et al., 2006a; VERONEZI; JORGE, 2011). 

Diante disto pode-se comprovar a importância da incorporação de frutas e 

hortaliças na dieta, contribuindo efetivamente para a promoção da melhoria das condições de 

vida da população por meio do fornecimento de nutrientes, vitaminas e outros compostos 

essenciais à alimentação e à saúde. 

 

2.2 Goiaba 

A goiaba é o fruto da goiabeira, árvore da espécie Psidium guajava L., da família 

Myrtaceae (MOURA NETO et al., 2008). O Brasil apresenta imensas áreas de clima e solo 

favoráveis à produção comercial da goiabeira, sendo esse aspecto importante, não apenas pelo 

valor nutritivo da fruta, mais também pela perspectiva que representa no incremento da 

produção agrícola, na ampliação da atividade industrial e no potencial de exportação 

(ROZANE; OLIVEIRA; LÍRIO, 2003). 

O Brasil é um dos maiores produtores de goiaba no mundo, com volume de 

produção de 316 mil toneladas e área plantada de aproximadamente 15 mil ha, sendo o Estado 

de São Paulo o maior produtor, com 4,2 mil ha (WATANABE, 2009), tendo as goiabas de 

polpa vermelha (“paluma, rica, pedro sato e sassaoka”) como as mais produzidas tanto para 

industrialização de sucos, polpas, doces e para o seu consumo in natura (MOURA NETO et 

al., 2008; GOUVEIA et al., 2003), por apresentarem boas características como alta 

capacidade produtiva e alto teor de sólidos solúveis (RAMOS et al., 2011). 

A goiaba é um fruto com importantes características nutricionais, possuindo baixo 

teor de carboidratos, gorduras e proteínas, e um alto teor de vitamina C (mais de 100 mg/100 

g de fruto), e fibras (2,8 - 5,5 g/100 g de fruto) (GUTIÉRREZ; MITCHELL; SOLIS, 2008; 

LEITE et al., 2006). Por ser a goiaba considerada uma boa fonte de fibra, é bastante 
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conhecida, e vários trabalhos sobre as fibras têm sido realizados nos últimos tempos e vêm 

constatando seus inúmeros benefícios para a saúde, tanto no tratamento como na prevenção de 

doenças como diabetes, hiperlipidemias, obesidade, constipação e câncer de cólon 

(AUGUSTO; BORDIN, 2009; COPPINI et al., 2004; HOWARTH; SALTZMAN; 

ROBERTS, 2001; COPPINI; 2000). 

Lima; Sabaa-Srur (1999) utilizaram o doce cremoso de goiaba com 1,89% de 

goma guar, como fonte de fibra solúvel, em indivíduos sadios e diabéticos. Os resultados do 

Teste Oral de Tolerância à Glicose (TOTG) mostraram que houve uma redução significativa 

na glicose plasmática nos indivíduos diabéticos. O doce cremoso de goiaba por conter 2,89% 

de fibra solúvel, apresentar baixo valor calórico, ser pronto para o consumo, pode servir como 

opção para indivíduos sadios e diabéticos. 

Além de suas propriedades nutricionais, também é muito apreciada, devido à suas 

propriedades sensorias de cor, sabor e aroma (STEINHAUS et al., 2008; GONZÁLEZ et al., 

2011). 

 

2.3 Caju 

 

O cajueiro é uma árvore pertencente à família da Anacardiaceae, nativo da 

América Tropical, de origem brasileira, popularmente conhecida e especialmente encontrado 

nas regiões Norte e Nordeste do Brasil (ZEPKA et al., 2009). É cultivado em diversos países, 

destacando-se pela produção na Índia, Brasil, Moçambique e Tanzânia (PERTINARI; 

TARSITANO, 2002). 

O caju é composto da castanha, que é o verdadeiro fruto e do pedúnculo, que é o 

falso fruto ou também conhecido por pseudofruto. 

É sem dúvida um dos frutos mais consumidos no Nordeste brasileiro, possuindo 

uma grande importância econômica e social para esta região, apresentando em 2010 uma 

produção anual de 101.478 toneladas, sendo que os Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do 

Norte participaram com 80% dessa produção (IBGE, 2010). 

A agroindústria do caju tem um papel importante na economia do Nordeste 

Brasileiro com uma estimativa oficial para a castanha de caju em 2011 de cerca de 298 mil de 

toneladas (IBGE, 2012), o que corresponde a mais de 2,6 milhões de toneladas de caju. No 

entanto, apenas 18% do pedúnculo total é consumido in natura ou processados 

industrialmente para a produção de diferentes produtos, tais como polpa, suco, néctares e 

doces. O pedúnculo possui uma pele muito frágil, o que o torna sensível a danos mecânicos 
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durante seu transporte, sendo um fruto muito perecível, estima-se 80% de sua produção é 

desperdiçada, sendo grande a perda (QUEIROZ et al., 2011). 

O pedúnculo do caju apresenta alto conteúdo de vitamina C. Na literatura pode ser 

encontrado uma variação em seu conteúdo sendo relatados valores de 112,1 mg/100g de polpa 

(BRANDÃO et al., 2003), 253,28 mg/100g de polpa (FIGUEIREDO et al., 2007), 156-387 

mg/100g de polpa (AGUIAR et al., 2000), 200 mg/100g de polpa (SANTOS et al., 2007) e 

142,21-270,04 mg/100g de polpa (ABREU, 2007), valores considerados altos quando 

comparados à dose recomendada para ingestão diária, que é de 45 mg/dia. Segundo Paiva et 

al. (2000), o pedúnculo possui de três a cinco vezes mais vitamina C do que a laranja, além de 

vitaminas do complexo B, tais como tiamina e riboflavina (ARAÚJO; MUFARREJ; 

BORGES, 2004). 

Nos últimos anos, com a descoberta da importância dos compostos fenólicos 

como substâncias antioxidantes e com possíveis propriedades funcionais na prevenção de 

doenças, o suco de caju tem despertado um forte interesse de diferentes grupos de pesquisa ao 

redor do mundo (VENTURINI FILHO, 2010). 

A capacidade antioxidante do suco de caju foi recentemente estudada por 

diferentes autores, sendo considerado uma boa fonte de compostos antioxidantes (ABREU et 

al., 2009; RUFINO et al., 2010; BRITO et al., 2007), além de conter açúcares redutores 

(glucose e frutose), sais minerais e alguns aminoácidos (RABELO; FONTES; RODRIGUES, 

2009). Outros componentes importantes presentes no pedúnculo de caju são os compostos 

fenólicos, que estão entre os antioxidantes mais ativos e mais frequentemente presentes em 

vegetais, variando no pedúnculo de caju de 99,53 a 236,97 mg de ácido gálico/100g (ABREU, 

2007). 

O caju é considerado uma importante fonte nutricional e medicinal devido aos 

compostos químicos presentes, apresentando diversas propriedades funcionais, como atuar na 

prevenção do câncer (KUBO et al., 1993), na ação da Helicobacter pilory causadora da 

gastrite aguda (KUBO et al., 1999) e possuir propriedades antimicrobianas (KOZUBEK et 

al., 2001; PINHEIRO, 2009; PEREIRA et al.,  2010), dentre outras. O suco de caju e o suco 

clarificado (cajuína) também possuem excelentes propriedades antioxidantes e 

antimutagênicas (COSTA et al., 2000; MELO-CAVALCANTE et al., 2005; TREVISAN et 

al., 2006; KAMATH; RAJINI, 2007; KUBO et al., 2006; BARRETO et al., 2007). 

O pedúnculo do caju possui um amplo potencial de aproveitamento industrial, 

podendo ser consumido como fruta fresca na sua forma in natura, ou através de seus diversos 

produtos oriundos de sua fração líquida, tais como suco integral, suco clarificado, 
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concentrado, néctares, refrigerantes; e de sua fração sólida os doces, compotas, dentre outros 

(PAIVA et al., 2000). Além de sua importância econômica e nutricional são bastante 

apreciados suas propriedades sensoriais de cor, sabor e aroma (SILVA et al., 2008; 

SUCUPIRA, 2012; GALVÃO, 2006). 

 

2.4 Cajá 

 

A espécie Spondias lutea L. apresenta como centro de origem a América Tropical 

e se encontra amplamente distribuída no Brasil (PINTO; SOUZA; CARVALHO, 2004). No 

Nordeste, seus frutos têm participação crescente no agronegócio da região, principalmente 

pela comercialização para consumo como fruta fresca e processamento de polpa como 

matéria-prima no preparo de sucos, picolés, sorvetes, néctares e geléias (SOARES et al., 

2006; RITZINGER et al., 2006). 

A cajazeira é uma árvore frutífera que se encontra dispersa nas regiões tropicais 

da América, África e Ásia. No Brasil, é encontrada principalmente nos Estados do Norte e 

Nordeste, mas também se encontra disseminada em menor escala em quase todos os 

quadrantes do país (SACRAMENTO; SOUZA, 2000; BOSCO et al., 2000). Vale ressaltar 

que, especialmente no Nordeste brasileiro, estas espécies têm considerável importância social 

e econômica, pois seus frutos e produtos são amplamente comercializados nos mercados, 

supermercados e restaurantes da região (MOREIRA, 2011). 

No Brasil, os frutos da cajazeira recebem diferentes denominações, de acordo com 

a região de origem. Na Amazônia, é vulgarmente conhecido como taperebá; no sudeste do 

Brasil como cajá-mirim, cajá-pequeno e na maioria dos Estados do Nordeste, onde ocorre 

espontaneamente em condições silvestres competindo com outras espécies vegetais, ou em 

quintais e sítios e, até mesmo, na proteção e sombreamento do cacaueiro, é simplesmente 

conhecido por cajá (BOSCO et al., 2000). 

O cajá é uma drupa que apresenta de 3 a 4 cm de comprimento, ovóide ou 

oblongo, achatado na base e de cor variando do amarelo ao alaranjado (MOREIRA et al., 

2002). 

A produção, o comércio e o consumo de frutos tropicais exóticos têm aumentado 

significativamente nos mercados nacionais e internacionais devido às suas propriedades 

sensoriais atraentes e um reconhecimento crescente de seus valores nutricionais e terapêuticos 

(BICAS et al., 2011), estando o cajá inserido nesse grupo. 
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Quanto às propriedades nutritivas do cajá, em 100 gramas de polpa do fruto 

encontra-se em maior quantidade vitamina B1 (50 µg) e B2 (40 µg), vitamina A (64 µg), C 

(35,90 mg) e niacina (0,5 mg). Quanto aos minerais, a polpa de cajá apresenta valores de 

28,60 a 56 mg para cálcio, 26,21 a 67 mg para fósforo, 0,30 a 2,20 mg para ferro e 226,53 mg 

para potássio (BORA et al., 1991; FRANCO, 1992; ALBINO et al., 1999; MOREIRA et al.; 

2002). 

Na polpa do fruto, encontra-se elevado teor de carotenóides: α-caroteno (0,61 a 

2,55 µg/g), β-caroteno (1,53 a 2,7 µg/g), zeinoxantina (4,62 a 4,85 µg/g), β-criptoxantina 

(5,25 a 10,75 µg/g) e luteína (2,88 a 7,24 µg/g). O 9-cis-β-caroteno e 13-cis-β-caroteno 

também são encontrados, porém em concentrações menores (0,26 a 0,81 µg/g) (HAMANO; 

MERCADANTE, 2000). 

O cajá também é um fruto rico em taninos. Segundo Bora et al. (1991), na polpa 

do fruto, em média são encontrados 420 mg/100g de taninos. Esse valor é bem superior aos 

encontrados em outras frutas tropicais, como por exemplo, mamão (19,10 mg/100g), banana 

(55 mg/100g) e sapoti (34,5 mg/100g). 

Moreira (2011) ao determinar os compostos bioativos do fruto, recomenda a 

inserção de cajá em nossa dieta, devido a sua ação antioxidante decorrente principalmente dos 

polifenóis presentes, proporcionando efeitos benéficos ao organismo. 

Pesquisas científicas confirmam as ações terapêuticas do cajá como um 

antifúngico e antiviral naturais, além de apresentar atividade anti-inflamatória e ação protetora 

sobre a mucosa da pele (NATURAL WORLD, 2010). Corthout et al. (1991) isolaram dois 

taninos elágicos que demonstraram ação contra o vírus da Herpes (tipo 1) e o vírus Coxsackie 

e no ano seguinte, Corthout et al. (1992) isolaram ésteres caféicos do cajá e comprovaram sua 

eficácia também como agente antiviral contra os mesmos vírus acima citados. 

As peculiaridades dos atributos sensoriais destes frutos, relacionados ao aroma e 

sabor, os fazem bastante apreciados, tanto para o consumo in natura, como também, na forma 

de polpas, sucos, doces, picolés e sorvetes (DIAS; SCHAWAN; LIMA, 2003; MOREIRA, 

2011; MOURA; PINTO; FIGUEIREDO, 2011), sendo atualmente a polpa de cajá uma das 

mais apreciadas em nível nacional. 

 

2.5 Sacarose e Edulcorantes 

 

Atualmente tem sido observado um aumento na preocupação na relação entre 

dieta e saúde, estimulando o consumo de alimentos saudáveis, nutritivos e funcionais e ainda 
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de baixo valor calórico, que tenham nutrientes com potencial protetor de saúde. Esses 

alimentos além de satisfazer requerimentos nutricionais e sensoriais básicos desempenham 

efeitos fisiológicos benéficos que diminuiriam o risco de doenças crônicas cardiovasculares, 

cancerígenas ou outras. 

A epidemia global de obesidade infantil e adulto é um dos mais complexos 

problemas de saúde pública (PI-SUNYER, 2009; DIXON, 2010). O aumento da prevalência 

de sobrepeso e obesidade em idades cada vez mais precoces tem despertado a preocupação de 

pesquisadores e profissionais da área de saúde, em razão dos danos e agravos causados à 

saúde provocados pelo excesso de peso, tais como hipertensão arterial, cardiopatias, diabetes, 

hiperlipidemias, dentre outras (JOHNSON et al., 2009; LEE, 2009), sendo um dos principais 

motivos para tal acontecimento uma alimentação inadequada, caracterizada pelo consumo 

excessivo de açúcares simples e gorduras, associada à ingestão insuficiente de frutas e 

hortaliças (TORAL; SLATER; SILVA, 2007). 

Estudo conduzido nos Estados Unidos por Liebman et al. (2003), revelou 

associação positiva entre sobrepeso/obesidade e o consumo de bebidas com adição de açúcar, 

consumo de grandes porções de alimentos, refeições realizadas concomitantemente com outra 

atividade, e tempo despendido assistindo televisão. Em contrapartida, o aumento do consumo 

de frutas e hortaliças tem apresentado associação negativa com o ganho de peso (FRENCH; 

JEFFERY; MURRAY, 1999). Atenção especial também deve ser atribuída ao aumento do 

consumo, de bebidas adicionadas de açúcar, como refrigerantes (FRENCH; LIN; GUTHRIE, 

2003). 

Devido a isso se observa cada vez mais a tendência crescente do consumo de 

produtos diet e light no mercado, devido, principalmente, à postura dos consumidores que 

estão mais conscientes da direta relação da boa alimentação e saúde (GOMES et al., 2007). 

Os edulcorantes são substâncias diferentes dos açúcares que conferem sabor doce 

aos alimentos. É utilizado em produtos destinados a consumidores que necessitam de restrição 

calórica em suas dietas, bem como para aqueles portadores de diabetes (IAL, 2008).  

Martini (2008) define edulcorantes como sendo substâncias com gosto 

extremamente doces, não necessariamente açúcares ou polióis, embora possam contê-los 

como parte de suas moléculas; não são necessariamente energéticos, com poder edulcorante 

muito superior ao da sacarose. 

Os edulcorantes são produtos comumente utilizados na alimentação de indivíduos 

diabéticos e obesos. São indicados em substituição ao açúcar comum, sacarose, com a 

finalidade de, respectivamente, evitar a ocorrência de picos hiperglicêmicos e reduzir o teor 
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calórico das preparações. Diferem quanto às suas propriedades químicas, poder adoçante e 

estabilidade na cocção e possuem finalidades e aplicações distintas (LOTTENBERG, 2008). 

Os edulcorantes podem ser classificados em naturais e sintéticos (MORESCHI, 1999). A 

Tabela 1 apresenta os edulcorantes permitidos pela Legislação Brasileira (BRASIL, 2008). 

 

Tabela 1 - Edulcorantes permitidos pela Legislação Brasileira. 

Naturais Artificiais 

Sorbitol Acessulfame K 
Manitol Aspartame 

Isomalte Ciclamato 

Esteviosídeo Sucralose 

Maltitol Neotame 

Lactitol Taumatina 

Xilitol  

Fonte: Shibao et al., 2009. 

 

De acordo com Vermunt et al. (2003), as substâncias edulcorantes são 

consideradas não calóricas pelo fato de não serem metabolizadas pelo organismo ou por 

serem utilizadas em quantidades tão pequenas, que o aporte calórico torna-se insignificante. 

Devido a estas características são consideradas indispensáveis aos regimes dietéticos, 

caracterizado pelo diabetes, ou a dietas de perda ou manutenção do peso corporal. 

O poder edulcorante é definido como o número de vezes que a substância é mais 

doce que a sacarose (CARDOSO; BATTOCHIO; CARDELLO, 2004), podendo variar de 

acordo com a natureza química e a concentração do composto e sendo ainda influenciada 

fatores como: tipo e concentração do edulcorante, meio de dispersão (solução aquosa, lipídica 

ou outros ingredientes alimentícios), efeitos sinérgicos, temperatura, pH e outras propriedades 

(WIET; BEYTS, 1992, CARDELLO; DAMÁSIO, 1997).  

Na Tabela 2 pode-se observar o poder de doçura com relação à sacarose, a 

Ingestão diária aceitável (IDA) e a estabilidade em faixas de pH de alguns edulcorantes.  

 

Tabela 2 - Poder de dulçor, Ingestão diária aceitável e estabilidade em pH de alguns edulcorantes. 

Edulcorantes Poder adoçante 

Ingestão diária aceitável 

(IDA) (mg/kg de peso 

corpóreo) 

Estável em pH 

Acessulfame K 130 – 200 15,00 < 9,0 

Aspartame 200 40,00 3,0 – 5,0 
Estévia 150 – 300 2,00 3,0 – 9,0 

Ciclamato 30 11,00 2,0 – 7,0 

Sacarina 300 – 500 5,00 2,0 – 7,0 

Sucralose 600 15,00 < 7,0 

Fonte: Shibao et al., 2009. 
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Há uma grande quantidade de compostos capazes de proporcionar o gosto doce. 

Entretanto, apenas alguns, entre naturais e sintéticos, são liberados para uso em alimentos, 

para se considerar uma substância como um bom edulcorante, esta deve ser solúvel em água, 

resistir aos processos de aquecimento (pasteurização, esterilização), ser estável entre pH 3,0 e 

7,0 e oferecer segurança e baixo custo, associados com um bom perfil de doçura, o mais 

próximo possível ao perfil da sacarose e praticamente livre de amargor e outros gostos 

(BOBBIO; BOBBIO, 2001). Além de uma boa interação com outros ingredientes presentes 

nos alimentos, não causando alterações significativas (MORI, 1992; NABORS, 2002). 

Aspartame, sacarina, ciclamato, sucralose, acessulfame K estão entre os 

edulcorantes de alta intensidade aprovados pela Food and Drug Administration, sendo que o 

aspartame largamente aplicado como substituto da sacarose com uso permitido para todos os 

tipos de alimentos e bebidas (BINNS, 2003; ADA REPORTS, 2004). Segundo Nabors (2002) 

não existe um edulcorante ideal. O edulcorante deveria ter características similares à sacarose, 

sem odor, cor, solubilidade e estabilidade, compatível com vários ingredientes e processos.  

Os edulcorantes reagem de forma diferente quando aquecidos. O aspartame perde 

algumas de suas características durante o aquecimento, mas algumas pesquisas demonstram 

que o aspartame pode ser adicionado antes do cozimento e o seu sabor não será afetado 

seriamente. Acessulfame K e sacarina são estáveis à fervura e podem passar pelo processo de 

cozimento (MORRIS, 2010). 

Vários edulcorantes são utilizados em alimentos e bebidas, entre os mais 

importantes temos a estévia, a mistura 2:1 de ciclamato e sacarina, o aspartame e a sucralose 

(CARDELLO; SILVA; DAMÁSIO, 1999). 

Os edulcorantes são seguros se utilizados na dose correta, de forma não 

exagerada. Como eles possuem um poder de doçura maior que o açúcar, pequena quantidade 

é o suficiente para dar sabor a alimentos e bebidas. O consumo dos edulcorantes deve 

respeitar uma dose máxima, ou seja, a IDA (Ingestão Diária Aceitável), que está relacionada 

com o limite de segurança. Esta medida é estabelecida pelo JECFA (Joint FAO/WHO Expert 

Committee on Food Additives). Os valores dos limites máximos de uso para alguns 

edulcorantes encontram-se na Tabela 3 a seguir.  
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Tabela 3 - Limites máximos para o uso de edulcorantes em alimentos. 

Edulcorante Alimento 
Limite máximo 

g/100g ou g/100mL 

Acessulfame de 

potássio 

Alimentos e bebidas para controle de peso, para dietas com 

ingestão controlada de açúcares, restrição de açúcares ou 

alimentos e bebidas com informação nutricional 

complementar 

0,035 

Alimentos e bebidas com reduzido teor de açúcares 0,026 

Goma de mascar 0,20 

Aspartame 

Alimentos e bebidas para controle de peso, para dietas com 

ingestão controlada de açúcares, restrição de açúcares ou 

alimentos e bebidas com informação nutricional 

complementar 

0,075 

Alimentos e bebidas com reduzido teor de açúcares 0,056 

Goma de mascar 0,4 

Ácido ciclâmico 

Alimentos e bebidas para controle de peso, para dietas com 

ingestão controlada de açúcares, restrição de açúcares ou 

alimentos e bebidas com informação nutricional 
complementar 

0,13 

Alimentos e bebidas com reduzido teor de açúcares 0,097 

Sacarina 

Alimentos e bebidas para controle de peso, para dietas com 

ingestão controlada de açúcares, restrição de açúcares ou 

alimentos e bebidas com informação nutricional 

complementar 

0,03 

Alimentos e bebidas com reduzido teor de açúcares 0,022 

Sucralose 

Alimentos para controle de peso, para dietas com ingestão 

controlada de açúcares, restrição de açúcares ou alimentos 

com informação nutricional complementar 

0,045 

Alimentos com reduzido teor de açúcares 0,033 

Bebidas para controle de peso, para dietas com ingestão 

controlada de açúcares, restrição de açúcares ou bebidas 

com informação nutricional complementar 

0,025 

Bebidas com reduzido teor de açúcares 0,019 

Goma de mascar 0,25 

Esteviosídeo 

Alimentos e bebidas para controle de peso, para dietas com 

ingestão controlada de açúcares, restrição de açúcares ou 

alimentos e bebidas com informação nutricional 

complementar 

0,06 

Alimentos e bebidas com reduzido teor de açúcares 0,045 

Fonte: Brasil (2008). 

 

De acordo com Porto (2010), a segurança do uso dos edulcorantes foi estabelecida 

através de estudos toxicológicos extensivos, com animais de laboratório, usando doses muito 

superiores às que as pessoas eventualmente consumiriam. No entanto, a ingestão de 

edulcorantes em quantidades acima da Ingestão diária recomendada (IDA) poderá provocar 

algumas reações adversas na saúde dos consumidores, pelo que se revela da maior 

importância para a segurança alimentar a sua ingestão. 
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2.5.1 Sacarose 

 

Derivado da cana de açúcar ou da beterraba, a sacarose (Figura 1) é sem dúvidas o 

carboidrato mais utilizado como adoçante de bebidas devido às suas características únicas de 

sabor. Possui várias funções tecnológicas importantes nos alimentos, tais como: espessante, 

conservante, realçador de sabor, dentre outras. 

 

Figura 1 - Estrutura química da sacarose. 

 

 

 

 

 

 

Uma característica da sacarose e de outros adoçantes tradicionais é sua capacidade 

de fornecer um rápido aporte energético e um grande número de calorias. Esta característica 

tem se tornado um risco para a sociedade devido ao sedentarismo e excesso de calorias 

presente nas dietas. Outro inconveniente da sacarose é o fato de ser considerada uma 

substância cariogênica (UMBELINO, 2005). Então, alternativas para substituição da sacarose 

por outros adoçantes tornaram-se uma imposição e, a pesquisa sobre edulcorantes passou a 

receber especial atenção. 

Várias substâncias surgiram para substituir a sacarose, mas poucas foram 

comprovadamente estabelecidas como seguras para o consumo humano, com bom poder 

edulcorante e estabilidade satisfatória (CARDOSO; BATTOCHIO; CARDELLO, 2004). 

 

2.5.2 Sacarina e ciclamato 

 

A sacarina foi descoberta acidentalmente por Remsen e Fahlberg, em 1879 

(CARLONI-FILHO et al., 2003), possui poder adoçante 300 a 500 vezes superior ao da 

sacarose e um sabor residual amargo (ASSUMPÇÃO et al., 2008). A estrutura química da 

sacarina está representada na Figura 2. 
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Figura 2 - Estrutura química da sacarina. 

 

 

Foi o primeiro edulcorante sintetizado e hoje é bastante conhecia por alguns 

fatores, tais como, ser uma alternativa barata; é estável a temperaturas elevadas e a uma ampla 

faixa de pH; tem alta solubilidade em água; não é higroscópica; e principalmente não é 

metabolizado pelo organismo, portanto não fornece calorias (ARAÚJO et al., 2009). Outras 

características ressaltadas por Nabors (2002) é sua versatilidade, pois possui alta estabilidade, 

facilidade de combinação com outros edulcorantes e por se incorporar facilmente às misturas 

líquidas ou secas, permite o seu emprego em muitos alimentos e bebidas. 

Apresenta sinergismo com o ciclamato de sódio e o aspartame. Em altas 

concentrações, tem gosto residual amargo e metálico e, por isso, é normalmente associado ao 

ciclamato. A mistura sacarina e ciclamato mascara o sabor residual da sacarina e eleva o 

poder adoçante do ciclamato; a mistura sacarina e aspartame melhora o sabor e a estabilidade 

da mistura (ARAÚJO et al., 2009). 

A combinação ciclamato/sacarina foi extensivamente utilizada no passado, sendo 

ainda empregada em determinados produtos, em função do sinergismo entre estes 

edulcorantes, já que o ciclamato também apresenta alguns aspectos sensoriais negativos, 

quando utilizado isoladamente. Outras opções de edulcorantes para uso combinado com a 

sacarina incluem o aspartame, a sucralose e o acessulfame-K, além de misturas ternárias de 

sacarina, aspartame e ciclamato (PEARSON, 2001). 

O ciclamato, sal do ácido N-ciclo-hexil-sulfâmico, é usado como adoçante 

artificial não calórico em diversos alimentos e bebidas, e na indústria farmacêutica. Possui 

poder edulcorante em média 30 vezes maior do que o da sacarose (ARRUDA; MARTINS; 

AZOUBEL, 2003). A Figura 3 apresenta a estrutura química do ciclamato. 
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Figura 3 - Estrutura química do ciclamato. 

 

 

Compatível com vários ingredientes presentes nos alimentos, tanto naturais 

quanto artificiais, estável a altas e baixas temperaturas, ampla faixa de pH, presença de luz e 

oxigênio. É recomendado para produtos de fruta por realçar o sabor de fruta (NABORS, 

2002).  

Nos países onde é permitido o uso de ciclamato, a associação da sacarina e 

ciclamato mascara o sabor residual da sacarina, ao mesmo tempo em que eleva o poder 

adoçante do ciclamato (FOOD INGREDIENTS BRASIL, 2010). No Brasil existem diversos 

adoçantes de mesa com esta composição, sendo que os mais vendidos possuem a proporção 

de duas partes de ciclamato para uma de sacarina. 

 

2.5.3 Aspartame 

 

O N-L-a-aspartil-L-fenilalanina-1-metil éster, mais conhecido como aspartame, 

possui um poder edulcorante cerca de 200 vezes maior que a sacarose a 10% (CARDELLO; 

SILVA; DAMÁSIO, 1999; HOMLER, 1988). O aspartame é um dos edulcorantes mais 

populares e é amplamente utilizado na indústria de bebidas (REIS, 2010).  

Seu aporte calórico é considerado desprezível, pois fornece apenas 0,4 kcal/g 

(NABORS, 2002; ARAÚJO; BARRAL; ARAÚJO, 2008). O consumo e a utilização do 

aspartame em produtos “diet” e “light” têm crescido devido ao fato de possuir características 

semelhantes às da sacarose (NABORS, 2002; RÉ, 1990). 

O aspartame possui maior estabilidade na faixa de pH de 3,0 a 5,0. Apresenta 

estabilidade ótima em pH 4,3, e seu ponto isoelétrico é 5,2, onde se encontra a maioria dos 

alimentos e bebidas, e em teor de umidade de 4,0 a 4,5% (WELLS, 1989). Pode sofrer 

hidrólise em certas condições de umidade, temperatura e pH, resultando em perda de doçura. 

Apesar de sofrer hidrólise com o aquecimento excessivo, é compatível com o tratamento 

térmico empregado em sucos e laticínios, processamentos assépticos e outros processos que 
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utilizem altas temperaturas, tais como UHT (“Ultra High Temperature”) e HTST (“High 

Temperature, Short Time”) (CARDOSO, 2007). 

Quimicamente, o aspartame é uma molécula composta por dois aminoácidos (L-

fenilalanina e L-aspártico), ligados por um éster de metila (metanol) (Figura 4). 

 

Figura 4 - Estrutura química do aspartame. 

 

 

Quando metabolizado, o aspartame é digerido como qualquer dipeptídeo. Após a 

ação das enzimas proteolíticas obtêm-se a fenilalanina, o ácido aspártico e uma pequena 

quantidade de metanol. Estes componentes são utilizados pelo organismo da mesma maneira 

que derivados de alimentos comuns, como leite, carne, frutas e vegetais (SCHOR; MAZZEI; 

SUDERA, 1993). 

Por conter fenilalanina é contra-indicado a portadores de fenilcetonúria, devendo 

estar especificado nas embalagens que contêm este edulcorante (FREITAS, 2005). 

De acordo com Butchko et al. (2002), a ingestão de produtos com aspartame não 

deveria acarretar problemas à saúde, uma vez que podemos encontrar em nossa alimentação 

normal quantidades muito superiores de seus metabólitos. Por exemplo, um copo de leite 

contém seis vezes mais fenilalanina e treze vezes mais ácido aspártico, já um copo de suco de 

tomate possui seis vezes mais metanol que um copo de uma bebida adoçada com aspartame. 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária se pronunciou em 2006 ao publicar 

um informe técnico sobre considerações do uso do edulcorante aspartame em alimentos, onde 

relata a existência da preocupação referente à sua toxidez do metanol como substância 

química isolada. No entanto, esse composto não se encontra presente apenas no aspartame, 

podendo ser encontrado em frutas cítricas, tomate e seus derivados, e quando ingerido, é 

metabolizado naturalmente pelo organismo. A quantidade de metanol liberada pela digestão 

do aspartame é muito pequena, e mesmo doses elevadas, equivalentes à ingestão diária 

aceitável para o aditivo, resulta no consumo de metanol 200 vezes inferior à dose considerada 

tóxica ao ser humano (BRASIL, 2006). 
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Araújo, Barral e Araújo (2008) concluíram em seu trabalho ao analisar as 

características de produtos contendo aspartame, que este adoçante artificial pode ser 

considerado seguro no seu uso diário, auxiliando no controle do peso corpóreo, do diabetes 

melilitus e da cárie dentária. 

O perfil de sabor do aspartame é descrito como limpo e doce, como o da sacarose, 

sem sabor residual amargo ou metálico normalmente associado a certos edulcorantes como 

acessulfame K, ciclamato e sacarina. A curva de tempo-intensidade do aspartame, comparada 

à da sacarose, é caracterizada por um desenvolvimento mais lento e persistente da sensação de 

dulçor (MONTIJANO; TOMÁS-BARBERÁN; BORREGO, 1998; BUTCHKO et al, 2002). 

O edulcorante apresenta também a propriedade de realçar e estender determinados sabores, 

especialmente os de frutas, como laranja, limão e toranja, sendo este efeito mais pronunciado 

no caso de sabores naturais do que sintéticos. Em contrapartida, alguns sabores indesejáveis 

podem ser também realçados pelo aspartame, como é o caso do amargor característico de 

certos tipos de cacau (BUTCHKO et al, 2002; NABORS, 2002). 

 

2.5.4 Acessulfame K 

 

O potencial do uso do acessulfame K é ilimitado, podendo ser utilizado como 

adoçante de mesa, em bebidas semi-doces, e em bebidas carbonatadas em mistura com outros 

edulcorantes, para conferir estabilidade e qualidade de doçura. Devido a sua estabilidade à 

pasteurização o acessulfame K é indicado para produtos lácteos e em enlatados (KEMP, 

2006). 

O sal de potássio do 6-metil-1,2,3-oxotiazina-4-ono-2,2-dióxido, mais conhecido 

como acessulfame K, representado pela Figura 5, é um pó branco e cristalino, possui poder de 

doçura 200 vezes superior a sacarose, suporta altas temperaturas, é bastante solúvel em água e 

estável em soluções aquosas de pH 3 a 7. Além disso, possui grande estabilidade quando 

armazenado em condições corretas, podendo durar anos. É bastante utilizado em preparações 

alimentícias, bebidas, cosméticos e fármacos (LIPINSKI, 1985; NEWSOME, 1993; 

NABORS, 2002). 
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Figura 5 - Estrutura química do acessulfame K. 

 

 

A doçura do acessulfame K é rapidamente percebida, com decréscimo lento, mas 

não persistente, porém, de duração ligeiramente superior à da sacarose. Seu perfil de doçura é 

semelhante ao da glucose. Somente em altas concentrações, em solução aquosa, pode ser 

percebido gosto amargo ou químico sintético. O teor máximo indicado é de 600 mg/L. 

Valores superiores a 800 mg/L não promovem aumento da doçura (OTT; EDWARDS; 

PALMER, 1991). 

É muito utilizado com o ciclamato na proporção de uma parte de ciclamato para 

cinco partes de acessulfame K, mas sua melhor sinergia se dá com o aspartame na proporção 

de 1:1; podendo também ser utilizado com outros edulcorantes como a sucralose, alitame, 

taumatina e frutose (LIPINSKI; HANGER, 2001). 

 

2.5.5 Sucralose 

 

A sucralose foi descoberta em 1970, na Universidade de Londres, por Hough et 

al. (GOLDSMITH; MERKEL, 2001). É o único adoçante derivado da sacarose, obtido por 

meio de um processo de múltiplos passos que substitui, seletivamente, três grupos de 

hidrogênio e oxigênio por três átomos de cloro (cloração) na molécula de sacarose; por isso, a 

sucralose foi aceita como um candidato promissor a um edulcorante ideal no aspecto químico 

e nutricional. É uma molécula estável, aproximadamente 600 vezes mais doce que a sacarose 

(MANN et al., 2000; PSZCZOLA, 1999). 

A sucralose é obtida a partir do açúcar (sacarose) através de processo patenteado 

de múltiplas etapas pela empresa Johnson & Johnson (Figura 6). 
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Figura 6 - Conversão da sacarose em sucralose. 

 

Fonte: Campos (2000). 

 

Embora seja produzida a partir da sacarose, a sucralose não é reconhecida pelo 

organismo como açúcar ou carboidrato. Sua molécula não é metabolizada, sendo eliminada 

após seu consumo. Assim, a sucralose é classificada como um edulcorante artificial sem 

calorias (GOLDSMITH, 2000). 

A substância não deixa sabor residual (after taste), podendo ser utilizada em 

qualquer preparação como substituto do açúcar (PSZCZOLA, 1999). 

De acordo com Shibao et al. (2009), a sucralose é um edulcorante potente e de 

grande qualidade, principalmente devido a sua estabilidade físico-química permitindo seu uso 

em vários produtos.  

É um edulcorante muito versátil, podendo ser utilizado em bebidas carbonatadas, 

bebidas em pó e as prontas para beber, xaropes de chocolate, geléias e frutas em conserva, 

pudim instantâneo, gomas de mascar, molhos para saladas, iogurte natural e de fruta, leite 

aromatizado, produtos assados, sobremesas congeladas, balas e, claro, como adoçante de 

mesa.  
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A Tabela 4 abaixo apresenta a estabilidade da sucralose em diversas condições de 

processamento. 

Tabela 4 - Estabilidade da sucralose em diversas condições de processos. 

Produto – Processo pH 
Temperatura de 

processo 

Tempo de 

processo 

% de Sucralose 

retida 

Pasteurização     

     Suco de laranja 2.9 90ºC 15 seg 100 

     Ketchup 3.8 93ºC 51 seg 100 

Enlatados     
     Feijão 5.6 121ºC 80 min 100 

     Pêssego 3.0 100ºC 12 min 100 

UHT     

     Sobremesas lácteas 6.7 140ºC 15 seg 100 

Panificados     

     Biscoitos - 210ºC 8 min 100 

     Pão de ló - 180ºC 25 min 100 

Fonte: Campos (2000). 

 

Vários estudos demonstram sua segurança para o consumo humano, sendo 

utilizados em muitos produtos. Seu uso no Brasil e União Européia é permitido com limites 

máximos, já nos Estados Unidos é quantum satis. 

Sendo assim, em 1990, o JECFA (comitê especializado em aditivos alimentares 

do FDA) estabeleceu uma IDA de 15 mg/Kg de peso corpóreo. Considerando uma pessoa de 

60 kg, esta poderia utilizar com segurança 900 mg de sucralose por dia, ou seja, 90 sachês ou 

900 gotas ou ainda 75 colheres de sopa de adoçante granular. 

Os estudos têm demonstrado sua segurança de maneira definitiva, afirmando que 

é inócua à saúde, mesmo em níveis de consumo muito superiores ao necessário para adoçar, 

não havendo nenhum tipo de restrição ao seu consumo (McNEIL, 1996; MEZITIS et al., 

1996; GRICE e GOLDSMITH, 2000; FDA, 2006). Os estudos indicam que a sucralose não é 

tóxica (GRICE e GOLDSMITH, 2000), não causa câncer (FDA, 2006), não afeta o sistema 

imunológico nem o sistema nervoso central, não provoca cáries (MANDEL; GROTZ; 2002), 

não é teratogênica (FDA, 1998), não tem efeito na secreção de insulina ou no metabolismo 

dos carboidratos (McNEIL, 1996; MEZITIS et al., 1996). Pode ser consumida por qualquer 

grupo populacional entre eles diabéticos, fenilcetonúricos, gestantes (TORLONI et al., 2007), 

crianças e até idosos (McNEIL, 1996). 

Marcellini, Chainho e Bolini (2005), concluíram ao estudar a doçura ideal e 

análise de aceitação de suco de abacaxi reconstituído adoçado com diferentes edulcorantes e 

sacarose que os sucos adoçados com sucralose obtiveram maior aceitabilidade do que os 

demais adoçantes, até mesmo a sacarose. 
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2.5.6 Esteviosídeo (Stevia rebaudiana Bertoni) 

 

Dentre os edulcorantes naturais, pode-se destacar o esteviosídeo, glicídeo 

diterpênico extraído das folhas de Stevia rebaudiana Bertoni, que possui seu poder adoçante 

cerca de 150 a 300 vezes maior do que a da sacarose, sua grande aplicação na indústria 

alimentícia é devida a sua estabilidade frente ao calor e a uma ampla faixa de pH (GOTO; 

CLEMENTE, 1998; PARPINELLO et al., 2001), possuindo como principal vantagem frente 

aos outros adoçantes artificiais (aspartame e ciclamato, por exemplo) sua origem natural 

(KINGHORN; WU; SOERTAJO, 2001), e sua principal desvantagem é seu sabor amargo 

residual,. 

As folhas de Stevia rebaudiana Bertoni contêm uma mistura complexa de 

diterpenos labdanos, triterpenos, estigmasterol, taninos, óleos voláteis e oito glicosídios 

diterpenos adoçantes, que são: esteviosídeo, rebaudiosídeos A, B, C, D, E e dulcosídeos A e B 

(MORESCHI, 1999). Destes o rebaudiosídeo A é o mais doce, o mais estável e menos amargo 

que o esteviosídeo. O rebaudiosídeo E é tão doce quanto o esteviosídeo, e o rebaudiosídeo D 

quanto o rebaudiosídeo A, enquanto os outros glicosídios são menos doces que o esteviosídeo 

(PASQUEL et al., 2000). A estrutura química de alguns glicídios extraídos das folhas da 

Stevia rebaudiana está representada na Figura 7. 

 

Figura 7 - Estruturas dos glicosídeos do esteviol presentes na Stevia rebaudiana (G= glucose; R= ramnose). 

 

Fonte: Oliveira, 2007. 

 

Além de possuir a vantagem de ser um edulcorante de origem natural, possui 

várias outras vantagens tais como: são estáveis, não calórico, não são metabolizáveis ou 
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fermentescíveis e são anticariogênicos, podendo ser usada por pessoas diabéticas, obesas e/ou 

fenilcetonúricas (GEUNS, 2003). 

Devido a sua doçura e propriedades terapêuticas de sua folha, Stevia rebaudiana 

Bertoni, atraiu interesses econômicos e científicos. O Japão foi o primeiro país na Ásia a 

utilizá-lo como adoçante de mesa e na indústria farmacêutica. Desde então o cultivo desta 

planta se expandiu a vários países na Ásia, incluindo China, Malásia, Cingapura, Sul Coréia, 

Taiwan, e Tailândia. Seu uso foi posteriormente para Estados Unidos, Canadá e Europa 

(BRANDLE; STARRATT; GIJZEN, 1998). 

A Empresa Steviafarma Industrial S.A., localizada em Maringá/PR, é a única 

empresa brasileira a realizar o processo de extração dos edulcorantes das folhas de Stevia 

rebaudiana (MIOTTO; MACHADO, 2004). 

 

2.6 Produtos utilizando edulcorantes 

 

Atualmente encontramos muitos alimentos diet e light no mercado e existe muita 

desinformação por parte da população sobre a definição e utilização desses produtos. 

Os alimentos diet são consumidos livremente, já que antes eram considerados 

medicamentos e só podiam somente ser comercializados em farmácias. Os produtos 

classificados como diet são produzidos de forma que atendam necessidades dietéticas 

específicas de indivíduos com exigências patológicas, fisiológicas, metabólicas ou físicas 

particulares. Nestes, os alimentos restringem algum nutriente como, por exemplo: restrição de 

açúcar, colesterol, sódio, proteínas e gorduras. Alguns destes alimentos podem até possuir 

maior quantidade de calorias que a versão convencional. 

Os alimentos light por sua vez, diferenciam-se dos alimentos diet pelo fato de 

serem reduzidos em nutrientes e não, isentos deles. Para que um produto seja classificado 

como light, sua composição deve ser reduzida de no mínimo 25% do valor calórico ou dos 

seguintes nutrientes: sódio, açúcares, colesterol, gordura saturada, gorduras totais em 

comparação aos similares convencionais. Assim, esta retirada parcial de algum nutriente 

poderá vir a reduzir o valor calórico do alimento. 

Podemos encontrar atualmente edulcorantes em mais de 6000 produtos, tais como 

refrigerantes, sucos, gelatinas, iogurtes, geléias, remédios, compotas, goma de mascar, dentre 

outros. Inicialmente eram apenas usados por portadores de diabetes, recentemente passou a 

fazer parte da dieta de muitas pessoas, como substituto da sacarose, com o objetivo de 

restrição calórica para a manutenção de um peso saudável. Contudo, seu consumo tem 
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aumentado em todo o mundo (POPKIN; NIELSEN, 2003; FOWLER et al., 2008; REIS, 

2010). 

Vários trabalhos utilizando edulcorantes foram publicados nos últimos anos, com 

o objetivo de avaliar a aceitação dos mesmos, tais como, em iogurtes (REIS et al., 2009; 

BARBOSA, 2009), suco de abacaxi (MARCHI; McDANIEL; BOLINI, 2009), suco de goiaba 

(FERNANDES et al. 2009, BRITO; BOLINI, 2009), bolo caseiro (BIACCHI, 2006), café 

(MORAES, 2008), néctar de pêssego (CARDOSO, 2007), suco de cupuaçu (MARTINS, 

2008), pudins de chocolates (OLIVEIRA; BENASSI, 2010), goiabadas (ALMEIDA et al., 

2009), compota de pêssego (MENDONÇA et al., 2005). 

 

2.7 Metodologia de Superfície de Resposta 

 

A metodologia de superfície de resposta é uma técnica de otimização baseada no 

emprego de planejamentos fatoriais e tem sido usada com grande sucesso de modelagem em 

diversos processos industriais. Esta metodologia é constituída de duas etapas distintas: 

modelagem e deslocamento. Essas etapas são repetidas tantas vezes forem necessárias com o 

objetivo de atingir uma região ótima (máximo ou mínimo) da superfície investigada. Na 

metodologia de superfície de resposta o número de variáveis não é uma restrição, nem o 

número de respostas. A Metodologia de Superfície de Resposta pode ser aplicada a qualquer 

número de variáveis independentes e pode modelar simultaneamente várias respostas. Essa 

característica é importante em muitas situações práticas, sobretudo na indústria, onde vários 

critérios têm de ser atendidos ao mesmo tempo (BARROS NETO; SCARMINIO; BRUNS, 

2007). 

Nas diversas áreas de pesquisa, como, por exemplo, Agronomia, Biologia, 

Engenharia, os pesquisadores frequentemente se deparam com o problema de relacionar a 

influência de variáveis quantitativas que afetam uma ou mais variáveis-resposta. Na maioria 

das vezes, o relacionamento desejado entre resposta e fatores é aquele que determina uma 

combinação dos níveis dos fatores que dão uma resposta ótima. Atualmente tem-se dado 

ênfase ao uso da metodologia de superfície de resposta para estudar esse tipo de 

relacionamento (CUSTÓDIO; MORAIS; MUNIZ, 2000).  

A metodologia de superfície de resposta é essencialmente um conjunto de técnicas 

estatísticas usadas em pesquisas, com a finalidade de determinar as melhores condições e dar 

maior conhecimento sobre a natureza de certos fenômenos. É composta por planejamento e 
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análise de experimentos, que procura relacionar respostas com os níveis de fatores 

quantitativos que afetam essas respostas (BOX; DRAPER, 1987). 

A metodologia de superfície de resposta é uma ferramenta estatística utilizada em 

diversas pesquisas tais como: estudo com desidratação de tomate (TONON; BARONI; 

HUBINGER, 2006); clarificação em suco de carambola (ABDULLAH; SULAIMAN; 

AROUA, 2007); extração do suco de sapoti (SIN et al., 2006); desidratação osmótica de 

melão (CORZO; GOMEZ, 2004); desenvolvimento de néctar misto de açaí e caju 

(PINHEIRO, 2008); otimização de condições experimentais na elaboração de doce de goiaba 

(CHAGAS et al., 2009); desenvolvimento de um bolo diet enriquecido com fibras (TUROLA, 

2002).  

Sousa (2006) utilizou a metodologia de superfície de resposta para elaboração de 

néctares misto de caju, manga e acerola adicionados de Ginkgo biloba e Panax ginseng. Em 

estudo para otimização de um néctar de manga enriquecido com acerola, Matsuura et al. 

(1999) utilizaram Metodologia de Superfície de Resposta e Mapa de Preferência, observando 

que o Mapa de Preferência confirmou, de um modo geral, os resultados encontrados na 

superfície de resposta, porém caracterizou consumidores cuja preferência não coincidia nem 

com a formulação ótima predita, nem com a preferência da maioria dos consumidores. 

 

2.8 Mapa de Preferência Interno 

 

O sucesso de um alimento no mercado depende de seu desempenho junto ao 

consumidor. No processo de desenvolvimento de novos produtos a determinação da aceitação 

e/ou preferência do produto se torna indispensável (REIS et al., 2009). Esta informação se 

torna essencial para a empresa de alimentos no que diz respeito à aceitação por parte dos 

consumidores (MEILGAARD; CIVILLE; CARR, 1991).  

As metodologias tradicionais utilizadas para analisar os dados dos testes de 

aceitação possuem algumas limitações e/ou deficiências, pois os dados são analisados 

estatisticamente através da análise de variância e testes de comparação de médias. Dessa 

forma, para cada produto avaliado obtém-se a média do grupo de consumidores assumindo, 

portanto, que todos os respondentes possuem o mesmo comportamento, desconsiderando suas 

individualidades, podendo então ocorrer perda de informações importantes (POLIGNANO et 

al., 1999; MINIM, 2006). 

O Mapa de Preferência Interno (MDPREF) é uma técnica multidimensional que 

leva em consideração as preferências individuais dos consumidores. Diferente da análise 
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univariada, onde os resultados são apresentados em média, nessa técnica cada consumidor é 

representado individualmente no mapa, tendo sua significância proporcional à porcentagem 

de explicação dos dados (DUTCOSKY, 2007). 

Para a construção do Mapa de Preferência Interno é necessário que os 

consumidores provem todas as amostras. Graficamente, o conjunto de produtos será 

apresentado por pontos e os indivíduos por vetores, sendo a preferência indicada pela direção 

destes vetores (GREENHOFF; MACFIE, 1994). 

A maioria dos autores utiliza a Análise de Componentes Principais (ACP) para 

avaliar a matriz de dados de aceitação. Considera-se que os indivíduos da ACP são os 

consumidores e, as variáveis, são as amostras, identificando a maior variação dentro dos 

dados de preferência para a extração dos componentes. Essa técnica promove a redução da 

dimensionalidade e otimização da quantidade de variáveis, com a menor perda de informação 

possível, permitindo o agrupamento, em gráficos no espaço bi ou tridimensional, de 

indivíduos que tenham comportamento análogo com relação às variáveis (CARNEIRO, 2001; 

MOCHIZUKI; AMADIO, 2007).  

Diversos estudos têm sido realizados utilizando essa técnica para avaliar a 

aceitação de produtos pelo mercado consumidor, tais como: aguardente de cana 

(CARDELLO; FARIA, 2000); chocolates recheados (MIQUELIM; BEHRENS; LANNES, 

2008); sorvetes (SALES et al., 2008); suco de goiaba (BRITO; BOLINI, 2009; FERNANDES 

et al., 2009); iogurte light de morango (REIS et al., 2009); bebida energética de água de coco 

e suco de caju clarificado (CARVALHO et al., 2006b); café (MONTEIRO et al., 2010); sucos 

de frutas exóticas (VIDIGAL et al., 2011); néctares mistos de caju, acrola e manga 

adicionados de Ginkgo biloba e Panax ginseng (SOUSA, 2006); maçã (SYMONEAUX; 

GALMARINI; MEHINAGIC, 2012). 
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CAPÍTULO I 

 

AVALIAÇÃO SENSORIAL DE BEBIDAS DE GOIABA ADOÇADAS COM 

DIFERENTES AGENTES ADOÇANTES 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A goiaba (Psidium guajava L.), dentre as frutas tradicionais, destaca-se como 

excelente fonte de vitamina C, além de possuir quantidades razoáveis de pró-vitamina A e 

vitaminas do complexo B, minerais como cálcio, fósforo e ferro, mostra grande aceitação para 

o consumo in natura (MAIA et al., 2002), tornando-se uma fruta muito importante dentro do 

contexto da fruticultura brasileira. O aumento do consumo está associado à grande divulgação 

das qualidades nutricionais da fruta (ZANATTA; ZOTARELLI; CLEMENTE, 2006).  

Os indivíduos que, por diversas razões, precisam substituir a sacarose por 

adoçantes não calóricos procuram por produtos que sejam dotados de gosto e características 

próximas às da sacarose (CARDELLO; SILVA; DAMÁSIO 1999; CARDOSO; 

BATTOCHIO; CARDELLO, 2004). A sacarose é a substância mais utilizada como adoçante 

de bebidas devido às suas características únicas de sabor (VERMUNT et al., 2003). Várias 

substâncias surgiram para suprir esta necessidade, mas poucas foram comprovadamente 

estabelecidas como seguras para o consumo humano, com bom poder edulcorante e 

estabilidade satisfatória (CARDOSO; BATTOCHIO; CARDELLO, 2004). 

Os edulcorantes ou adoçantes são produtos químicos de origem sintética ou 

natural, que têm a propriedade de adoçar um alimento em substituição total ou parcial do 

açúcar comercial (BOBBIO; BOBBIO, 2001; CÂNDIDO; CAMPOS, 1996; GROBOTH, 

1999; MONTIJANO, TOMÁS-BARBERÁN; BORREGO, 1998). O edulcorante ideal deve 

apresentar perfil de sabor e propriedades funcionais semelhantes às da sacarose. Os 

edulcorantes permitidos para uso em alimentos e bebidas dietéticas são vários, mas cada um 

possui características específicas de intensidade e persistência do gosto doce e presença ou 

não de gosto residual. Além disso, tais características podem modificar-se em função de suas 

concentrações. Esses fatores são determinantes na aceitação, na preferência e na escolha por 

parte dos consumidores (CARDELLO; SILVA; DAMÁSIO, 2000). 

Para que estes edulcorantes sejam aplicados com êxito é necessário que, além de 

sua segurança absoluta, eles apresentem características sensoriais agradáveis, com doçura 
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semelhante à da sacarose. A única forma de se avaliar a aceitação de um edulcorante é pela 

análise sensorial. 

Os adoçantes são seguros se utilizados na dose correta, de forma não exagerada. 

Como eles possuem um poder de doçura maior que o açúcar, pequena quantidade é o 

suficiente para dar sabor a alimentos. 

Muitos estudos sobre as propriedades sensoriais de edulcorantes vêm sendo 

publicados (SHAMIL et al., 1988; OTT et al., 1991; AYYA; LAWLESS, 1992; KETELSEN, 

KEAY; WIET, 1993; CARDELLO; SILVA; DAMÁSIO, 1999; FERNANDES et al., 2009). 

Na maioria dos estudos, é feita a avaliação dos edulcorantes isoladamente, e suas associações 

são pouco discutidas. Estudos foram feitos para se obter as concentrações dos adoçantes a 

serem utilizadas e suas doçuras equivalentes em sacarose (CAVALLINI; BOLINI, 2005; 

CARDOSO; BATTOCHIO; CARDELLO, 2004; CARDELLO; SILVA; DAMÁSIO, 2000). 

Com a finalidade de analisar os dados afetivos levando-se em consideração a 

resposta individual de cada consumidor e não somente a média do grupo de consumidores que 

testaram os produtos, foi desenvolvida a técnica intitulada Mapa de Preferência que tem sido 

largamente utilizada por cientistas da área de análise sensorial na Europa, nos Estados Unidos 

e Austrália (MAcFIE, 1990; MARKETO et al., 1994; SCHLICH; MCEWAN, 1992). Esta 

técnica é frequentemente empregada com o objetivo de identificar grupos de consumidores 

que respondam uniformemente e que difiram de outros grupos pela idade, sexo, atitude, 

necessidade, hábitos alimentares e/ou respostas para os atributos do produto (WESTAD; 

HERSLETH; LEA, 2004). O Mapa de Preferência Interno pode complementar a análise de 

aceitação de um produto, explicando as preferências dos consumidores, que se tornam assim 

informações valiosas (CARDELLO; FARIA, 2000). 

Considerando-se a crescente procura por bebidas à base de frutas tropicais e a 

expansão do segmento de produtos com valores calóricos reduzidos, o estudo do 

comportamento sensorial da bebida de goiaba adoçada com diferentes edulcorantes mostrou-

se oportuno. Este trabalho teve por objetivo comparar os métodos sensoriais de avaliação 

(frequência de notas, teste de médias e mapa de preferência interno) das bebidas de goiaba 

adoçadas com sacarose e diferentes edulcorantes. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Material 

 

Utilizou-se polpa de goiaba (Psidium guajava) da cultivar ‘Paluma’ adquiridas 

por indústria localizada próxima a cidade de Fortaleza, água mineral, sacarose comercial, 

mistura ciclamato de sódio / sacarina sódica na proporção 2: 1 (Doce menor
®
), aspartame 

(Zero-Cal
®
), acessulfame K (Sunset

®
) e estévia (Stevita

®
) e mistura sacarina / ciclamato 

sódico / acessulfame K (Sunset
®
). 

 

2.2 Preparo da amostra 

 

As bebidas de goiaba foram obtidas pela diluição de 17,5% de polpa em água 

mineral e adoçado no momento da análise, com 11% de sacarose. Os edulcorantes foram 

adicionados em concentrações que proporcionem doçura equivalente à fornecida por 11% de 

sacarose. As concentrações de cada edulcorante foram as seguintes: 0,0555% de aspartame, 

0,035% de acessulfame K, 0,0358% da mistura ciclamato/ sacarina, 0,03125% da mistura 

sacarina/ ciclamato sódico/ acessulfame K e 0,06% de estévia. 

 

2.3 Análise Sensorial 

 

A análise foi realizada com 101 provadores não treinados (STONE; SIDEL, 1993) 

em teste laboratorial pelo delineamento de blocos completos balanceados (MAcFIE et al., 

1989) com codificação aleatória de três dígitos. Os testes foram conduzidos em cabines 

individuais, sob luz branca (luz do dia) e as amostras foram apresentadas monadicamente em 

duas sessões. Os provadores receberam 30 mL de cada amostra à temperatura entre 16-18 °C, 

em taças de vidro. Os provadores avaliaram a impressão global, sabor e a doçura das amostras 

utilizando escala hedônica estruturada de nove pontos, na qual os extremos representavam 

“gostei muitíssimo” (9) e “desgostei muitíssimo” (1) e o centro “nem gostei, nem desgostei” 

(5) (PERYAM; PILGRIM, 1957). 
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2.4 Análise Estatística 

 

As porcentagens dos valores hedônicos de 1 a 4 foram somadas e denominadas de 

“% de rejeição”, enquanto que as porcentagens dos valores hedônicos de 6 a 9 foram 

denominadas de “% de aceitação”; o valor 5 foi considerado como região de indiferença 

(“nem gostei, nem desgostei”). Os valores hedônicos também foram submetidos à análise de 

variância e as médias submetidas ao teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. As 

respostas sensoriais também foram submetidas à análise multivariada de Mapa de Preferência 

Interno - MDPREF (MacFIE; THOMSON, 1988). Os dados da avaliação sensorial foram 

organizados de acordo com Carneiro et al. (2003) numa matriz de amostras (em linhas) e 

consumidores (em colunas), sendo avaliados a partir da matriz de covariâncias. Os resultados 

foram apresentados em gráficos de dispersão das amostras (tratamentos) e de cada 

consumidor em relação às duas primeiras dimensões principais. As análises estatísticas foram 

realizadas através do programa estatístico SAS (Statistical Analysis System) (2012), versão 

12.1. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Tabela 5, pode ser observada a distribuição das notas de acordo com a 

aceitação, rejeição ou indiferença dos provadores, juntamente com os valores hedônicos 

médios de cada formulação e teste de Tukey. 
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Tabela 5 - Resultados da percentagem de rejeição, indiferença e aceitação e teste de Tukey das bebidas de goiaba 

adoçadas com sacarose e diferentes edulcorantes. 

Edulcorante 
Doçura 

Média 
% de rejeição % de indiferença % de aceitação 

Sacarose 15 5 81 6,6a 

Aspartame 17 3 81 6,4a 

Acessulfame K 34 16 61 5,5b 

Ciclamato/Sacarina 93 3 5 2,4c 

Sacarina/Ciclamato 

sódico/Acessulfame K 
34 8 59 5,6b 

Estévia 96 0 5 2,2c 

Edulcorante 
Sabor 

Média 
% de rejeição % de indiferença % de aceitação 

Sacarose 14 10 77 6,5a 

Aspartame 10 4 87 6,7a 

Acessulfame K 35 10 56 5,4b 

Ciclamato/Sacarina 86 3 12 2,8c 

Sacarina/Ciclamato 

sódico/Acessulfame K 
29 10 62 2,7c 

Estévia 85 3 13 2,9c 

Edulcorante 
Impressão Global 

Média 
% de rejeição % de indiferença % de aceitação 

Sacarose 14 9 78 6,6ª 

Aspartame 10 5 86 6,7ª 

Acessulfame K 32 13 56 5,5b 

Ciclamato/Sacarina 86 3 12 2,8c 

Sacarina/Ciclamato 

sódico/Acessulfame K 
27 14 60 5,8b 

Estévia 82 6 13 3,0c 

*Médias seguidas da mesma letra não apresentam diferença significativa (p > 0,05) pelo teste de Tukey. 

 

Na Figura 8 podemos observar os histogramas da frequência de notas de acordo 

com a aceitação, rejeição ou indiferença dos provadores para os atributos de doçura, sabor e 

impressão global das bebidas de goiabas adoçadas com sacarose e diferentes edulcorantes. 
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Figura 8 - Histogramas de frequência da percentagem de rejeição, indiferença e aceitação da avaliação sensorial 

dos atributos de doçura, sabor e impressão global das bebidas de goiaba adoçadas com sacarose e diferentes 

edulcorantes. 

  

Para a doçura, as bebidas de goiaba adoçadas com sacarose e aspartame 

apresentaram frequência de notas na zona de aceitação semelhantes (81%), enquanto que para 

as amostras adoçadas com estévia e a mistura ciclamato/sacarina, os valores apresentaram as 

maiores quantidades de notas na zona de rejeição (Tabela 5). 

No caso dos atributos sabor e impressão global, verificaram-se comportamentos 

semelhantes por parte dos provadores, que apresentaram maiores frequências para sacarose, 

seguidas pela bebida adoçada com aspartame. As amostras com estévia e a mistura 

ciclamato/sacarina apresentaram maiores quantidades de notas na zona de rejeição (Tabela 5). 

As amostras adoçadas com sacarose e aspartame tiveram os maiores valores de 

aceitação para o atributo doçura, não diferindo entre si para o teste de média, ficando entre os 

termos hedônicos “gostei ligeiramente” e “gostei moderadamente”. Estas amostras diferiram 

das demais, que apresentaram valores próximos ao termo hedônico “não gostei nem 

desgostei” para as bebidas adoçadas com acessulfame K e com a mistura sacarina/ciclamato 

sódico/acessulfame K. Ficaram entre os termos hedônicos “desgostei moderadamente” e 

“desgostei muito” as bebidas adoçadas com ciclamato/sacarina e estévia. 

Resultados semelhantes aos do estudo atual foram observados por Cavallini e 

Bolini (2005) estudando a comparação da percepção temporal de doçura, amargor e sabor de 
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fruta em suco de manga reconstituído e adoçado com sacarose, mistura ciclamato/sacarina 2: 

1, aspartame, sucralose e estévia, e concluíram que o aspartame foi o edulcorante cujo perfil 

temporal mais se aproximou ao da sacarose, para a maioria dos parâmetros estudados em 

relação ao estímulo doce, e a estévia apresentou o comportamento mais distinto em relação à 

sacarose. 

Cardello, Silva e Damásio (1999) também obtiveram resultado semelhante quando 

avaliaram o comportamento temporal para o estímulo doce de soluções aquosas de sacarose, 

aspartame, mistura ciclamato/sacarina 2: 1 e estévia a 10% de equivalência de doçura, sendo a 

solução de aspartame a amostra que mais se aproximou da sacarose, enquanto a estévia diferiu 

em maior grau da sacarose. 

As bebidas adoçadas com sacarose e aspartame não apresentaram diferença 

significativa entre si para o teste de médias, para o atributo sabor, diferindo das amostras 

adoçadas com acessulfame K e da mistura sacarina/ciclamato sódico/acessulfame K, que 

apresentaram valores entre os termos hedônicos “não gostei nem desgostei” e “gostei 

ligeiramente”. As bebidas adoçadas com ciclamato/sacarina e estévia não apresentaram 

diferença significativa entre si, diferindo das demais e apresentando valores próximos ao 

termo hedônico “desgostei moderadamente”. 

Para a impressão global, as amostras de suco adoçadas com sacarose e aspartame 

não diferiram estatisticamente entre si, ficando com valores entre os termos hedônicos “gostei 

ligeiramente” e “gostei moderadamente”, diferindo das amostras adoçadas com a mistura 

sacarina/ciclamato sódico/acessulfame K e acessulfame K, que apresentaram valores entre os 

termos hedônicos “não gostei, nem desgostei” e “gostei ligeiramente”. 

 

3.1 Mapa de preferência interno 

 

O Mapa de Preferência Interno (MPI) é uma Análise de Componentes Principais 

(ACP) na matriz de dados, consistindo de amostras ou produtos (objetos) e consumidores 

(variáveis), do mesmo modo que ACP, o MPI identifica a maior fonte de variação e extrai 

estas como componentes. O resultado é um mapa de amostra e um mapa de consumidor, 

correspondendo, respectivamente, aos escores e às cargas da ACP (HELGENSEN; 

SOLHEIN; NAES, 1997). O número relativo de consumidores no segmento reflete a variação 

dentro da categoria do produto, mas esta varia dependendo do tipo de produto (WESTAD; 

HERSLETH; LEA, 2004). 

 



68 

 

 

Atributo sabor 

Na Figura 9, cada ponto vazado representa as correlações entre os dados de 

aceitação de um consumidor e os dois primeiros componentes principais. Dessa forma, cada 

ponto preto está associado a uma bebida (amostra). 

 
Figura 9 - Mapa de Preferência Interno do atributo sabor para as bebidas de goiaba adoçadas com sacarose, 

aspartame, mistura sacarina/ciclamato sódico/acessulfame K, estévia, mistura ciclamato/sacarina e acessulfame 

K. 

 

O Mapa de Preferência Interno gerou, em espaço multidimensional, as 

coordenadas relativas ao produto, que por sua vez, foram formadas de acordo com as 

respostas dos provadores. Os mapas da Figura 9 foram gerados por meio dos Componentes 

Principais (CP-1, CP-2), que juntos explicaram 80,4% para o atributo sabor, sendo que o CP-1 

explicou 70,2% da variação e o CP-2 10,2%. 

As amostras sacarose, mistura sacarina / ciclamato sódico / acessulfame K e 

aspartame se agruparam formando um grupo de provadores, enquanto as amostras estévia e 

ciclamato/sacarina formaram outro grupo. A amostra com acessulfame K apresentou-se 

isoladamente, não estando associada à formação de grupo (Figura 9). Não houve provadores 

localizados no centro do gráfico, sendo que todos discriminaram as amostras em relação ao 

sabor. 

Quanto à correlação entre os dados de aceitação de cada consumidor com os dois 

primeiros componentes principais, verificou-se uma preferência nítida dos consumidores pelo 
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grupo formado pelas amostras adoçadas com sacarose, mistura sacarina/ciclamato 

sódico/acessulfame K e aspartame. Não foram observados consumidores próximos às 

amostras com adição da estévia e da mistura ciclamato/sacarina. Já a amostra adoçada com 

acessulfame K teve alguns consumidores próximos a ela (Figura 9). 

 

Atributo doçura 

Com os dados obtidos no teste de aceitação das seis formulações das bebidas de 

goiaba adoçadas com sacarose e cinco formulações com edulcorantes foram obtidos os Mapas 

de Preferência Interno do atributo doçura (Figura 10). 

Os dois primeiros (CP-1 e CP-2) juntos explicaram 85,5% para o atributo doçura. 

Não foram observados consumidores alocados no centro do gráfico em relação ao atributo 

doçura. Não foi verificada uma nítida distinção na formação de grupos em relação ao atributo 

doçura para as bebidas de goiaba adicionadas de sacarose e edulcorantes, exceto para as 

amostras adicionadas de estévia e da mistura ciclamato/sacarina, onde é bem nítido a não 

formação de grupos. Entretanto, verificou-se uma proximidade maior dos consumidores às 

amostras adoçadas com sacarose e acessulfame K; enquanto as amostras com aspartame e a 

mistura sacarina/ciclamato sódico/acessulfame K tiveram menores quantidades de 

consumidores próximos a elas (Figura 10). 

 

Figura 10 - Mapa de Preferência Interno do atributo doçura para as bebidas de goiaba adoçadas com sacarose, 

aspartame, mistura sacarina/ciclamato sódico/acessulfame K, estévia, mistura ciclamato/sacarina e acessulfame 

K. 
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As amostras adoçadas com sacarose e acessulfame K apresentaram preferência 

por um maior número de provadores, situando-se à direita do gráfico; enquanto as amostras 

com estévia e a mistura ciclamato/sacarina apresentaram-se à esquerda do gráfico, não tendo a 

preferência dos provadores em relação ao sabor. 

 

Impressão global 

Os dois primeiros (CP-1 e CP-2) juntos explicaram 80,4% para o atributo 

impressão global. 

 
Figura 11 - Mapa de Preferência Interno do atributo impressão global para as bebidas de goiaba adoçadas com 

sacarose, aspartame, mistura sacarina/ciclamato sódico/acessulfame K, estévia, mistura ciclamato/sacarina e 

acessulfame K. 

 

 

Na Figura 11 não foi observada a formação de grupos. Houve uma maior 

concentração de provadores no lado direito do gráfico (consumidores representados no gráfico 

por pontos vazados), próximos às amostras das bebidas adoçadas com sacarose e aspartame, 

havendo uma aceitação homogênea, uma vez que não houve definição de preferência dos 

consumidores em relação a uma amostra específica. As bebidas adoçadas com estévia e com a 

mistura ciclamato/sacarina apresentaram-se à esquerda do gráfico, não tendo a preferência dos 

provadores. 
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4 CONCLUSÕES 

 

As bebidas de goiaba adoçadas com sacarose e aspartame apresentaram avaliação 

sensorial semelhante por parte dos consumidores, apresentando os maiores valores médios no 

teste de aceitação, enquanto os adoçados com a mistura sacarina/ciclamato 

sódico/acessulfame K, estévia e a mistura ciclamato/sacarina apresentaram os valores mais 

baixos na avaliação sensorial. 

A utilização do Mapa de Preferência Interno através de Análise de Componentes 

Principais confirmou os resultados obtidos através de frequência de notas e teste de médias. 

O edulcorante, cujas características sensoriais mais se aproximaram às da 

sacarose, na bebida de goiaba, foi o aspartame. 
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CAPÍTULO II 

 

OTIMIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE NÉCTAR DE CAJU ADOÇADO COM 

SACAROSE E EDULCORANTES 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O cajueiro é uma árvore pertencente à família da Anacardiaceae, nativo da 

América Tropical, de origem brasileira, popularmente conhecida e especialmente encontrado 

nas regiões Norte e Nordeste do Brasil (ZEPKA et al., 2009). 

A produção do caju representa uma importante atividade econômica para muitos 

países tropicais, além de contribuir para a nutrição humana, fornecendo o ácido ascórbico 

(AA) (média de 200 mg por 100 g), açúcares redutores (glucose e frutose), sais minerais e 

alguns aminoácidos. Muitas vezes os pedúnculos de caju são considerados subprodutos, sendo 

desperdiçados e deixados embaixo das árvores (RABELO; FONTES; RODRIGUES, 2009; 

AZOUBEL; MURR, 2003; AZOUBEL et al., 2009; OLIVEIRA et al., 2009). 

A principal proposta das indústrias de sucos light é desenvolver produtos mais 

saudáveis, sem comprometer o sabor, substituindo a sacarose por substâncias que possuam 

características similares a mesma. No entanto, ainda existe uma escassez de produtos de baixa 

caloria contendo compostos que têm propriedades funcionais (GONZALEZ; ADHIKARI; 

SANCHO-MADRIZ, 2011), que garantem a formação de um produto com características 

convencionais. 

Nas últimas décadas as indústrias de alimentos têm sido forçadas a mudar seus 

produtos com a finalidade de responder as demandas dos consumidores sobre a conveniência, 

segurança alimentar, benefícios para a saúde e qualidade sensorial. Tem sido observada uma 

crescente procura por suco de frutas pronto para o consumo, pois a maioria dos consumidores 

não tem tempo para prepará-los (OLIVEIRA et al., 2009). 

Muitos estudos sobre as propriedades sensoriais de edulcorantes vêm sendo 

publicados (SHAMIL et al., 1988; OTT et al., 1991; AYYA; LAWLESS, 1992; KETELSEN; 

KEAY; WIET, 1993; CARDELLO; SILVA; DAMÁSIO, 1999, FERNANDES et al., 2009) e 

na sua maioria é feita a avaliação dos edulcorantes isoladamente e suas associações são pouco 

discutidas. As concentrações dos adoçantes a serem utilizadas e suas doçuras equivalentes em 

sacarose foram determinadas em vários estudos (CARDELLO; SILVA; DAMÁSIO, 1999; 
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CARDELLO; SILVA; DAMÁSIO, 2000; CARDOSO; BATTOCHIO; CARDELLO, 2004; 

CAVALLINI; BOLINI, 2005). 

Alguns indivíduos que, por diversas razões, precisam substituir a sacarose por 

adoçantes não calóricos procuram por produtos que sejam dotados de gosto e características 

próximas às da sacarose (CARDELLO; SILVA; DAMÁSIO, 1999; CARDOSO; 

BATTOCHIO; CARDELLO, 2004). Esta é uma tendência que vem sendo observada a nível 

mundial no setor de bebidas não alcoólicas. 

As metodologias tradicionais para analisar dados de testes afetivos têm mostrado 

limitações e deficiências. Geralmente, após a realização dos testes afetivos, os dados são 

analisados estatisticamente por meio da análise de variância e por testes de comparação de 

médias. Dessa forma, para cada produto avaliado obtém-se a média do grupo de consumidores 

assumindo, portanto, que todos os respondentes possuem o mesmo comportamento, sendo 

desconsideradas suas individualidades, podendo ocorrer perda de importantes informações 

(MINIM, 2006). 

Com isso a técnica intitulada Mapa de Preferência tem sido largamente utilizada 

por cientistas da área de análise sensorial na Europa, nos Estados Unidos e Austrália, onde se 

leva em consideração não somente a média do grupo de consumidores que testaram os 

produtos, mas a resposta individual de cada consumidor (MacFIE, 1990; MARKETO et al., 

1994; SCHLICH; McEWAN, 1992). O Mapa de Preferência é frequentemente empregado 

com o objetivo de identificar grupos de consumidores que respondam uniformemente e que 

diferem de outros grupos pela idade, sexo, atitude, necessidade, hábitos alimentares e/ou 

respostas para os atributos do produto (WESTAD et al., 2004). O Mapa de  Preferência 

Interno complementa a análise de aceitação de um produto, explicando as preferências dos 

consumidores, que se tornam assim informações valiosas (CARDELLO; FARIA, 2000). 

Diversos estudos têm sido realizados utilizando a técnica de Mapa de Preferência 

Interno para avaliar a aceitação de produtos pelo mercado consumidor (OLIVEIRA et al. 

2004; MIQUELIM; BEHRENS; LANNES, 2008; SALES et al., 2008; BRITO; BOLINI, 

2009; FERNANDES et al., 2009; REIS et al., 2009; CARVALHO et al. 2006; MONTEIRO 

et al. 2010). 

Devido à grande procura por bebidas à base de frutas tropicais e a expansão do 

segmento de produtos com valores calóricos reduzidos (light), o estudo do comportamento 

sensorial do néctar de caju adoçado com diferentes edulcorantes mostrou-se oportuno. 

O objetivo desde trabalho foi desenvolver um néctar de caju adoçado com 

sacarose através da Metodologia de Superfície de Resposta para determinar a formulação 
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mais aceita e adoçá-los com concentrações correspondentes de edulcorantes, avaliando-os 

através de análises químicas, físico-químicas e sensorial e os resultados avaliados por 

diferentes métodos estatísticos. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Material 

 

O experimento foi realizado em duas etapas, onde na primeira ocorreu a 

otimização do suco de caju, para definir as concentrações de sacarose e polpa. Utilizou-se 

polpa de caju (Anacardium occidentale) fornecida por uma indústria localizada próxima à 

cidade de Fortaleza, água potável e sacarose comercial, para formulação das bebidas testadas, 

e posteriormente, para o preparo dos néctares adicionados de edulcorantes a partir da 

formulação selecionada e analisada pela Metodologia de Superfície de Resposta. 

Na segunda etapa do experimento utilizaram-se as proporções de polpa e sacarose 

da formulação selecionada com melhor aceitação para o preparo dos néctares adicionados de 

edulcorantes nas concentrações equivalentes à doçura da sacarose: mistura ciclamato / 

sacarina na proporção 2:1 (Doce menor
®
), aspartame (Zero-Cal

®
), acessulfame K (Sunset

®
), 

estévia (Stevita
®
) e sucralose (Linea

®
). 

 

2.2 Metodologia 

 

2.2.1 Definição da composição dos sucos de caju 

 

Para definir a composição dos sucos de caju, foi utilizado um delineamento de 

superfície de resposta com duas variáveis: teor de polpa 10 a 30% e quantidade de açúcar 5 a 

15% (Tabela 6). Foram obtidas nove formulações, sendo feitas três repetições do ponto 

central (Tabela 7). 
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Tabela 6 - Proporções máximas e mínimas dos componentes das formulações. 

Variável (%) Menor Maior 

X1 – Teor de açúcar 5 15 

X2 – Teor de polpa 10 30 

 

 

Tabela 7 - Composição das onze formulações determinadas no delineamento 

experimental. 

Formulações % Açúcar % Polpa 

1 6,5 12,91 

2 13,5 12,91 

3 6,5 27,09 

4 13,5 27,09 

5 5 20 

6 15 20 

7 10 10 

8 10 30 

9 (C) 10 20 
10 (C) 10 20 

11 (C) 10 20 

C = Ponto central. 

 

 

2.2.2 Análise sensorial das onze formulações de suco de caju elaboradas 

 

Foram realizados testes sensoriais com as onze formulações elaboradas, utilizando 

56 provadores não treinados (STONE; SIDEL, 1993) em teste laboratorial, através do 

delineamento de blocos completos balanceados (MAcFIE et al., 1989) com codificação 

aleatória de três dígitos. Os testes foram conduzidos em cabines individuais, sob luz branca 

(luz do dia), e as amostras foram apresentadas monadicamente em três sessões. Os provadores 

receberam 30 mL de cada amostra à temperatura entre 16 e18°C, em taças de vidro. Os 

provadores avaliaram a impressão global, sabor, corpo e a doçura das amostras utilizando 

escala hedônica estruturada de nove pontos, na qual os extremos representavam “gostei 

muitíssimo” (9) e “desgostei muitíssimo” (1) e o centro “nem gostei, nem desgostei” (5) 

(PERYAM; PILGRIM, 1957). 

 

2.2.3 Parâmetros químicos e físico-químicos das onze formulações de suco de caju 

elaboradas 
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Foram efetuadas determinações químicas e físico-químicas das onze formulações 

elaboradas de suco de caju. As análises foram feitas em duplicata para cada repetição do 

experimento. 

O pH foi determinado por meio de potenciômetro da marca Jenway, modelo 3505, 

previamente calibrado com soluções tampões de pH 4,0 e 7,0, conforme Instituto Adolfo Lutz 

(2008). 

O teor de sólidos solúveis foi medido de acordo com a metodologia recomendada 

pelo Instituto Adolfo Lutz (2008). A leitura foi efetuada em refratômetro Atago, modelo PAL-

1, escala de 0ºBrix a 53ºBrix, com compensação automática de temperatura para 20ºC. 

A determinação da acidez titulável foi realizada por titulometria, utilizando-se 1 

mL de amostra (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008), sendo o resultado expresso em gramas 

de ácido cítrico por 100 gramas de amostra. 

O conteúdo de ácido ascórbico foi determinado por meio do método titulométrico 

baseado na redução do indicador 2,6-diclorofenolindofenol pelo ácido ascórbico 

(INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008), onde os resultados foram expressos em miligramas 

por 100 gramas de amostra. 

 

2.2.4 Análise estatística para escolha da formulação ideal 

 

Depois de obtidas as respostas para todos os ensaios, foram determinadas as 

condições ótimas. Os gráficos de contorno e a descrição matemática do processo foram 

obtidos através do programa Statistica, versão 5.0. 

As curvas de contorno foram utilizadas para analisar o comportamento de cada 

atributo estudado em função das proporções entre polpa e sacarose, assim como para a seleção 

da melhor formulação, ou seja, a que apresentou melhor aceitação. 

Os valores hedônicos também foram submetidos à análise de variância e as 

médias submetidas ao teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade através do programa 

estatístico SAS versão 12.1 (2012). 

 

2.2.5 Elaboração da formulação escolhida adoçada com sacarose e edulcorantes 

 

Através dos resultados obtidos da análise de superfície de resposta, bem como as 

melhores médias da avaliação sensorial, verificou-se o ponto ótimo (escolha da melhor 

formulação). A partir dessa formulação foram adicionadas as concentrações equivalentes de 
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edulcorantes que proporcionem doçura equivalente à fornecida por 10% de sacarose, 

conforme descrito abaixo. Os néctares foram preparados no momento da análise sensorial e 

congelados para a realização das análises físico-químicas. 

 

2.2.5.1 Definição da concentração dos agentes adoçantes 

 

A determinação das concentrações de edulcorantes utilizado neste trabalho foi 

baseada em dados da literatura. Vários estudos foram feitos para se obter as concentrações dos 

adoçantes a serem utilizadas e suas doçuras equivalentes em sacarose (CAVALLINI; 

BOLINI, 2005; CARDOSO; BATTOCHIO; CARDELLO, 2004; CARDELLO; SILVA; 

DAMÁSIO, 2000).  

Os néctares de caju foram obtidos pela diluição da polpa (20%) em água mineral e 

adoçados no momento da análise, com 10% de sacarose, formulação esta escolhida pela 

metodologia de superfície de resposta. Baseados nesta formulação, os demais néctares foram 

preparados adicionando os edulcorantes em substituição à sacarose, em concentrações que 

proporcionem doçura equivalente à fornecida por 10% de sacarose: 0,0555% de aspartame, 

0,035% de acessulfame K, 0,0358% da mistura ciclamato/ sacarina, 0,016% de sucralose e 

0,06% de estévia. 

 

2.2.6 Análise sensorial dos néctares de caju adoçados com sacarose e edulcorantes 

elaborados 

 

Os néctares de caju adoçados com diferentes agentes adoçantes foram avaliados 

por 100 provadores não treinados recrutados no Departamento de Tecnologia de Alimentos da 

Universidade Federal do Ceará, após a aprovação do Protocolo 173/2011 do Comitê de Ética 

em Pesquisa, envolvendo seres humanos (APÊNDICE A), obtido na mesma Universidade. Os 

provadores manifestaram seu consentimento assinando o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (APÊNDICE B) conforme a Resolução 196/96 do Ministério da Saúde (BRASIL, 

2003b).  

Porções de 30 mL de amostras foram servidas monadicamente em cabines 

individuais através do delineamento de blocos completos balanceados (MAcFIE et al., 1989) 

à 16-18 ºC, em taças de vidro, acompanhadas de um copo com água mineral para ser utilizado 

pelo provador entre as amostras para eliminação de um possível sabor residual. Os provadores 

avaliaram a impressão global, sabor, corpo e a doçura das amostras utilizando escala hedônica 
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estruturada de nove pontos, onde os extremos representavam “gostei muitíssimo” (9) e 

“desgostei muitíssimo” (1) e o centro “nem gostei, nem desgostei” (5) (PERYAM; PILGRIM, 

1957). 

 

2.2.7 Caracterização química e físico-química dos néctares de caju adoçados com sacarose 

e edulcorantes elaborados  

 

Foram realizadas determinações químicas e físico-químicas de pH, sólidos 

solúveis, acidez titulável, açúcares totais, ácido ascórbico, carotenóides totais, polifenóis 

totais, flavonóides amarelos e cor instrumental (L*, a*, b*, C* e h), nos néctares de caju 

adoçados com sacarose e cinco edulcorantes, após a análise sensorial. As análises foram feitas 

em duplicata para cada repetição do experimento. 

As análises de pH, sólidos solúveis, acidez titulável e ácido ascórbico foram 

determinadas como descrito no item 2.2.3. 

Os açúcares totais foram quantificados por espectrofotometria conforme Miller 

(1959) utilizando ácido 3,5-dinitro-salicílico (DNS). As leituras foram realizadas em 

espectrofotômetro Shimadzu, modelo UV-1800 a 540 nm. Os resultados foram expressos em 

gramas de glicose por 100 gramas de amostra. 

A determinação de carotenóides totais foi feita de acordo com metodologia 

descrita por Talcott; Howard (1999). Aproximadamente 2 g de amostra foi pesada e extraída 

com 25 mL (agitando por 5 minutos) com uma solução de acetona/etanol (1:1) com 100 mg/L 

de butilhidroxitolueno (BHT) adicionado. A extração foi feita no escuro, sendo o extrato 

filtrado para um balão volumétrico de 100 mL âmbar e aferido com a solução de 

acetona/etanol (1:1). A leitura foi feita a 470 nm. O teor de carotenóides totais foi calculado 

de acordo com a fórmula: [(V*A*10
6
) / A

1%
*100*m)], onde A = absorbância a 470 nm; V = 

Volume total do extrato (100 mL); A
1% 

= 2500; m = massa da amostra. E os resultados 

expressos em µg 100 g
-1

. 

O conteúdo de polifenóis foi determinado através do reagente de Folin-Ciocalteau 

segundo metodologia descrita por Larrauri, Rupérez e Saura-Calixto (1997), com algumas 

modificações. A amostra foi pesada e feita uma primeira extração com 20 mL de etanol 50% 

durante 60 minutos, protegida da luz. Em seguida o material obtido foi centrifugado em 

centrífuga Hettich, modelo Rotina 380R, a 1.509,30 g (10.000 rpm) durante 15 min e o 

sobrenadante foi recuperado. Após a centrifugação, o sobrenadante obtido foi filtrado para um 

balão de 50 mL protegido da luz. Ao resíduo resultante da centrifugação adicionou-se 20 mL 
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de acetona 70%, sendo o sistema deixado em repouso durante 60 minutos e, em seguida, 

centrifugado. O segundo sobrenadante obtido foi misturado ao primeiro no mesmo balão de 

50 mL, aferindo-o com água destilada, obtendo-se assim o extrato. Ao extrato (1 mL) foi 

adicionado 1 mL de reagente de Folin-Ciocalteu (1:3), 2 mL de solução de carbonato de sódio 

a 20% e 2 mL de água destilada, homogeneizado e, após 30 minutos, fez-se a leitura em 

espectrofotômetro Shimadzu, modelo UV-1800, a 700 nm. O resultado foi expresso em 

miligramas de ácido gálico equivalente (AGE) por 100 gramas de amostra. 

Os flavonóides amarelos foram determinados conforme metodologia desenvolvida 

por Francis (1982) pesou-se aproximadamente 1 g da amostra e adicionou-se 30 mL da 

solução extratora etanol-HCl 1,5 M na proporção 85:15. As amostras foram homogeneizadas 

e transferidas para um balão volumétrico âmbar de 50 mL, aferindo-se o volume com a 

solução extratora. O conteúdo do balão foi acondicionado em frasco âmbar e estocado por 

uma noite em refrigerador a 4°C. Posteriormente, o material foi filtrado e a leitura foi feita em 

em espectrofotômetro Shimadzu, modelo UV-1800. O conteúdo de flavonóides amarelos foi 

calculado utilizando coeficiente de extinção molar 76,6 mol
-1

. cm
-1

, e os resultados foram 

expressos em miligramas por 100 gramas de amostra. 

A determinação de cor instrumental foi realizada utilizando-se um colorímetro da 

marca Minolta, modelo CR 400, o qual forneceu os valores dos parâmetros L* 

(luminosidade), a* (mudança da cor verde para vermelha) e b* (mudança da cor azul para 

amarela). Valores numéricos de a* e b* foram convertidos em ângulo Hue e croma pelas 

fórmulas: ângulo Hue = tan
-1

 b*/a* e Croma = (a*
2
 + b*

2
)

1/2
. 

 

2.2.8 Análise Estatística 

 

Os dados obtidos nas análises químicas e físico-químicas foram tratados 

estatisticamente através de análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey pelo programa 

estatístico Statistical Analysis System for Windows (SAS, 2012). 

Os dados da análise sensorial foram analisados através de métodos multivariados 

para melhor visualização das respostas. As porcentagens dos valores hedônicos de 1 a 4 foram 

somadas e denominadas de “% de rejeição”, enquanto que as porcentagens dos valores 

hedônicos de 6 a 9 foram denominadas de “% de aceitação”; o valor 5 foi considerado como 

região de indiferença (“nem gostei, nem desgostei”). Objetivando a avaliação das respostas 

individuais de cada provador, as respostas sensoriais foram avaliadas pela metodologia do 

Mapa de Preferência Interno (MAcFIE; THOMSON, 1988), empregando-se a técnica de 
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Análise de Componentes Principais. Os dados da avaliação sensorial foram organizados de 

acordo com Carneiro et al. (2003) numa matriz de amostras (em linhas) e consumidores (em 

colunas), sendo avaliados a partir da matriz de covariâncias. Os resultados foram apresentados 

em gráficos de dispersão das amostras (tratamentos) e de cada consumidor em relação às duas 

primeiras dimensões principais. 

Os valores hedônicos também foram submetidos à análise de variância e as 

médias submetidas ao teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 As análises estatísticas foram realizadas através do programa estatístico SAS 

(Statistical Analysis System) (2012), versão 12.1 e do programa estatístico XLSTAT (2012). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 Caracterização química e físico-química das onze formulações de suco de caju 

elaboradas 

 

Na Tabela 8 podem ser observados os resultados da caracterização das onze 

formulações de suco de caju elaboradas através dos parâmetros químicos e físico-químicos de 

ácido ascórbico, pH, °Brix e acidez. 

 

Tabela 8 - Caracterização através dos parâmetros químicos e físico-químicos das formulações de suco de caju 

elaboradas (média ± desvio padrão). 

Formulações 
% de 

Açúcar 

% de  

Polpa 

Análises 

Ácido 

ascórbico 

(mg.100g-1) 

pH 
Sólidos solúveis 

(oBrix) 

Acidez titulável 

(g 100 g-1) 

1 6,5 12,91 22,99 ± 0,00 3,88 ± 0,02 8,40 ± 0,00 0,12 ± 0,00 

2 13,5 12,91 24,43 ± 2,03 3,94 ± 0,03 13,40 ± 0,00 0,14 ± 0,03 

3 6,5 27,09 38,79 ± 2,03 3,91 ± 0,02 9,50 ± 0,00 0,25 ± 0,00 

4 13,5 27,09 43,10 ± 4,07 3,93 ± 0,04 10,90 ± 0,00 0,23 ± 0,02 

5 5 20 28,74 ± 2,03 3,86 ± 0,04 7,75 ± 0,07 0,19 ± 0,00 

6 15 20 28,74 ± 0,00 3,96 ± 0,03 15,70 ± 0,14 0,19 ± 0,00 
7 10 10 22,99 ± 8,12 4,02 ± 0,03 10,95 ± 0,07 0,12 ± 0,00 

8 10 30 44,54 ± 2,04 3,99 ± 0,01 12,30 ± 0,00 0,25 ± 0,00 

9 (C) 10 20 34,48 ± 0,00 4,00 ± 0,03 11,70 ± 0,00 0,20 ± 0,02 

10 (C) 10 20 30,17 ± 0,00 3,94 ± 0,04 11,65 ± 0,07 0,19 ± 0,00 

11 (C) 10 20 33,05 ± 2,03 3,89 ± 0,04 11,70 ± 0,00 0,19 ± 0,00 

C – Ponto central. 

 

O conteúdo de ácido ascórbico obtidos nas formulações aumentou com o aumento 

do teor de polpa de caju, sendo a formulação 8 a que apresentou a maior quantidade de ácido 

ascórbico (44,54 mg.100g
-1

), pois a mesma continha 30% de polpa. 
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A quantidade de açúcar está diretamente relacionada ao teor de sólidos solúveis 

no suco, sendo que a formulação 6, que apresenta a maior quantidade de açúcar (15%), 

apresentou  15,7ºBrix, o maior valor determinado. 

Os resultados de pH para os sucos variaram de 3,86 ± 0,04 a 4,02 ± 0,03, sendo 

semelhantes aos encontrados por Fonseca (2010) de 3,80, ao estudar a estabilidade de suco de 

caju. 

Pode-se relacionar o aumento no valor da acidez à quantidade de polpa de caju 

adicionada à formulação do suco, quanto menor a acidez, menor a quantidade de polpa, sendo 

que a formulação 7, com menor teor de polpa (10%), apresentou 0,12 ± 0,00 g 100 g
-1

, e a 

formulação 8, com maior teor de polpa (30%), apresentou 0,25 ± 0,00 g 100 g
-1

. 

 

3.2 Avaliação sensorial das onze formulações de suco de caju elaboradas 

 

Os valores médios para cada atributo de todas as formulações estão descritas na 

Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Valores médios para os atributos de doçura, sabor, corpo e impressão global para as onze formulações 

de suco de caju elaboradas. 

Formulações % Açúcar % Polpa 

Atributos 

Doçura Sabor Corpo 
Impressão 

Global 

1 6,5 12,91 4,7 ± 2,1 4,4 ± 2,0 3,7 ± 2,0 4,3 ± 2,0 

2 13,5 12,91 6,0 ± 2,1 6,6 ± 1,7 6,2 ± 1,6 6,5 ± 1,6 

3 6,5 27,09 5,1 ± 2,2 5,6 ± 2,0 6,3 ± 2,2 5,8 ± 2,2 
4 13,5 27,09 5,7 ± 2,2 6,3 ± 1,9 7,1 ± 1,4 6,3 ± 1,9 

5 5 20 4,3 ± 1,9 4,6 ± 1,9 5,4 ± 1,8 4,8 ± 1,9 

6 15 20 5,7 ± 2,3 6,4 ± 1,7 6,9 ± 1,5 6,4 ± 1,8 

7 10 10 5,3 ± 2,2 4,9 ± 2,2 4,3 ± 2,2 4,8 ± 2,2 

8 10 30 6,9 ± 1,8 6,9 ± 1,8 7,2 ± 1,5 7,0 ± 1,6 

9 (C) 10 20 6,7 ± 1,7 6,9 ± 1,5 7,0 ± 1,5 6,9 ± 1,4 

10 (C) 10 20 6,3 ± 2,0 6,4 ± 1,8 6,4 ± 1,8 6,6 ± 1,7 

11 (C) 10 20 7,3 ± 1,7 7,2 ± 1,6 7,1 ± 1,4 7,2 ± 1,5 

C - Ponto Central, (9) “gostei muitíssimo” e (1) “desgostei muitíssimo” e (5) e o centro “nem gostei, nem 

desgostei”. 

 

Para o atributo de doçura a formulação 5, que possui a menor quantidade de 

açúcar (5%), apresentou médias das notas de 4,3 ± 1,9, mais próxima do termo “desgostei 

ligeiramente”. Protzek et al. (1999), ao estudar a aceitação sensorial de suco de maçã, 

confirmou com os resultados obtidos a preferência dos provados por sucos mais doces e 

menos ácidos, e consequentemente os sucos mais ácidos e menos doces obtiveram menor 

aceitação sensorial. A formulação 11 obteve a maior média de 7,3 ± 1,7 representando o 
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termo “gostei moderadamente”, e os sólidos solúveis final dessa formulação foi de 11,7ºBrix, 

estando dentro dos padrões exigido pela Legislação Brasileira. 

Com relação ao atributo impressão global as notas variaram de 4,3 ± 2,0 para a 

formulação 1 e 7,2 ± 1,5 para a formulação 11, estando esta na zona de aceitação com notas 

entre os termos “gostei moderadamente” e “gostei muito”. 

Podemos observar que a formulação que apresentou melhores notas para todos os 

atributos avaliados foi a 11, uma das formulações do ponto central. Esta formulação possui 

um teor de polpa de caju de 20% e quantidade de açúcar de 10%. 

Estes resultados foram submetidos a uma otimização através da Metodologia de 

Superfície de Resposta, para obtermos a formulação ideal a ser utilizada como base para a 

adição dos edulcorantes. 

De acordo com a Figura 12, 13, 14 e 15, podemos observar que as equações (1 a 

4) relativas às análises dos atributos impressão global (Equação 1), sabor (Equação 2), doçura 

(Equação 3) e corpo (Equação 4), se comportam de forma semelhante com relação aos 

parâmetros analisados, sendo essa relação positiva para as variáveis x (teor de açúcar) e y 

(teor de polpa). Todos os coeficientes de determinação (R
2
) apresentaram valores superiores a 

0,8 que determina um bom ajuste da equação. Verifica-se que em todos os atributos sensoriais 

avaliados a região ótima está diretamente relacionada com o aumento na variação de polpa e 

açúcar, ou seja, quanto maior a quantidade de polpa e açúcar mais aceito pelos provadores. A 

região de coloração vermelha e vinho é a melhor faixa de respostas, pois se têm valores 

maiores, de notas > 6, correspondentes ao termo hedônico “gostei ligeiramente”. 
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Figura 12 - Superfície de resposta do atributo impressão global da avaliação sensorial das formulações de suco 

de caju com variação de polpa e açúcar. 

 
 

Figura 13 - Superfície de resposta do atributo sabor da avaliação sensorial das formulações de suco de caju com 

variação de polpa e açúcar. 
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Figura 14 - Superfície de resposta do atributo doçura da avaliação sensorial das formulações de suco de caju com 

variação de polpa e açúcar. 

 

 

Figura 15 - Superfície de resposta do atributo corpo da avaliação sensorial das formulações de suco de caju com 

variação de polpa e açúcar. 
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A formulação 11 (20% de polpa de caju e 10% de sacarose) apresentou as 

melhores médias em todos os atributos avaliados, sendo confirmada sua aceitação pelo 

comportamento dos gráficos na Metodologia de Superfície de Resposta. 

 

3.3 Avaliação química e físico-química dos néctares de caju adoçados com sacarose e 

edulcorantes elaborados 

 

Na análise de variância das características químicas e físico-químicas verificou-se 

diferença significativa (p ≤ 0,05) entre os edulcorantes para os parâmetros de pH, sólidos 

solúveis, açúcares totais, L*, a*, b*, C* e h, e não diferindo significativamente entre si 

somente para o parâmetro de acidez titulável (APÊNDICE C). 

Na Tabela 10, podem ser observadas as médias dos resultados dos parâmetros 

químicos e físico-químicos de pH, sólidos solúveis, acidez titulável, açúcares totais, L*, a*, 

b*, C* e h dos néctares de caju adoçados com sacarose e edulcorantes. 

Os valores de pH diferiram significativamente entre os néctares, variando de 3,50 

a 3,70 cujos valores extremos são referentes ao néctar adoçado com ciclamato/sacarina e 

sucralose, respectivamente, estando muito próximos aos encontrados por Silva et al. (2008), 

que foram de 3,50 a 4,00, ao estudarem a estabilidade por 180 dias néctar de caju adoçado 

com mel de abelha. O néctar de caju adoçado com ciclamato de sódio/sacarina apresentou 

valor mais baixo de pH (3,50), diferindo de todos os outros néctares, possivelmente pela 

presença dos sais de sódio presentes na amostra, pois quando concentrações de íons H
+ 

é 

baixa e a concentração de Na
+ 

é alta, o eletrodo responde ao Na
+
 como se fosse o H

+
, podendo 

apresenta valores mais baixos do que o pH verdadeiro (ALVES, 2010). Entretanto, mesmo 

havendo variação significativa, observa-se que os valores absolutos não apresentaram grandes 

variações, com o produto permanecendo dentro da faixa ácida (<4,5). 

Fonseca (2010), ao estudar a estabilidade de suco de caju tropical adoçado com 

sacarose acondicionados em diferentes embalagens, observou valores médios de 3,80 para 

determinação de pH. 
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Tabela 10 – Comparação das médias para as determinações químicas e físico-químicas de pH, sólidos solúveis, acidez titulável, açúcares 

totais, L*, a*, b*, C* e h dos néctares de caju adoçado com sacarose e edulcorantes. 

Edulcorantes 

Determinações 

pH 

Acidez 

titulável 

(g 100 g
-1

) 

Sólidos 

solúveis 

(ºBrix) 

Açúcares 

totais 

(g 100 g
-1

) 

L* a* b* C* h 

Sacarose 3,66abc 0,19a 11,82a 11,87a 44,50a -2,80a 6,55ab 7,12ab 113,13c 

Aspartame 3,62c 0,19a 0,62bc 1,77b 42,77c -2,99ab 5,43b 6,20b 119,02a 

Sucralose 3,70a 0,19a 0,53cd 1,64b 44,12ab -3,09ab 6,47ab 7,12ab 115,49bc 

Ciclamato/ 
Sacarina 

3,50d 0,19a 0,62bc 1,76b 44,41ab -2,99ab 6,51ab 7,17ab 114,66bc 

Acessulfame K 3,68ab 0,19a 0,65b 1,63b 43,33bc -3,27b 7,37a 8,07a 114,18c 

Estévia 3,62bc 0,19a 0,52d 1,70b 43,65abc -2,93ab 5,62b 6,34b 117,58ab 

Médias seguidas de pelo menos uma letra igual na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey (p > 0,05). 

 

8
9
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Os valores de acidez para todos os néctares de caju foram de 0,19 g 100 g
-1

, 

estando de acordo com os parâmetros exigidos pela legislação brasileira (BRASIL, 2003a), 

com valores superiores de 0,12 g 100 g
-1

. Umbelino (2005), ao estudar a caracterização de 

suco e polpa de manga adoçada com diferentes edulcorantes, verificou que os edulcorantes 

adicionados ao suco de manga não apresentaram mudança na acidez do suco, pois os mesmos 

não apresentaram diferenças significativas para o parâmetro de acidez. 

Os teores dos sólidos solúveis apresentaram diferença significativa, variando de 

11,82 ºBrix (sacarose) a 0,52 ºBrix (estévia). Essa grande diferença nos resultados já eram 

esperados, já que os sólidos solúveis (ºBrix) nos fornece uma estimativa da quantidade de 

açúcares presentes na amostra. Pequenas quantidades de edulcorantes são suficientes para 

adoçar o produto não alterando seus sólidos solúveis. Marcellini (2005) observou resultado 

semelhante ao estudar a caracterização sensorial e físico-química de suco de abacaxi 

reconstituído e adoçado com diferentes edulcorantes. 

Martins (2008), ao estudar o perfil sensorial de suco de cupuaçu com valor 

calórico reduzido, encontrou valores de sólidos solúveis para as amostras adoçadas com 

edulcorantes aproximadamente 15% menor do que as adoçadas com sacarose. 

Os açúcares totais apresentaram diferença significativa entre a amostra adoçada 

com sacarose e as amostras adoçadas com edulcorantes, variando de 11,87 a 1,63 g 100 g
-1

, 

para o néctar adoçado sacarose e acessulfame k, respectivamente.  

O valor L* expressa a luminosidade ou claridade da amostra, e varia de 0 a 100; 

assim , quanto mais próximo de 100, mais clara é a amostra e quanto mais distante, mais escura. 

Já valores de a* mais positivos indicam tendência à coloração vermelha e mais negativos, 

coloração verde. Valores de b* mais positivos expressam maior intensidade de amarelo e mais 

negativos, maior intensidade de azul. 

Observando os valores a* e b* é possível afirmar que as amostras de néctar de caju 

tenderam para as cores verde e amarela e quanto ao valor L apresentaram claridade intermediária.  

O C* define a intensidade da cor, aumenta a partir de zero em função de aumentos 

nos valores absolutos de a* e b*, estando relacionado com a pureza ou intensidade da cor, 

sendo valores mais altos desejáveis. Por sua vez, o ângulo hue define a cor por meio de uma 

escala de 0º a 360º, sendo que o 0º corresponde à cor vermelho, 90º corresponde ao amarelo, 

180º ao verde e 270º ao azul (VOSS, 1992). Para o parâmetro C*, os resultados obtidos 

variaram de 6,20 a 8,07, para os néctares adoçados com aspartame e acessulfame K, 

respectivamente, demonstrado uma coloração não muito forte. O valor do ângulo hue obtido 

variou de 113,13° para o néctar de caju adoçado com sacarose e 119,02° para o néctar de caju 
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adoçado com aspartame, estando os valores mais próximos da faixa correspondente à 

tonalidade amarelo (90º), o que é concordante com os valores positivos de b*. Prado (2010), 

estudando suco de caju adoçado com mel, encontrou valores de hue inferiores ao desse estudo 

variando de 79,13 a 86,87. 

A análise de variância dos componentes funcionais apresentou efeito significativo 

(p ≤ 0,05) entre os edulcorantes somente para o parâmetro polifenóis totais (APÊNDICE D). 

Na Tabela 11 podem ser observadas as médias para os determinações de ácido 

ascórbico, polifenóis totais, flavonóides totais e carotenóides totais. 

 

Tabela 11 – Comparação de médias dos néctares de caju adoçados com sacarose e edulcorantes. 

Edulcorantes 

Determinações 

Ácido ascórbico 

(mg 100 g
-1

) 

Polifenóis totais 

(mg AGE 100 g
-1

) 

Flavonóides 

amarelos 

(mg 100 g
-1

) 

Carotenóides 

totais 

(µg 100 g
-1

) 

Sacarose 32,65a 116,35b 0,17a 72,34a 

Aspartame 30,33a 129,33a 0,22a 68,82a 

Sucralose 33,65a 117,27ab 0,22a 88,86a 

Ciclamato/ 

Sacarina 
30,15a 118,25ab 0,23a 80,89a 

Acessulfame K 30,68a 117,67ab 0,15a 65,19a 

Estévia 34,00a 117,65ab 0,15a 74,51a 

Médias seguidas de pelo menos uma letra igual na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey 

(p > 0,05). 

 

Os valores de ácido ascórbico não sofreram diferenças significativas entre as 

formulações, variando de 30,15 a 34,00 mg 100 g
-1

, apresentando superiores ao valor médio 

encontrado por Silva et al. (2008), que foi de 22,4 mg 100 g
-1

 ao estudar néctar de caju 

adoçado com mel de abelha, estando ambos os resultados superiores ao exigido pela 

legislação brasileira que é de no mínimo 15,00 mg 100 g
-1

 (BRASIL, 2003a). Martins (2008), 

ao estudar o perfil sensorial de suco tropical de cupuaçu com valor calórico reduzido 

encontrou que os resultados da análise de vitamina C das amostras adoçadas com edulcorantes 

não diferiram estatisticamente entre si (p < 0,05). 

Os valores de polifenóis totais apresentaram variação de 116,35 a 129,33 mg de 

AGE 100 g
-1

,
 
onde o néctar de caju adoçado com sacarose diferiu do adoçado com aspartame, 

que apresentou maior quantidade de polifenóis totais. Possivelmente, a adição do aspartame 

no néctar pode ter contribuído para o aumento no teor de polifenóis totais, decorrente da 

presença de ácido aspártico, que por ser uma substância redutora, pode ter sido somado na 

quantificação. Esses valores foram superiores ao encontrado por Abreu et al. (2011), ao 
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desenvolver uma bebida mista à base de manga, maracujá e caju adoçadas com sacarose e 

frutooligossacarídeos, que foram de 62,59 mg 100 g
-1

 e 53,42 mg 100 g
1-

, respectivamente. 

De acordo com Sousa et al. (2007), os compostos fenólicos são poderosos antioxidantes e, 

portanto, têm elevado apelo funcional. Portanto os néctares de caju adoçados com sacarose e 

diferentes edulcorantes elaborados podem ser considerados boas fontes desse composto. 

Os polifenóis possuem atividade antioxidante reconhecida sendo responsáveis por 

vários benefícios à saúde. Estudos comprovam que o consumo de alimentos ricos em 

flavonóides (substâncias pertencentes ao grupo dos compostos fenólicos), previnem 

problemas cardiovasculares e câncer em seres humanos (ALVAREZ-SUAREZ et al., 2011; 

NAGAPRASHANTHA et al., 2011; NINFALI et al., 2005; KARAKAYA, 2004; 

NEUHOUSER, 2004; YANG, 2001; PIETTA, 2000). 

Conforme apresentado na Tabela 11 os flavonóides amarelos não apresentaram 

diferenças significativas, variando de 0,15 a 0,23 mg 100 g
-1

 para os néctares de caju 

adoçados com acessulfame k e estévia e ciclamato/sacarina, respectivamente. Além de sua 

propriedade antioxidante, os flavonóides também contribuem para as características de 

qualidade dos produtos alimentares frescos e industrializados incluindo a adstringência, o 

sabor, a textura e a cor (HARUENKIT et al., 2010; VVEDENSKAYA; VORSA, 2004). 

Os teores de carotenóides totais variaram de 65,19 a 88,86 µg 100 g
-1

, não 

apresentando diferença significativa. Cavalcante et al. (2003), ao estudar a capacidade 

antioxidante de sucos de caju encontraram valores de 320,00 µg 100 g
-1

, superior ao deste 

estudo. 

Os carotenóides são pigmentos que além de colorir, possuem atividades 

biológicas importantes destacando-se a inibição de doenças onde os radicais livres apresentam 

papel fundamental, como arteriosclerose, catarata, degeneração macular, esclerose múltipla, 

câncer, doenças degenerativas e cardiovasculares (MALDONADE; SCAMPARINI; 

RODRIGUEZ-AMAYA, 2008; BHOSALE, 2004). 

 

3.4 Avaliação sensorial dos néctares de caju adoçados com sacarose e edulcorantes 

elaborados 

A análise de variância do teste de aceitação sensorial apresentou efeito 

significativo (p ≤ 0,05) entre os todos os parâmetros avaliados (APÊNDICE E). 

A Tabela 12 apresenta a distribuição das notas e as percentagens de acordo com a 

aceitação, rejeição ou indiferença dos provadores, juntamente com os valores hedônicos 

médios de cada formulação e teste de Tukey.
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Tabela 12 - Resultados das percentagens de rejeição, indiferença e aceitação e teste de Tukey dos néctares de 

caju adoçados com sacarose e diferentes agentes adoçantes. 

Edulcorante 
Doçura 

Média 
% de rejeição % de indiferença % de aceitação 

Sacarose 10 2 88 7,01a 

Aspartame 23 1 76 6,41a 

Ciclamato/Sacarina  41 10 49 5,17b 

Estévia 77 3 20 3,63c 

Sucralose 52 12 36 4,50b 

Acessulfame K  58 1 41 4,47b 

Edulcorante 
Corpo 

Média 
% de rejeição % de indiferença % de aceitação 

Sacarose 10 3 87 6,92ª 

Aspartame 17 10 73 6,38ª 

Ciclamato/Sacarina  29 11 60 5,63b 

Estévia 44 18 38 4,76c 

Sucralose 31 16 53 5,45b 

Acessulfame K  34 14 52 5,30bc 

Edulcorante 
Impressão Global 

Média 
% de rejeição % de indiferença % de aceitação 

Sacarose 7 4 89 7,12a 

Aspartame 21 5 74 6,41b 

Ciclamato/Sacarina  39 8 53 5,40c 

Estévia 91 8 21 3,69e 

Sucralose 49 12 39 4,80cd 

Acessulfame K  49 8 43 4,57d 

*Médias seguidas da mesma letra não apresentam diferença significativa (p>0.05) pelo teste de Tukey. 

 

Na Figura 16 podem-se observar os histogramas da frequência de notas de acordo 

com a aceitação, rejeição ou indiferença dos provadores para os atributos de doçura, corpo e 

impressão global dos néctares de caju adoçados com sacarose e diferentes edulcorantes. 
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Figura 16 - Histogramas de freq uência da percentagem de rejeição, indiferença e aceitação da avaliação 

sensorial dos atributos doçura, corpo e impressão global dos néctares de caju adoçados com sacarose e diferentes 

edulcorantes. 

  

 

Para o atributo doçura, os néctares de caju adoçados com sacarose e aspartame 

apresentaram melhores percentagens de aceitação com 88% e 76%, respectivamente, 

enquanto o néctar adoçado com estévia apresentou 77% de suas notas na zona de rejeição 

(Tabela 12 e Figura 16). 

No caso dos atributos de corpo e impressão global as amostras apresentaram 

comportamento semelhantes, estando os néctares adoçados com sacarose, aspartame e 

ciclamato/sacarina com as maiores quantidades de notas na zona de aceitação e as amostras 

adoçadas com estévia permanecendo na zona de rejeição (Tabela 12 e Figura 16). 

Fernandes et al. (2009), avaliando a aceitação sensorial de bebidas de goiaba 

adoçadas com diferentes agentes adoçantes, verificaram que o aspartame foi o edulcorante 

juntamente com a sacarose que apresentaram melhores médias no teste de aceitação e a 

estévia e a mistura ciclamato/sacarina obtiveram valores mais baixos na avaliação sensorial. 

Cardello; Silva; Damásio (1999) também obtiveram resultado semelhante quando 

avaliaram o comportamento temporal para o estímulo doce de soluções aquosas de sacarose, 

aspartame, mistura ciclamato/sacarina 2: 1 e estévia a 10% de equivalência de doçura, sendo a 
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solução de aspartame a amostra que mais se aproximou da sacarose, enquanto a estévia diferiu 

em maior grau da sacarose. 

A rejeição da estévia por parte dos consumidores também foi relatado por 

Umbelino (2005) ao estudar a caracterização sensorial por análise descritiva quantitativa e 

análise tempo intensidade de suco e de polpa de manga adoçados com diferentes edulcorantes, 

onde os edulcorantes aspartame e sucralose apresentaram comportamento sensorial mais 

semelhante à sacarose, comportamento semelhante ao observado no atual trabalho, 

considerando a atuação do aspartame. 

Os néctares de caju adoçados com sacarose e aspartame tiveram os maiores 

valores de aceitação para todos os atributos avaliados, não diferindo entre si no teste de 

média, ficando entre os termos hedônicos “gostei ligeiramente” e “gostei moderadamente”. 

Os néctares adoçados com estévia apresentaram as menores médias. 

 

3.5 Mapa de Preferência Interno  

 

O Mapa de preferência interno foi construído a partir dos dados hedônicos obtidos 

pelos 100 consumidores que expressaram as suas preferências individuais com relação a cada 

um dos seis néctares de caju provados, geraram um espaço multidimensional representado por 

dimensões que explicam a variação total das respostas, estando apresentados nas Figuras 17, 

18 e 19. 

Os dados de cada provador foram representados como um ponto no espaço, 

indivíduos com similaridade em um ou mais propriedades se encontram próximos. As cargas 

(“loaddings”) das variáveis (amostras) estão representadas por vetores nas Figuras 17, 18 e 

19. A concentração de consumidores na região da amostra indica maior ou menor aceitação. 

 

Atributo doçura 

Com os dados obtidos no teste de aceitação das amostras de néctar de caju 

adoçados com sacarose e cinco diferentes edulcorantes foram obtidos os Mapas de 

Preferência Interno do atributo doçura (Figura 17). 

O Mapa de Preferência Interno gerou, em espaço multidimensional, as 

coordenadas relativas ao produto, que por sua vez, foram formadas de acordo com as 

respostas dos provadores. O mapa da Figura 17 foi gerado por meio dos Componentes 

Principais (CP-1, CP-2), que juntos explicaram 51,24% para o atributo doçura sendo que o 
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CP-1 explicou 35,54% e o CP-2 15,70% da variação. Esta baixa explicação pode ser ao fato 

de os provadores não terem uma única amostra como preferida. 

 

Figura 17 - Mapa de preferência interno do atributo doçura para os néctares de caju adoçados com sacarose, 

aspartame, ciclamato/sacarina, estévia, sucralose e acessulfame K. 

 

 

Podemos observar uma grande quantidade de provadores alocados à direita na 

parte inferior do gráfico, onde se encontram as amostras adoçadas com sacarose, aspartame e 

acessulfame K, confirmando as maiores notas das amostras adoçadas com sacarose e 

aspartame no teste de média. Para os provadores alocados na esquerda do gráfico justifica-se 

ao grande índice de rejeição da amostra adoçada com estévia. 
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Atributo corpo 

Para atributo corpo o primeiro componente principal explicou 44,85% e o 

segundo 18,47%, totalizando 63,32% da variação entre as amostras. 

 

Figura 18 - Mapa de preferência interno do atributo corpo para os néctares de caju adoçados com sacarose, 

aspartame, ciclamato/sacarina, estévia, sucralose e acessulfame K. 

 

 

Podemos observar uma nítida formação de três grupos de consumidores: o 

primeiro formado pelas amostras adoçadas com sacarose, aspartame e sucralose, o segundo 

formado pelo acessulfame, ciclamato/sacarina e estévia e um terceiro grupo que se encontra 

no lado esquerdo do gráfico que não preferiu nenhuma amostra. 

 

 

Impressão global 

No Mapa de Preferência Interno para o atributo impressão global (Figura 19), as 

dimensões 1 e 2 explicam juntas 55,33% das variações ocorridas entre as amostras. 
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Figura 19 - Mapa de preferência interno do atributo impressão global para os néctares de caju adoçados com 

sacarose, aspartame, ciclamato/sacarina, estévia, sucralose e acessulfame K. 

 

 

É possível notar que grande parte dos consumidores que participaram do teste de 

aceitação preferiram as amostras de néctar de caju adoçadas com sacarose, sucralose e 

aspartame. Mesmo as amostras adoçadas com ciclamato/sacarina e acessulfame k tendo 

recebido menores médias no teste de aceitação para impressão global, pelo mapa é possível 

concluir que as mesmas possuem provadores que as preferiram. O nível de aceitação foi 

menor para a amostra adoçada com estévia, o que pode ser notado pelo pequeno número de 

pontos que representam a aceitação individual dos provadores localizados ao redor dessa 

amostra. Essa grande rejeição da estévia deve-se pelo fato de que o esteviosídeo confere gosto 

amargo residual (aftertaste). 

 

 

4 CONCLUSÕES 

 

A formulação de suco de caju que obteve melhor aceitação foi a que continha 

20% de polpa de caju e 10% de sacarose, sendo então considerado um néctar de caju. Esta 

formulação foi selecionada por ser a mais aceita pelos consumidores no teste de média bem 

como através da metodologia de superfície de resposta. 
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Os néctares de caju adoçados com sacarose e diferentes edulcorantes 

apresentaram pouca variação para os parâmetros químicos e físico-químicos avaliados, exceto 

para os sólidos solúveis e açúcares totais, cujo néctar adoçado com sacarose apresentou 

valores superiores ao demais. 

Os néctares de caju adoçados com sacarose e aspartame apresentaram avaliação 

sensorial semelhantes, apresentando os maiores valores médios no teste de aceitação, 

enquanto que a amostra adoçada com estévia apresentou menores valores em todos os 

atributos avaliados. 

O mapa de preferência interno confirmou uma preferência dos consumidores pelas 

amostras adoçadas com sacarose e aspartame. 



100 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABREU, D. A. et al. Desenvolvimento de bebidas mistas à base de manga, maracujá e caju 

adicionadas de prebióticos. Alim. Nutr., Araraquara, v. 22, n. 2, p. 197-203, abr./jun. 2011. 

 

ALVAREZ-SUAREZ, J.M. et al. Strawberry polyphenols attenuate ethanol-induced gastric 

lesions in lesions in rats by activation of antioxidant enzymes and attenuation of MDA 

increase. PLoS One, v. 6, n. 10, p. 1-11, out. 2011. 

 

ALVES, N. P. Medição de pH e íons por potenciometria. Conselho Regional de Química, 

São José dos Campos, mai. 2010. 

 

AYYA, N.; LAWLESS, H. T. Quantitative and qualitative evaluation of high-intensity 

sweeteners and sweetener mixtures. Chem. Senses, Oxford, v. 17, n. 3, p. 245-59, fev. 1992. 

 

AZOUBEL, P. M; MURR, F. E. X. Optimisation of osmotic dehydration of cashew apple 

(Anacardium Occidentale L.) in sugar solutions. Food Sci. Technol. Int., London, v. 9, p. 

427-433, 2003. 

 

AZOUBEL, P. M. et al. Effect of osmotic dehydration on the drying kinetics and quality of 

cashew apple. Int. J. Food Sci. Technol., Oxford, v. 44, p. 980-986, 2009. 

 

BHOSALE, P. Environmental and cultural stimulants in the production of carotenoids from 

microrganisms. Appl. Microbiol. Biotechnol., Berlin, v. 63, n. 4, p. 351-361, jan. 2004. 

 

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa Nº 12, 

de 4 de setembro de 2003. Regulamento Técnico para fixação dos Padrões de Identidade e 

Qualidade dos néctares de abacaxi, acerola, cajá, caju, goiaba, graviola, mamão, manga, 

maracujá, pêssego e pitanga. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília-

DF, Ed. nº 174 de 09 de setembro de 2003a. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Normas para pesquisa envolvendo seres humanos 

(Resolução CNS nº 196/96 e outras). 2. ed. rev. e ampl. Brasília: Ministério da Saúde, 64p, 

2003b. 

 

BRITO, C. A. K.; BOLINI, H. M. A. Perfil sensorial de edulcorantes em néctar de goiaba. 

Alim. Nutr., Araraquara, v.20, n.4, p. 561-572, out./dez. 2009. 

 

CARDELLO, H. M. A. B.; FARIA, J. B. Análise da aceitação de aguardentes de cana por 

testes afetivos e mapa de preferência interno. Ciênc. Tecnol. Aliment., Campinas, v. 20, n. 1, 

p. 32-36, abr. 2000. 

 

CARDELLO, H. M. A. B.; SILVA, M. A. A. P.; DAMÁSIO, M. H. Análise descritiva 

quantitativa de edulcorantes em diferentes concentrações. Ciênc. Tecnol. Aliment., 

Campinas, v. 20, n. 3, p.318-328, set./dez. 2000. 

 

CARDELLO, H. M. A. B.; SILVA, M. A. A. P.; DAMÁSIO, M. H. Análise tempo-

intensidade dos estímulos doce e amargo de extrato de folhas de estévia [Stevia rebauduiana 



101 

 

(Bert.) Bertoni] em doçura equivalente a sacarose. Ciênc. Tecnol. Aliment., Campinas, v. 19, 

n. 2, p. 163-169, mai./ago. 1999. 

 

CARDOSO, J. M. P.; BATTOCHIO, J. R.; CARDELLO, H. A. B. Equivalência de dulçor e 

poder edulcorante de edulcorantes em função da temperatura de consumo em bebidas 

preparadas com chá-mate em pó solúvel. Ciênc. Tecnol. Aliment., Campinas, v. 24, n. 3, p. 

448-452, jul./set. 2004. 

 

CARNEIRO, J. D. S. et al. Avaliação sensorial e mapa de preferência interno de marcas 

comerciais de refrigerante sabor guaraná. B. CEPPA, Curitiba, v. 21, n. 2, p. 279-292, 

jul./dez. 2003. 

 

CARVALHO, J. M. et al. Mapa de preferência interno de bebida energética elaborada com 

água de coco e suco de caju clarificado. Braz. J. Food Technol., Campinas, v.9, n.3, p. 171-

175, jul./set. 2006. 

 

CAVALCANTE, A. A. M. et al. Mutagenicity, Antioxidant Potencial, and Antimutagenic 

Activity Against Hydrogen Peroxide of Cashew (Anacardium occidentale L.) Apple Juice and 

Cajuína. Environ. Mol. Mutagen., New York, v.41, p.360-369, 2003. 

 

CAVALLINI, D. C. U.; BOLINI, H. M. A. Comparação da percepção temporal de doçura, 

amargor e sabor de fruta em suco de manga reconstituído e adoçado com sacarose, mistura 

ciclamato/sacarina 2:1, aspartame, sucralose e estévia. B. CEPPA, Curitiba, v. 23, n. 2, p. 

361-382, jul./dez. 2005. 

 

FERNANDES, A. G. et al. Avaliação sensorial de bebidas de goiaba adoçadas com diferentes 

agentes adoçantes. Ciênc. Tecnol. Aliment., Campinas, v. 29, n. 2, p. 358-364, abr./jun. 

2009. 

 

FONSECA, A. V. V. Estabilidade do suco de caju (Anacardium Occidentale, L.) 

acondicionado em embalagens de vidro e de PET. 2010. 91 f. Dissertação (Mestrado em 

Tecnologia de Alimentos) – Departamento de Tecnologia de Alimentos, Universidade Federal 

do Ceará, Fortaleza, 2010. 

 

FRANCIS, F. J. Analysis of anthocyanins. In: MARKAKIS, P. (Ed.). Anthocyanins as food 

colors. New York: Academic Press, 1982, p. 181-207. 

 

GONZALEZ, N. J.; ADHIKARI, K.; SANCHO-MADRIZ, M.F. Sensory characteristics of 

peach-flavored yogurt drinks containing prebiotics and synbiotics LWT. Food Sci. Technol., 

v. 44, n. 1, p. 158-163, jan. 2011. 

 

HARUENKIT, R. et al. Comparison of bioactive compounds, antioxidant and 

antiproliferative activities of Mon Thong durian during ripening. Food Chem., London, v. 

118, n. 3, p. 540-547, fev. 2010. 

 

INSTITUTO ADOLFO LUTZ (IAL). Métodos físico-químicos para análise de alimentos. 

coordenadores : Zenebon, O.; Pascuet, N. S.; Tiglea, P. 4. ed. São Paulo: Instituto Adolfo 

Lutz, 2008, 1020 p.  

 



102 

 

KARAKAYA, S. Bioavailability of phenolic compounds. Critical Rev. Food Sci. Nutr., 

Boca Raton, v. 44, n. 6, p. 453-64, 2004 

 

KETELSEN, S. M.; KEAY, C. L.; WIET, S. G. Time-intensity parameters of selected 

carbohydrate and high potency sweeteners. J. Food Sci., Chicago, v. 58, n. 6, p. 1418-1421, 

ago. 1993. 

 

LARRAURI, J. A.; RUPÉREZ, P.; SAURA-CALIXTO, F. Effect of drying temperature on 

the stabilitity of polyphenols and antioxidant activity of red grape pomace peels. J. Agric. 

Food Chem., London, v. 45, n. 4, p. 1390-1393, Apr. 1997. 

 

MacFIE, H. J. et al. Designs to balance the effect of order of presentation and first-order 

carry-over effects in hall tests. J. Sens. Stud., Westport, v. 4, n. 2, 129-148, set. 1989. 

 

MacFIE, H. J. H. Assessment of the sensory properties of food. Nutr. Rev., New York, v. 48, 

n. 2, p. 87-93, 1990. 

 

MacFIE, H. J. H.; THOMSON, D. M. H., Preference Mapping and Multidimensional Scaling. 

In: PIGGOT J.R., ed. Sensory Analysis of Foods, 2nd ed., Elsevier, London, 1988. 389p.  

 

MALDONADE, I. R.; RODRIGUEZ-AMAYA, D. B.; SCAMPARINI, A. R. P. Carotenoids 

of yeasts isolated from the Brazilian ecosystem. Food Chem., London, v. 107, n. 1, p. 145-

150, mar. 2008. 

 

MARCELLINI, P. S. Caracterização sensorial por perfil livre e análise tempo-

intensidade de suco de abacaxi (Ananas comosus L. Merril) reconstituído e adoçado com 

diferentes edulcorantes. 2005. 85 f. Tese (Doutorado em Alimentos e Nutrição) – Faculdade 

de Engenharia de Alimentos, Universidade Estadual de Campinas, 2005. 

 

MARKETO, C. G. et al. The Reliability of MDPREF to Show Individual Preference, J. Sens. 

Stud., Westport, v. 9, n. 3, p. 337-350, set. 1994. 

 

MARTINS, V. B. Perfil sensorial de suco tropical de cupuaçu (Theobroma Grandiflorum 

Schum) com valor calórico reduzido. 2008. 142 f. Tese (Doutorado em Alimentos e 

Nutrição) – Departamento de Planejamento Alimentar e Nutrição, Universidade Estadual de 

Campinas, Campinas, 2008. 

 

MILLER, G. L. Use of dinitrosalicilic acid reagent for determination of reducing sugar.  

Anal. Biochem., New York, v. 31, p. 426-428, 1959. 

 

MINIM, V. P. R. Análise sensorial: estudos com consumidores. Viçosa, Ed. UFV, 2006. 

225p. 

 

MIQUELIM, J. N; BEHRENS, J. H; LANNES, S. C. Analysis of Brazilian consumer 

preference of filled chocolate. Ciênc. Tecnol. Aliment., Campinas, v. 28, n. 2, p. 439-497, 

abr./jun.2008. 

 

MONTEIRO, M. A. M. et al. Influência da torra sobre a aceitação da bebida café. Rev. 

Ceres, Viçosa, v. 57, n.2, p. 145-150, mar./abr. 2010. 

 



103 

 

NAGAPRASHANTHA, L. D. et al. Anti-cancer effects of novel flavonoid vicenin-2 as a 

single agent and in synergitic combination with docetaxel in prostate cancer. Biochem. 

Pharmacol., New York, v. 82, n. 9, p. 1100-1109, 2011. 

 

NEUHOUSER, M. L. Dietary flavonoids and cancer risk: evidence from human population 

studies. Nutr. Cancer, v. 50, n. 1, p. 1-7, 2004. 

 

NINFALI, P. et al. Antioxidant capacity of vegetables, spices and  dressings relevant to 

nutrition. Br. J. Nutr., Wallingford, v. 93, n. 2, p. 257-266, 2005. 

 

OLIVEIRA, A. P. V. et al. Aceitação de sobremesas lácteas dietéticas e formuladas com 

açúcar: teste afetivo e mapa de preferência interno. Ciênc. Tecnol. Aliment., Campinas, v. 

24, n 4, p. 627-633, out./dez. 2004. 

 

OLIVEIRA, M. A. et al. Addition of cashew tree gum to maltodextrin-based carriers for spray 

drying of cashew apple juice. Int. J. Food Sci. Technol., Oxford, v. 44, n. 3, p. 641–645, 

mar. 2009. 

 

OTT, D. B., EDWARDS, C. L., PALMER, S. J. Perceived taste intensity and duration of 

nutritive and non-nutritive sweeteners in water using time-intensity (T-I) evaluations. J. Food 

Scienc., Chicago, v. 56, n. 2, p. 535-542, mar. 1991. 

 

PERYAM, D. R.; PILGRIM, P. J. Hedonic scale method for measuring food preferences. 

Food Technol., Chicago, v. 11, n. 9, p. 9-14, 1957. 

 

PIETTA, P. G. J. Flavonoids as antioxidants. J. Nat. Prod., v.63, p. 1035-1042, 2000. 

 

PRADO, G. M. Elaboração e estabilidade de bebidas formuladas a base de polpa de caju 

(Anacardium occidentale, l.) e mel de abelha (apis mellifera). 2010. 91 f. Dissertação 

(Mestrado em Tecnologia de Alimentos) – Departamento de Tecnologia de Alimentos, 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2010.  

 

PROTZEK, E. C. et al. Avaliação sensorial de suco de maçã produzido a partir de rejeitos de 

produção, B. CEPPA, Curitiba, v. 17, n. 1, p. 59-70, jan./jun.1999. 

 

RABELO, M. C.; C. FONTES; P. M. L.; RODRIGUES, S. Enzyme synthesis of 

oligosaccharides using cashew apple juice as substrate. Bioresour. Technol., Essex, v. 100, n. 

23, p. 5574–5580, jul. 2009. 

 

REIS, R. C. et al. Impacto da utilização de diferentes edulcorantes na aceitabilidade de 

iogurte “light” sabor morango. Aliment. Nutr., Araraquara, v. 20, n. 1, p. 53-60, jan./mar. 

2009. 

 

SALES, R. L. et al. Mapa de preferência de sorvetes ricos em fibras. Ciênc. Tecnol. 

Aliment., Campinas, v. 28, suppl., p. 27-31, dez. 2008. 

 

SAS Institute, Inc. SAS User´s Guide: version 12.1, Cary, NC: SAS Institute, 2012. 

 

SCHLICH, P.; McEWAN, J. A., Preferece Mapping - A Statistical Tool for the Food 

Industry, Science des Aliments, Paris, n. 12, p. 339-355, 1992. 



104 

 

 

SHAMIL, S. et al. Use of intensity-time studies as an aid to interpreting sweet taste 

chemoreception. Chem. Senses, Oxford, v. 13, n. 4, p. 204-215, nov. 1988. 

 

SILVA, R. A. et al. Néctar de caju adoçado com mel de abelha: desenvolvimento e 

estabilidade. Ciênc. Tecnol. Aliment., Campinas, v. 28, n. 2, p. 348-354, abr./jun. 2008. 

 

SOUSA, C. M. M. et al. Fenóis totais e atividade antioxidante de cinco plantas medicinais. 

Quím. Nova, São Paulo, v. 30, n.2, p.351-355, mar./abr. 2007. 

 

STONE, H. S.; SIDEL J. L. Sensory Evaluation Practices, Academic Press, San Diego, CA, 

1993. 308p. 

 

TALCOTT, S. T.; HOWARD, L. R. Phenolic autoxidation is responsible for color 

degradation in processed carrot puree. J. Agric. Food Chem., Easton, v. 47, n. 5, p. 2109-

2115, 1999. 

 

UMBELINO, D. C. Caracterização sensorial por análise descritiva quantitativa e análise 

tempo-intensidade de suco e polpa de manga (Magnífera indica L.) adoçados com 

diferentes edulcorantes. 2005. 190 f. Tese (Doutorado em Alimentos e Nutrição) - 

Faculdade de Engenharia de Alimentos, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 

2005. 

 

VVEDENSKAYA, I.O.; VORSA, N. Flavonoid composition over fruit development and 

maturation in American cranberry, Vaccinium macrocarpon Ait. Plant Science. Amsterdam, 

v. 167, n. 5, p. 1043-1054, nov. 2004. 

 

WESTAD, F.; HERSLETH, M.; LEA, P. Strategies for consumer segmentation with 

applications on preference data. Food Qual. Prefer., Inglaterra, v. 15, n. 7-8, p. 681-687, 

out./dez. 2004. 

 

XLSTAT (2012). XLSTAT-PRO User’s Guide,version 5.01. Addinsoft Inst Inc, NY, USA. 

 

YANG, C.S. et al. Inhibition of carcinogenesis by dietary polyphenolic compounds. Annu. 

Rev. Nutr., v. 21, p. 331-406, 2001. 

 

ZEPKA, L. Q. et al. Thermal degradation kinetics of carotenoids in a cashew apple juice 

model and its impact on the system color. J. Agric. Food Chem., London, v. 57, n. 17, p. 

7841-7845, ago. 2009. 



105 

 

CAPÍTULO III 

 

OTIMIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE NÉCTAR DE CAJÁ ADOÇADO COM 

SACAROSE E EDULCORANTES 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos tem havido um crescente aumento na disponibilidade de sucos 

de frutas tropicais (SIRO et al., 2008). Rico em muitos nutrientes, esses sucos estão ganhando 

popularidade devido ao desejo dos consumidores por sabores exóticos e alimentação 

saudável, direcionando o foco das indústrias para produzir bebidas com a alegação de saúde 

como um parâmetro de diferenciação (SABBE et al., 2009). Dentro deste contexto o cajá 

(Spondias lutea L.) apresenta grande potencial para uso em sucos de frutas, a fim de atender a 

requisitos desejados para a saúde do consumidor, podendo ser comercializado também como 

fruta fresca, picolés, sorvetes, néctares e geléias (SOARES et al., 2006; RITZINGER et al., 

2006). 

Rufino et al. (2010) avaliaram compostos bioativos e capacidade antioxidante de 

dezoito frutos não tradicionais, incluindo o cajá. Eles encontraram, para o cajá, valores de 

26.5 ± 0.5 de vitamina C, 7.1 ± 0.7 de flavonóides amarelos, 0.7 ± 0.0 de carotenóides totais e 

86.4 ± 0.9 de umidade. Para a atividade antioxidante os autores utilizaram quatro métodos, 

encontrando valores de 9397 ± 64.8 g/g DPPH, 7.8 ± 0.2 µmol trolox/g, 11.8 ± 0.2 μmol 

Fe2SO4/g e 92.7 ± 1.1 % O.I. (inibição de oxidação) para os métodos DPPH, ABTS, FRAP e 

β caroteno-linoléico, respectivamente. 

Existe uma preocupação constante acerca de hábitos alimentares, tais como a 

ingestão de excesso de gordura, de açúcar, de sal, etc., estando os consumidores cada vez 

mais conscientes desses riscos. Alguns indivíduos precisam substituir a sacarose por 

adoçantes não calóricos deste modo, procuram por produtos que sejam dotados de gosto e 

características próximas às da sacarose. Esta é uma tendência que vem sendo observada a 

nível mundial no setor de bebidas não alcoólicas, com isso a proposta das indústrias de sucos 

prontos de baixa caloria (light) é desenvolver produtos mais saudáveis, sem comprometer o 

sabor. 

Os edulcorantes são produtos comumente utilizados na alimentação de indivíduos 

diabéticos e obesos. São indicados em substituição ao açúcar comum, sacarose, com a 

finalidade de, respectivamente, evitar a ocorrência de picos hiperglicêmicos e reduzir o teor 
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calórico das dietas. Diferem quanto às suas propriedades químicas, poder adoçante e 

estabilidade na cocção e possuem finalidades e aplicações distintas (LOTTENBERG, 2008).  

Aspartame, sacarina, ciclamato, sucralose e acessulfame K estão entre os 

edulcorantes de alta intensidade aprovados pela Food and Drug Administration. Segundo 

Nabors (2002) não existe um edulcorante ideal. O edulcorante deveria ter características 

similares à sacarose, sem odor, cor, solubilidade e estabilidade, compatível com vários 

ingredientes e processos. 

Vários edulcorantes são utilizados em alimentos e bebidas, entre os mais 

importantes temos a estévia, a mistura 2:1 de ciclamato e sacarina, o aspartame e a sucralose 

(CARDELLO; SILVA; DAMÁSIO, 1999). 

A Metodologia de Superfície de Resposta é uma técnica importante para o 

desenvolvimento e otimização de produtos alimentícios. As características de qualidade de 

um produto alimentício normalmente dependerão das proporções dos ingredientes individuais 

que estão presentes nas formulações. É uma ferramenta estatística utilizada em diversas 

pesquisas (TONON; BARONI; HUBINGER, 2006; ABDULLAH; SULAIMAN; AROUA, 

2007; PINHEIRO, 2008; CHAGAS et al., 2009). 

A avaliação através de testes afetivos é, tradicionalmente, feita por meio de 

variância univariada e teste de médias. Assim, às vezes, a simples média de aceitação, quando 

existem categorias de consumidores com preferências opostas, faz com que o resultado de um 

grupo cancele o do outro, resultando em médias que, muitas vezes, não apresentam diferença 

significativa entre si. 

Por esta razão, a variabilidade individual dos dados deve também ser considerada, 

e a estrutura dos dados analisada. Tais análises podem ser realizadas pelo Mapa de 

Preferência Interno (MDPREF), que é uma técnica multidimensional que leva em 

consideração as preferências individuais dos consumidores, onde cada consumidor é 

representado individualmente no mapa, tendo sua significância proporcional à porcentagem 

de explicação dos dados (DUTCOSKY, 2007). 

A maioria dos autores utiliza a Análise de Componentes Principais (ACP) para 

avaliar a matriz de dados de aceitação. Considera-se que os indivíduos da ACP são os 

consumidores e, as variáveis, são as amostras, identificando a maior variação dentro dos 

dados de preferência para a extração dos componentes. Essa técnica promove a redução da 

dimensionalidade e otimização da quantidade de variáveis, com a menor perda de informação 

possível, permitindo o agrupamento, em gráficos no espaço bi ou tridimensional, de 
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indivíduos que tenham comportamento análogo com relação às variáveis (CARNEIRO, 2001; 

MOCHIZUKI; AMADIO, 2007). 

Diversos estudos têm sido realizados utilizando a técnica do Mapa de Preferância 

Interno para avaliar a aceitação de produtos (CARDELLO; FARIA, 2000; MIQUELIM; 

BEHRENS; LANNES, 2008; SALES et al., 2008; BRITO; BOLINI, 2009; FERNANDES et 

al., 2009; REIS et al., 2009; CARVALHO et al. 2006; MONTEIRO et al. 2010; VIDIGAL et 

al., 2011; SYMONEAUX; GALMARINI; MEHINAGIC, 2012). 

Considerando-se a crescente procura por bebidas de sabor diferenciado e a 

expansão do segmento de produtos com valores calóricos reduzidos (light), o objetivo desse 

trabalho foi desenvolver um néctar de cajá adoçado com sacarose através da Metodologia de 

Superfície de Resposta para determinar a formulação mais aceita e adoçá-los com 

concentrações correspondentes de edulcorantes, avaliando-os através de análises químicas, 

físico-químicas e sensorial e os resultados avaliados por diferentes métodos estatísticos. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Material 

 

O experimento foi realizado em duas etapas, onde na primeira ocorreu a 

otimização do suco de cajá, com a definição da concentração de sacarose e polpa a serem 

utilizadas e na segunda etapa utilizou-se as proporções de polpa e sacarose do suco de cajá 

com melhor aceitação para serem produzidos os néctares adicionados dos edulcorantes nas 

concentrações equivalentes: mistura ciclamato/sacarina na proporção 2:1 (Doce menor
®
), 

aspartame (Zero-Cal
®
), acessulfame K (Sunset

®
), estévia (Stevita

®
) e sucralose (Linea

®
). 

Utilizou-se polpa de cajá (Spondias mombin L.) fornecida por uma indústria 

localizada próxima à cidade de Fortaleza, água potável e sacarose comercial, para formulação 

das bebidas testadas e, posteriormente, dos néctares adicionados de edulcorantes. 

 

2.2 Metodologia 

 

2.2.1 Definição da composição dos sucos de cajá 

 

Para definir a composição dos sucos de cajá, foi utilizado um delineamento de 

superfície de resposta com duas variáveis: teor de polpa (20 a 30%) e quantidade de açúcar (5 
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a 15%) (Tabela 13). Foram obtidas nove formulações, sendo feitas três repetições do ponto 

central (Tabela 14). 

 

Tabela 13 - Proporções máximas e mínimas dos componentes das formulações. 

Variável (%) Menor Maior 

X1 – Teor de açúcar 5 15 

X2 – Teor de polpa 20 35 

 

 

Tabela 14 - Composição das onze formulações determinadas no delineamento 

experimental. 

Formulações % de Açúcar % de Polpa 

1 6,5 22,2 

2 13,5 22,2 

3 6,5 32,8 
4 13,5 32,8 

5 5 27,5 

6 15 27,5 

7 10 20 

8 10 35 

9 (C) 10 27,5 

10 (C) 10 27,5 

11 (C) 10 27,5 

C = Ponto central. 

 

2.2.2 Análise sensorial das onze formulações de suco de cajá elaboradas 

 

Foram realizados testes sensoriais com as onze formulações elaboradas, utilizando 

56 provadores não treinados (STONE; SIDEL, 1993) em teste laboratorial, através do 

delineamento de blocos completos balanceados (MACFIE et al., 1989) com codificação 

aleatória de três dígitos. Os testes foram conduzidos em cabines individuais, sob luz branca 

(luz do dia), e as amostras foram apresentadas monadicamente em três sessões. Os provadores 

receberam 30 mL de cada amostra à temperatura entre 16 e18 °C, em taças de vidro. Os 

provadores avaliaram a impressão global, sabor, corpo e a doçura das amostras utilizando 

escala hedônica estruturada de nove pontos, na qual os extremos representavam “gostei 

muitíssimo” (9) e “desgostei muitíssimo” (1) e o centro “nem gostei, nem desgostei” (5) 

(PERYAM; PILGRIM, 1957). 

 

2.2.3 Parâmetros químicos e físico-químicos das onze formulaçõesde suco de cajá 

elaboradas 
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Foram efetuadas determinações químicas e físico-químicas das onze formulações 

elaboradas de suco de cajá. As análises foram feitas em duplicata para cada repetição do 

experimento. 

O pH foi determinado por meio de potenciômetro da marca Jenway, modelo 3505, 

previamente calibrado com soluções tampões de pH 4,0 e 7,0, conforme Instituto Adolfo Lutz 

(2008). 

O teor de sólidos solúveis foi medido de acordo com a metodologia recomendada 

pelo Instituto Adolfo Lutz (2008). A leitura foi efetuada em refratômetro Atago, modelo PAL-

1, escala de 0ºBrix a 53ºBrix, com compensação automática de temperatura para 20ºC. 

A determinação da acidez titulável foi realizada por titulometria, utilizando-se 1 

mL de amostra (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008), sendo o resultado expresso em gramas 

de ácido cítrico por 100 gramas de amostra. 

O conteúdo de ácido ascórbico foi determinado por meio do método titulométrico 

baseado na redução do indicador 2,6-diclorofenolindofenol pelo ácido ascórbico 

(INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008), onde os resultados foram expressos em miligramas 

por 100 gramas de amostra. 

 

2.2.4 Análise estatística para escolha da formulação ideal 

 

Depois de obtidas as respostas para todos os ensaios, foram determinadas as 

condições ótimas. Os gráficos de contorno e a descrição matemática do processo foram 

obtidos através do programa Statistica, versão 5.0. 

As curvas de contorno foram utilizadas para analisar o comportamento de cada 

atributo estudado em função das proporções entre polpa e sacarose, assim como para a seleção 

da melhor formulação, ou seja, a que apresentou melhor aceitação. 

Os valores hedônicos também foram submetidos à análise de variância e as 

médias submetidas ao teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade através do programa 

estatístico SAS versão 12.1 (2012). 

 

2.2.5 Elaboração da formulação escolhida adoçada com sacarose e edulcorantes 

 

Através dos resultados obtidos da análise de superfície de resposta, bem como as 

melhores médias da avaliação sensorial, verificou-se o ponto ótimo (escolha da melhor 

formulação). A partir dessa formulação adicionaram-se concentrações equivalentes de 



110 

 

edulcorantes que proporcione doçura equivalente à fornecida pela % de sacarose escolhida 

conforme descrito abaixo. Os néctares foram preparados no momento da análise sensorial e 

congelados para a realização das análises físico-químicas. 

 

2.2.5.1 Definição da concentração dos agentes adoçantes 

 

A determinação das concentrações de edulcorantes utilizados neste trabalho foi 

baseada em dados da literatura. Vários estudos foram feitos para se obter as concentrações dos 

adoçantes a serem utilizadas e suas doçuras equivalentes em sacarose (CAVALLINI; 

BOLINI, 2005; CARDOSO; BATTOCHIO; CARDELLO, 2004; CARDELLO; SILVA; 

DAMÁSIO, 1999). 

Os néctares de cajá foram obtidos pela diluição da polpa (25%) em água mineral e 

adoçados no momento da análise, com 10% de sacarose, formulação esta escolhida pela 

metodologia de superfície de resposta. Baseado nesta formulação, os demais néctares foram 

preparados adicionando edulcorantes em substituição à sacarose, em concentrações que 

proporcionem doçura equivalente à fornecida por 10% de sacarose: 0,0555% de aspartame, 

0,035% de acessulfame K, 0,0360% da mistura ciclamato/ sacarina, 0,016% de sucralose e 

0,06% de estévia. 

 

2.2.6 Análise sensorial do néctar de cajá adoçado com sacarose e edulcorantes 

 

Os néctares de cajá adoçados com diferentes agentes adoçantes foram avaliados 

por 81 provadores não treinados recrutados no Departamento de Tecnologia de Alimentos da 

Universidade Federal do Ceará, após a aprovação do Protocolo 173/2011 do Comitê de Ética 

em Pesquisa, envolvendo seres humanos (APÊNDICE A), obtido na mesma Universidade. Os 

provadores manifestaram seu consentimento assinando o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (APÊNDICE B) conforme a Resolução 196/96 do Ministério da Saúde (BRASIL, 

2003b). 

Porções de 30 mL de amostras foram servidas monadicamente em cabines 

individuais através do delineamento de blocos completos balanceados (MAcFIE et al., 1989) 

à 16-18ºC, em taças de vidro, acompanhadas de um copo com água mineral para ser utilizado 

pelo provador entre as amostras para eliminação de um possível sabor residual. Os provadores 

avaliaram a impressão global, corpo e a doçura das amostras utilizando escala hedônica 

estruturada de nove pontos, onde os extremos representavam “gostei muitíssimo” (9) e 
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“desgostei muitíssimo” (1) e o centro “nem gostei, nem desgostei” (5) (PERYAM; PILGRIM, 

1957). 

 

2.2.7 Caracterização química e físico-química dos néctares de cajá adoçados com sacarose 

e edulcorantes elaborados 

 

Foram realizadas determinações químicas e físico-químicas de pH, sólidos 

solúveis, acidez titulável, açúcares totais, carotenóides totais, antocianinas totais, polifenóis 

totais, flavonóides amarelos e cor instrumental (L*, a*, b*, C* e h), dos néctares de cajá 

adoçados com sacarose e cinco edulcorantes após, a análise sensorial. As análises foram feitas 

em duplicata para cada repetição do experimento. 

As análises de pH, sólidos solúveis, acidez titulável e ácido ascórbico foram 

determinadas como descrito no item 2.2.3. 

Os açúcares totais foram quantificados por espectrofotometria conforme Miller 

(1959) utilizando ácido 3,5-dinitro-salicílico (DNS). As leituras foram realizadas em 

espectrofotômetro da marca Shimadzu, modelo UV-1800 a 540 nm. Os resultados foram 

expressos em gramas de glicose por 100 gramas de amostra. 

A determinação de carotenóides totais foi feita de acordo com metodologia 

descrita por Talcott; Howard (1999). Aproximadamente 2 g de amostra foi pesada e extraída 

com 25 mL (agitando por 5 minutos) com uma solução de acetona/etanol (1:1) com 100 mg/L 

de butilhidroxitolueno (BHT) adicionado. A extração foi feita no escuro, sendo o extrato 

filtrado para um balão volumétrico de 100 mL âmbar e aferido com a solução de 

acetona/etanol (1:1). A leitura foi feita a 470 nm. O teor de carotenóides totais foi calculado 

de acordo com a fórmula: [(V*A*10
6
) / A

1%
*100*m)], onde A = absorbância a 470 nm; V = 

Volume total do extrato (100 mL); A
1% 

= 2500; m = massa da amostra. E os resultados 

expressos em µg 100 g
-1

. 

O conteúdo de polifenóis foi determinado através do reagente de Folin-Ciocalteau 

segundo metodologia descrita por Larrauri, Rupérez e Saura-Calixto (1997), com algumas 

modificações. A amostra foi pesada e feita uma primeira extração com 20 mL de etanol 50% 

durante 60 minutos, protegida da luz. Em seguida o material obtido foi centrifugado em 

centrífuga Hettich, modelo Rotina 380R, a 1.509,30 g (10.000 rpm) durante 15 min e o 

sobrenadante foi recuperado. Após a centrifugação, o sobrenadante obtido foi filtrado para um 

balão de 50 mL protegido da luz. Ao resíduo resultante da centrifugação adicionou-se 20 mL 

de acetona 70%, sendo o sistema deixado em repouso durante 60 minutos e, em seguida, 
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centrifugado. O segundo sobrenadante obtido foi misturado ao primeiro no mesmo balão de 

50 mL, aferindo-o com água destilada, obtendo-se assim o extrato. Ao extrato (1 mL) foi 

adicionado 1 mL de reagente de Folin-Ciocalteu (1:3), 2 mL de solução de carbonato de sódio 

a 20% e 2 mL de água destilada, homogeneizado e, após 30 minutos, fez-se a leitura em 

espectrofotômetro Shimadzu, modelo UV-1800, a 700 nm. O resultado foi expresso em 

miligramas de ácido gálico equivalente (AGE) por 100 gramas de amostra. 

As antocianinas totais e os flavonóides amarelos foram determinados conforme 

metodologia desenvolvida por Francis (1982) pesou-se aproximadamente 1 g da amostra e 

adicionou-se 30 mL da solução extratora etanol-HCl 1,5 M na proporção 85:15. As amostras 

foram homogeneizadas e transferidas para um balão volumétrico âmbar de 50 mL, aferindo-se 

o volume com a solução extratora. O conteúdo do balão foi acondicionado em frasco âmbar e 

estocado por uma noite em refrigerador a 4°C. Após esse período, o extrato foi filtrado e a 

leitura foi feita a 374 nm para flavonóides amarelos e a 535 nm para as antocianinas totais, em 

espectrofotômetro Shimadzu, modelo UV-1800. O resultado foi expresso em miligramas por 

100 gramas de amostra e calculado através da fórmula: Absorbância x fator de diluição/76,6 

ou 98,2 para flavonóides amarelos ou antocianinas totais, respectivamente. 

A determinação de cor instrumental foi realizada utilizando-se um colorímetro da 

marca Minolta, modelo CR 400, o qual forneceu os valores dos parâmetros L* 

(luminosidade), a* (mudança da cor verde para vermelha) e b* (mudança da cor azul para 

amarela). Valores numéricos de a* e b* foram convertidos em ângulo Hue e croma pelas 

fórmulas: ângulo Hue = tan
-1

 b*/a* e Croma = (a*
2
 + b*

2
)

1/2
. 

 

2.2.8 Análise Estatística 

 

Os dados obtidos nas análises químicas e físico-químicas foram tratados 

estatisticamente através de análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey pelo programa 

estatístico Statistical Analysis System for Windows (SAS, 2012). 

Os dados da análise sensorial foram analisados através de métodos multivariados 

para melhor visualização das respostas. As porcentagens dos valores hedônicos de 1 a 4 foram 

somadas e denominadas de “% de rejeição”, enquanto que as porcentagens dos valores 

hedônicos de 6 a 9 foram denominadas de “% de aceitação”; o valor 5 foi considerado como 

região de indiferença (“nem gostei, nem desgostei”). Objetivando a avaliação das respostas 

individuais de cada provador, as respostas sensoriais foram avaliadas pela metodologia do 

Mapa de Preferência Interno (MAcFIE; THOMSON, 1988), empregando-se a técnica de 
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Análise de Componentes Principais. Os dados da avaliação sensorial foram organizados de 

acordo com Carneiro et al. (2003) numa matriz de amostras (em linhas) e consumidores (em 

colunas), sendo avaliados a partir da matriz de covariâncias. Os resultados foram apresentados 

em gráficos de dispersão das amostras (tratamentos) e de cada consumidor em relação às duas 

primeiras dimensões principais. 

Os valores hedônicos também foram submetidos à análise de variância e as 

médias submetidas ao teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 As análises estatísticas foram realizadas através do programa estatístico SAS 

(Statistical Analysis System) (2012), versão 12.1 e do programa estatístico XLSTAT (2012). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 Caracterização química e físico-química das onze formulações de suco de cajá 

elaboradas 

 

Na Tabela 15 podem ser observados os resultados da caracterização das onze 

formulações de suco de cajá elaboradas através das análises químicas e físico-químicas de 

ácido ascórbico, pH, °Brix e acidez. 

 
Tabela 15 - Caracterização através das análises químicas e físico-químicas das formulações de suco de cajá 

elaboradas (média ± desvio padrão). 

Formulações % Açúcar % Polpa 

Análises 

Ácido 

ascórbico 

(mg.100g-1) 

pH 
Sólidos solúveis 

(oBrix) 

Acidez titulável 

(g 100 g-1) 

1 6,5 22,2 10,11 ± 0,11 2,86 ± 0,04 10,85 ± 0,07 0,23 ± 0,01 

2 13,5 22,2 12,23 ± 1,29 2,81 ± 0,02 19,05 ± 1,06 0,25 ± 0,00 

3 6,5 32,8 17,46 ± 1,29 2,81 ± 0,01 11,45 ± 0,07 0,34 ± 0,04 

4 13,5 32,8 16,08 ± 0,10 2,79 ± 0,01 23,45 ± 0,35 0,35 ± 0,03 

5 5 27,5 12,62 ± 1,18 2,79 ± 0,01 10,50 ± 0,14 0,28 ± 0,04 

6 15 27,5 13,05 ± 0,08 2,79 ± 0,00 12,35 ± 0,07 0,29 ± 0,03 
7 10 20 10,35 ± 0,08 2,80 ± 0,01 12,25± 0,07 0,19 ± 0,01 

8 10 35 17,93 ± 0,62 2,78 ± 0,01 12,85 ± 0,07 0,38 ± 0,01 

9 (C) 10 27,5 13,88 ± 0,17 2,78 ± 0,01 12,50 ± 0,00 0,29 ± 0,03 

10 (C) 10 27,5 13,12 ± 1,27 2,77 ± 0,01 12,50 ± 0,00 0,31 ± 0,00 

11 (C) 10 27,5 13,99 ± 0,04 2,77 ± 0,00 12,60 ± 0,00 0,28 ± 0,05 

C – Ponto central. 

 

O conteúdo de ácido ascórbico obtidos nas formulações varia de acordo com o 

teor de polpa adicionado em cada formulação, pois quanto maior o teor de polpa de cajá maior 

a quantidade de ácido ascórbico. A formulação 8, como esperado, apresentou a maior 

quantidade de ácido ascórbico (17,93 ± 0,62 mg.100g
-1

), pois a mesma continha o maior teor 
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de polpa, 35% e a formulação 7 com menor quantidade de polpa (20%), apresentou menor 

quantidade de ácido ascórbico (10,35 ± 0,08 mg.100g
-1

). 

Os resultados para o parâmetro pH variaram de 2,77 ± 0,00 a 2,86 ± 0,03, sendo 

semelhantes aos encontrados por Souza Filho et al. (2000), que foi de 2,90, ao caracterizar 

néctares de cajá com 30% de polpa. 

Os teores de sólidos solúveis variaram de 10,50 a 23,45ºBrix, onde apenas duas 

formulações a 5 e a 1, se encontraram abaixo do permitido pela legislação brasileira 

(BRASIL, 2003a) que é de no mínimo 11ºBrix, devido a pouca quantidade de açúcar 

presentes nas mesmas. 

Os valores de acidez variaram de 0,19 a 0,38 mg.100g
-1

, estando apenas a 

formulação 7 fora dos padrões exigidos pela legislação brasileira (BRASIL, 2003a), que é de 

no mínimo 0,20 mg.100g
-1

. 

 

3.2 Avaliação sensorial das onze formulações de suco de cajá elaboradas 

 

Os valores médios para cada atributo de todas as formulações estão descritas na 

Tabela 16. 

 

Tabela 16 - Valores médios para os atributos de doçura, corpo e impressão global para as onze formulações de 

suco de cajá elaboradas. 

Formulações % Açúcar % Polpa 

Atributos 

Doçura Corpo 
Impressão  

Global 

1 6,5 22,2 4,7 ± 2,0 5,2 ± 2,2 5,6 ± 2,0 
2 13,5 22,2 6,0 ± 1,9 6,9 ± 1,4 6,9 ± 1,7 

3 6,5 32,8 5,1 ± 1,9 6,6 ± 1,7 5,8 ± 2,0 

4 13,5 32,8 6,3 ± 2,0 7,4 ± 1,4 6,9 ± 1,7 

5 5 27,5 4,0 ± 1,9 5,6 ± 2,0 5,3 ± 2,2 

6 15 27,5 6,3 ± 2,1 7,4 ± 1,2 7,2 ± 1,5 

7 10 20 6,5 ± 1,8 6,3 ± 1,6 6,9 ± 1,4 

8 10 35 6,7 ± 1,7 7,2 ± 1,4 7,3 ± 1,4 

9 (C) 10 27,5 6,6 ± 1,9 6,9 ± 1,6 7,0 ± 1,5 

10 (C) 10 27,5 6,5 ± 1,6 7,2 ± 1,4 7,1 ± 1,5 

11 (C) 10 27,5 7,0 ± 1,4 7,0 ± 1,6 7,2 ± 1,3 

C = Ponto Central; Notas sensoriais: (9) “gostei muitíssimo” e (1) “desgostei muitíssimo” e (5) e o centro “nem 

gostei, nem desgostei”. 

 

 

Para o atributo doçura a formulação 5 que possui a menor quantidade de açúcar 

(5%) apresentou média próxima do termo “desgostei ligeiramente” e a formulação 11 obteve 

a maior média, 7,0 ± 1,4, correspondendo ao termo “gostei moderadamente”, com 10% de 

açúcar. 
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Pode-se observar (Tabela 16) que a formulação que apresentou melhores notas 

para todos os atributos avaliados foi a 11, uma das formulações do ponto central. Esta 

formulação possui um teor de polpa de cajá de 27,5% e quantidade de açúcar de 10%. 

De acordo com as Figuras 20, 21, 22 e 23, podemos observar que as equações (5 a 

8) se comportam de forma semelhante para os parâmetros analisados, impressão global 

(Equação 5), sabor (Equação 6), corpo (Equação 7) e doçura (Equação 8), sendo essa relação 

positiva para as variáveis x (teor de açúcar) e y (teor de polpa). Os coeficientes de 

determinação (R
2
), apresentaram valores superiores a 0,8 que determina um bom ajuste da 

equação. Verifica-se que em todos os parâmetros sensoriais avaliados a região ótima está 

diretamente relacionada com o aumento na variação de polpa e açúcar, ou seja, quanto maior 

a quantidade de polpa e açúcar mais aceito pelos provadores. 

 

Figura 20 - Superfície de resposta do atributo impressão global da avaliação sensorial das formulações de suco 

de cajá com variação do teor de polpa e teor de açúcar. 
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Figura 21 - Superfície de resposta do atributo sabor da avaliação sensorial das formulações de suco de cajá com 

variação do teor de polpa e teor de açúcar. 

 
 

 

Figura 22 - Superfície de resposta do atributo corpo da avaliação sensorial das formulações de suco de cajá com 

variação do teor de polpa e teor de açúcar. 
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Figura 23 - Superfície de resposta do atributo doçura da avaliação sensorial das formulações de suco de cajá com 

variação do teor de polpa e teor de açúcar. 

 

 
 

A formulação 11 (27,5% de polpa de caju e 10% de sacarose) apresentou a melhor 

nota média em todos os atributos avaliados. Na Figura 23 observou-se que o atributo corpo 

apresentou as melhores respostas de aceitação por parte dos provadores a partir de 25% de 

polpa. Objetivando reduzir os custos da formulação, além de atender aos requisitos mínimos 

do teor de polpa na legislação brasileira para néctar de cajá, optou-se por trabalhar com 25% 

de polpa e 10% de sacarose na composição dos néctares. 

 

3.3 Avaliação química e físico-química dos néctares de cajá adoçados com sacarose e 

edulcorantes elaborados 

 

A análise de variância das características químicas e físico-químicas apresentou 

efeito significativo (p ≤ 0,05) entre os edulcorantes para os parâmetros de pH, sólidos 

solúveis, açúcares totais, L*, a*, b*, C* e h,  não diferindo significativamente entre si, salvo 

para o parâmetro de acidez titulável (APÊNDICE F). 

Na Tabela 17 podem ser observadas as médias dos resultados das análises 

químicas e físico-químicas de pH, sólidos solúveis, acidez titulável, açúcares totais, L*, a*, b*, 

C* e h dos néctares de cajá adoçados com sacarose e edulcorantes. 
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Tabela 17 – Comparação das médias para as determinações de pH, sólidos solúveis, acidez titulável, açúcares totais, L*, a*, b*, C* e h dos 

néctares de cajá adoçados com sacarose e edulcorantes. 

Edulcorantes 

Determinações 

pH 

Acidez 

titulável 

(g 100 g
-1

) 

Sólidos 

solúveis 

(ºBrix) 

Açúcares 

totais 

(g 100 g
-1

) 

L* a* b* C* h 

Sacarose 2,80c 0,28a 11,87a 11,74a 41,75c -1,42bc 11,07b 11,16b 97,28a 

Aspartame 2,85b 0,29a 0,50d 2,07b 42,64bc -1,45c 12,50b 12,59a 96,63ab 

Sucralose 2,88a 0,28a 0,73b 1,46c 43,09ab -1,20ab 12,96a 13,02a 95,32cd 

Ciclamato/ 

Sacarina 
2,89a 0,29a 0,60c 1,82bc 43,69a -1,12a 13,31a 13,36a 94,80d 

Acessulfame K 2,89a 0,29a 0,50d 1,73bc 43,71a -1,18a 13,32a 13,37a 95,05cd 

Estévia 2,85b 0,29a 0,55dc 1,72bc 42,68bc -1,30abc 12,39a 12,45a 96,14bc 

Médias seguidas de pelo menos uma letra igual na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey (p > 0,05). 

 

1
1
8
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Os valores de pH diferiram significativamente entre os néctares, variando de 2,80 

a 2,89, estando estes valores bem próximos ao encontrado por Souza Filho et al. (2000), que 

foi de 2,90, ao caracterizar néctares de cajá com 30% de polpa. 

Os valores de acidez não diferiram significativamente entre os néctares adoçados 

com sacarose e diferentes edulcorantes, variando de 0,28 a 0,29 g 100 g
-1

, estando de acordo 

com os parâmetros exigidos pela legislação brasileira (BRASIL, 2003), que indica valores 

superiores de 0,20 g 100 g
-1

. Resultados semelhantes ao deste estudo foram encontrados por 

Umbelino (2005) ao caracterizar suco de manga adoçado com sacarose e diferentes 

edulcorantes (aspartame, ciclamato/sacarina, sucralose e estévia), o qual não encontrou 

diferença significativa para o parâmetro acidez. 

Os teores dos sólidos solúveis apresentaram diferença significativa (p ≤ 0,05), 

variando de 11,87 ºBrix (néctar contendo sacarose) a 0,50 ºBrix (néctares contendo aspartame 

e acessulfame K). Essa grande diferença nos resultados já era esperado, já que os sólidos 

solúveis (ºBrix) nos fornece uma estimativa da quantidade de açúcares presentes na amostra. 

Nas formulações elaboradas com edulcorantes, esses valores foram menores, devido à 

ausência da sacarose somada à pequena quantidade de edulcorante acrescentada, não 

contribuindo para o incremento dos sólidos solúveis. 

A diferença significativa para o teor de sólidos solúveis nos néctares adoçados 

com edulcorantes pode ser explicada pela diferente solubilidade dos mesmos. Almeida et al. 

(2009), encontraram comportamentos semelhantes ao caracterizarem goiabadas adoçadas com 

sacarose e diferentes edulcorantes (esteviosídeo, sucralose, sucralose/acesulfame k e 

sucralose/sacarina sódica) onde encontraram valores 50% menor para as goiabadas adoçadas 

com os edulcorantes. Marcellini (2005) observou resultado semelhante ao estudar a 

caracterização sensorial e físico-química de suco de abacaxi reconstituído e adoçado com 

sacarose, sucralose, estévia, aspartame e mistura ciclamato/sacarina. Martins (2008), ao 

estudar o perfil sensorial de suco de cupuaçu com valor calórico reduzido, encontrou valores 

de sólidos solúveis para as amostras adoçadas com edulcorantes (aspartame, estévia e 

sucralose) aproximadamente 15% menor do que para as adoçadas com sacarose. 

O valor L* expressa a luminosidade ou claridade da amostra, variando de 0 a 100; 

logo quando mais distante deste valor mais escura é a amostra e quando mais próxima de 100 é 

considerada mais clara. Já valores de a* mais positivos indicam tendência à coloração vermelha e 

mais negativos, coloração verde. Valores de b* mais positivos expressam maior intensidade de 

amarelo e mais negativos, maior intensidade de azul.  
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Considerando as informações apresentadas, pode-se divulgar que as amostras 

apresentaram uma luminosidade intermediária, tendendo mais para o escuro. Quanto aos 

valores de a* e b* é possível afirmar que as amostras dos néctares de cajá tenderam para as 

cores verde e amarela, respectivamente. O valor do ângulo hue obtido foi de 95,05° para o 

néctar adoçado com acessulfame K e 97,28° para o néctar adoçado com sacarose, 

correspondendo na faixa de tonalidade amarelo (90º). 

A análise de variância dos componentes funcionais não apresentou efeito 

significativo (p ≤ 0,05) entre os edulcorantes, salvo para o parâmetro de ácido ascórbico 

(APÊNDICE G). 

Na Tabela 18, podem ser observadas as médias dos resultados dos parâmetros de 

ácido ascórbico, flavonóides amarelos, antocianinas totais, carotenóides totais e polifenóis 

totais. 

 
Tabela 18 – Comparação de médias para as determinações de ácido ascórbico, flavonóides amarelos, 

antocianinas totais, carotenóides totais, polifenóis totais dos néctares de cajá adoçados com sacarose e 

edulcorantes. 

Edulcorantes 

Determinações 

Ácido 

ascórbico 

(mg 100 g
-1

) 

Flavonóides 

amarelos 

(mg 100 g
-1

) 

Antocianinas 

totais 

(mg 100 g
-1

) 

Carotenóides 

totais 

(µg 100 g
-1

) 

Polifenóis totais 

(mg AGE 100 g
-1

) 

Sacarose 8,63a 1,33b 0,08b 476,68c 82,17b 

Aspartame 9,52a 1,49b 0,06b 571,47ab 90,56a 

Sucralose 9,65a 1,60b 0,13ab 525,92bc 79,17b 

Ciclamato/ 

Sacarina 
9,65a 1,55b 0,07b 591,00a 79,37b 

Acessulfame K 9,80a 1,55b 0,13ab 404,93d 78,42b 

Estévia 9,57a 2,13a 0,17a 601,57a 82,42b 

Médias seguidas de pelo menos uma letra igual na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey (p>0,05). 

 

Os valores de ácido ascórbico não sofreram diferenças significativas entre os 

edulcorantes, variando de 8,63 a 9,80 mg 100 g
-1

, para o néctar adoçado com sacarose e com 

acessulfame K, respectivamente. Souza Filho et al. (2002), encontraram valores inferiores ao 

deste trabalho ao caracterizar néctares de cajá com 30% de polpa, onde seus resultados foram 

em média de 7,07 ± 0,87 mg 100 g
-1

. 

Conforme apresentado na Tabela 18 os flavonóides amarelos apresentaram 

diferença significativa entre o néctar adoçado com a estévia e os demais, variando de 1,33 a 

2,13 mg 100 g
-1

, para os néctares adoçados com sacarose e a estévia, respectivamente. Os 

flavonóides são metabólitos secundários sintetizados pelas plantas e pertencem ao grupo dos 

compostos fenólicos. Acredita-se que as propriedades relacionadas à saúde humana exercida 
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pelos compostos fenólicos, destacando-se os flavonóides, são baseadas principalmente na sua 

atividade antioxidante (HUBER; RODRIGUEZ-AMAYA, 2008). 

Os teores de antocianinas totais apresentaram diferença significativa entre as 

amostras, variando de 0,08 mg 100 g
-1 

(néctar contendo sacarose) e 0,17 mg 100 g
-1 

(néctar 

contendo estévia). As antocianinas são pigmentos que pertencem ao grupo dos flavonóides, 

sendo encontradas em muitas plantas e frutos. Elas fornecem as cores que podem variar entre 

laranja, vermelho, violeta e azul, exibindo um grande potencial como corante natural, devido 

à sua baixa toxicidade (TONON; BRABET; HUBINGER, 2010). Além de suas cores 

características, as antocianinas apresentam excelentes propriedades antioxidantes, 

apresentando participação na inibição da peroxidação de lipídeos, na desagregação de 

plaquetas e ação antitumoral e antimutagênico (ANGELO; JORGE, 2007). 

Os teores de carotenóides totais apresentaram diferenças significativas, variando 

de 404, 93 a 601,57 µg 100 g
-1

, para o néctar de cajá adoçado com acessulfame K e estévia, 

respectivamente. Entre os compostos com atividade antioxidante que conferem ao cajá um 

forte apelo funcional destacam-se os carotenóides. Os carotenóides são pigmentos largamente 

distribuídos responsáveis pela coloração amarela, laranja e vermelha em frutos e flores. Tem 

levantado interesse contínuo por causa de estudos demonstrando seu papel na prevenção de 

certos tipos de câncer, tal como pulmão e mama (BARBOSA-FILHO et al., 2008; 

MELENDEZ-MARTINEZ; VICARIO; HEREDIA, 2004; MALDONADE; SCAMPARINI; 

RODRIGUEZ-AMAYA, 2007). 

Os valores de polifenóis totais apresentaram diferença significativa entre as 

amostras adoçadas com aspartame e todas as outras amostras, com valor de 90,56 mg AGE 

100 g
-1

. Verifica-se que a adição do aspartame no néctar pode ter contribuído para o aumento 

no teor de polifenóis totais no néctar de cajá, possivelmente pela presença de ácido aspártico 

no aspartame, já que os polifenóis estão associados além da diversidade estrutural, ainda com 

os carboidratos, ácidos orgânicos e com outros fenóis (MANACH et al., 2004). 

O método espectrofotométrico utilizado neste trabalho, independente do tipo de 

reagente utilizado, Folin-Denis ou Folin-Ciocalteu, não é um método específico, possuindo 

limitações, pois detecta todos os grupos fenólicos presentes no extrato, incluindo proteínas, 

ácidos nucléicos e aminoácidos (ANGELOS; JORGE, 2007), podendo ser influenciadas por 

variações estruturais, bem como por metabólitos interferentes na amostra (APPLE, 2001). 

Outra desvantagem deste método é a interferência de reduzir substâncias como ácido 

ascórbico (NACZK; SHAHIDI, 2004), além de substâncias redutoras adicionadas aos 
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alimentos ou naturalmente presentes que podem, portanto, interferir nos resultados, podendo o 

ácido aspártico ser possível interferente nessa determinação. 

 

3.4 Avaliação sensorial dos néctares de cajá adoçados com sacarose e edulcorantes 

elaborados 

 

A análise de variância do teste de aceitação sensorial apresentou diferença 

significativa (p ≤ 0,05) entre os todos os parâmetros avaliados (APÊNDICE H). 

A Tabela 19 apresenta a distribuição das notas e as percentagens de acordo com a 

aceitação, rejeição ou indiferença dos provadores, juntamente com os valores hedônicos 

médios de cada néctar e teste de Tukey. 

 

Tabela 19 - Resultados das percentagens de rejeição, indiferença e aceitação e teste de Tukey dos néctares de 

cajá adoçados com sacarose e diferentes agentes adoçantes. 

Edulcorante 
Doçura 

Média 
% de rejeição % de indiferença % de aceitação 

Sacarose 8 3 70 7,15a 

Aspartame 18 6 57 6,59a 

Ciclamato/Sacarina  39 3 39 4,96bc 

Estévia 59 2 20 3,36d 

Sucralose 24 5 52 5,67b 

Acessulfame K  41 6 34 4,77c 

Edulcorante 
Corpo 

Média 
% de rejeição % de indiferença % de aceitação 

Sacarose 6 3 72 7,30a 

Aspartame 9 9 63 6,83ab 

Ciclamato/Sacarina  14 6 61 6,31bc 

Estévia 28 7 46 5,28d 

Sucralose 10 8 63 6,59b 

Acessulfame K  21 6 54 5,96c 

Edulcorante 
Impressão Global 

Média 
% de rejeição % de indiferença % de aceitação 

Sacarose 6 3 72 7,27a 

Aspartame 15 10 56 6,52a 

Ciclamato/Sacarina  30 3 48 5,36bc 

Estévia 51 4 25 3,93d 

Sucralose 19 4 58 5,94b 

Acessulfame K  34 8 39 5,04c 

*Médias seguidas da mesma letra não apresentam diferença significativa (p>0.05) pelo teste de Tukey. 
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Na Figura 24 podemos observar os histogramas da frequência de notas de acordo 

com a aceitação, rejeição ou indiferença dos provadores para os atributos de doçura, corpo e 

impressão global dos néctares de cajá adoçados com sacarose e diferentes edulcorantes. 

 

Figura 24 - Histogramas de frequência da percentagem de rejeição, indiferença e aceitação da avaliação sensorial 

dos atributos doçura, corpo e impressão global dos néctares de cajá adoçados com sacarose e diferentes 

edulcorantes. 

  

 

Para o atributo doçura os néctares de cajá adoçados com sacarose e aspartame 

apresentaram melhores percentagens de aceitação com 70% e 54%, respectivamente, 

enquanto o néctar adoçado com estévia apresentou 20% de suas notas na zona de rejeição 

(Tabela 19 e Figura 24). 

No caso do atributo impressão global os néctares adoçados com sacarose, 

aspartame e sucralose apresentaram as maiores quantidades de notas na zona de aceitação e as 

amostras adoçadas com estévia na zona de rejeição (Tabela 19 e Figura 24). 

Ao avaliarem a aceitação sensorial de bebidas de goiaba adoçadas com diferentes 

agentes adoçantes Fernandes et al. (2009), verificaram que o aspartame foi o edulcorante 

juntamente com a sacarose que apresentaram melhores médias no teste de aceitação e a 

estévia e a mistura ciclamato/sacarina obtiveram valores mais baixos. 
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Cardello, Silva e Damásio (1999) também obtiveram resultado semelhante quando 

avaliaram o comportamento temporal para o estímulo doce de soluções aquosas de sacarose, 

aspartame, mistura ciclamato/sacarina 2:1 e estévia a 10% de equivalência de doçura, sendo a 

solução de aspartame a amostra que mais se aproximou da sacarose, enquanto a estévia diferiu 

em maior grau da sacarose. 

A rejeição da estévia por parte dos consumidores também foi relatado por 

Umbelino (2005) ao estudar a caracterização sensorial por análise descritiva quantitativa e 

análise tempo intensidade de suco e de polpa de manga adoçados com diferentes edulcorantes, 

e os edulcorantes aspartame e sucralose apresentaram comportamento sensorial mais 

semelhante à sacarose. 

Moraes (2008) verificou ao estudar o poder de doçura em café de vários 

edulcorantes, que a estévia apresentou como sendo o edulcorante de menor potência 

edulcorante, podendo ser explicado pelo seu alto índice de rejeição. 

Para o atributo corpo as amostras adoçadas com sacarose, aspartame, sucralose e 

ciclamato/sacarina apresentaram índice de aceitação acima de 60% e as adoçadas com estévia 

e acessulfame k apresentaram resultados acima de 20% de rejeição, interferindo assim na 

impressão global dessas amostras.  

Os néctares de cajá adoçados com sacarose e aspartame tiveram os maiores 

valores de aceitação para os atributos de doçura, corpo e impressão global, não diferindo entre 

si no teste de média, cujos valores correspondentes aos termos hedônicos “gostei 

ligeiramente” e “gostei moderadamente”. Os néctares adoçados com estévia apresentaram as 

menores médias para todos os atributos avaliados. 

 

3.5 Mapa de Preferência Interno  

 

O Mapa de Preferência Interno foi construído a partir dos dados hedônicos obtidos 

pelos 81 consumidores que expressaram as suas preferências individuais com relação a cada 

um dos seis néctares de cajá, gerando um espaço multidimensional representado por 

dimensões que explicam a variação total das respostas. Os dados de cada provador foram 

representados como um ponto no espaço, indivíduos com similaridade em um ou mais 

propriedades se encontram próximos. As cargas (“loaddings”) das variáveis (amostras) estão 

representadas por vetores vermelhos nas Figuras 25, 26 e 27. A concentração de 

consumidores na região da amostra indica maior ou menor aceitação. 
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Atributo doçura 

Com os dados obtidos no teste de aceitação das amostras de néctar de cajá 

adoçados com sacarose e cinco diferentes edulcorantes, foram obtidos os Mapas de 

Preferência Interno do atributo doçura (Figura 25). 

O Mapa de Preferência Interno gerou, em espaço multidimensional, as 

coordenadas relativas ao produto, que por sua vez, foram formadas de acordo com as 

respostas dos provadores. O mapa da Figura 25 foi gerado por meio dos Componentes 

Principais (CP-1, CP-2), que juntos explicaram 57,42% para o atributo doçura, sendo que, o 

CP-1 explicou de 41,42% da variação e o CP-2 16,01%. 

 
Figura 25 - Mapa de preferência interno do atributo doçura para os néctares de cajá adoçados com sacarose, 

aspartame, ciclamato/sacarina, estévia, sucralose e acessulfame K. 

 

 

Podemos observar uma grande quantidade de provadores alocados próximos à 

amostra adoçada com sacarose, representando a preferência por parte desses consumidores. 

Para as amostras adoçadas com estévia e acessulfame k podemos observar poucos provadores 

próximos, explicando o grande índice de rejeição. 

 

 

 

 

 



126 

 

Atributo corpo 

Para o atributo corpo o primeiro componente principal explicou 51,71% e o 

segundo 16,16%, totalizando 67,87% da variação entre as amostras. 

 

Figura 26 - Mapa de preferência interno do atributo corpo para os néctares de cajá adoçado com sacarose, 

aspartame, ciclamato/sacarina, estévia, sucralose e acessulfame K. 

 

A grande aglomeração de provadores em volta das amostras é explicada pela 

divisão da preferência dos provadores entre as amostras. Os pontos alocados na esquerda do 

gráfico configuram os provadores sem amostra preferida. 

 

 

Impressão global 

O mapa da Figura 27 explicou em conjunto 61,86% de variação para a impressão 

global das amostras, onde, o primeiro componente principal explicou 46,22% e o segundo 

explicou 15,64% de variação. 
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Figura 27 - Mapa de preferência interno do atributo impressão global para os néctares de cajá adoçados com 

sacarose, aspartame, ciclamato/sacarina, estévia, sucralose e acessulfame K. 

 

Foi observada uma grande quantidade de provadores alocados à direita no lado 

superior do gráfico, onde se encontram as amostras adoçadas com sacarose, sucralose e 

ciclamato/sacarina, confirmando o teste de média, onde essas amostras tiveram as melhores 

médias de aceitação para impressão global. A amostra adoçada com estévia ficou localizada 

isoladamente sem provadores em torno, o que pode indicar a rejeição da estévia por grande 

parte dos consumidores, provavelmente devido ao seu amargor residual. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

A formulação escolhida como ideal foi a com 25% de polpa de cajá e 10% de 

açúcar, sendo portando denominado de néctar de cajá. 

Os néctares de cajá adoçados com sacarose e diferentes edulcorantes apresentaram 

diferença significativa para os parâmetros de pH, sólidos solúveis, açúcar total, L*, a*, b*, 

C*, h, flavonóides amarelos, antocianinas totais, carotenóides totais e polifenóis totais. 

Os néctares de cajá adoçados com sacarose, aspartame e sucralose apresentaram 

melhor aceitação na avaliação sensorial, enquanto que o néctar adoçado com estévia 

apresentou menores valores em todos os atributos avaliados. 

O edulcorante, cujas características sensoriais mais se aproximaram às da 

sacarose, no néctar de cajá foi, o aspartame, seguido pela sucralose e o ciclamato/sacarina. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As bebidas de goiaba, os néctares de caju e cajá adoçados com aspartame 

obtiveram as maiores notas no teste de aceitação sensorial, e os adoçados com estévia ficaram 

na zona de rejeição. 

A utilização do Mapa de Preferência Interno através da Análise de Componentes 

Principais confirmou os resultados obtidos através da frequência de notas e do teste de 

médias. 

Os edulcorantes avaliados se comportaram de forma semelhantes, quando 

adicionados nas bebidas de goiaba e néctares de caju e cajá, sendo, o aspartame considerado o 

edulcorante com características sensoriais mais próximas as da sacarose. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa. 
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido utilizado na avaliação sensorial das bebidas 

adoçadas com sacarose e diferentes edulcorantes. 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (T.C.L.E) 

 

Você está sendo convidado para participar como voluntário da pesquisa intitulada “Utilização de métodos 

multivariados na avaliação sensorial de sucos adoçados com diferentes edulcorantes”. Você não deve participar 

contra a sua vontade. Se você tem algum problema com relação à ingestão de SACAROSE OU ADOÇANTES, 

tais como alergia ou qualquer outro problema de saúde NÃO poderá participar dos testes. O propósito desta 

pesquisa é avaliar a aceitação dos consumidores sobre as características sensoriais de suco de cajá, caju e goiaba 

adoçados com diferentes edulcorantes. Os dados serão coletados por meio de ficha de análise sensorial, na qual 

os provadores irão observar doçura, sabor, corpo e impressão global e intenção de compra, atribuindo notas para 

a amostra apresentada. Os provadores que fornecerem dados espontaneamente pós-esclarecimento terão suas 
identidades preservadas mesmo em publicações ou documentos especializados nos meios de comunicação 

científicos ou leigos, não recebendo, portanto, pagamento por participar da pesquisa. Serão garantidos o sigilo e 

privacidade aos participantes, assegurando-lhes o direito de omissão de sua identificação, ou de dados que 

possam comprometê-lo. Os resultados obtidos com a pesquisa poderão ser apresentados em eventos ou 

publicações cientificas. 

Endereço da responsável pela pesquisa: 
Nome: Aline Gurgel Fernandes  

Instituição: Universidade Federal do Ceará 

Endereço: Laboratório de Frutos e Hortaliças do Departamento de Tecnologia de Alimentos 

Telefone: 33669738 

  

Atenção: Para informar qualquer questionamento durante a sua participação no estudo, dirija-se ao: 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará 

Rua Coronel Nunes de Melo, 1127 Rodolfo Teófilo    Telefone: 33668344 

O abaixo-assinado,______________________, ____ anos, RG nº _______________ declara que é de livre e 

espontânea vontade que está participando como voluntário da pesquisa. Eu declaro que li cuidadosamente esse 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que, após a sua leitura, tive oportunidade de fazer perguntas 

sobre o conteúdo do mesmo como também sobre a pesquisa e recebi explicações que responderam por completo 

minhas dúvidas. E declaro ainda estar recebendo cópia assinada desse termo. 

Fortaleza, ____/ ____/____.  

 

 

Nome do voluntário                                                   Data                      Assinatura 

 

Nome do pesquisador                                                Data                      Assinatura 

 

Nome da testemunha (se o voluntário                    Data                      Assinatura 

                          não souber ler) 

 

Nome do profissional que aplicou o TCLE            Data                      Assinatura 
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APÊNDICE C - Resumo da Análise de variância (ANOVA) para os parâmetros de pH, sólidos solúveis, acidez titulável, açúcares totais, L*, a*, b*, C* 

e h do néctar de caju adoçado com sacarose e edulcorantes. 

FV GL 

Quadrado médio 

pH 
Sólidos 

Solúveis 

Acidez 

titulável 

Açúcares 

totais 
L* a* b* C* h 

Edulcorantes 5 0,0297* 126,1292* 0,0000NS 103,3673* 2,7264* 0,1477* 3,0116* 2,7449* 29,5393* 

Erro  28 0,0013 0,0027 0,0000 0,1010 0,4021 0,0370 0,4384 0,4363 2,9833 

CV (%)  0,9865 2,1053 1,5260 9,3583 1,4479 6,3936 10,4667 9,4209 1,4931 

FV: Fonte de variação; GL: grau de liberdade; CV: coeficiente de variação; 

* – Significativo a 5% probabilidade; NS – não significativo a 5% de probabilidade. 

1
3
6
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APÊNDICE D - Resumo da Análise de variância (ANOVA) para os parâmetros de ácido ascórbico, flavonóides 

amarelos, carotenóides totais, polifenóis totais do néctar de caju adoçado com sacarose e edulcorantes. 

Fonte de variação GL 

Quadrado médio 

Ácido 

ascórbico 

Flavonóides 

amarelos 

Carotenóides 

totais 

Polifenóis 

totais 

Edulcorantes 5 17,9685NS 0,0081NS 443,5641NS 143,8693* 

Erro  28 6,6173 0,0032 228,3702 46,9002 

CV (%)  8,0618 30,0444 20,1247 5,7348 

GL: grau de liberdade; CV: coeficiente de variação; 

* – Significativo a 5% probabilidade; NS – não significativo a 5% de probabilidade. 
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APÊNDICE E - Resumo da Análise de variância (ANOVA) para os atributos da avaliação sensorial dos néctares 

de caju adoçados com sacarose e diferentes edulcorantes. 

FV GL 
Quadrado médio 

Doçura Corpo Impressão global 

Edulcorante 5 164,5776* 61,0440* 158,1338* 

Provador 99 8,2110 9,0953 7,4002 

Erro 495 3,0173 2,2945 2,4897 

CV (%)  33,41 26,39 29,58 

GL: grau de liberdade; CV: coeficiente de variação; 

* – Significativo a 5% probabilidade. 
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APÊNDICE F - Resumo da Análise de variância (ANOVA) para os parâmetros de pH, sólidos solúveis, acidez titulável, açúcares totais, L*, a*, b*, C* e h 

do néctar de cajá adoçado com sacarose e edulcorantes. 

FV GL 

Quadrado médio 

Ph 
Sólidos 

Solúveis 

Acidez 

titulável 

Açúcares 

totais 
L* a* b* C* h 

Edulcorantes 5 0,0072* 127,5092* 0,0002NS 99,8446* 3,3015* 0,1138* 4,2630* 4,1004* 5,6966* 

Erro  28 0,0001 0,0018 0,0002 0,0511 0,3220 0,0174 0,4231 0,4222 0,3858 

CV (%)  0,4187 1,7190 5,5358 6,6062 1,3220 10,3169 5,1658 5,1333 0,6479 

FV: Fonte de variação; GL: grau de liberdade; CV: coeficiente de variação 

* – Significativo a 5% probabilidade; NS – não significativo a 5% de probabilidade 

 

1
3
9
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APÊNDICE G - Resumo da Análise de variância (ANOVA) para as determinações de ácido ascórbico, 

flavonóides amarelos, antocianinas totais, carotenóides totais, polifenóis totais do néctar de cajá adoçado com 

sacarose e edulcorantes. 

Fonte de 

variação 
GL 

Quadrado médio  

Ácido 

ascórbico 

Flavonóides 

amarelos 

Antocianinas 

totais 

Carotenóides 

totais 

Polifenóis 

totais 

Edulcorantes 5 1,0331NS 0,4406* 0,0114* 34864,5451* 121,3440* 

Erro  28 0,9587 0,0272 0,0025 924,2346 15,6572 

CV (%)  10,4038 10,2583 46,4506 5,7513 4,8246 

GL: grau de liberdade; CV: coeficiente de variação 

* – Significativo a 5% probabilidade; NS – não significativo a 5% de probabilidade 
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APÊNDICE H - Resumo da Análise de variância (ANOVA) para os atributos da avaliação sensorial dos néctares 

de cajá adoçados com sacarose e diferentes edulcorantes. 

FV GL 
Quadrado médio 

Doçura Corpo Impressão global 

Edulcorante 5 150,8427* 40,3740* 111,1656* 

Provador 80 10,5130 10,0532 10,9640 

Erro 400 2,9768 1,9299 2,5635 

CV (%)  31,85 21,78 28,19 

GL: grau de liberdade; CV: coeficiente de variação; 

* – Significativo a 5% probabilidade. 
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