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RESUMO   
  

O  objetivo  do  estudo  foi  desenvolver  um  molho  de  frutas  tropicais  à  base  de  cajá-umbu,                 

visando  a  sua  valorização  tecnológica  e  econômica  como  fruta  tropical  do  nordeste  brasileiro.               

Primeiramente,  foi  realizada  pesquisa  mercadológica  sobre  o  consumo  de  molhos  na  cidade              

de  Fortaleza  e  Região  Metropolitana,  CE.  Em  seguida,  polpa  de  cajá-umbu  (Cj),  polpa  de                

cacau  (Ca),  polpa  de  manga  (M)  e  polpa  de  caju  (C)  foram  utilizadas  para  o  desenvolvimento                  

das  seguintes  formulações  de  molhos  de  frutas  com  as  respectivas  proporções  percentuais:              

CjCa  (60:25),  CjCaM  (50:30:5),  CjCaC  (50:30:5),  CjCaC15  (40:30:15),  CjCaM10  (45:30:10).            

Para  selecionar  as  melhores  formulações,  as  amostras  de  molhos  foram  avaliadas  quanto  aos               

aspectos  físico-químicos,  cor  e  análise  descritiva  utilizando  grupos  de  foco.  Posteriormente,             

para  otimizar  a  viscosidade  das  amostras  selecionadas,  diferentes  concentrações  de  goma             

xantana  (GX),  0,3,  0,4  e  0,5%,  foram  adicionadas  e  análise  reológica  foi  realizada  para                

determinação  da  concentração  ideal.  As  amostras  também  foram  analisadas  sensorialmente            

por  meio  de  testes  de  aceitação,  CATA  ( Check-All-That-Apply )  e  grupos  de  foco  virtuais,               

determinação  do  conteúdo  de  compostos  bioativos  (polifenóis,  vitamina  C  e  flavonoides             

amarelos),  atividade  antioxidante  total  (método  FRAP)  e  composição  nutricional.  Os            

resultados  demonstraram  que  a  maioria  dos  participantes  possuem  vontade  em  consumir  mais              

molhos  à  base  de  frutas  (73%),  porém  relataram  que  sua  pouca  disponibilidade  dificulta  o                

maior  consumo.  Mulheres  com  faixa  etária  entre  18  e  35  anos  e  com  graduação  possuem  mais                  

interesse  nesse  tipo  de  produto,  além  disso,  elas  são  as  mais  interessadas  nas  rotulagens  de                 

alimentos  e  bebidas.  CjCa,  CjCaM  e  CjCaC  foram  as  formulações  selecionadas  a  partir  dos                

dados  descritivos  em  grupos  de  foco  e  apresentaram  valores  médios  de  15,5  ºBrix,  1,05%  de                 

ácido  cítrico,  14,70  de  solúveis/acidez  titulável  e  pH  3,69,  com  coloração  amarela  forte.  Essas                

formulações  mostraram  comportamento  de  fluido  pseudoplástico,  contudo  CjCaM  e  CjCaC           

(GX  0,4%)  e  CjCa  (GX  0,5%)  foram  as  que  obtiveram  parâmetros  reológicos  mais  próximos                

das  amostras  comerciais.  CjCa,  CjCaM  e  CjCaC  apresentaram-se  dentro  da  faixa  de  aceitação              

e  dentre  os  atributos  CATA,  os  que  mais  contribuíram  para  melhor  avaliação  global  estão                

relacionados  às  formulações  CjCaM  e  CjCaC.  O  conteúdo  dos  compostos  bioativos,  bem              

como  a  atividade  antioxidante  total  foram  semelhantes  aos  relatados  na  literatura  para  as               

respectivas  polpas  de  frutas,  sugerindo  que  o  processamento  pouco  afetou  o  conteúdo  desses               

compostos.  As  formulações  (40  g)  apresentaram  baixo  valor  energético  (26,7  kcal)  e  conteúdo               

de  sódio  (44  mg),  não  mostrando  valores  evidentes  para  gorduras  totais,  proteínas  e  fibra                

alimentar.  Com  esse  estudo  foi  possível  desenvolver  um  novo  produto  de  frutas  tropicais,  com                

  



boas  características  nutricionais  e  sensoriais,  sem  aditivos  e  conservantes  sintéticos,  podendo             

ser   uma   boa   opção   para   a   indústria   alimentícia.     

  

Palavras-chave:  Molho  de  frutas.  Desenvolvimento  de  produto.  Estudo  sensorial.  Estudo            

reológico.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  



ABSTRACT   
  

The  objective  of  the  study  was  to  develop  a  tropical  fruit  sauce  based  on  cajá-umbu,  aiming  at                   

its  technological  and  economic  valorization  as  a  tropical  fruit  from  northeastern  Brazil.  First,               

market  research  was  conducted  on  the  consumption  of  sauces  in  the  city  of  Fortaleza  and                 

Metropolitan  Region,  CE.  Then,  caja-umbu  pulp  (Cj),  cocoa  pulp  (Ca),  mango  pulp  (M),               

cashew  pulp  (C)  were  used  to  develop  the  following  fruit  sauce  formulations  with  the                

respective  percentage  proportions:  CjCa  (60:25),  CjCaM  (50:30:5),  CjCaC  (50:30:5),           

CjCaC15  (40:30:15)  and  CjCaM10  (45:30:10).  To  select  the  best  formulations,  the  sauce              

samples  were  evaluated  for  physicochemical  aspects,  color  and  descriptive  analysis  using             

focus  groups.  Later,  to  optimize  the  viscosity  of  the  selected  samples,  different  concentrations               

of  xanthan  gum  (XG),  0.3,  0.4  and  0.5%,  were  added  and  rheological  analysis  was  performed                 

to  determine  the  ideal  concentration.  The  samples  were  also  analyzed  sensorially  through              

acceptance,  CATA  (Check-All-That-Apply)  tests  and  virtual  focus  group,  determination  of  the             

content  of  bioactive  compounds  (polyphenols,  vitamin  C  and  yellow  flavonoids),  total             

antioxidant  activity  (FRAP  method)  and  nutritional  composition.  The  results  showed  that  the              

majority  of  participants  are  willing  to  consume  more  fruit-based  sauces  (73%),  but  reported               

that  their  low  availability  makes  it  difficult  to  consume  more.  Women  aged  between  18  and  35                  

years  old  and  graduated  are  more  interested  in  this  type  of  product,  in  addition,  they  are  the                   

most  interested  in  food  and  beverage  labeling.  CjCa,  CjCaM  and  CjCaC  were  the               

formulations  selected  from  the  descriptive  data  in  focus  groups  and  presented  average  values               

  of  15.5  ºBrix,  1.05%  citric  acid,  14.70  soluble/titratable  acidity  and  pH  3.69,  with  a  strong                 

yellow  color.  These  formulations  showed  pseudoplastic  fluid  behavior,  however  CjCaM  and             

CjCaC  (XG  0.4%)  and  CjCa  (XG  0.5%)  were  the  ones  that  obtained  the  rheological                

parameters  closest  to  the  commercial  samples.  CjCa,  CjCaM  and  CjCaC  presented  within  the               

acceptance  range  and  among  the  CATA  attributes,  the  ones  that  most  contributed  to  a  better                 

global  impression  are  related  to  the  CjCaM  and  CjCaC  formulations.  The  content  of  bioactive                

compounds,  as  well  as  the  total  antioxidant  activity  were  similar  to  those  reported  in  the                 

literature  for  the  respective  fruit  pulps,  suggesting  that  the  processing  had  little  effect  on  the                 

content  of  these  compounds.  The  formulations  (40  g)  showed  low  energy  value  (26.7  kcal)                

and  sodium  content  (44  mg),  showing  no  evident  values    for  total  fats,  proteins  and  dietary                 

fiber.  With  this  study,  it  was  possible  to  develop  a  new  product  of  tropical  fruits,  with  good                   

nutritional  and  sensory  characteristics,  without  synthetic  additives  and  preservatives,  which            

could   be   a   good   option   for   the   food   industry.   

  



  

Keywords:    Sauce   fruits.   Product   development.   Sensory   study.   Rheological   study.   
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1   INTRODUÇÃO   

A  crescente  tendência  de  saudabilidade  e  de  praticidade  vêm  estimulando  a  maior              

inclusão  de  frutas  na  dieta  devido  ao  seu  conteúdo  de  nutrientes  e  propriedades  funcionais.                

Visto  isso,  a  indústria  alimentícia  tem  respondido  com  o  aumento  da  entrega  de  produtos  cada                 

vez  mais  específicos  com  diferentes  ingredientes,  formatos,  cores,  sabores,  aromas,  texturas  e              

misturas  na  procura  de  responder  às  expectativas  dos  consumidores,  sendo  os  produtos  à  base                

de   frutas   bastante   explorados   (OLIVEIRA;   AMARO;   PINTADO,   2018).   

Os  consumidores  em  todo  o  mundo  estão  cada  vez  mais  conscientes  dos              

benefícios  para  a  saúde  dos  produtos  à  base  de  frutas  e,  por  isso,  o  consumo  destes  está                   

aumentando  (OSBORN;  MARLEY,  2016).  Produtos  que  contenham  frutas  como  pastas,            

molhos,  confeitos,  laticínios,  sobremesas  congeladas,  bebidas  não  alcoólicas  e  alcoólicas  têm             

entrado  constantemente  no  mercado.  A  combinação  de  fatores  como  bem-estar,  satisfação,             

conveniência,  etnia,  valor  e  forças  demográficas  agindo  de  forma  interdependente  ou             

independente,   influenciam   os   padrões   de   consumo   e   na   demanda   por   frutas   (REGMI,   2001).   

Nesse  contexto,  espera-se  que  no  Brasil,  um  dos  principais  países  produtores  e              

exportadores  de  frutas,  o  processamento  desses  alimentos  desponte  como  importante            

plataforma  de  inovação  tecnológica,  de  modo  a  ofertar  alternativas  práticas  e  acessíveis  ao               

consumidor  visando  o  aumento  do  consumo  das  frutas  tropicais  e,  especialmente,  valorizando              

o  potencial  de  sua  biodiversidade  com  o  desenvolvimento  de  novos  produtos  de  frutas  em                

potencial.   

Dentre  as  frutas  tropicais,  o  cajá-umbu  ( Spondias   spp.)  é  muito  apreciado  na              

região  nordeste  do  Brasil  devido  a  suas  características  sensoriais  particulares,  como  aroma  e               

sabor.  Nativa  do  semi  árido,  entre  suas  características  sensoriais  é  destacado  seu  forte  aroma                

exótico  ácido  e  sua  cor  atraente  (SANTOS   et  al.,   2016 ,   NARAIN   et  al.,   2007),  além  de                  

possuir  compostos  bioativos,  incluindo  polifenóis,  ácido  ascórbico  e  β-caroteno  (MOREIRA            

et   al ,   2012).     

O  processamento  dessa  fruta  apresenta-se  como  uma  forma  viável  de            

conservação,  trazendo  como  vantagem  a  possibilidade  de  aproveitamento  dos  excedentes  de             

produção,  contornando  problemas  de  sazonalidade  e  possibilitando  sua  distribuição  por            

maiores  períodos  do  ano  (SANTOS   et  al .,  2010).   Desta  forma,  seu  processamento  para               

elaboração  de  novos  produtos,  como  molhos,  tem  potencial  e  atende  a  demanda  atual  de                

produtos   à   base   de   frutas.   
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A  disseminação  de  produtos   gourmet  e  de  alimentos  provenientes  de  ingredientes             

exóticos,  bem  como  a  tendência  para  valorização  de  “experiências  gastronómicas  e  culinárias"              

pode  constituir  uma  rampa  de  lançamento  para  novos  molhos  no  mercado  consumidor.  Além               

disso,  o  aumento  do  nível  educacional  da  população  brasileira  traduz-se  em  uma  maior               

procura  por  molhos  saudáveis,  em  versões  baixas  calorias,  gorduras  e  sal  (AGROCLUSTER,              

2015).   

Contudo,  para  que  um  novo  produto  possa  ser  ofertado  é  necessário  que  suas               

características  sensoriais  sejam  aceitas  pelos  consumidores  e,  portanto  a  combinação  das             

informações  reológicas  e  sensoriais  é  fundamental  para  otimização  do  processo  industrial,             

pois  através  da  interação  entre  a  percepção  do  consumidor  e  as  análises  físicas  do  produto                 

pode-se  avaliar  melhor  sua  qualidade,  bem  como  obter  informações  sobre  o  seu              

processamento   e   manuseio   (SILVA,   2011,   ITAL,   2014).   

Assim,  o  desenvolvimento  de  molho  à  base  de  frutas  tropicais,  em  combinação              

adequada  de  diferentes  polpas  de  frutas  tropicais  (cajá-umbu,  cacau,  caju  e  manga)  e  outros                

ingredientes,  como  as  especiarias,  poderá  demonstrar  que  é  possível  obter  um  produto  natural,               

rico  nutricionalmente,  por  ser  constituído  basicamente  por  frutas;  seguro           

microbiologicamente;  e  com  características  sensoriais  e  reológicas  adequadas  para  molhos,            

que   agradem   ao   consumidor.   
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2   OBJETIVOS   

2.1   Objetivo   geral   

O  objetivo  do  presente  trabalho  foi  desenvolver  molhos  de  frutas  tropicais  à  base  de                

cajá-umbu  ( Spondias   spp.),  visando  a  sua  valorização  tecnológica  e  econômica  como  fruta              

tropical   típica   do   nordeste   brasileiro.     

2.2   Objetivos   específicos   

● Realizar  pesquisa  mercadológica  sobre  o  consumo  de  molhos  de  frutas  na  cidade  de               

Fortaleza,   Ce,   Brasil;   

● Desenvolver   formulações   de   molhos   de   frutas   tropicais   à   base   de   cajá-umbu;    

● Caracterizar  e  selecionar  formulações  preliminares  através  de  análises  físico-químicas,           

cor   e   grupos   de   foco;   

● Analisar  parâmetros  reológicos  obtidos  a  partir  do  aperfeiçoamento  das  formulações            

selecionadas  com  a  adição  de  hidrocolóide  (goma  xantana)  em  três  diferentes             

concentrações   (0,3,   0,4   e   0,5%)   e   compará-los   com   os   de    duas   amostras   comerciais;   

● Avaliar  sensorialmente  as  formulações  de  molhos  de  frutas  tropicais  otimizadas            

através   da   aplicação   dos    testes:   aceitação   e   CATA   ( Check-All-That-Aplly );   

● Analisar  os  teores  de  compostos  bioativos  (polifenóis,  vitamina  C,  flavonoides  totais  e              

carotenóides)  e  atividade  antioxidante  total  das  formulações  otimizadas  de  molho  de             

frutas   tropicais;   

● Elaborar  rotulagem  nutricional  das  formulações  otimizadas  de  molho  de  frutas            

tropicais.   
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3   REVISÃO   DE   LITERATURA   

3.1   Mudança   nos   hábitos   alimentares   

A  globalização  levou  a  uma  demanda  mundial  por  uma  variedade  de  produtos              

alimentícios  e,  como  consequência  direta,  as  cadeias  de  produção,  distribuição  e  consumo  de               

alimentos  tornaram-se  distribuídas,  intrincadas  e  complexas.  Uma  combinação  de  explosão            

populacional  e  escassez  de  alimentos,  onde  mais  de  800  milhões  de  pessoas  permanecem               

inseguras  (FAO;  IFAD;  UNICEF;  WFP;  WHO,  2020)  é  uma  das  razões  para  a  ampla                

exportação   e   importação   de    alimentos   em   todo   o   mundo.     

Em  2050-2052,  projeta-se  que  a  população  global  atinja  de  8  a  9  bilhões  de                

pessoas  e,  nesse  ponto,  a  dinâmica  entre  população,  clima  e  dieta  teria  um  efeito  mais  direto                  

sobre  os  sistemas  alimentares  globais  do  que  é  hoje  (LEE,  2014;  RANDERS,  2012).  A  vida                 

moderna  dos  indivíduos  e  a  globalização  podem  trazer  problemas  associados  à  sua  saúde,               

como  o  excesso  de  peso  (sobrepeso)  e  a  obesidade,  considerados  grandes  problemas  de  saúde                

pública   na   atualidade,   cuja   prevalência   mais   que   dobrou   nos   últimos   35   anos   (WHO,   2015).   

 Dados  de  2019  mostram  que  o  mundo  ainda  não  está  no  caminho  para  atingir  as                  

metas  globais  de  nutrição,  incluindo  aqueles  sobre  nanismo  infantil,  definhamento  e  excesso              

de  peso  em  2030  (FAO;  IFAD;  UNICEF;  WFP;  WHO,  2020).  Levantamento  realizado  entre               

2017  e  2018  mostra  piora  na  qualidade  da  alimentação  no  Brasil,  com  queda  na  frequência  de                  

ingestão   de   frutas,   de   arroz   e   feijão   (IBGE,   2019).   

O  desenvolvimento  dos  países  mais  pobres  é  visto  como  fator  que  influencia              

diretamente  na  qualidade  alimentar,  já  que  ao  mesmo  tempo  que  implica  em  benefícios  para  a                 

população,  traz  problemas  dos  países  industrializados,  os  quais  incluem  o  sobrepeso  e              

obesidade  (WHO,  2015).  Assim,  nos  países  em  desenvolvimento,  a  obesidade  tem  sido              

considerada  como  resultado  de  inúmeras  mudanças  na  dieta,  na  atividade  física,  na  saúde  e                

nutrição   dos   indivíduos,   sendo   denominada   de   transição   nutricional.   

O  aumento  na  importação  de  alimentos  ultraprocessados  provenientes  de  países            

industrializados  contribui  para  a  transição  nutricional,  uma  vez  que,  leva  à  substituição  das               

dietas  tradicionais  (base  de  grãos,  frutas,  legumes  e  verduras  frescos  ou  cozidos)  por               

refeições  práticas,  as  quais  são  muitas  vezes  ricas  em  gordura,  sal  e,  principalmente,  açúcar.                

Como  consequência  disso,  outros  sérios  problemas  à  saúde  humana  podem  ocorrer,  como              

doenças  cardíacas,  hipertensão,  diabetes  e  alguns  tipos  de  câncer,  o  que  vem,  desta  forma,                

despertando  considerável  atenção  na  comunidade  científica  e  nos  órgãos  de  saúde  pública              

(IMAMURA    et   al. ,   2015;   SCRINIS,    2013).     
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No  contexto  atual,  as  primeiras  análises  de  um  dos  maiores  estudos  em              

alimentação  e  saúde  do  país  durante  a  pandemia  COVID-19,  Nutrinet  Brasil,  mostraram  um               

aumento  generalizado  na  frequência  de  consumo  de  frutas,  hortaliças  e  feijão  (de  40,2%  para                

44,6%).  Em  contrapartida,  nas  regiões  Norte  e  Nordeste  e  entre  pessoas  de  escolaridade  mais                

baixa  houve  o  aumento  no  consumo  de  alimentos  ultraprocessados  e  industrializados.             

Alimentos  estes  que  contribuem  para  o  desenvolvimento  de  doenças  crônicas  (NUTRINET             

BRASIL,   2020).   

Portanto,  tendo  em  vista  essa  preocupação  recorrente  com  a  saúde,  intensificado             

com  os  acontecimentos  atuais,  o  mercado  de  alimentos  depara-se  com  uma  nova  ética  de                

consumo,  na  qual  os  consumidores  tendem  a  discriminar  os  ingredientes  em  duas  categorias,               

os  “saudáveis”  e  os  “não  saudáveis”.  Em  alguns  casos,  essa  separação  é  influenciada  pelas                

autoridades  da  área  de  saúde,  por  meio  de  campanhas  para  o  aumento  do  consumo  de  frutas                  

ou  redução  do  consumo  de  gorduras  saturadas.  Os  programas  compulsórios  ou  voluntários              

para  redução  de  açúcar,  sódio,  gorduras   trans   e  saturadas  têm  criado  oportunidades  para  o                

desenvolvimento  de  novos  ingredientes  e  produtos  com  soluções  para  preservar  as             

características   de   sabor,   textura   e   desempenho   no   uso   (REAVELL,   2012).     

Assim,  além  de  ser  um  fator  estratégico  para  alavancar  o  desenvolvimento             

socioeconômico,  a  agregação  de  valor  aos  produtos  consiste  em  estratégia  necessária  para              

concorrer  no  mercado  global,  uma  vez  que  diversos  países  estão  adotando  um  modelo  de                

competitividade  baseado  na  evolução  do  estágio  tecnológico  das  indústrias  de  alimentos.             

Esses  países,  por  considerarem  estratégico  o  segmento  de  alimentos  industrializados  de  alto              

valor  agregado,  têm  projetos  ambiciosos  de  investimento  em  novas  tecnologias  específicas             

para   o   mercado   de   alimentos   para   a   saúde   e   bem-estar   (ITAL,   2014)   

Progressivamente,  a  população  brasileira  tende  a  aumentar  a  demanda  por            

produtos  de  maior  valor  agregado,  valorizando  atributos  relacionados  às  tendências  da             

alimentação  associadas  aos  aspectos  sensoriais,  emocionais,  de  saúde  e  bem-estar,            

conveniência,  qualidade,  segurança,  ética  e  sustentabilidade  (BRASIL  FOOD  TRENDS           

2020,  2010),  já  que  com  mais  o  maior  conhecimento  sobre  os  benefícios  ofertados  pelo                

consumo  de  alimentos  mais  saudáveis  permite  que  os  consumidores  avaliem  a  qualidade  dos               

produtos  alimentícios  com  critérios  mais  sofisticados  (BRUNO,  2011).  Porém  ainda  deve  se              

levar  em  consideração  que  embora  haja  um  aumento  do  consumo  de  alimentos  mais               

nutritivos  e  de  melhor  qualidade,  ainda  se  observa  o  aumento  do  consumo  de  alimentos  mais                 

calóricos   (ITAL,   2014).     
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De  acordo  com  Berezai  (2009),  antes  de  se  decidirem  pela  compra  e              

experimentação  de  um  produto  com  apelo  à  saúde,  os  consumidores  precisam  estar              

convencidos  sobre  os  benefícios  deste  produto.  No  entanto,  diante  da  ambiguidade  entre  as               

informações  apresentadas  por  diferentes  fontes,  os  consumidores  tendem  a  não  mudar.  Para              

Berezai  (2009),  a  existência  de  polêmica  sobre  os  benefícios  de  determinados  ingredientes              

tende  a  gerar  confusão  e  a  minar  a  confiança  dos  consumidores  a  respeito  da  eficácia  dos                  

produtos.  Para  esse  autor,  os  consumidores  identificam  o  governo  e  a  mídia  como  fontes                

confiáveis  para  a  formação  das  suas  opiniões,  enquanto  a  comunicação  de  marketing  das               

empresas   é   vista   com    desconfiança.     

3.2   Mercado   de   frutas   e   seus   produtos   

O  Brasil  dispõe  de  uma  grande  variedade  de  frutas,  ocupando  o  terceiro  lugar               

entre  os  maiores  produtores  mundiais  de  frutas  frescas  e  processadas,  superado  apenas  pela               

China  e  Índia  (ANUÁRIO,  2020).  Em  2016  foram  produzidas  mais  de  40  milhões  de                

toneladas  de  frutas  no  país  (CNA,  2017).  Além  das  suas  principais   commodities,  o  Brasil  se                 

destaca   também   por   suas    frutas   nativas   (RUFINO    et   al .,2010).     

Dados  do  Anuário  Brasileiro  de  Hortifruti  (2020)  mostram  que  apesar  da             

produção  ser,  em  quase  sua  totalidade,  destinada  ao  mercado  interno,  o  consumo  de  frutas                

frescas  ainda  é  muito  aquém  do  recomendado  pela  Organização  Mundial  de  Saúde,  a  qual                

preconiza  um  consumo  de  frutas  anual  de  140  quilos  por  pessoa.  No  entanto,  o  consumo   per                  

capita    de   brasileiros   é   cerca   de   58   quilos   por   ano.     

O  Anuário  ainda  afirma  que  este  baixo  consumo  deve-se  a  diferentes  fatores,  entre               

eles  ao  fato  do  consumidor  não  considerar  a  fruta  como   alimento  e  sim  como  sobremesa,                 

porém,  muito  também  pelo  poder  aquisitivo  que  inibe  parte  da  população  a  consumir  frutas                

regularmente.  A  crise  econômica  atual  devido  a  pandemia  COVID-19  também  influencia  no              

consumo  de  frutas,  com  as  classes  C,  D  e  E  optando  pela  compra  de  proteínas  em  detrimento                   

de   frutas   e   hortaliças   e   as   classes   A   e   B   reduzindo   a   variedade   (ANUÁRIO,   2020).   

A  Organização  Mundial  da  Saúde  (OMS)  informou  que  aproximadamente  1,7            

milhão  de  mortes  por  ano  em  todo  o  mundo  (2,8%)  são  atribuídas  à  baixa  ingestão  de  frutas  e                    

hortaliças  (WHO,  2017),  sendo  a  quantidade  recomendada  pela  OMS  de  consumo  diário  de               

frutas  e  hortaliças  de  400  g   per  capita  (WHO,  2008).  Além  disso,  estima-se  que  a  produção                  

de  alimentos  deve  dobrar  até  2050,  a  fim  de  alimentar  a  crescente  população  global,  que  deve                  

atingir  aproximadamente  9  a  10  bilhões  de  seres  humanos.  Esses  aspectos  chamaram  a               
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atenção  da  comunidade  científica  e  reforçaram  a  necessidade  de  diversificar  os  sistemas              

alimentares    (FAO;   IFAD;   UNICEF;   WFP;   WHO,   2020).     

Em  2020,  embora  houvesse  a  possibilidade  de  ocorrer  alguma  ampliação  de             

cultivo  e  de  oferta  de  frutas,  a  imprevisibilidade  de  resultados  aumentou  com  a  ocorrência  da                 

pandemia  mundial  de  coronavírus  e  sua  influência  na  economia,  mas  o  setor  produtivo               

assegurava  abastecimento  e  preservava  a  esperança,  considerando  inclusive  a  recomendação            

de  seu  consumo  para  a  saúde.  Pesquisa  recente  (Vigitel,  do  Ministério  da  Saúde,  de  2018)                 

mostra  que  houve  aumento  de  15,5%  na  aquisição  de  hortaliças  e  de  frutas  nos  últimos  dez                  

anos,  concentrado  entre  as  mulheres  (27,2%),  e  em  nome  da  adoção  de  “hábitos  mais               

saudáveis”(ANUÁRIO,   2020).   

Outros  estudos  relatam  que  o  setor  de  frutas  está  crescendo  rapidamente  em  todo               

o  mundo  por  maior  conhecimento  de  seus  benefícios  pela  população  mundial  (PILONE,              

STASI,  BASELICE,  2017;  SANTERAMO,  2015;  SANTERAMO,  VON         

CRAMON-TAUBADEL,  2016;  SECCIA,  SANTERAMO,  NARDONE,  2015).  Alguns         

estudos  epidemiológicos  têm  indicado  que  o  consumo  regular  de  frutas  pode  ajudar  no               

combate  a  distúrbios  metabólicos  e  doenças  neurológicas,  sendo  os  mais  comuns  o  diabetes               

tipo  2,  a  doença  de  Alzheimer,  a  doença  de  Parkinson,  a  esclerose  lateral  amiotrófica,  a                 

doença  de  Huntington  e  a  esclerose  múltipla  (BARROS   et  al .,  2017,  NICÁCIO   et  al .,  2017,                 

BERTO,    et    al. ,   2015).     

A  alta  qualidade  nutricional  e  sensorial,  aliado  ao  aspecto  natural  ou   in  natura   é  o                 

que  vem  sendo  desejado  pelo  novo  mercado  consumidor  de  alimentos  e  essa  busca  tem  levado                 

a  pagar  um  preço,  muitas  vezes,  mais  elevado  por  esses  produtos  (ZHU   et  al. ,  2018).  Nesse                  

contexto,  as  indústrias  de  alimentos  passaram  a  desenvolver  novos  produtos  ou  modificar              

aqueles  que  já  produziam  através  da  adição  de  ingredientes  naturais  visando  alcançar  esse               

mercado   consumidor.     

Portanto,  ITAL  (2014)  relata  que  as  frutas  como  ingredientes  permitem  o             

alinhamento  de  diversos  tipos  de  alimentos  processados  conforme  as  principais  tendências  do              

mercado.  No  mercado  brasileiro,  espera-se  que  o  processamento  de  frutas  e  outros  vegetais               

desponte  como  importante  plataforma  de  inovação  tecnológica,  de  modo  a  ofertar  alternativas              

práticas  e  acessíveis  para  o  aumento  da   green  charge   do  brasileiro,  aproveitando  as  condições                

favoráveis  da  disponibilidade  de  recursos  naturais  e  também  do  potencial  da  biodiversidade              

nacional.  O  setor  de  ingredientes  tem  inovado  nessa  direção  com  o  lançamento  de  uma  ampla                 

variedade   de    produtos,   muitos   dos   quais   já   patenteados.     
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3.3   Frutas   tropicais   

As  áreas  tropicais  do  mundo  exibem  uma  grande  variedade  de  espécies  de  frutas  e                

o  interesse  em  seu  consumo  tem  aumentado  nos  últimos  anos  (RUFINO   et  al .,  2010).  O                 

crescente  interesse  no  consumo  de  frutas  chama  atenção  para  as  frutas  típicas  comumente               

encontradas  nos  mercados  brasileiros,  que  é  o  terceiro  maior  produtor  de  frutas  do  mundo                

(KOOLEN   et  al .,  2013,  SILVA   et  al .,  2014)  e  o  Nordeste  brasileiro  apresenta  condições                

climáticas  adequadas  para  o  cultivo  de  um  grande  número  de  frutas  tropicais  de  grande  valor                 

nutricional  e  excelente  potencial  agroindustrial  (CLERICI,  CARVALHO-SILVA,  2012,          

SOUZA    et   al .,   2012),     

O  interesse  pela  produção  e  consumo  de  frutas  nativas  e  exóticas  tem  aumentado               

nos  últimos  anos,  pois,  além  de  seu  valor  nutricional,  são  reconhecidas  como  fontes  de                

compostos  bioativos,  como  compostos  fenólicos,  carotenóides  e  betalaínas  (RUFINO   et  al .,             

2010,  SILVA   et  al .,  2014,  SOUZA   et  al .,  2012),  os  quais  estudos  têm  evidenciado  sua                 

propriedade  antioxidante  que  está  positivamente  associada  à  proteção  contra  o  estresse             

oxidativo  no  organismo,  uma  das  mais  importantes  causas  de  doenças  crônico-degenerativas             

(ALMEIDA   et  al .,  2011,  CLERICI,  CARVALHO-SILVA,  2012).  No  entanto,  várias  espécies            

de  frutas  exóticas,  como   Spondias  purpurea   L .   (seriguela) ,  Spondias   spp.  (cajá-umbu)  e              

Hancornia  speciosa   Gomes  (mangaba),  permanecem  subexploradas  comercialmente         

(DUTRA    et   al. ,   2017).   

3.3.1   Cajá-umbu   

O  cajá-umbu  é  considerado  um  híbrido  natural  entre  as  variedades  de  cajá              

( Spondias  mombin   L.)  e  umbu  ( Spondias  tuberosa   Arruda  Camara)  e  é  amplamente  difundido               

em  alguns  Estados  nordestinos,  como  Rio  Grande  do  Norte,  Ceará,  Piauí,  Pernambuco  e               

Bahia   (FRANCO,    JANZANTTI,   2005;   FRANCO,   SHIBAMOTO,   2000;   LIMA    et   al .,   2002).   

Figura   1:   Fruta   cajá-umbu   ( Spondias    spp.)   

  

  

  

  

Fonte:   Frutã,   polpas   e   frutas   (2021)   

  



28   

Por  ser  uma  fruta  climatérica,  a  vida  útil  do  cajá-umbu  é  baixa  e,  portanto,                

comercializada  nas  proximidades  por  locais  onde  é  produzido.  É,  portanto,  um  grande  desafio               

transportar  e  comercializar  essa  fruta  para  lugares  distantes  de  seu  cultivo.  A  realização  de                

alguma  forma  de  processamento  reduz  as  perdas  quando  a  demanda  dessas  frutas  processadas               

é  maior  do  que  o  seu  consumo,  garantindo  a  disponibilidade  de  seus  benefícios  por  mais                 

tempo    (FONTES    et   al ,   2018).     

O  cajá-umbu  geralmente  é  consumido   in  natura ,  no  entanto,  seu  processamento  o              

transforma  em  produtos  muito  apreciados  como  polpa,  suco,  geleia,  compota,  néctar  e  bebida               

láctea,  entre  outros  (SILVA   et  al .,  2014,  FOLEGATTI   et  al .,  2003).  O  sucesso  desses  produtos                 

está  associado  à  peculiaridade  no  aroma  e  ao  sabor  agridoce  (OMENA   et  al .,  2012;                

CARVALHO   et  al .,  2008).  O  fruto  possui  bom  rendimento  em  polpa,  quando  maduros,               

atingem    percentual   médio   55,75%   (LIMA,   2002).     

 O  mercado  internacional  de  frutas  busca  cada  vez  mais  por  novos  aromas,               

sabores  e  texturas;  encontrando  no  Brasil,  um  país  com  imenso  potencial  para  fornecer               

esses  recursos  naturais  vegetais,  devido  à  enorme  biodiversidade  e  condições  climáticas.             

As  características  organolépticas,  garante  aos  frutos  do  cajá-umbu,  atributos  de  qualidade  e              

utilização  de  sua  polpa  para  o  processamento,  industrialização  e  comercialização  de  diversos              

produtos   (SCHWARTZ     et    al .,    2009).   

Substâncias  bioativas,  como  compostos  fenólicos  e  carotenóides,  já  foram          

descritas  na  composição  dessa  espécie  (DUTRA   et  al .,  2017;  ENGELS   et  al .,  2012;               

HAMANO,  MERCADANTE,  2001).  As  frutas  possuem  altos  teores  de  vitamina  C  e  de               

provitamina  A  devido  à  presença  de  carotenóides  como  a  β-criptoxantina  e  o  β-caroteno               

(SATPATHY    et   al .,    2011).   

Na  Tabela  1  pode-se  observar  a  composição  físico-química,  composição           

centesimal  e  mineralógica  da  polpa  de  cajá-umbu  provenientes  do  Recôncavo  Sul  da  Bahia               

em  2008.  Dados  coletados  de  estudo  realizado  por  Santos   et  al.   (2010)  que  objetivou  analisar                 

a   qualidade   dos   frutos   acessos   de    umbu-cajazeira   ( Spondias    sp.).   

Tabela  1:  Valores  médios  referentes  a  caracterização  físico-química  da  polpa  dos  frutos              
de   cajá-umbu   provenientes   do   Recôncavo   Sul   da   Bahia/2008.     

  

CARACTERÍSTICAS   AVALIADAS   VALORES   

pH   2,40   

Sólidos   solúveis   (ºBrix)   10,00   

Acidez   titulável   (%   ácido   cítrico)   1,32   
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Fonte:   SANTOS    et   al .   2010.   

3.3.2   Caju   

O  caju  ( Anacardium  occidentale   L.)  é  uma  fruta  tropical  nativa  do  Brasil  e  possui                
grande  importância  socioeconômica  na  região  nordeste  do  país  (LOPES   et  al .,  2011,              

RAWSON   et  al .  2011).  Segundo  dados  do  IBGE  (2017),  a  área  ocupada  com  cajueiro  em                 
2017  foi  estimada  em  535.547  ha,  com  produção  estimada  em  134.590  t.  Desse  total,  a  maior                  

produção  foi  registrada  no  Ceará,  que  atingiu  83.996  t,  seguida  pelo  Rio  Grande  do  Norte,                 
com   26.679   t,   e   o   Piauí,   com   16.976   t.     

O  caju  é  formado  por  um  pedúnculo,  ou  pseudofruto,  que  se  forma  junto  à                
castanha,    o   fruto   verdadeiro   (Figura   2).   

Figura  2:  Caju:  castanha  (fruto       
verdadeiro)   e   pedúnculo   (pseudofruto)   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Relação   SS/AT   7,57   

Umidade   (%)   91,3   

Proteína   (%)   0,63   

Lipídeos   totais   (%)   0,11   

Cinzas   (%)   0,99   

Fibra   bruta   (%)   1,36   

Vitamina   C   (mg/100g)   8,00   

Cálcio   (mg/100g)   12,25   

Fósforo   (mg/100g)   17,76   

Ferro   (mg/100g)   0,56   

Potássio   (mg/100g)   44,0   

Sódio   (mg/100g)   40,0   
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Fonte:  Fruteiro  do  Brasil  com       
modificações,   2021   

Segundo  Aguiar  (2001),  o  pedúnculo  maduro  é  boa  fonte  de  vitamina  C,  cerca  de                

160  a  387  mg/100g  (MENEZES;  ALVES,  1995,  PAIVA   et  al .,  2000);  compostos  fenólicos,               
com  destaque  para  os  taninos,  teor  médio  inferior  a  0,35%  (SOARES,  1986);  carotenóides               

totais,  compreendidos  de  12  a  18  mg/g  de  fruto  fresco,  com  média  de  21,2%  (SAMPAIO,                 
1990);  açúcares  totais  8,55  a  9,67%  e  açúcares  redutores  8,08  a  8,30%  (MAIA   et  al. ,  2004),                  
contém  ainda,  vitaminas  B1  e  B2,  minerais  como  cálcio,  fósforo,  entre  outros  (ARAÚJO   et                

al ,  2004).  Além  do  ácido  ascórbico,  há  presença  dos  ácidos  málico  e  cítrico  (MENEZES;                
ALVES,  1995).  De  modo  geral,  a  importância  nutricional  do  pedúnculo  de  caju  está               

associada  ao  conteúdo  de  vitamina  C  e  de  compostos  fenólicos  que  ajudam  a  proteger  as                 
células  do  sistema  imunológico  contra  os  danos  dos  radicais  livres(ARAÚJO   et  al .,  2004),               

ajudando  na  prevenção  de  distúrbios,  como  câncer,  dano  oxidativo,  inflamação  e  obesidade              
(HEMSHEKHAR    et   al .,   2012).     

É  comercializado  preferencialmente  como  polpa  congelada,  suco  e  néctar           
(SCHWEIGGERT   et  al .,  2016).  Aproximadamente  1,8  milhão  de  toneladas  de  caju  são              
processados  anualmente  para  obter  as  castanhas,  o  produto  de  maior  valor  agregado,  e  mais  de                 

80%   do   pseudofruto   são   descartadas   como   resíduos   industriais   (LEITÃO    et   al .,   2011).   

3.3.3   Manga   

Embora  seja  produzida  em  todo  o  território  nacional,  a  manga  ( Mangifera  indica              

L.)  (Figura  3)  concentra-se  em  especial  no  Nordeste.  O  maior  produtor  é  a  Bahia,  com  21.370                  

hectares  de  área  colhida  da  fruta  e  volume  de  353.689  toneladas  (IBGE,  2016).  Além  disso,  a                 

manga  destaca-se  como  o  fruto  tropical  mais  popular  no  mundo,  com  recordes  de  produção                

de   cerca   de   30   milhões   de   toneladas   (CHOON    et   al .,   2018).   

Figura  3:  manga  ( Mangifera      
indica    L.)     
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Fonte:   Saber   Hortifruti,   2020.   

Essa  fruta  possui  cor  atraente,  bom  gosto  e  alto  nível  de  compostos  benéficos  à                

saúde  apresentando  quantidades  significativas  de  pigmentos,  como  clorofilas  e  carotenóides            

(GRUNDHOFER   et  al .,  2001).  Carotenóides,  como  o  β-caroteno,  são  uma  importante  fonte              

alimentar  de  vitamina  A  (HASKELL,  2012;  TANG,  2012).  A  manga  também  contém              

vitamina  E  e  ácido  ascórbico,  a  principal  forma  biologicamente  ativa  da  vitamina  C               

(CHAROENSIRI    et   al .,   2009,   LIU    et   al .,   2013).     

A  manga  apresenta  valores  de  vitamina  C  que  variam  de,  66,5  mg.  100  g -1 ,  na                 

fruta  “  verde”,  a  43,0  mg.100g -1   na  fruta  madura  (FRANCO,  1997),  mas  podendo  chegar  a                 

110   mg.100g -1 ,   dependendo   da   variedade   (BLEINROTH,   1976).     

De  acordo  com  o  relatório  Cenários  e  Projeções  Estratégicas  do  Sebrae  (2016),  a               

manga  é  a  segunda  fruta  mais  exportada  do  país  em  termos  de  volume  e  a  primeira  em  termos                    

de  receita.  Em  2015,  Holanda,  Estados  Unidos  e  Reino  Unido  foram  as  regiões  que  mais                 

importaram  essa  fruta  do  Brasil,  entretanto  70%  das  exportações  foram  para  a  União               

Europeia,    principal   mercado   para   frutas   brasileiras.     

3.3.4   Cacau   

A  cultura  do  cacau  ( Theobroma  cacao   L.)  é  destaque  na  região  Oeste  da  Bahia                

em  relação  aos  demais  Estados,  ocupando  uma  área  superior  a  500  mil  hectares  (VIDAL,                

XIMENES,  2016).  O  cacau  (Figura  4)  é  mundialmente  conhecido  como  matéria-prima  para  o               

chocolate.  No  entanto,  o  processamento  gera  quantidades  significativas  de  subprodutos,  como             

casca   e   polpa   (FILHO,   2018).   

Figura   4:   cacau    in   natura    e   em   polpa.     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fonte:   Maia,   2015.   
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Segundo  Moreira   et  al.   (2020),  o  aproveitamento  total  do  fruto  do  cacaueiro  tem               

crescido  gradativamente  nas  últimas  décadas  devido  às  novas  tecnologias  e  ao  aprimoramento              

dos  conhecimentos,  sendo  possível  encontrar  comercialmente  produtos  fabricados  com  polpa            

de  cacau.  O  aproveitamento  desta  polpa  se  torna  mais  vantajoso  quando  comparado  com               

outras  culturas  tropicais  utilizadas  pelas  indústrias  alimentícias,  visto  que  sua  abundância  é              

proveniente   de   sua   cultura   já   estabelecida   (OETTERER,   2006).   

A  polpa  do  cacau  pode  ser  definida  como  uma  mucilagem  de  coloração  branca               

aderida  fixamente  às  sementes.  Lefeber   et  al.   (2010)  e  Guehi   et  al.   (2010)  descrevem  a  polpa                  

do  cacau  como  alimento  rico  em  açúcares  fermentáveis  e  elevada  acidez,  dada,              

principalmente,  a  presença  de  ácido  cítrico  e,  ainda  pode  ser  considerada  como  fonte               

energética  (NETO   et  al .,2013).  Além  disso,  possuem  proteínas,  aminoácidos,  vitaminas            

(principalmente   vitamina   C)    e   minerais   em   sua   composição   (FILHO,   2018)   (Tabela   2).   

Por  ter  rica  composição  química  e  físico-química  pode  ser  destinada  ao             

processamento  de  novos  produtos  à  base  de  polpa  de  cacau,  como  por  exemplo:  geleias,                

sucos,   doces,   entre   outros    (SANTOS    et   al .,   2014).   

Tabela   2:   Caracterização   da   polpa   de   cacau.   

Fonte:   Pereira    et   al ,   2019.   

  

Determinações   Valores   obtidos   

Umidade   (%)   87,73   

Cinzas   (g/100g)   0,71   

Açúcares   redutores   (g/100g)   11,07   

Açúcares   não   redutores   (g/100g)   5,18   

Açúcares   totais   (g/100g)   16,55   

Sólidos   solúveis   (°Brix)   14,57   

Acidez   total   (g/100g)   -   ácido   cítrico   1,40   

Ratio   10,41   

pH   3,60   

Ácido   ascórbico   (mg/100g)  5,62   

Atividade   de   água   0,99   

Proteínas   (%)   2,80   

Gorduras   (g/100g)   0,29   
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3.4   Características   de   molhos   

Segundo  a  Resolução  DC/ANVISA  n°  276  de  22  de  setembro  de  2005,  molhos               

são  os  produtos  em  forma  líquida,  pastosa,  emulsão  ou  suspensão  à  base  de  especiaria  (s)  e                  

ou  tempero  (s)  e  ou  outro  (s)  ingrediente  (s),  fermentados  ou  não,  utilizados  para  preparar  e                  

ou  agregar  sabor  ou  aroma  aos  alimentos  e  bebidas  (BRASIL,  2005).  Pela  Resolução  podem                

ser  designados  de  "Molho"  seguido  do  ingrediente  que  caracteriza  o  produto  ou  por               

denominações  consagradas  pelo  uso.  A  designação  pode  ser   seguida  de  expressões  relativas              

ao  processo  de  obtenção,  forma  de  apresentação,  finalidade  de  uso  e  ou  característica               

específica   (BRASIL,   2005).     

Os  molhos  conferem  textura  às  receitas,  acompanham  pratos  de  todos  os  tipos,              

desde  entradas  até  carnes  mais  elaboradas.  Algumas  opções  são  mais  consistentes  e  podem               

acompanhar   pães,   saladas   e   outras   entradas   (ACHKAR,   2016).     

Segundo  Pires  (2008),  a  preparação  de  um  bom  molho  envolve  tempo  de  preparo,               

utilização  de  ingredientes  selecionados  e  a  escolha  cuidadosa  e  balanceada  de  seus              

condimentos,  tornando  assim  um  desafio  para  o  consumidor  moderno,  que  possui  cada  vez               

menos  tempo  para  atividades  culinárias.  Em  resposta,  a  indústria  de  alimentos  vem              

desenvolvendo  uma  série  de  molhos  que  remetem  tanto  a  receitas  tradicionais  como              

inovadoras.  Entretanto,  para  o  desenvolvimento  de  molhos  industrializados  são  necessários            

conhecimento  e  experiência  na  identificação  dos  ingredientes  e  processos  que  irão  garantir  um               

produto   de   qualidade   para   o   consumidor.     

Furtado  e  Dutra  (2012)  relatam  que  para  a  obtenção  de  molhos  de  pimenta  com                

alto  padrão  de  qualidade  é  necessário  considerar  todos  os  fatores  que  podem  influenciar  nas                

características  do  produto  final,  ou  seja,  na  pungência,  coloração,  aroma,  teor  de  sólidos               

solúveis,  acidez  e  viscosidade.  Além  disso,  deve-se  considerar  a  qualidade  das             

matérias-primas    e   dos   ingredientes,   bem   como   do   processo   tecnológico.     

Ingredientes  como  o  ácido  acético  (vinagre)  e  o  sal  são  geralmente  adicionados              

nas  formulações  dos  molhos.  Estes,  juntamente  com  o  processamento  térmico,  já  são              

suficientes  para  a  conservação  deste  produto.  O  ácido  acético,  além  de  diminuir  o  pH,                

permite   a   obtenção    de   um   produto   mais   viscoso   (FURTADO,   DUTRA,   2012).   

 O  conteúdo  deste  ácido  deve  constituir  de  0,9  a  1,2%  do  produto  total.  Em  1997,                  

Smittle  avaliou  os  fatores  envolvidos  na  segurança  e  no  teor  microbiológico  dos  molhos  para                

salada  comerciais  produzidos  nos  Estados  Unidos  e  verificou  que  o  ácido  acético  nestes               

produtos  comerciais  apresenta  efeito  conservante  importante,  decorrente  da  ação  bactericida            
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sobre  as  células  vegetativas  de  microrganismos  patogénicos  alimentares.  O  conteúdo  ácido             

dos  molhos  fornece  um  ambiente  desfavorável  para  contaminação  alimentar  por  patógenos             

(SMITTLE,   1977).   

Essa  acidez  tem  sido  documentada  como  eficaz  na  destruição  de   Salmonella   e              

Staphylococcus  aureus   e  na  capacidade  de  inibir  o  crescimento  de   Escherichia  coli   O157:  H7,                

Monocytogenes,   Clostridium  botulinum ,   Clostridium  perfringens ,   Streptococcus  viridans ,         

Shigella  flexneri ,  ou   Bacillus  cereus ,  que  podem  ocorrer  em  emulsões  como  molhos              

comerciais    para   saladas   (SMITTLE,   1997).     

Para  a  sua  preparação,  precisam  ser  cozidos  para  desenvolver  suas  propriedades             

reológicas,  com  base  na  gelatinização  dos  grânulos  de  amido  ou  de  hidrocolóides  que  podem                

ser  utilizados  como  agentes  de  textura  e  estabilidade.  Soler  e  Veiga  (2001)  relatam  que  os                 

hidrocolóides  possuem  uma  alta  capacidade  de  retenção  de  água,  o  que  proporciona  uma               

textura  macia  e  corpo  ao  produto  final.  Aumentam  a  viscosidade,  da  uniformidade  ao  produto                

e,   com    algumas   exceções,   tendem   a   uniformizar   a   formação   de   espuma   durante   a   agitação.     

Segundo  McClements  (2015),  o  comportamento  reológico  de  molhos  é  uma            

característica  crítica  que  deve  ser  estudada,  pois  está  intimamente  relacionada  aos  atributos              

sensoriais,  qualidade  e  propriedades  de  processamento  de  um  produto  alimentício.  Mais             

importante  ainda,  fornece   insights   fundamentais  sobre  a  organização  estrutural  e  interação             

entre    os   componentes   utilizados   para   o   preparo.   

3.5   Hidrocolóides   em   alimentos   

Como  principais  agentes  estruturantes  em  alimentos,  os  hidrocolóides  são           

indispensáveis  na  elaboração  da  estrutura  e  funcionalidade  de  alimentos,  hoje  muito  exigidas              

pelo  consumidor  da  sociedade  moderna  (GAO   et  al .,  2017).  Também  chamados  de  colóides               

hidrofílicos,  apresentam  em  sua  estrutura  grupos  hidroxilas  (OH)  que  podem  conter             

quantidade  significativa  de  água.  O  termo  “hidrocolóides”  envolve  todos  os  polissacarídeos             

extraídos  de  plantas  (celulose,  pectinas,  amido),  sementes  (goma  de  guar,  goma  de  alfarroba,               

goma  de  tara),  algas  (ágar,  carragenina,  alginato)  e  fontes  microbianas  (goma  de  xantana,               

goma  gelana),  e  também  a  partir  de  gomas  exsudadas  de  plantas  (goma  arábica,  goma  de                 

karaya,  goma  adragante)  e  formas  quimicamente  ou  enzimaticamente  modificadas           

(COLONETTI    et   al .,   2012).   

A  escolha  da  aplicação  de  um  polissacarídeo  específico  depende  de  inúmeros             

fatores,  sendo  os  principais:  viscosidade  desejada,  temperatura  do  processamento,  interações            

  



35   

com  outros  ingredientes,  textura  desejada,  do  custo  e  da  quantidade  necessária  para  obtenção               

do  produto  desejado.  Todos  dependem  da  sua  capacidade  de  funcionar  como  ligante,  agente               

de  corpo,  espessante,  inibidor  de  cristalização,  elementos  de  recobrimento,  estabilizadores  de             

emulsões,  agentes  de  encapsulação,  substitutos  de  gordura,  agentes  de  floculação,            

estabilizadores  de  espuma  e  suspensão,  sendo  que  cada  polissacarídeo  escolhido  pode  ter  uma               

ou  mais  propriedades  de  destaque,  a  qual  costuma  servir  de  base  para  a  escolha  em  uma                  

aplicação   específica   (FENNEMA   et   al.,   2010).   

As  gomas  alimentícias  são  obtidas  a  partir  de  uma  variedade  de  fontes:  exsudatos               

de  sementes  de  plantas  terrestres,  algas,  produtos  da  biossíntese  de  microrganismos  e  a               

modificação  química  de  polissacarídeos  naturais.  A  goma  xantana  é  produzida  por             

fermentação  da  Xanthomonas  campestris.  As  soluções  de  goma  xantana  quando  em  baixas              

concentrações  são  pseudoplásticas,  apresentam  altos  índices  de  viscosidade  e  tornam-se            

pouco  viscosas  quando  sobre  ela  é  aplicada  uma  força  de  cisalhamento.  A  goma  xantana                

também  apresenta  excelente  estabilidade  em  valores  de  pH  extremos,  na  faixa  de  2  a  11,  e                  

altas  temperaturas  de  100  a  120ºC  além  de  poder  ser  dissolvida  a  quente  ou  a  frio                  

(ADITIVOS   E   INGREDIENTES,   2013).     

 Nos  produtos  alimentares,  os  hidrocolóides  atuam  modificando  a  viscosidade  e  a              

textura,  duas  propriedades  importantes  que  afetam  a  qualidade  sensorial  dos  alimentos  e  a  sua                

estabilidade  durante  o  armazenamento  em  prateleiras  (MAHMOOD   et  al. ,  2017).  De  acordo              

com  Li  e  Nie  (2016),  há  vários  anos  os  hidrocolóides  têm  sido  utilizados  em  grande                 

quantidade  de  alimentos,  tais  como  em  molhos  (espessantes),  pudins  (gelificantes),  queijos             

(inibidores  sinérese),  cerveja  (agentes  clarificantes,  estabilizadores  de  espuma),  sorvetes           

(emulsionantes,  inibidores  de  cristalização)  e  salsichas  (agentes  aglutinantes,  formadores  de            

filmes   e   substitutos   de   gordura).     

3.6   Estudo   reológico   

As  propriedades  mecânicas/sensoriais  são  determinantes  na  aceitabilidade  de          

produtos  alimentares,  e  a  avaliação  objetiva  dessas  propriedades  é  do  domínio  da  reologia.               

Visto  isso,  o  conhecimento  do  comportamento  reológico  tem  desempenhado  papel  cada  vez              

mais  importante  na  área  de  alimentos,  permitindo  melhor  compreensão  do  comportamento             

mecânico  dos  alimentos  como  consequência  da  complexidade  da  sua  composição  e  dos              

processos  a  que  são  submetidos  (CASTRO,  2003).  Além  disso,  permite  o  melhoramento  e  o                

controle  das  propriedades  funcionais  dos  produtos  convencionais  e  facilita  o  desenvolvimento             

de   novos   produtos.     
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A  caracterização  reológica  envolve  a  quantificação  das  relações  funcionais  entre            

deformação,  tensões  e  as  propriedades  reológicas  resultantes,  como  viscosidade,  elasticidade            

ou  viscoelasticidade,  comportamento  do  fluxo  e  recuperação  (FISCHER   et  al .,  2009).  Em              

princípio,  os  experimentos  geralmente  são  realizados  impondo  uma  pequena  força  (estresse)  e              

medindo  a  deformação  da  amostra  (tensão)  ou  uma  quantidade  fixa  de  movimento  (tensão)  e                

medindo  a  tensão  desenvolvida  na  amostra  (DAY;  GOLDING,  2016).  Sendo  assim,  a              

viscosidade  é  a  propriedade  associada  à  resistência  interna  que  o  fluido  oferece  à  deformação                

por  cisalhamento.  De  outra  maneira,  pode-se  dizer  que  a  viscosidade  corresponde  ao  atrito               

interno  nos  fluidos  devido,  basicamente,  às  interações  intermoleculares,  sendo,  em  geral,             

função   da   temperatura   (LIVI,   2012;   RAO,   2007).     

Segundo  Queiroz  et  al.  (2000),  o  dimensionamento  de  equipamentos  para  o             

processamento  de  derivados  de  frutas,  quer  sejam  sucos  ou  polpas,  envolve  problemas              

relativos  ao  seu  escoamento,  e  ter-se  o  conhecimento  do  comportamento  reológico  é  útil  não                

só  para  o  controle  de  qualidade  do  produto,  mas  principalmente  para  a  adequação  correta  de                 

sistemas  de  tubulação,  trocadores  de  calor,  filtros,  bombas,  entre  outros.  Em  se  tratando  de                

sucos  ou  polpas  de  frutas,  alguns  de  seus  constituintes  têm  especial  influência  sobre  o  seu                 

comportamento  reológico,  sendo  um  deles  representado  pelos  sólidos  insolúveis  suspensos,            

conforme   os   trabalhos   de   Vidal,   Pelegrine   e   Gasparetto   (2004).     

Os  alimentos  fluidos,  devido  à  sua  grande  variedade  em  estrutura  e  composição,              

apresentam  características  reológicas  que  vão  desde  um  simples  comportamento  newtoniano,            

onde  a  tensão  de  cisalhamento  (τ)  é  linearmente  proporcional  à  taxa  de  cisalhamento  (γ)  ,  ou                  

seja,  a  viscosidade  (η)  mantém-se  constante  com  a  variação  na  taxa  de  cisalhamento  (γ);  a  um                  

não  newtoniano,  o  qual  resulta  na  não  proporcionalidade  entre  a  taxa  (γ)  e  a  tensão  de                  

cisalhamento  (τ)  (SATO,  2009).  A  Figura  5  mostra  a  classificação  dos  fluidos  segundo  o                

comportamento   reológico.   
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Figura   5:   Esquema   de   classificação   dos   fluidos   segundo   comportamento   reológico   

  

Fonte:   próprio   autor,   2021.   

Os  fluidos  não-Newtonianos  podem  ser  independentes  ou  dependentes  do  tempo.            

A  Figura  6  mostra  as  curvas  de  fluxo  típicas  de  fluidos  Newtonianos  e  não-Newtonianos                

independentes  do  tempo.  Para  esses  últimos,  à  temperatura  e  composição  fixas,  a  viscosidade              

não  é  uma  constante,  sendo  denominada  viscosidade  aparente  ( ),  a  qual  depende  da          ηap      

relação  entre  a  tensão  de  cisalhamento  e  a  taxa  de  cisalhamento,  conforme  Equação  1  (RAO;                 

RIZVI,   1986).     

 =                                                                    (1)  ηap  γ  τ /  

  

Onde:     

=   viscosidade   aparente   (Pa.s);  ηap  

τ   =   tensão   de   cisalhamento   (N/   =   Pa);   m2   

γ   =   taxa   de   cisalhamento   ou   taxa   de   deformação   ( ).  s 1−  
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Figura  6:  Curvas  de  fluxo  para  fluidos  Newtonianos  e  não-Newtonianos            

independentes   do   tempo.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fonte:próprio   autor,   2021.   

Para  compreender  o  comportamento  de  fluidos  não-Newtonianos,  que  relacionam           

os  dados  de  tensão  de  cisalhamento  com  a  taxa  de  deformação,  são  utilizados  alguns  modelos                 

matemáticos,  como:  Ostwald-de-Waele,  Herschel-Bulkley  e  Casson  (SILVA   et  al .,  2005).  As             

equações  utilizadas  para  esses  modelos  podem  ser  encontradas  no  Quadro  1.  Estes  também               

são  os  que  mais  descrevem  o  comportamento  reológico  de  sucos  e  polpas  de  frutas                

(HOLDSWORTH,   1993).     

Quadro  1:  Equação  constitutiva  para  alguns  modelos  reológicos  e  os  valores  de  ,  k  e  n  para              τ 0      
esses   fluidos.   

  

Modelo   Equação    τ 0  k   n   

Plástico   real   -  
Herschel-Bulkley   

 k.γτ = τ 0 +  n  >   0   >   0   0   <   n    ∞   

Newton    k.γτ =    0   >   0   1   

Pseudoplástico   -   
Ostwald-de-Waelle   

 .γτ = k n  0   >   0   0   <   n   <   1   

Dilatante   -   
Ostwald-de-Waelle   

 .γτ = k n  0   >   0   1   <   n   <    ∞   

Plástico   de   Bingham    k.γτ = τ 0 +    >   0   >   0   1   
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Fonte:   Modificado   de   Stefee,   1996.   

Um  tipo  de  alimento  com  comportamento  newtoniano  pode  mudar  a  não             

newtoniano,  já  que  a  viscosidade  pode  mudar  consideravelmente  em  algumas  operações,  em              

particular,  nos  processos  que  envolvem  aquecimento,  resfriamento,  homogeneização          

concentração  de  sólidos  e  interações  moleculares  (ALVARADO,  AGUILERA,  2001).  Tiziani            

e  Vodovotz  (2005),  em  estudo  realizado  sobre  o  efeito  das  propriedades  reológicas  devido  à                

adição  de  proteína  de  soja  em  suco  de  tomate,  reportaram  que  o  fluido  se  apresentou  em  uma                   

fase  de  transição  de  tixotrópico  a  reopético,  que  pode  ter  ocorrido  devido  à  formação  de                 

agregados   durante   o   aquecimento   do   fluido.     

Grande  parte  dos  fluidos  alimentícios  como  pastas  de  frutas  e  vegetais,  “ketchup”,              

mostarda  e  comida  de  bebê  apresentam  comportamento  tixotrópico  (BARBOSA-CÁNOVAS           

et  al .,1993,  CHOI,  YOO,  2004),  enquanto  que  a  reopexia  não  é  muito  comum  em  alimentos,                 

podendo  ser  observada  em  soluções  de  amido  altamente  concentradas  (SHARMA   et  al. ,              

2000).   

 Nos  fluidos  independentes  do  tempo  (Figura  6),  a  viscosidade  aparente  é  somente               

função  da  taxa  de  deformação,  podendo  apresentar  ou  não  tensão  residual  (τ 0 )  para  o  início  do                  

escoamento  (SATO,  2009).  Trifiró   et  al .  (1987)  relataram  que  sucos  e  purês  de  frutas  são                 

fluidos  pseudoplásticos  sendo  o  afastamento  do  comportamento  newtoniano  determinado           

pelo  teor  de  polpa,  de  modo  que,  sucos  despolpados  se  comportam  como  newtonianos.  Eles                

afirmam  que  o  comportamento  reológico  é  afetado  pelo  teor  de  sólidos  da  polpa,  por  ação                 

enzimática  ou  mesmo  mecânica,  desde  que  modifiquem  a  estrutura  da  polpa.  Feitosa   et  al.                

(2018)  ao  analisar  o  comportamento  reológico  da  polpa  de  murta  com  maltodextrina  relatou               

que  a  polpa  integral,  a  polpa  diluída  de  murta  e  a  formulação  com  maltodextrina  são                 

pseudoplásticos.  A  viscosidade  aparente  diminuiu  significativamente  com  a  incorporação  da            

água  à  polpa.  A  adição  de  maltodextrina  ocasionou  o  aumento  da  viscosidade  aparente  da                

formulação,   quando   comparado   à   polpa   diluída.     

Azoubel   et  al.  (2005)  e  Reticena  (2015)  ao  estudarem  o  efeito  da  concentração               

sobre  as  propriedades  físicas  de  suco  de  caju  e  o  comportamento  reológico  da  polpa  de                 

maracujá  enriquecida  com  polpa  de  banana  verde,  respectivamente,  verificaram  que  a             

viscosidade  dos  produtos  aumentaram  à  medida  que  foi  aumentada  a  quantidade  de  sólidos               

solúveis.  Em  ambos  os  estudos,  o  modelo  Herschel-Bulkley  ajustou-se  bem  aos  dados              

reométricos  e  o  comportamento  não-newtoniano  com  características  pseudoplásticas  foi           

  

Casson    k.γτ 0,5 = τ 0 +  0,5  >   0   >   0   0,5   
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identificado.   

3.7   Importância   do   estudo   sensorial   no   desenvolvimento   de   produtos   

Os  estudos  sensoriais  e  a  avaliação  dos  alimentos  podem  ser  vistos  como  um               

processo  de  coleta  de  informações  usado  para  medir,  analisar  e  interpretar  as  respostas               

comportamentais  aos  produtos  alimentares  com  base  nos  cinco  sentidos  de  visão,  audição,              

sabor,  cheiro  e  toque,  onde  os  painéis  humanos  são  usados  como  instrumentos  para  medir  as                 

qualidades  de  um  produto  alimentar.  É  composto  por  um  conjunto  de  técnicas  que  são  usadas                 

para  medir  as  respostas  humanas,  minimizando  a  tendência  causada  por  potenciais  fontes  de               

confusão,  que  incluem  a  marca  e  outras  informações  que  podem  afetar  a  percepção  do                

consumidor   (MUKHOPADHYAY    et   al. ,   2013).   

 A  avaliação  sensorial  intervém  nas  diferentes  etapas  do  ciclo  de  desenvolvimento              

de  produtos;  como  na  seleção  e  caracterização  de  matérias  primas,  na  seleção  do  processo  de                 

elaboração,  no  estabelecimento  das  especificações  das  variáveis  das  diferentes  etapas  do             

processo,  na  otimização  da  formulação,  na  seleção  dos  sistemas  de  envase  e  das  condições  de                 

armazenamento   e   no   estudo   de   vida   útil   do   produto   final   (PENNA,   1999).   

Segundo  Peri  (2006),  o  conjunto  dos  requisitos  de  segurança,  conveniência,            

nutricional  e  sensorial  constitui  a  estrutura  da  qualidade  do  produto  em  si.  Entretanto,  a                

expectativa  do  consumidor  envolve  mais  do  que  a  satisfação  desses  requisitos,  devendo  ser               

satisfeitas  também  as  necessidades  fundamentais  da  dieta  no  momento  da  escolha  do              

alimento   a   ser   consumido.     

A  análise  sensorial  normalmente  é  realizada  por  uma  equipe  montada  para             

analisar  as  características  sensoriais  de  um  produto  para  um  determinado  fim.  Para  se  fazer                

uma  análise  sensorial  de  um  produto,  existem  vários  métodos  com  objetivos  específicos,  que               

são  selecionados  conforme  o  objetivo  da  análise  (TEIXEIRA,  2009).  Eles  podem  ser              

classificados  em  três  tipos:  métodos  afetivos  ou  subjetivos,  métodos  descritivos  e  métodos              

discriminativos   (INSTITUTO   ADOLFO   LUTZ,   2008;   MINIM,   2010).     

Os  testes  afetivos  têm  como  principal  objetivo  avaliar  a  resposta  do  consumidor              

submetidos  ao  teste  com  relação  a  aceitação  e/ou  a  preferência  face  ao  produto  em  avaliação.                 

Trata-se  de  um  teste  utilizado  quando  se  pretende  avaliar  se  o  consumidor  aprecia  um                

determinado  produto  alimentar,  se  prefere  aquele  produto  em  detrimento  de  outros.  É  ainda               

utilizado  para  prever  a  sua  intenção  de  consumo.  O  tipo  de  resposta  obtida  permite  à  indústria                  

melhorar  e/ou  manter  os  seus  produtos  alimentares,  desenvolver  novos  produtos  e  estudar  o               
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mercado  potencial  em  relação  ao  produto  que  pretende  comercializar  (STONE  e  SIDEL,              

2004;  MEILGAARD;  CIVILLE;  CARR,  2006).  Eles  classificam-se  em  testes  quantitativos  e             

qualitativos.   

O  grupo  de  foco  é  um  dos  métodos  qualitativos  mais  utilizados  para  obter               

informações  sobre  um  objeto  de  estudo,  consiste  em  uma  entrevista  planejada  com  o  intuito                

de  obter  percepções  individuais.  Os  participantes  são  selecionados  com  base  em  critérios              

específicos  (uso  do  produto,  questões  demográficas,  por  exemplo)  e  participam  de  um              

encontro   com   um   moderador   (MINIM,   2010;   MEILGAARD;   CIVILLE;   CARR,    2006).     

Já  os  testes  de  aceitação  são  denominados  de  testes  afetivos  quantitativos.  São              

realizados  quando  o  foco  é  determinar  se  aquele  alimento  será  aceito  ou  não  pelos                

consumidores.  Estes  irão  expressar  a  opinião  pessoal  do  julgador,  baseando-se  na  percepção              

sensorial  do  produto  e  não  nos  atributos  que  podem  ser  dados  ao  mesmo  por  uma  campanha                  

publicitária  e/ou  embalagem.  O  teste  ainda  é  muito  útil  no  diagnóstico  de  problemas  que                

podem  ser  desta  forma,  percebidos  pelos   consumidores  e  corrigidos  antes  do  produto  ser               

lançado  no  mercado.  Testes  de  escala  hedônica,  escala  de  atitude  e  ordenação  são  alguns                

exemplos  de  métodos  subjetivos  ou  afetivos  (DUTCOSKY,  2011;  LAWLESS,  HEYMANN,           

1998;   STONE,   SIDEL,   1993).     

A  escala  hedônica  costuma  ser  a  mais  utilizada,  pois  é  facilmente  compreendida              

pelos  consumidores,  onde  eles  expressam  sua  aceitação  pelo  produto  seguindo  uma  escala              

previamente  estabelecida,  que  varia  gradativamente  com  base  nos  atributos  “gosta”  e             

“desgosta”.  Essas  escalas  podem  ser  faciais,  verbais  e  não  estruturadas.  Nos  testes  hedônicos,               

o  principal  ponto  de  referência  associado  é  o  gosto  pela  aceitação  do  consumidor.  Isso  fornece                 

informações  sobre  o  quão  é  bem  recebido  um  produto  no  mercado  (OLIVEIRA,  2010;  YU;                

LOW;   ZHOU,   2018).   

Almeida   et  al.  (2020)  e  Andrade   et  al .  (2019),  por  exemplo,  utilizaram  escala               

hedônica  de  9  pontos  para  avaliar  a  aceitação  de  bebidas  alcoólicas  de  mangaba  ( Hancornia                

speciosa   Gomes)  e  de  bebidas  lácteas  com  sabor  laranja  e  mamão  fermentadas,              

respectivamente.  Em  ambos  os  estudos  os  autores  verificaram  que  seus  produtos  foram              

avaliados  com  notas  entre  5  e  8,  o  que  corresponde  a  “nem  gostei  nem  desgostei”  e  "gostei                   

muito”   na   escala.   

Os  testes  descritivos  também  possuem  inúmeras  aplicações,  como  o           

acompanhamento  de  produtos  concorrentes,  testes  de  armazenamento,  desenvolvimento  de           

novos  produtos,  controle  de  qualidade  de  produtos  industrializados,  verificação  da  relação             
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entre  testes  sensoriais  e  instrumentais,  etc.  (STONE,  SIDEL,  1993).  Um  dos  métodos              

descritivos  mais  populares  para  a  caracterização  sensorial  de  produtos  é  o             

Check-All-That-Apply    (CATA).     

As  respostas  do  método  CATA  são  provenientes  da  percepção  dos  consumidores             

em  relação  às  características  do  produto,  portanto  a  técnica  pode  ser  empregada  como  um                

dado  adicional  para  maximizar  a  aceitação  de  produtos  (ALCANTARA,  FREITAS-SÁ,            

2018).  A  compreensão  das  características  sensoriais  no  processo  de  desenvolvimento  de             

novos  produtos  é  de  grande  importância,  pois  em  caso  de  falha  na  obtenção  das  informações                 

corretas  sobre  os  atributos  sensoriais,  pode-se  promover  um  rápido  desaparecimento  dos             

produtos   do   mercado    (DOOLEY,   LEE,   MEULLENET,   2010).     

Nesta  metodologia,  os  participantes  são  apresentados  a  uma  lista  de  termos  a              

partir  do  qual  eles  devem  selecionar,  de  todas  as  opções,  as  que  consideram  aplicáveis  ou                 

apropriadas  para  uma  determinada  amostra  analisada  (VIDAL   et  al .,  2015;  MEYNERS;             

CASTURA,  2014).  Os  termos  selecionados  para  o  questionário  CATA  devem  ser  de  fácil               

compreensão  e  preferencialmente  relacionados  ao  vocabulário  normalmente  utilizado  para           

descrever  produtos  (DELARUE;  LAWLOR;  ROGEAUX,  2014).  É  constituído  por  questões            

de  resposta  múltipla,  consistindo  em  uma  lista  de  atributos  (palavras  ou  frases)  em  que  os                 

provadores  escolhem  aqueles  que  melhor  caracterizam  cada  produto  (VALENTIN   et  al .,             

2012).  A  principal  vantagem  de  um  questionário  CATA  é  que  ele  permite  múltiplas  opções  a                 

serem  escolhidas,  em  vez  de  limitar  os  consumidores  a  selecionar  apenas  uma  resposta  ou                

concentrando   sua   atenção   e   avaliação   de   atributos   específicos   (SANTOS    et   al .,   2015).     

Tavares   et  al .  (2020)  e  Costa  (2018),  por  exemplo,  utilizaram  o  método  CATA               

para  avaliar  a  aceitação  de  sucos  mistos  em  diferentes  regiões  do  Brasil  e  a  aplicação  de                  

hidrocolóides  em  estruturados  de  goiaba,  respectivamente.  Em  ambos  os  estudos  foi  possível              

colher  características  descritivas  sobre  os  produtos.  Tavares   et  al.  (2020),  através  de  19               

termos  descritivos,  observaram  que  a  aceitação  dos  sucos  avaliados  variou  de  acordo  com               

cada  região  brasileira  e  Costa  (2018),  através  de  25  termos  descritivos,  concluiu  que               

estruturados  de  goiaba  devem  ser  caracterizados  pelos  termos:  homogênea,  brilhante,  firme,             

macia  e  aroma  de  goiaba  fresca.  Portanto,  a  aplicação  do  teste  permitiu  colher  informações                

relevantes   para   o   aperfeiçoamento   e   desenvolvimento   destes   produtos.   
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4   MATERIAIS   E   MÉTODOS   

O  presente  estudo  foi  realizado  conforme  Figura  7.  Primeiramente,  foi  realizada             

uma  pesquisa  mercadológica  sobre  o  consumo  de  molhos  na  cidade  de  Fortaleza-CE  para               

colher  informações  socioeconômicas  e  de  preferências  dos  consumidores.  Em  seguida,  houve             

o  desenvolvimento  de  formulações  de  molho  de  frutas  tropicais,  utilizando  diferentes             

concentrações  de  polpas  (cajá-umbu,  cacau,  manga  e  caju)  e  a  caracterização  das  mesmas               

quanto  aos  seus  parâmetros  físico-químicos  e  de  cor,  além  da  coleta  de  dados  descritivos  por                 

meio  de  grupos  de  foco  para  seleção  de  melhores  formulações.  A  otimização  da  viscosidade                

das  formulações  selecionadas  foi  feita  através  da  adição  de  concentrações  de  goma  xantana               

(0,3,  0,4  e  0,5%)  e  estudo  reológico  foi  realizado  para  determinação  da  concentração  ideal,                

com  auxílio  de  duas  amostras  comerciais.  As  amostras  também  foram  avaliadas  por  estudos               

sensoriais,  utilizando  os  testes  de  aceitação,  CATA  e  grupos  de  foco  virtuais.  Por  fim,  foi                 

determinado  o  conteúdo  de  compostos  bioativos  e  atividade  antioxidante,  bem  como             

composição   nutricional   das   formulações   otimizadas.     
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Figura   7:   Fluxograma   para   o   desenvolvimento   e   avaliação   de   produto   de   frutas   tropicais   à   base   de   cajá-umbu.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fonte:   próprio   autor,   2021.   
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4.1   Pesquisa   mercadológica     

Para  coleta  de  informações  sobre  o  perfil  socioeconômico  e  preferências            

relacionadas  ao  consumo  de  molhos  utilizou-se  formulário   online  com  16  perguntas  (Quadro              

2),   criado   por   meio   da   plataforma   Formulários    Google .    

Quadro   2:    Perguntas   realizadas   aos   consumidores   por   meio   do   Formulário    online    da   Plataforma   Google   

Fonte:   Próprio   autor   (2021).   
  

O  questionário  foi  compartilhado  através  de  mídias  sociais,  durante  o  mês  de              

maio  de  2020  na  cidade  de  Fortaleza  e  Região  Metropolitana,  Ceará,  Brasil.  Para  a  cidade  de                  

Fortaleza,  foi  considerada  a  divisão  por  regionais  (Regional  I,  II,  III,  IV,  V,  VI  e  Centro),                  

conforme   Figura   8.   

  

  

  

  

  

01   Qual   seu   estado   civil?   

02   Qual   bairro   ou   região   metropolitana   de   Fortaleza   você   mora?   

03   Qual   sua   idade?   

04   Qual   seu   sexo?   

05   Qual   seu   nível   de   escolaridade?   

06   Em   média,   qual   categoria   de   renda   familiar   você   se   enquadra?   

07   Você   costuma   observar   a   embalagem   de   alimentos   e   bebidas?   

08   O   que   você   observa   no   rótulo   de   alimentos   e   bebidas   ?   

09   Você   costuma   consumir   molhos?   

10   Se   consumir   molhos,   selecione   os   tipos   de   molhos   de   sua   preferência.   

11   Qual   a   sua   frequência   de   consumo   de   molhos?   

12   Quais   tipos   de   embalagens   para   molhos   você   gosta   mais?   

13   Qual   a   quantidade   de   molho,   em   gramas,   você   acha   ideal?   (De   acordo   com   as   embalagens   já   comercializa

14   Você   gostaria   de   consumir   mais   molhos   de   frutas   naturais?   

15   Que   fatores   impedem   um   maior   consumo   de   molho   de   frutas?    

16   Qual(is)   alimentos   você   consome   ou   consumiria   com   molho   de   frutas?   
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Figura  8:  Divisão  dos  bairros  da  cidade  de  Fortaleza,  Ceará,  Brasil,  em  suas               
respectivas   regionais.   

  

Fonte:   próprio   autor,   2021.   

  

4.2   Desenvolvimento   de   molhos   de   frutas   tropicais   

4.2.1   Matérias-primas   

As  polpas  utilizadas  foram  doadas  pela  empresa  Nossa  Fruta  Brasil  e  os  demais               

ingredientes  (especiarias,  condimentos  e  vinagre,)  foram  adquiridos  em  comércio  local  de             

Fortaleza-CE.   

 Utilizaram-se  as  seguintes  matérias-primas:  polpa  de  cajá-umbu,  polpa  de  de             

cacau,  polpa  de  manga,  polpa  de  caju,  vinagre  de  álcool,  sal,  açúcar,  alho  e  cebola  em  pó,                   

cúrcuma   e   outras   especiarias.   

Este  processo  de  formulação  e  desenvolvimento  de  molho  de  frutas  tropicais             

resultou  em  depósito  de  patente  ao  Instituto  Nacional  da  Propriedade  Industrial  -  INPI               

(BR1020200157256),  por  isso  no  presente  trabalho  não  há  a  citação  de  todas  as               

matérias-primas   utilizadas.    

4.2.2   Processamento     

Antes  do  processamento  dos  molhos,  as  embalagens  de  vidro  foram  esterilizadas.             

Os  potes  de  vidro  foram  lavados  com  sabão  e  água  corrente  e  deixados  imergidos  em  solução                  

de  hipoclorito  de  sódio  (10.000  ppm)  por  15  minutos.  Em  seguida,  foram  enxaguados  em                

água  corrente  e  colocados  em  água  fervente  (100  ºC)  por  5  minutos.  Foram  então  retirados  e                  

deixados   secar   em   temperatura   ambiente.   

  



47   

Para  a  elaboração  dos  molhos,  o  vinagre,  as  especiarias,  os  condimentos  e  água               

foram  previamente  aquecidos  (80ºC)  por  40  segundos  para  dispersão  do  sabor  e  do  aroma  das                 

especiarias.  Posteriormente  as  polpas  de  frutas  foram  adicionadas  e  misturadas,  utilizando             

mixer  (Mallory,  Robot  330)  e,  em  seguida,  a  mistura  foi  submetida  a  tratamento  térmico  (80                 

°C  por  3  minutos).  As  amostras  foram  envasadas  pelo  método   hot  fill  em  embalagens  de                 

vidro,  seguidas  de  resfriamento  em  temperatura  ambiente  e  armazenamento  sob  refrigeração             

(4   ºC)   até   análises.     

Na  Tabela  3  pode-se  observar  a  concentração  das  matérias-primas  estabelecidas            

para  a  formulação  dos  molhos  a  partir  da  realização  de  testes  preliminares.  As  formulações                

(CjCa,  CjCaM,  CjCaC,  CjCaC15  e  CjCaM10)  possuem  variação  de  40  a  60%  de  cajá-umbu,                

sendo   portanto   a   fruta   base.  

Tabela  3:  Formulações  iniciais  com  suas  respectivas  concentrações  de  matérias-primas  utilizadas  para  a               

elaboração   de   200g   de   MFT.   

Fonte:   próprio   autor,   2021.   

4.3   Caracterização   e   seleção   de   formulações   de   molho   de   frutas   tropicais   

Nesta  etapa  foi  realizada  caracterização  das  formulações  iniciais  (Tabela  3)  por             

meio  de  análises  físico-químicas  (sólidos  solúveis  totais,  acidez  titulável  e  pH),  análise              

colorimétrica  e  grupos  de  foco  para  a  obtenção  de  dados  descritivos  e  escolha  de  formulações                 

melhores   avaliadas.   

  

Matérias-primas   Concentração   (%)  

CjCa   CjCaM   CjCaC   CjCaC15   CjCaM10  

Polpa   de   
cajá-umbu   

60,00   50,00   50,00   40,00   45,00   

Polpa   de   cacau   25,00   30,00   30,00   30,00   30,00   

Polpa   de   manga   -   5,00   -   -   10,00   

Polpa   de   caju   -   -   5,00   15,00   -   

Vinagre   de   álcool   6,00   6,00   6,00   6,00   6,00   

Sal   0,40   0,40   0,40   0,40   0,40   

Açúcar   1,50   1,50   1,50   1,50   1,50   

Alho   e   cebola   em   
pó,   cúrcuma,   

outras.   

1,78   1,78   1,78   1,78   1,78   

Água   5,32   5,32   5,32   5,32   5,32   
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4.3.1   Sólidos   solúveis    (SS)   

As  amostras  foram  homogeneizadas  e  os  SS  foram  determinados  por  leitura  direta              

em  refratômetro  digital  (MA871),  com  compensação  automática  de  temperatura,  e  os             

resultados   foram   expressos   em   °Brix   (IAL,   2008).   

4.3.2   Acidez   titulável    (AT)   

Seguindo  a  metodologia  de  IAL  (2008),  as  amostras  foram  pesadas  (1  a  5g)  em                

erlenmeyers,  adicionando  em  seguida  50  mL  de  água  destilada  e  3  a  4  gotas  da  solução  de                   

fenolftaleína  2%.  Foram  tituladas  com  solução  de  hidróxido  de  sódio  (NaOH)  0,1M  até               

coloração  rósea.  O  índice  de  acidez  foi  determinado  de  acordo  com  a  Equação  14  e  expresso                  

em   g   do   ácido   cítrico   /   100   g   da   amostra.   

ndice de acidez V  . f  .  Í =  P
C ácido  (2)   

Onde  V  é  o  volume  de  NaOH,  em  mL,  gasto  na  titulação,  f  é  o  fator  de  correção                   

do  NaOH,   é  a  constante  do  ácido  predominante  (ácido  cítrico)  no  produto  e  P  é  o  peso    Cácido                 

em   gramas   da   quantidade   de   amostra   utilizada   na   titulação.   

4.3.3   Potencial   hidrogeniônico   (pH)   

As  amostras  foram  avaliadas  a  partir  de  leitura  direta  no  equipamento  pHmetro              

(Modelo:   Hanna   Instruments   HI2221)   (AOAC,   2005).   

4.3.4   Relação   SS/AT   

Realizou-se  o  cálculo  de  razão  entre  os  valores  obtidos  de  SS  e  de  ácido  cítrico                 

(%)   (BRASIL,   2005).     

4.3.5   Parâmetros   de   cor   

Os  parâmetros  de  cor  das  amostras  de  molho  de  frutas  tropicais  e  comerciais               

foram  medidos  usando  colorímetro  ColoQuest  XE  da  HunterLab  utilizando  sensor  de             

refletância  da  amostra.  Para  isso,  cada  amostra  foi  colocada  em  uma  cubeta  de  espessura  1  cm                  

e  com  área  de  leitura  de  5,31  cm².  As  medidas  de  cor  foram  expressas  em  termos  de                   

luminosidade  L  *,  0  (preto)  a  100  (branco),  cromaticidade  a*,  verde  (-)  a  vermelho  (+),  e  b*,                   

azul   (-)   para   amarelo   (+).   

4.3.6   Grupos   de   foco   
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Foram  realizados  dois  grupos  de  foco  presenciais  com  alunos  do  Curso  de  Análise               

Sensorial  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Ciência  e  Tecnologia  de  Alimentos  da              

Universidade  Federal  do  Ceará.  A  equipe  responsável  por  aplicar  o  teste  foi  composta  de  três                 

pessoas:  um  mediador  e  dois  assistentes.  O  primeiro  grupo  foi  composto  por  12  provadores  e                 

o  segundo  por  8  pessoas,  a  fim  de  se  obter  os  termos  descritores  sobre  as  características                  

sensoriais  das  formulações  de  molho  de  frutas  tropicais  e  de  selecionar  formulações  melhores               

avaliadas.     

Primeiramente,  os  provadores  foram  apresentados  ao  projeto  em  questão  e            

posteriormente  receberam  as  amostras  oferecidas  em  copo  plástico,  contendo           

aproximadamente  30  mL  de  cada  formulação,  com  torradas.  As  sessões  foram  realizadas  em               

aproximadamente  30  minutos  de  duração  e  parâmetros  como:  sabor,  aroma,  uso  do  produto  e                

tipo  de  embalagem  foram  questionados.  Para  coleta  de  dados  e  resultados,  as  discussões  de                

ambos   os   grupos   foram   gravadas   e   então   transcritas   em    Word.   

As   perguntas   que   foram   realizadas   aos   provadores   estão   expostas   no   Quadro   3.   

Quadro   3:   Roteiro   de   perguntas   utilizadas   nas   sessões   de   grupo   de   foco   para   avaliação   das   formulações   de   MFT.   

  

4.4   Otimização   de   formulações   de   molhos   de   frutas   tropicais   

  

01   O   que   você   acha   da   cor   ?   

02   O   que   você   acha   da   consistência/viscosidade   ?   

03   Qual   a   sua   primeira   sensação   ao   provar   as   amostras   ?   

04   O   que   você   acha   da   acidez   ?   

05   O   que   você   acha   da   doçura   ?   

06   O   que   você   acha   da   picância   ?   

07   Você   consegue   identificar   quais   frutas   estão   presentes   nas   amostras   do   molho   ?   

08   Você   consegue   identificar   quais   especiarias   estão   presentes   nas   amostras   de   molho   ?   

09   Com   qual   produto   comercial   os   molhos   assemelham-se   ?   

10   Com   qual   alimento   você   comeria   esse   tipo   de   molho   ?   

11   Qual   embalagem   você   acharia   mais   adequada   para   a   comercialização   desse   molho   ?   

12   Você   compraria   esse   tipo   de   molho   ?   

13   Quanto   você   pagaria   por   este   produto   ?   

14   O   que   você   melhoraria   nessas   amostras   ?   

15   Dentre   as   amostras,   qual   (is)   são   as   suas   preferidas?   
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As  amostras  de  MFT  selecionadas  na  etapa  anterior  foram  adicionadas  de             

hidrocolóide  goma  xantana  (GX)  em  diferentes  concentrações  (0,3;  0,4  e  0,5%)  para  o               

aperfeiçoamento   de   suas   características   reológicas.   

Os  parâmetros  reológicos  das  amostras  foram  comparados  aos  obtidos  de  duas             

amostras   comerciais:   Molho   Chutney   de   Manga,   Marca   Hemmer;   e   Mostarda,   Marca   Heinz.   

4.4.1   Análise   reológica   

O  comportamento  reológico  das  amostras  de  MFT  e  das  comerciais  foi             

determinado  através  de  um  reômetro  rotacional  de  cilindros  concêntricos  tipo  Searle  da              

Brookfield,  modelo  R/S  plus  SST  2000.  Foi  utilizado  o  sensor  DG-DIN.  As  análises               

reológicas  foram  obtidas  com  variação  da  taxa  de  deformação  de  0  a  200   (curva               s 1−   

ascendente)  e  de  200  a  0   (curva  descendente),  com  um  tempo  de  1  minuto  e  leitura  de  25        s 1−              

pontos   para   cada   curva   em   temperatura   de   25   ºC.     

O  equipamento  forneceu  os  dados  de  tensão  de  cisalhamento  ( )  e  taxa  de           τ     

deformação  ou  taxa  de  cisalhamento  ( )  através  do  software  RHEO  V  2.8.  A  partir  destes,       γ           

foram  calculados  parâmetros  reológicos:  índice  de  comportamento  do  fluido  (n),  índice  de              

consistência  do  fluido  (k)  e  viscosidade  aparente  ( )  em  taxas  de  cisalhamento  10  ,  50         ηap       s 1−   

e   100   ,   para   verificação   do   comportamento   em   diferentes   bombas   industriais.   s 1− s 1−   

4.5   Estudo   sensorial   das   formulações   otimizadas   de   molho   de   frutas   tropicais     

O  presente  estudo  foi  submetido  ao  Comitê  de  Ética  e  aprovado  com  parecer  nº                

1.829.642.  As  formulações  selecionadas  e  otimizadas  foram  estudadas  sensorialmente  de            

maneira  adaptada  devido  ao  momento  pandêmico  causado  pelo  COVID-19  e  necessidade  de              

isolamento  social.  Então  para  esse  estudo  foram  realizados  grupos  de  foco  virtuais  e  testes  de                 

aceitação   e   CATA   no   domicílio   dos   provadores.     

Vale  ressaltar,  que  para  a  produção  e  entrega  das  formulações,  foram  seguidas  as               

medidas   preventivas   orientadas   pelo   Ministério   da   Saúde   (2020)   e   ANVISA   (2020).     

4.5.1   Grupos   de   foco   virtuais     

Foram  realizados  dois  grupos  de  foco  virtuais  e  adaptados.  O  primeiro  com              

participação  de  cinco  pessoas  e  o  segundo  com  seis  pessoas.  O  intuito  deste  estudo  foi                 

verificar  a  aceitabilidade  das  amostras  e  coletar  dados  descritivos  das  formulações  de  molho               

de   frutas   aperfeiçoadas.   
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Previamente,  foram  entregues  na  residência  de  cada  provador  três  formulações  de             

molhos  de  frutas  tropicais,  em  potes  de  vidro,  contendo  em  média  40  g  de  produto,  com                  

torradas.  Os  grupos  de  foco  foram  realizados  através  da  plataforma  de  videochamadas   online               

Google  Meet  com  duração  média  de  1  hora  e  30  minutos.  A  equipe  de  mediação  foi  composta                   

por  2  pessoas:  um  mediador  e  um  assistente.  Foi  seguido  o  roteiro  de  perguntas  apresentado                 

no   Quadro   4.     

Para  coleta  de  resultados,  as  videochamadas  foram  gravadas,  com  prévia  autorização             

dos   participantes,   e   os   dados   obtidos   foram   transcritos   para   word.   

Quadro   4:   Roteiro   para   condução   dos   grupos   de   foco   virtuais   relacionados   à   formulações   de   MFT.   

Fonte:   próprio   autor,   2021.   

4.5.2   Teste   de   aceitação   e   CATA   

  

01   Qual   a   sua   primeira   impressão   ao   observar   a   amostra?   

02   O   que   você   acha   da   cor   ?   

03   O   que   você   acha   da   consistência/viscosidade   ?   

04   O   que   você   acha   do   aroma?     

05   Você   prefere   molhos   mais   ou   menos   homogêneos?   

06   Qual   a   sua   sensação   ao   provar   as   amostras   ?   

07   O   que   você   acha   da   acidez   ?   

08   O   que   você   acha   da   doçura   ?   

09   O   que   você   acha   da   picância   ?   

10   Você   consegue   identificar   quais   frutas   estão   presentes   nas   amostras   do   molho   ?   

11   Você   consegue   identificar   quais   especiarias   estão   presentes   nas   amostras   de   molho   ?   

12   Com   qual   produto   comercial   os   molhos   assemelham-se   ?   

13   Com   qual   alimento   você   comeria   esse   tipo   de   molho   ?   

14   Qual   embalagem   você   acharia   mais   adequada   para   a   comercialização   desse   molho   ?   

15     Qual   quantidade   (gramas)   você   acharia   ideal   por   embalagem?   

16   Você   compraria   esse   tipo   de   molho   ?   

17   Quanto   você   pagaria   por   este   produto   ?   

18   Você   melhoraria   algo   nas   amostras   ?   

19   Dentre   as   amostras,   qual   a   sua   preferida?   
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Os  testes  foram  aplicados  com  30  provadores  e  três  formulações  de  molho  de               

frutas   tropicais   foram   analisadas.     

Para  a  aplicação  dos  testes,  três  pessoas  ficaram  responsáveis  em  levar  as              

amostras  ao  domicílio  dos  provadores,  seguindo  as  recomendações  higiênico-sanitárias  e  de             

distanciamento  social.  As  formulações  foram  servidas  em  copos  plásticos,  contendo  em  média              

40   mL   de   cada   amostra,   com   torradas.   

Foram  disponibilizados  formulários  (Anexo  A):  teste  de  aceitação  com  notas            

atribuídas  de  1  a  9,  variando  de  1  (desgostei  muitíssimo)  a  9  (gostei  muitíssimo),  para                 

verificar  o  nível  de  aceitação  dos  participantes  em  relação  à  aparência,  ao  sabor  e  a  aceitação                  

global;  e  teste  CATA  ( Check-All-That-Apply )  com  32  termos  descritivos,  relacionados  à            

aparência,  ao  sabor  e  ao  aroma,  para  seleção  de  tributos  que  mais  representassem  o  tipo  de                  

produto,   Quadro   5.   

Quadro  5:  Termos  descritivos  utilizados  para  a  realização  do  teste  CATA  ( Check-All-That-Apply ),              

referentes   à   aparência,   ao   aroma   e   ao   sabor   de   formulações   de   MFT.   

Fonte:   próprio   autor,   2021.   

4.6  Determinação  de  bioativos  e  atividade  antioxidante  de  formulações  de  molho  de              

frutas   tropicais   

4.6.1   Vitamina   C   

  

APARÊNCIA   AROMA   SABOR   

(     )   Cor   amarela   vívida   

(     )   Cor   amarela   claro   

(     )   Cor   alaranjada   

(     )   Aparência   brilhosa   

(     )   Aparência   opaca   

(     )   Homogêneo   

(     )   Heterogêneo   

(     )   Encorpado   

(     )   Diluído   

(     )   Presença   de   partículas   

    

(     )   Aroma   frutado   

(     )   Aroma   cítrico   

(     )   Aroma   de   manga   

(     )   Aroma   de   cajá   

(     )   Aroma   de   caju   

(     )   Aroma   de   maracujá   

(     )   Aroma   não   identificado   

  

(     )   Gosto   doce   

(     )   Gosto   ácido   

(     )   Gosto   amargo   

(     )   Sabor   diluído   

(     )   Sabor   frutado   

(     )   Sabor   apimentado   

(     )   Sabor   agridoce   

(     )   Sabor   salgado   

(     )   Sabor   de   condimentos/especiarias   

(     )   Sabor   de   manga   

(     )   Sabor   de   cajá   

(     )   Sabor   de   caju   

(     )   Sabor   de   maracujá   

(     )   Sabor   de   mostarda   

(     )   Sabor   não   identificado   
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A  determinação  de  vitamina  C  foi  realizada  pelo  Método  Tillman.  Utilizou-se             

solução  de  DFI  (2,6-diclorofenolindofenol)  0,02%  (m/v),  previamente  padronizado  com  ácido            

ascórbico,  até  coloração  rósea  clara  permanente.  Foi  pesado  1g  de  polpa  e  diluído  em  50  mL                  

de  ácido  oxálico  0,5%  (m/v).  Para  a  titulação,  utilizou-se  uma  alíquota  de  5  mL.  Os  resultados                  

foram   expressos   em   mg/100g   de   MFT   (AOAC,   2005).   

4.6.2   Flavonóides   amarelos   

A  determinação  de  flavonoides  amarelos  (FA)  seguiu  a  metodologia  de  Francis             

(1982),  com  modificações.  Pesou-se  1  g  de  amostra,  a  qual  foi  diluída  em  2  mL  de  água                   

destilada.  Em  seguida,  foi  adicionado  30  mL  de  solução  extratora  etanol  95%  +  HCl  1,5                 

 (85:15).  O  conteúdo  foi  transferido  para  balão  volumétrico  âmbar  de  50  mL  e  ol.Lm 1−               

aferido  com  a  solução  extratora.  Deixou-se  em  descanso  por  uma  noite  em  geladeira,               

procedendo-se  a  leitura  da  absorbância  a  374  nm.  Os  resultados  foram  expressos  em  mg/100  g                 

de   MFT,   calculados   através   da   Equação   3.     

                                                 (3)  A (mg 100 g) F D x absorbância  76,   F / =  / 6  

4.6.3   Polifenóis   Extraíveis   Totais   e   Atividade   Antioxidante     

4.6.3.1   Obtenção   do   extrato   

A  obtenção  do  extrato  foi  realizada  conforme  Larrauri,  Rupérez  e  Calixto   (1997)              

com  modificações.  Aproximadamente  5  g  de  cada  lote  da  formulação  otimizada  foi              

homogeneizado  em  20  mL  de  solução  de  etanol  50%  e  deixada  em  repouso  durante  60  min.                  

Após  esse  período,  as  amostras  foram  centrifugadas  (centrífuga  CELM  LS-3  plus)  a  3400               

rpm  por  30  min,  a  20  °C.  Em  seguida,  foi  realizada  a  filtração  em  papel  de  filtro  Whatman                    

nº1  e  o  filtrado  foi  recolhido  em  balão  volumétrico  de  50  mL.  O  material  retido  no  papel  de                    

filtro  foi  ressuspendido  em  20  mL  de  solução  de  acetona  70%,  homogeneizado,  deixado  em                

repouso  por  60  min  e  centrifugado  nas  mesmas  condições  citadas  anteriormente.  O              

sobrenadante  foi  filtrado  e  adicionado  ao  primeiro  no  balão,  sendo  este  aferido  com  água               

destilada.  Por  fim,  os  extratos  foram  armazenados  a  -18  ºC  em  frascos  plásticos  escuros  até  a                  

realização   das   análises.     

4.6.3.2   Polifenóis   Extraíveis   Totais   (PET)   

A  determinação  do  conteúdo  de  PETs  foi  realizada  utilizando  método  de             

Folin-Ciocalteau   de   acordo   com   Obanda   e   Owuor   (1997),   com    modificações.     

  



54   

Em  tubos  de  ensaio,  foram  adicionados  250  µL  do  extrato  PET  e  250  µL  de  água                  
destilada.  Posteriormente,  foi  adicionado  250  µL  do  reagente  Folin-Ciocalteau  (1:3),  500  µL              

de  carbonato  de  sódio  anidro  (20%)  e  500  µL  de  água  destilada.  Os  tubos  de  ensaio  foram                   
homogeneizados,  utilizando  agitador  de  tubos  tipo  vortex.  As  leituras  foram  realizadas,  após              
30  min,  de  reação  a  700  nm.  O  conteúdo  de  PET  foi  calculado  utilizando  uma  curva  padrão                  

de  ácido  gálico  (0-50  µg)  e  os  resultados  foram  expressos  em  mg  de  ácido  gálico/100  g  de                   
MFT.   

4.6.3.3   Atividade   antioxidante     

4.6.3.3.1   Método   de   Poder   de   Redução   do   Ferro   (FRAP)   

A  determinação  da  atividade  antioxidante  pelo  método  FRAP  foi  realizada            

segundo  Pulido,  Bravo  e  Calixto  (2000).  Para  determinar  a  atividade  antioxidante  total  das               
amostras,  foram  realizadas  3  diluições  a  partir  dos  extratos  e  transferidas  uma  alíquota  de  90                 

µL  de  cada  diluição  para  tubos  de  ensaio,  sendo  aos  quais  adicionado  270  µL  de  água                  
destilada  e  2700  µL  do  reagente  FRAP  (25  mL  de  solução  tampão  acetato  0,3  M,  2,5  mL  de                    
solução  2,4,6-  tripiridil-s-triazina  (TPTZ)  10  mM,  2,5  mL  de  solução  de  cloreto  férrico  20                

mM),  as  amostras  foram  homogeneizadas,  e  mantidas  em  banho-maria  a  37  °C  por  30  min.                 
Após  esse  período,  a  leitura  foi  realizada  a  595  nm.  Uma  curva  padrão  a  partir  de  solução  de                    

sulfato  ferroso  (500  uM  a  1500  uM)  foi  utilizada  para  determinação  da  atividade               
antioxidante.     

4.7   Composição   nutricional   de   formulações   de   molho   de   frutas   tropicais   

O  conteúdo  de  calorias,  carboidratos,  proteínas,  lipídios,  fibra  alimentar  e  minerais             

foram  identificados  através  de  tabela  nutricional,  utilizando  Tabelas  de  Composição  de             
Alimentos:  IBGE  (2009)  e  TACO  (2011).  Os  cálculos  foram  realizados  conforme  orientação              
do   Ministério   da   Saúde   e   ANVISA   (2005).   

4.8   Análise   estatística   

Para  a  pesquisa  mercadológica,  o  tamanho  amostral  foi  calculado  por  meio  de  site               

especializado  (SurveyMonkey,  2020)  considerando  a  população  atual  da  Região           

Metropolitana  de  Fortaleza,  95%  de  intervalo  de  confiança  e  5%  de  erro  amostral.  Para                

análise  estatística  dos  dados  qualitativos  foi  aplicado  teste  qui-quadrado  (p<0,10),  além  de              

elaborados  histogramas,  em  Excel,  para  visualizar  a  frequência  de  respostas  dos  participantes              

da   pesquisa.   
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Cada  formulação  de  molho  de  frutas  tropicais  foi  processada  em  três  lotes,  sendo               

as  análises  realizadas  em  duplicata,  incluindo  as  análises  das  amostras  comerciais  quando              

aplicadas   às   análises   reológicas.   

Os  dados  obtidos  em  análises  foram  avaliados  por  ANOVA,  seguido  por             

comparações  das  médias  dos  valores  hedônicos  pelo  teste  de  Tukey  a  5%  de  probabilidade.  O                 

teste  de  Dunnett  (p<0,05)  foi  utilizado  para  comparar  as  formulações  propostas  com  as               

amostras  comerciais  durante  a  avaliação  dos  parâmetros  reológicos.  O  teste  de  Cochran  Q  foi                

realizado  para  identificar  diferenças  significativas  de  cada  atributo  do  método  CATA.  Foi              

realizada  a  contagem  da  frequência  na  tabela  CATA  a  fim  de  compreender  o  posicionamento                

das   três   formulações   otimizadas   de   MFT   segundo   a   percepção   dos   consumidores.     

Os  resultados  também  foram  avaliados  através  da  Análise  dos  Componentes            

Principais  (ACP)  e  da  Análise  de  Agrupamento  com  gráficos  bidimensionais  nos  estudos              

reológicos,  sensoriais  e  na  quantificação  de  compostos  bioativos  e  capacidade  antioxidante.             

As  análises  estatísticas  foram  realizadas  por  XLSTAT  (2021.1)  software  para  Windows  versão              

0.7   (Adinsoft,   Paris,   França)   e   por   Statistica   10.0   (StatSoft,   Tulsa,   OK,   USA).   
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5   RESULTADOS     

5.1   Pesquisa   mercadológica     

Foram  obtidas  462  respostas  de  consumidores  da  cidade  de  Fortaleza  e  Região              

Metropolitana,  Ceará,  Brasil.  Dentre  os  dados  levantados,  a  amostra  de  consumidores  obtida  é               

composta,  em  sua  maioria,  de  pessoas  do  sexo  feminino  (67,0%).  Conforme  Figura  9, os               

entrevistados têm  entre  18  e  35  anos  (86%),  sendo  a  faixa  etária  de  18  e  25  com  maior                   

frequência   (53%).   Além   disso,   cerca   de   70%   são   solteiros   e   18%   casados.     

Figura  9.  Frequência  das  respostas  dos  consumidores  de  molho  de            
Fortaleza   e   RMF   em   relação   à   idade.   

    
    Fonte:   próprio   autor,   2021.   

A  maioria  do  grupo  (78%)  possui  graduação  ou  pós-graduação,  sendo  a  outra              

parcela   constituída   de   pessoas   com   ensino   médio   ou   ensino   fundamental   (Figura   10).   

  
Figura  10:  Frequência  das  respostas  dos  consumidores  de  molho  de            
Fortaleza   e   RMF   em   relação   à   escolaridade.   

  
    Fonte:   próprio   autor,   2021.   
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 Os  índices  da  pesquisa  mostram  que  26%  e  18,2%  dos  consumidores  residem  nas               

regionais  III  e  V,  respectivamente,  sendo  estes  os  maiores  percentuais  encontrados  (Figura              

11).  Quanto  à  renda  familiar  bruta  (Figura  12),  a  maior  parcela  concentra-se  na  classe  D                 

(39,8%),   seguida   da   classe   C   (31,2%).   

Figura  11:  Frequência  das  respostas  dos  consumidores  de  molho           

residentes  em  Fortaleza  em  suas  respectivas  regionais  (I,  II,  III,  IV,             

V   e   Centro)   e   na   RMF.   

  

      Fonte:   próprio   autor,   2021.   

Figura  12:  Frequência  de  respostas  dos  consumidores  de          

molhos   quanto   a   sua   classe   social   (B,   C,   D   e   E).   

  
  Fonte:   próprio   autor,   2021.   

  

Entre  os  entrevistados,  foi  observado  que  o  maior  consumo  de  molhos  ocorre  nos               

bairros  de  Fortaleza  da  Regional  III,  que  compreendem  os  bairros  Antônio  Bezerra,  João               

XXIII,  Parquelândia,  Jóquei  Clube  e  Presidente  Kennedy  (n  =  114).  Por  outro  lado,  os                
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residentes  da  região  V  são  os  que  menos  consomem  (n  =  55),  que  abrange  os  bairros                  

Maraponga,  Mondubim,  Conjunto  Ceará  e  outros.  Apesar  disso,  não  foi  encontrada             

associação   entre   a   região   em   que   a   população   amostral   reside   com   o   consumo   de   molhos.   

Teste  (valor-p)  entre  a  região  e  a  renda  da  população  foi  realizado,  sendo               

percebido   que   a   renda   está   associada   com   a   região   em   que   a   pessoa   habita   (p   <   0,10).    

 Ao  realizar  a  pergunta  “Você  costuma  consumir  molhos?”  (Tabela  4),  93%  dos               

entrevistados  responderam  que  têm  o  hábito  de  consumir  molhos.  Dentre  as  opções              

industrializado,  industrializado  sem  adição  de  conservante  e  caseiro,  o  molho  industrializado             

foi   o   mais   citado.     

Ao  perguntar  sobre  a  preferência  dos  tipos  de  molhos,  a  maioria  dos  entrevistados               

responderam  que  os  tipos  de  molhos  mais  preferidos  são  molho  de  tomate  e  ketchup,  sendo                 

consumido   até   três   vezes   por   semana.     

Conforme  Tabela  4,  não  houve  diferença  na  correlação  do  consumo  de  molhos              

com  o  sexo  (p  >  0,10),  mostrando  que  ambos  os  sexos  consomem  igualmente.  Com  relação  a                  

idade,  as  pessoas  que  possuem  entre  18  e  25  anos  são  as  que  mais  consomem  molhos  (n  =                    

219),   seguidas   das   que   têm   entre   26   e   35   anos   (n   =   141).    

Avaliando  a  instrução  escolar  da  amostra  (Tabela  4),  foi  verificado  associação             

entre  a  escolaridade  e  o  consumo  (p  <  0,10).  O  grupo  que  possui  graduação  foi  o  que                   

respondeu  em  maior  número  afirmando  que  costumam  consumir  molhos  (n  =  222).  Além               

disso,  percebeu  que  a  amostra,  em  praticamente  sua  totalidade,  foi  composta  por  pessoas  que                

tinham   no   mínimo   o   ensino   médio.     

Tabela   4:   Perfil   amostral   do   consumo   de   molhos   da   população   de   Fortaleza   e   RMF.   

  

Você   costuma   consumir   molhos?   n   
Valor-p   

Sim   Não   

Sexo   Feminino   286   24   
0,205   

Masculino   145   7   

Faixa   Etária   <18   9   2   
<0,01   

18-25   219   15   

26-35   141   11   

36-45   29   1   

>45   33   2   
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Fonte:  próprio  autor,  2021.  Teste  do  qui-quadrado  (p<0,10),  se  p  >0,10  não  houve  relação                
estatística   entre   as   variáveis.   

Em  relação  a  observação  de  embalagens  de  alimentos  e  bebidas  (Tabela  5),              

observou-se  associação  (p<0,10)  entre  o  sexo  e  o  costume  em  realizar  essa  prática.  62  %  das                  

mulheres  afirmaram  que  faziam  isso  no  momento  da  aquisição  dos  produtos.  Para  as  demais                

características  não  foi  verificada  associação  com  a  observação  de  embalagens  de  alimentos  e               

bebidas   (p   >   0,10).     

Tabela   5:   Perfil   amostral   em   relação   a   observação   de   embalagens   da   população   de   Fortaleza   e   RMF.    

  

Região   em   que   reside   I   33   3   
0,950   

    

    

II   52   3   

III   114   6   

IV   49   5   

V   79   55   

VI   52   4   

Centro   4   0   

RMF   48   5   

Classe   por   renda   por   família   B   54   3   
0,629   

C   137   7   

D   169   15   

E   71   6   

Escolaridade   Ensino   Fundamental   1   1   0,094   

Ensino   Médio   90   9   

Graduação   222   18   

Especialização   54   0   

Mestrado/Doutorado   64   3   

Você   costuma   observar   as   embalagens   dos   alimentos   e   bebidas?   n   
Valor-p   

Sim   Não   

Sexo   Feminino   288   22   
0,011   

Masculino   130   22   

Faixa   Etária   <18   9   2   
0,568   

18-25   210   24   
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Fonte:  próprio  autor,  2021.  Teste  do  qui-quadrado  (p<0,10),  se  p  >0,10  não  houve  relação  estatística  entre  as                   
variáveis.   

  
Como  um  dos  objetivos  deste  tópico  foi  investigar  o  interesse  do  consumidor              

quanto  ao  desenvolvimento  de  um  novo  molho,  porém  a  base  de  frutas, foi  perguntado  se                

gostariam  de  consumir  mais  molhos  de  frutas  naturais  (Tabela  6).  A  idade  foi  a  única                 

característica  associada  ao  interesse  de  consumo  (p  <  0,10).  As  pessoas  com  idade  entre  18  e                  

25   anos   foram as   que   mais   gostariam   de   consumir   (n   =   167).     

Embora  não  ocorrendo  associação  entre  as  características  sexo,  região,  renda  e             

escolaridade  com  o  desejo  por  mais  consumo  de  molho  de  frutas  (p  >  0,10)  (Tabela  6),  os                   

entrevistados  do  sexo  feminino,  residentes  da  região  III  de  Fortaleza,  enquadrados  na  classe  D                

e   graduados   mostraram   interesse   em   consumir   mais   molhos   de   frutas.   

  

26-35   138   14   

36-45   27   3   

>45   34   1   

Região   em   que   reside   I   33   3   
0,264   

II   49   6   

III   107   13   

IV   44   10   

V   79   5   

VI   51   5   

Centro   4   0   

RMF   51   2   

Classe   por   renda   por   família   B   50   7   
0,362   

C   127   17   

D   168   16   

E   73   4   

Escolaridade   Ensino   Fundamental   2   0   0,304   

Ensino   Médio   90   9   

Graduação   211   29   

Especialização   51   3   

Mestrado/Doutorado   64   3   
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Tabela  6:  Perfil  amostral  com  relação  ao  interesse de  consumir  molhos  de  frutas  naturais  da  população  de                  
Fortaleza   e   RMF.    

Fonte:  próprio  autor,  2021.  Teste  do  qui-quadrado  (p<0,10),  se  p  >0,10  não  houve  relação  estatística  entre  as                   
variáveis.   

Outro  fator  consultado  nesta  pesquisa  foi  a  preferência  do  consumidor  em  relação              

a  quantidade  ideal  de  molhos,  como  pode  ser  visto  na  Figura  13,  observou-se  que  cerca  de  50                   

  

Você   gostaria   de   consumir   mais   molhos   de   frutas   naturais?   n   
Valor-p   

Sim   Não   Talvez   

Sexo   Feminino   235   10   65   
0,430   

Masculino   104   14   34   

Faixa   Etária   <18   6   3   2   
0,079   

18-25   167   13   54   

26-35   115   6   31   

36-45   22   1   7   

>45   29   1   5   

Região   em   que   reside   I   25   1   10   
0,811   

II   39   3   13   

III   93   2   25   

IV   40   3   11   

V   63   7   14   

VI   40   3   13   

Centro   3   0   1   

RMF   36   5   2   

Classe   por   renda   por   família   B   44   2   11   
0,602   

C   110   6   28   

D   134   9   41   

E   51   7   19   

Escolaridade   Ensino   Fundamental   2   0   0   0,308   

Ensino   Médio   68   8   23   

Graduação   170   10   60   

Especialização   44   3   7   

Mestrado/Doutorado   55   3   9   
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%  dos  participantes  consideram  ideal  a  quantidade  de  200  g  como  suficiente  para  o  produto                 

abordado.  Sobre  a  embalagem,  48  %  das  pessoas  citaram  preferir  embalagem  de  vidro  e  de                 

plástico,  citando  como  especificidade  a  boca  larga,  na  qual  o  molho  pode  ser  retirado  com                 

colher   no   momento   de   uso.   

Figura  13:  Frequência  de  respostas  para  a  quantidade  ideal  de  molho  para  a               
embalagem   comercial.   

  
Fonte:   próprio   autor,   2021.   

5.2   Caracterização   e   seleção   de   formulações   de   molho   de   frutas   tropicais   

5.2.1   Análises   físico-químicas   e   cor   

Conforme  Tabela  7,  mesmo  com  a  variação  de  concentração  de  polpas  de  frutas               

entre  as  formulações,  não  foi  verificada  diferença  significativa  de  SS  e  da  relação  SS/AT  entre                 

as  formulações  preliminares  desenvolvidas,  sendo  15,5  ºBrix  e  14,70,  respectivamente,  os             

valores  médios  encontrados.  Para  o  pH,  apenas  as  formulações  CjCa  e  CjCaC15  apresentaram               

diferença  significativa,  sendo  o  pH  de  CjCa  o  mais  baixo  (3,63).  O  percentual  de  ácido  cítrico                 

variou   entre   CjCaC   (1,13%)   e   CjCaC15   (1,00%).   

Tabela   7:   Caracterização   físico-química   das   formulações   de   MFT.     

  

Formulações     SS   (ºBrix)   AT   
  (%   ácido   cítrico)   

pH   SS/AT   

CjCa   15,20    ±   0,26   a   1,04    ±   0,01   ab   3,63    ±   0,08   b   14,63    ±   0,24   a   

CjCaM   15,97    ±   0,15   a     1,06    ±   0,06   ab   3,71    ±   0,10   ab   14,81    ±   0,89   a   

CjCaC   16,17    ±   0,90   a   1,13    ±   0,06   a   3,65    ±   0,02   ab   14,51    ±   0,75   a   

CjCaC15   15,10    ±   0,17   a   1,00    ±   0,02   b   3,80    ±   0,01   a   15,19    ±   0,17   a   

CjCaM10  15,17    ±   0,47   a   1,06    ±   0,02   ab   3,68    ±   0,02   ab   14,37    ±   0,25   a   
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Fonte:  próprio  autor,  2021.  Médias  seguidas  da  mesma  letra  na  coluna  não  diferem  estatisticamente  entre  si  de                   
acordo  com  o  teste  de  Tukey  (p<0,05).  SS  =  Sólidos  solúveis,  AT  =  Acidez  titulável;  CjCa  =  60%  polpa                     
cajá-umbu,  25%  polpa  de  cacau;  CjCaM  =  50%  polpa  de  cajá-umbu,  30%  polpa  de  cacau  e  5%  polpa  de  manga;                      
CjCaC  =  50%  polpa  de  cajá-umbu,  30%  polpa  de  cacau  e  5%  polpa  de  caju;  CjCaC15  =  40%  polpa  de                      
cajá-umbu,  30%  polpa  de  cacau  e  15%  polpa  de  caju  e  CjCaM10  =  45%  polpa  de  cajá-umbu,  30%  polpa  de                      
cacau   e   10%   polpa   de   manga.   

Quanto  aos  parâmetros  de  cor  (Tabela  8),  a  luminosidade  (L*)  foi  maior  para               

CjCaC15  (51,79)  e  menor  para  CjCaM  e  CjCaC  (46,26  e  46,74,  respectivamente),  CjCa  e                

CjCaM10  apresentaram  maiores  valores  para  a  coordenada  a*,  valor  médio  de  9,2,  e  quanto  a                 

coordenada  b*,  CjCa,  CjCaC15  e  CjCaM10  apresentaram  maior  intensidade  da  coloração             

amarela;  indicando  que  essas  duas  formulações  possuem  uma  coloração  amarela  mais  vívida              

e  brilhante  do  que  as  demais.  As  amostras  com  maiores  concentrações  de  polpas  de  caju  e                  

manga   possuem   cor   amarela   mais   intensa   e   brilhante.     

Tabela   8:   Caracterização   por   parâmetros   de   cor   de   formulações   iniciais   de   MFT.   

Fonte:  próprio  autor,  2021.  Médias  seguidas  da  mesma  letra  na  coluna  não  diferem               
estatisticamente  entre  si  de  acordo  com  o  teste  de  Tukey  (p<0,05).  CjCa  =  60%  polpa                 
cajá-umbu,  25%  polpa  de  cacau;  CjCaM  =  50%  polpa  de  cajá-umbu,  30%  polpa  de                
cacau  e  5%  polpa  de  manga;  CjCaC  =  50%  polpa  de  cajá-umbu,  30%  polpa  de  cacau  e                   
5%  polpa  de  caju;  CjCaC15  =  40%  polpa  de  cajá-umbu,  30%  polpa  de  cacau  e  15%                  
polpa  de  caju  e  CjCaM10  =  45%  polpa  de  cajá-umbu,  30%  polpa  de  cacau  e  10%  polpa                   
de   manga.   

  
5.2.2   Grupos   de   foco     

O  resumo  dos  comentários  obtidos  durante  a  realização  dos  grupos  de  foco  é  mostrado                

no   Quadro   6.     

Quadro   6:   Resumo   das   respostas   dos   grupos   de   foco   relacionadas   às   formulações   de   MFT.   

  

Formulações   Cor   

L*   a*  b*   

CjCa   48,49    ±   0,12   b   9,47    ±   0,38   a   54,42    ±   0,35   a   

CjCaM   46,26    ±   0,97   c   8,26    ±   0,56   bc   51,98    ±   1,44   bc   

CjCaC   46,74    ±   0,30   c   7,19    ±   0,45   d   50,17    ±   0,91   c   

CjCaC15   51,79    ±   1,60   a   7,82    ±   0,69   cd   53,73    ±   2,29   ab   

CjCaM10  47,72    ±   0,31   bc   8,95    ±   0,35   ab   53,77    ±   0,54   ab   

Perguntas   Comentários     

O   que   você   acha   da   cor?   Todos  os  participantes  gostaram  da  cor.  Falaram  que          
todas  as  amostras  possuíam  coloração  amarela  vívida,         
bastante  atraente.  Duas  pessoas  comentaram  que        
produtos  mais  naturais  costumam  ter  coloração  mais         
pálidas   ou   escuras.   
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O   que   você   acha   da   consistência/viscosidade?   A  maioria  respondeu  que  as  amostras  deveriam  ser          
mais  viscosas,  porém  a  CjCa  foi  caracterizada  como          
menos   viscosa   em   relação   às   demais.     

Qual   a   sua   primeira   sensação   ao   provar   as   amostras?   As  pessoas  relataram  sobre  a  picância,  acidez  e  sabor           
frutado   das   amostras.   

O   que   você   acha   da   acidez?   A  maioria  dos  participantes  consideraram  as        
formulações  CjCa  e  CjCaM  ácidas,  porém  ideais  e          
não  mudariam  esta  característica,  pois  alegaram  que         
esta  é  uma  das  características  mais  marcantes  para          
esse  tipo  de  molho.  A  formulação  CjCaC15  foi          
considerada  muito  ácida  por  8  pessoas,  sendo  assim          
pouco   atrativa   para   elas.   

O   que   você   acha   da   doçura?   Os  participantes  do  primeiro  grupo  de  foco,  12          
pessoas,  acharam  que  CjCaM  é  a  mais  doce,  com           
mais  sabor  frutado,  o  que  foi  identificado  como  uma           
boa   característica   para   eles.     

O   que   você   acha   da   picância?   CjCa  foi  caracterizada  com  picância  ideal  por  15          
pessoas,  as  demais  acharam  a  amostra  muito  picante.          
A  maioria  dos  participantes  também  relataram  que  a          
CjCaC15  tem  maior  picância,  o  que  não  foi  tão           
atrativo   para   eles.     

Você   consegue   identificar   quais   frutas   estão   presentes   
nas   amostras   de   molho?   

A  maioria  dos  participantes  relataram  sobre  o  sabor          
frutado  das  amostras.  Cajá,  manga,  sapoti,  pitanga,         
cupuaçu,  maracujá  e  caju  foram  as  frutas  que  eles           
mais  disseram  estar  nas  amostras.  12  pessoas        
comentaram  que  a  formulação  CjCaC15  parecia  ter         
polpa  de  caju  em  maior  concentração  e  que  a           
formulação  CjCaM10  parecia  ter  maior  concentração        
de   polpa   de   manga.     

Você   consegue   identificar   quais   especiarias   presentes   
nas   amostras   de   molho?   

Apesar  dos  participantes  comentarem  que  as       
amostras  são  bem  condimentadas,  a  maioria  falou         
sobre  a  dificuldade  de  reconhecer  as  especiarias         
presentes.  Canela,  pimentão,  orégano,  páprica,  curry,        
açafrão,  pimenta  do  reino,  pimenta  de  cheiro,         
pimenta   calabresa   foram   os   mais   citados.   

Com   qual   produto   comercial   os   molhos   se   
assemelham?   

A  maioria  relatou  que  o  novo  produto  se  assemelhava           
ao  molho  chutney  (molho  de  manga)  e  à  mostarda.           
Mas  que  este  não  poderia  ser  um  tipo  de  molho            
substituto  e  sim  um  novo  tipo  de  molho  à  base  de             
cajá.   

Com   qual   alimento   você   comeria   esse   tipo   de   molho?   Relataram  sobre  uma  variedade  de  alimentos  como         
salada,   queijos,   hambúrguer,   carne,   peixe   e   frango.   

Qual   embalagem   você   acharia   melhor   para   a   
comercialização   desses    molhos   ?   

Os  participantes  preferem  embalagens  de  vidro        
transparentes,  com  boca  mais  larga  e  com  quantidade          
média   de   100   a   200g   por   ser   um   produto   mais   fino.   

Você   compraria   esse   tipo   de   produto?   Todos  responderam  que  comprariam  um  molho  de         
frutas   à   base   de   cajá.   

Quanto   você   pagaria   por   este   produto?   Pagariam  em  média  de  R  $10,00  a  R  $20,00  por  um             
volume   de   100   a   200g   de   produto.   
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Fonte:   próprio   autor,   2021.   

Além  das  respostas  obtidas,  conforme  Quadro  6,  alguns  comentários  foram            

relatados   sobre   as   formulações   CjCaC15   e   CjCaM10.     

A  maioria  das  pessoas  comentaram  que  CjCaC15  era  menos  homogênea  em             

relação  às  demais,  havia  presença  de  grumos  e  deixou  sabor  residual  após  a  ingestão.  Apesar                 

da  maioria  relatar  a  preferência  por  molhos  mais  heterogêneos,  por  dar  uma  aparência  mais                

natural,   a   maior   heterogeneidade   da   CjCaC15   não   foi   apreciada   pela   formação   de   grumos.   

Quanto  a  formulação  CjCaM10,  esta  foi  caracterizada  como  mais  homogênea            

pelos  participantes,  com  isso  relataram  que  a  mesma  assemelhava-se  a  uma  amostra              

industrializada,  menos  natural,  com  aparência  de  geleia  e  não  de  molho.  Ainda  foi  dito  pela                 

maioria   que   esta   amostra   era   menos   brilhante   e   com   sabor   mais   azedo   do   que   as   demais.   

Além  disso,  houve  a  predominância  de  sabor  de  caju  e  de  manga  nas  amostras                

CjCaC15  e  CjCaM10,  respectivamente,  o  que  não  é  uma  característica  sensorial  requisitada              

para  este  tipo  de  molho,  já  que  o  novo  produto  é  a  base  de  cajá-umbu  e  um  dos  objetivos                     

deste  presente  trabalho  é  sua  valorização  tecnológica  e  econômica  como  fruta  tropical  do               

nordeste   brasileiro.   

Por  isso,  as  formulações  CjCaC15  e  CjCaM10  foram  excluídas  do  projeto.  Já              

CjCa,  CjCaM  e  CjCaC,  foram  selecionadas  para  processo  de  otimização  de  suas              

características   reológicas   com   o   auxílio   de   amostras   comerciais.   

5.3   Otimização   das   formulações   selecionadas   de   molho   de   frutas   tropicais   

5.3.1   Análise   reológica   

O  modelo  reológico  que  mais  se  adequou  aos  dados  reológicos  obtidos  foi  o  de                

Ostwald-de-Waelle  (Lei  da  Potência)  por  ter  proporcionado  os  melhores  parâmetros            

estatísticos  para  o  ajuste  dos  dados  experimentais,  apresentando  maiores  valores  de  R²  (R²  >                

0,9).     

Os  parâmetros  reológicos  obtidos  através  do  ajuste  no  modelo  de            

Ostwald-de-Waelle  aos  dados  reológicos  (tensão  de  cisalhamento  e  taxa  de  deformação),  para              

as  formulações  CjCa,  CjCaM  e  CjCaC,  podem  ser  observados  nas  Tabelas  9,  10  e  11,                 

respectivamente.   

  

Dentre   as   amostras,   qual   (is)   são   as   suas   preferidas?     Preferência  maior  da  CjCa,  seguida  das  formulações         
CjCaC  e  CjCaM.  CjCaC15  e  CjCaM10  não  foram  tão           
atrativas  quanto  ao  sabor  quando  comparadas  às         
demais,  então  a  maioria  respondeu  que  não  as          
comprariam.   
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Ainda  conforme  as  Tabelas  9,  10  e  11,  pode-se  observar  que  todas  as  formulações                

apresentadas  possuem  comportamento  de  fluido  não-Newtoniano  com  características          

pseudoplásticas,   já   que   possuem   índice   de   comportamento   menor   que   1   (n   <   1).   

Tabela   9:   Parâmetros   reológicos   da   formulação   CjCa   nas   concentrações    0,3,   0,4   e   0,5%   de   Goma   Xantana   (GX).   

Fonte:  próprio  autor,  2021.  Médias  seguidas  da  mesma  letra  na  coluna  não  diferem  estatisticamente  entre  si                  
de  acordo  com  o  teste  de  Tukey  (p<0,05).  CjCaM  =  50%  polpa  cajá-umbu,  30%  polpa  de  cacau  e  5%  polpa                      
de  manga;  n  =  índice  de  comportamento  do  fluido;  k  =  índice  de  consistência  do  fluido;  =  viscosidade                  ηap   
aparente   em   diferentes   taxas   de   deformação   (10,   50   e   100   ).   s 1−  
  

Na  Tabela  9,  pode-se  observar  o  comportamento  dos  parâmetros  reológicos            

obtidos  para  a  formulação  CjCa  nas  concentrações  de  GX  propostas.  A  adição  de  0,5%  de  GX                  

fez  aumentar  significativamente  os  valores  para  índice  de  consistência  do  fluido  (k)  e  as                

viscosidades   aparentes     em   taxas   de   cisalhamento   de   10,   50   e   100    .  ηap  s 1−  

Já  na  Tabela  10,  as  concentrações  0,4  e  0,5%  de  GX  em  CjCaM,  apesar  de                 

apresentarem  maiores  valores  para  todos  os  parâmetros,  não  obtiveram  variação  significativa,             

exceto   para   a   taxa   de   cisalhamento   100   ,   que   foi   maior   em   0,5%   de   GX   (1,14   Pa.s).   s 1−  

Tabela  10:  Parâmetros  reológicos  da  formulação  CjCaM  nas  concentrações  0,3%,  0,4%  e  0,5%  de  Goma                 
Xantana   (GX).   

Fonte:  próprio  autor,  2021.  Médias  seguidas  da  mesma  letra  na  coluna  não  diferem  estatisticamente  entre  si                  
de  acordo  com  o  teste  de  Tukey  (p<0,05).  CjCaM  =  Formulação  1  (polpas  de  cajá-umbu  e  cacau).  CjCa  =                     
60%  polpa  cajá-umbu,  25%  polpa  de  cacau;  n  =  índice  de  comportamento  do  fluido;  k  =  índice  de                    
consistência   do   fluido;   =   viscosidade   aparente   em   diferentes   taxas   de   deformação   (10,   50   e   100   )  ηap  s 1−  

  

CjCa   

GX   
(%)   

n   k   R²   (Pa.s)  ηap  
10   s 1−  

(Pa.s)  ηap  
50   s 1−  

(Pa.s)  ηap  
100   s 1−  

0,3   0,37    ±   0,06   a   16,20    ±   6,31   b   0,97   3,67    ±   0,84   b   1,32    ±   0,19   b   0,85    ±   0,10   c   

0,4   0,35    ±   0,07   a   21,74    ±   8,90   b   0,97   4,70    ±   1,01   b   1,64    ±   0,17   b   1,04    ±   0,08   b   

0,5   0,26    ±   0,06   a   38,18    ±   10,54   a   0,96   6,77    ±   1,19   a   2,03    ±   0,21   a   1,21    ±   0,09   a   

CjCaM   

GX   
(%)   

n   k   R²   (Pa.s)  ηap  
10   s 1−  

(Pa.s)  ηap  
50   s 1−  

(Pa.s)  ηap  
100   s 1−  

0,3   0,37    ±   0,06   a   15,38    ±   4,43   b   0,95   3,53    ±   0,56   b   1,27    ±   0,09   b   0,82    ±   0,03   c   

0,4   0,30    ±   0,01   ab   26,50    ±   1,47   a   0,96   5,27    ±   0,21   a   1,70    ±   0,06   a   1,05    ±   0,03   b   

0,5   0,27    ±   0,03   b   33,88    ±   6,65   a   0,96   6,19    ±   0,74   a   1,89    ±   0,13   a   1,14    ±   0,05   a   
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Não  houve  diferença  significativa  entre  0,3,  0,4  e  0,5%  de  GX  na  formulação               

CjCaC  quanto  aos  parâmetros  n  e  k.  Porém,  0,5%  de  GX  diferiu  de  0,3%  de  GX  quanto                   ηap

nas   taxas   de   deformação   10,   50   e   100   ,   apresentando   maiores   valores   (Tabela   11).   s 1−  

Tabela  11:  Parâmetros  reológicos  da  formulação  CjCaC  nas  concentrações  0,3%,  0,4%  e  0,5%  de  Goma                 
Xantana   (GX).   

Fonte:  próprio  autor,  2021.  Médias  seguidas  da  mesma  letra  na  coluna  não  diferem  estatisticamente  entre  si                  
de  acordo  com  o  teste  de  Tukey  (p<0,05).  CjCaC  =  50%  polpa  cajá-umbu,  30%  polpa  de  cacau  e  5%  polpa                      
de  caju;  n  =  índice  de  comportamento  do  fluido;  k  =  índice  de  consistência  do  fluido;  =  viscosidade                  ηap   
aparente   em   diferentes   taxas   de   deformação   (10,   50   e   100   ).   s 1−  
  

A  Tabela  12  mostra  os  parâmetros  reológicos  das  formulações  CjCa,  CjCaM  e              

CjCaC  de  MFT  em  comparação  aos  parâmetros  obtidos  da  amostra  comercial  MC,  molho               

chutney  de  manga.  Quanto  ao  parâmetro  n,  pode-se  observar  que  apenas  CjCaC  com  0,5%  de                 

GX  difere  da  MC,  ou  seja,  possui  um  índice  de  comportamento  do  fluido  menor  do  que  MC.                   

O  índice  de  de  consistência  não  apresentou  diferença  significativa  em  nenhuma  das              

concentrações  de  GX.  Já  para  a  viscosidade  aparente,  houve  diferença  em  ( )  para             ηap 0 s 1 1−   

as  três  formulações  com  0,3%  de  GX,  ( )  para  as  três  formulações  com  0,3  e  0,4%         ηap 0 s 5 1−          

de  GX  e  ( )  para  as  três  formulações  com  0,3,  0,4  e  0,5%  de  GX,  em  comparação     ηap 00 s 1 1−               

a   MC.     

Tabela  12:  Parâmetros  reológicos  das  formulações  de  molho  de  frutas  tropicais  a  base  de  cajá-umbu,  em                  
diferentes   concentrações   de   GX,   e   da   amostra   comercial   MC   (Molho   Chutney,   Marca   Hemmer).   

  

CjCaC   

GX   
(%)   

n   k   R²   (Pa.s)  ηap  
10   s 1−  

(Pa.s)  ηap  
50   s 1−  

(Pa.s)  ηap  
100   s 1−  

0,3   0,32    ±   0,08   a   21,28    ±   8,63   a   0,94   4,27    ±   0,97   b   1,41    ±   0,14   b   0,88    ±   0,04   b   

0,4   0,30    ±   0,01   a   25,93    ±   1,94   a   0,97   5,19    ±   0,34   ab   1,69    ±   0,10   ab   1,04    ±   0,06   a   

0,5   0,25    ±   0,05   a   36,98    ±   10,68   a   0,95   6,41    ±   1,13   a   1,89    ±   0,19   a   1,12    ±   0,07   a   

Formulações   GX   
(%)   

n   k   R²    (Pa.s)  ηap  
10   s 1−  

 (Pa.s)  ηap  
50   s 1−  

 (Pa.s)  ηap  
100   s 1−  

MC   ND   0,35    ±   0,06   27,62    ±   8,24   0,98   6,03    ±   0,94     2,10    ±   0,12     1,34    ±   0,03     

CjCa   0,3   0,37    ±   0,06   16,20    ±   6,31   0,97   3,67    ±   0,84*   1,32    ±   0,19*   0,85    ±   0,10*   

CjCaM   0,3   0,37    ±   0,06   15,38    ±   4,43   0,95   3,53    ±   0,56*   1,27    ±   0,09*   0,82    ±   0,03*   

CjCaC   0,3   0,32    ±   0,08   21,28    ±   8,63   0,94   4,27    ±   0,97*   1,41    ±   0,14*   0,88    ±   0,04*   

CjCa   0,4   0,35    ±   0,07   21,74    ±   8,90   0,97   4,70    ±   1,01   1,64    ±   0,17*   1,04    ±   0,08*   

CjCaM   0,4   0,30    ±   0,01   26,50    ±   1,47   0,96   5,27    ±   0,21   1,70    ±   0,06*   1,05    ±   0,03*   
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Fonte:  próprio  autor,  2021.  *Médias  diferentes  significativamente  da  amostra  comercial  M  pelo  teste  de  Dunnett                 
(p<0,05).  ND  =  concentração  não  determinada;  CjCa  =  60%  polpa  de  cajá-umbu  e  25%  polpa  de  cacau;  CjCaM                    
=  50%  polpa  cajá-umbu,  30%  polpa  de  cacau  e  5%  polpa  de  manga;  CjCaC  =  50%  polpa  cajá-umbu,  30%  polpa                      
de  cacau  e  5%  polpa  de  caju;  GX  =  goma  xantana;  n  =  índice  de  comportamento  do  fluido;  k  =  índice  de                        
consistência   do   fluido;   =   viscosidade   aparente   em   diferentes   taxas   de   deformação   (10,   50   e   100   ).  ηap  s 1−  
  

Já  na  Tabela  13,  pode-se  observar  a  comparação  dos  parâmetros  reológicos  de              

CjCa,  CjCaM  e  CjCaC  de  MFT  com  os  parâmetros  da  amostra  comercial  MM  (mostarda).  O                 

índice  de  comportamento,  n,  diferiu  dos  de  MM  em  CjCa  e  CjCaM  com  0,3%  de  GX  e  CjCa                    

com  0,4%  de  GM.  As  formulações  CjCa  e  CjCaM  com  0,3%  diferiram  dos  parâmetros  de                 

MM  em  relação  a  k  e  a  (10  ).  Já  para  (50  ),  CjCa  e  CjCaM  com  0,3%  de  GX         ηap   s 1−    ηap   s 1−         

e  CjCa,  CjCaM  e  CjCaC  com  0,5%  apresentaram  diferença  em  relação  a  MM.  O  mesmo                 

aconteceu  com  a  (100  ),  com  exceção  que  CjCaM  com  0,3%  de  GX  não  diferiu  de     ηap   s 1−             

MM.   

Tabela  13:  Parâmetros  reológicos  das  formulações  de  molho  de  frutas  tropicais  a  base  de  cajá-umbu,  em                  
diferentes   concentrações   de   GX,   e   da   amostra   comercial   MM   (   Molho   Mostarda,   Marca   Heinz).   

Fonte:  próprio  autor,  2021.  *Médias  diferentes  significativamente  da  amostra  comercial  MM  pelo  teste  de                
Dunnett  (p<0,05).  ND  =  concentração  não  determinada;  CjCa  =  60%  polpa  de  cajá-umbu  e  25%  polpa  de  cacau;                    
CjCaM  =  50%  polpa  cajá-umbu,  30%  polpa  de  cacau  e  5%  polpa  de  manga;  CjCaC  =  50%  polpa  cajá-umbu,                     
30%  polpa  de  cacau  e  5%  polpa  de  caju;  GX  =  goma  xantana;  n  =  índice  de  comportamento  do  fluido;  k  =  índice                         
de   consistência   do   fluido;   =   viscosidade   aparente   em   diferentes   taxas   de   deformação   (10,   50   e   100   ).  ηap  s 1−  

  

CjCaC   0,4   0,30    ±   0,01   25,93    ±   1,94   0,97   5,19    ±   0,34   1,69    ±   0,10*   1,04    ±   0,06*   

CjCa   0,5   0,26    ±0,06   38,18    ±   10,54   0,96   6,77    ±   1,19   2,03    ±   0,21   1,21    ±   0,09*   

CjCaM   0,5   0,27    ±   0,03   33,88    ±   6,65   0,96   6,19    ±   0,74   1,89    ±   0,13   1,14    ±   0,05*   

CjCaC   0,5   0,25    ±   0,05*   36,98    ±   10,68   0,95   6,41    ±   1,13   1,89    ±   0,19   1,12    ±   0,07*   

Formulações   GX   
(%)   

n   k   R²    (Pa.s)  ηap  
10   s 1−  

 (Pa.s)  ηap  
50   s 1−  

 (Pa.s)  ηap  
100   s 1−  

MM   ND   0,26    ±   0,04   29,70    ±   6,12   0,97   5,32    ±   0,68     1,60    ±   0,12     0,96    ±   0,05     

CjCa   0,3   0,37    ±   0,06*   16,20    ±   6,31*   0,97   3,67    ±   0,84*   1,32    ±   0,19*   0,85    ±   0,10*   

CjCaM   0,3   0,37    ±   0,06*   15,38    ±   4,43   *   0,95   3,53    ±   0,56*   1,27    ±   0,09*   0,82    ±   0,03     

CjCaC   0,3   0,32    ±   0,08   21,28    ±   8,63   0,94   4,27    ±   0,97     1,41    ±   0,14     0,88    ±   0,04     

CjCa   0,4   0,35    ±   0,07*   21,74    ±   8,90   0,97   4,70    ±   1,01   1,64    ±   0,17     1,04    ±   0,08     

CjCaM   0,4   0,30    ±   0,01   26,50    ±   1,47   0,96   5,27    ±   0,21   1,70    ±   0,06     1,05    ±   0,03     

CjCaC   0,4   0,30    ±   0,01   25,93    ±   1,94   0,97   5,19    ±   0,34   1,69    ±   0,10     1,04    ±   0,06     

CjCa   0,5   0,26    ±0,06   38,18    ±   10,54   0,96   6,77    ±   1,19   2,03    ±   0,21*   1,21    ±   0,09*   

CjCaM   0,5   0,27    ±   0,03   33,88    ±   6,65   0,96   6,19    ±   0,74   1,89    ±   0,13*   1,14    ±   0,05*   

CjCaC   0,5   0,25    ±   0,05     36,98    ±   10,68   0,95   6,41    ±   1,13   1,89    ±   0,19*   1,12    ±   0,07*   
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A  Figura  14  foi  gerada  a  partir  da  Análise  de  Componentes  Principais  (ACP).  As                

Componentes  Principais  1  e  2  explicaram  juntas  99,73%  da  variância  total  dos  dados               

relacionados  aos  parâmetros  reológicos  das  amostras  CjCa,  CjCaM  e  CjCaC  de  MFT,em  que               

CP1   explicou   84,24%   da   variação   e   CP2   15,49%.   

Conforme  a  Figura  14,  pode-se  observar  que  a  amostra  MM  resultou  em  menores               

valores  para  a  variável  n,  pois  está  localizada  no  eixo  negativo  de  CP1  e  negativo  de  CP2,                   

contrária  ao  vetor  de  “n”  que  se  encontra  representada  nos  eixos  positivos  para  as  duas                 

componentes.  Porém,  está  ainda  próxima  ao  eixo  médio  de  CP1  juntamente  com  as  amostras                

CjCaM  (0,4)  e  CjCaC  (0,4)  que  obtiveram  valores  médios  para  todas  as  variáveis  analisadas.                

O  que  resultou  no  agrupamento  destas  duas  amostras  a  uma  curta  distância  média,               

considerando   suas   distâncias   euclidianas,   como   podemos   perceber   na   Figura   15.   

Figura  14:  Análise  de  Componentes  principais  (PCA)  dos  parâmetros           
reológicos  das  formulações  de  MFT  a  base  de  cajá-umbu,  em  diferentes             
concentrações   de   GX,   e   das   amostras   comerciais.   

  

Fonte:  próprio  autor,  2021.  MC  =  molho  chutney  de  manga  comercial;  MM  =  molho                
mostarda  comercial;  CjCa  =  60%  polpa  de  cajá-umbu  e  25%  polpa  de  cacau;               
CjCaM  =  50%  polpa  cajá-umbu,  30%  polpa  de  cacau  e  5%  polpa  de  manga;  CjCaC                 
=  50%  polpa  cajá-umbu,  30%  polpa  de  cacau  e  5%  polpa  de  caju;  n  =  índice  de                   
comportamento  do  fluido;  k  =  índice  de  consistência  do  fluido;  n  (10  s-1)  =                
viscosidade  aparente  em  taxa  de  deformação  100  s-1;  n  (50  s-1)  =  viscosidade               
aparente  em  taxa  de  deformação  50  s-1;  n  (100  s-1)  =  viscosidade  aparente  em  taxa                 
de   deformação   100   s-1   
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Percebe-se  que  as  variáveis  k,  (10  ),  (50  )  e  (100  )  são       ηap  s 1−  ηap  s 1−   ηap  s 1−   

fortemente  e  diretamente  correlacionadas,  ou  seja,  quando  há  o  aumento  de  uma,  ocorre  o                

mesmo  com  as  demais.  Entretanto,  são  inversamente  correlacionadas  à  variável  “n”  e,              

portanto,  as  amostras  CjCa  (0,5),  CjCaM  (0,5)  e  CjCaC  (0,5)  contém  os  valores  mais  baixos                 

para  n  e  mais  altos  para  as  demais  variáveis,  um  comportamento  que  também  é  observado                 

para  a  amostra  comercial  MC,  demonstrado  também  ao  agruparem-se  através  da  distância  de               

suas  médias,  como  é  visto  no  dendrograma  (Figura  15).  Por  fim,  as  amostras  CjCa  (0,3),                

CjCaM  (0,3)  e  CjCaC  (0,3)  e  CjCa  (0,4)  obtiveram  os  maiores  valores  de  n  e  menores  valores                   

para  as  demais  variáveis,  estando  assim,  agrupadas  pela  distância  entre  suas  médias  na  Figura                

15.     

Ainda  na  Figura  15  é  possível  observar  a  formação  de  três  grupos:  MC,  CjCa                

(0,5),  CjCaM  (0,5)  e  CjCaC  (0,5);  MM,  CjCaM  (0,4)  e  CjCaC  (0,4);  CjCa  (0,3),  CjCaM  (0,3),                  

CjCaC  (0,3)  e  CjCa  (0,4).  Portanto  as  concentrações  mínimas  de  GX  necessárias  para               

otimizar   as   formulações   foram   0,5%   para   CjCa   e   0,4%   para   CjCaM   e   CjCaC.   

Figura  15:  Análise  de  Agrupamento  ou  Análise  de  Cluster  dos  parâmetros             
reológicos  das  formulações  de  MFT  a  base  de  cajá-umbu,  em  diferentes             
concentrações   de   GX,   e   das   amostras   comerciais.   

  
Fonte:  próprio  autor,  2021.  MC  =  molho  chutney  de  manga  comercial;  MM  =  molho                
mostarda  comercial;  CjCa  =  60%  polpa  de  cajá-umbu  e  25%  polpa  de  cacau;               
CjCaM  =  50%  polpa  cajá-umbu,  30%  polpa  de  cacau  e  5%  polpa  de  manga;  CjCaC                 
=   50%   polpa   cajá-umbu,   30%   polpa   de   cacau   e   5%   polpa   de   caju.   
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5.4   Estudo   sensorial   de   formulações   de   molho   de   frutas   tropicais   

5.4.1   Grupos   de   foco   virtual   

No  Quadro  7  podem  ser  observados,  de  forma  comparativa,  os  principais             

comentários  quanto  à  aparência,  aroma  e  sabor  referentes  às  três  formulações  otimizadas  de               

MFT.     

Quadro   7:   Comentários   obtidos   em   grupos   de   foco   das   formulações   CjCa,   CjCaM   e   CjCaC.   

Fonte:  próprio  autor,  2021.  CjCa  =  60%  polpa  de  cajá-umbu  e  25%  polpa  de  cacau;  CjCaM  =  50%  polpa                     
cajá-umbu,  30%  polpa  de  cacau  e  5%  polpa  de  manga;  CjCaC  =  50%  polpa  cajá-umbu,  30%  polpa  de  cacau  e                      
5%   polpa   de   caju.   
  

Além  dos  comentários  expostos  no  Quadro  7,  comentários  acerca  do  tipo  de              

embalagens,   acompanhamentos   e   valor   comercial   foram   apurados.     

Os  participantes  relataram  que  possuem  preferência  por  embalagens  de  vidro            

transparente,  que  permita  a  visualização  do  molho,  e  que  sejam  de  boca  larga.  A  maioria                 

concordou  que  200  g  de  molho  é  o  suficiente  para  esse  tipo  de  produto.  Algumas  pessoas                  

relataram  que  sentem  falta  da  opção  em  menores  quantidades  em  supermercados.  Os              

acompanhamentos  mais  discutidos  foram  em:  saladas,  petiscos,  salgadinhos,  batata-frita,           

frango,  peixe,  sanduíches  e  queijos.  Quanto  ao  valor  comercial,  este  variou  de  R$7,00  a                

R$20,00.   

  

Atributos   Comentários   

CjCa   CjCaM   CjCaC   

  
APARÊNCIA   

Cor   atrativa   e   brilhosa   da   
amostra,   semelhança   com   
geleia   de   manga   ou   de   cajá   
com   textura   mais   elástica.   
Homogeneidade   apetitosa.   
Presença   de   partículas.   

Cor   mais   escura,   menos   
apetitosa,   e   mais   
gelatinosa   que   a   CjCa.   
Presença   de   partículas.   

Cor   amarelo   mais   claro,   
menos   vivido.   Maior   
presença   de   sólidos   
comparado   a   CjCa   e   CjCaM.   
Presença   de   partículas.   

AROMA   Bastante   aromático,   
adocicado   e   agradável.   
Aroma   sentidos:   pimenta,   
gengibre,   pimenta   biquinho,   
pimenta   do   reino,   pimenta   
doce   de   moça,   raiz   forte   e   
mostarda.   

Aroma   frutado,   aroma   de   
cajá.   Menos   aroma   de   
pimenta   e   mais   atrativo   
quando   comparado   a   
CjCa.   

Aroma   suave,   aroma   de   cajá.   
Aroma   mais   equilibrado   do   
que   a   CjCa.   Aroma   de   fruta   
mais   presente,   aroma   de   
condimentos   menos   
perceptível.     

SABOR   Comentaram   que   o   sabor   
deveria   ser   mais   linear,   com   
melhor   harmonização   dos   
ingredientes.   Acidez   forte   e   
pimenta   demasiada,   
sobressaindo   sobre   o   sabor   
frutado   desejável.   Sabor   de   
gengibre,   pimenta   e   cajá.   

Sabor   mais   atrativo,   
menos   sabor   de   temperos,   
sabor   mais   tropical,   
amostra   mais   harmônica,   
quando   comparada   a   CjCa.    

Sabor   frutado,   cítrico,   menos   
apimentado,   refrescante   e   
tropical.   Sabor   melhor   
avaliado   comparado   a   CjCa.   
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5.4.2   Teste   de   aceitação   

Conforme  a  Tabela  14,  é  possível  observar  os  resultados  do  teste  de  aceitação  para                

as  formulações  CjCa,  CjCaM  e  CjCaC  otimizadas.  Não  houve  diferença  significativa  (p  >               

0,05)  para  a  “aparência”  das  formulações,  enquanto  “sabor”  e  “impressão  global”  diferiram              

significativamente.  Para  as  três  formulações,  as  médias  encontradas  variaram  entre  os  termos              

“gostei”  e  “gostei  muito”  em  relação  à  aparência.  Já  para  os  atributos  sabor  e  impressão                 

global,   as   médias   apresentaram-se   na   escala   entre   “gostei   pouco”   e   “gostei   muito”.   

Tabela  14:  Valores  médios  de  atributos  sensoriais  aplicados  em  teste  de  aceitação  das  formulações  CjCa,  CjCaM                  
e   CjCaC.   

Fonte:  próprio  autor,  2021.  Médias  seguidas  da  mesma  letra  na  linha  não  diferem  estatisticamente  entre  si  de                   
acordo  com  o  teste  de  Tukey  (p<0,05).  CjCa  =  60%  polpa  de  cajá-umbu  e  25%  polpa  de  cacau;  CjCaM  =  50%                       
polpa  cajá-umbu,  30%  polpa  de  cacau  e  5%  polpa  de  manga;  CjCaC  =  50%  polpa  cajá-umbu,  30%  polpa  de                     
cacau   e   5%   polpa   de   caju.   
  

Para  a  formulação  CjCa,  o  atributo  sabor  ficou  com  média  na  zona  de  “gostei                

pouco”,  com  nota  de  6,37,  diferindo  significativamente  (p  <0,05)  das  formulações  CjCaM  e               

CjCaC,  que  foram  avaliadas  com  notas  7,40  e  7,53,  respectivamente,  que  variam  entre  os                

termos  “gostei  e  gostei  muito”.  Já  em  relação  à  "impressão  global”,  CjCa  (6,73)  e  CjCaC                 

(7,53)   apresentaram   diferença   significativa   e   CjCaM   (7,37)   igualou-se   às   demais.   

5.4.3   Teste   CATA   

Na  Tabela  15,  estão  apresentados  os  resultados  do  teste  CATA  de  acordo  com  os                

atributos  utilizados  na  descrição  das  formulações  de  MFT  otimizadas.  Embora  alguns  termos              

tenham  sido  pouco  citados,  foram  selecionados  todos  os  termos.  Dos  32  termos  do               

questionário  CATA,  apenas  5  apresentaram  diferença  significativa  (p  <  0,05),  entre  eles  estão:               

cor  amarela  vívida,  cor  alaranjada,  gosto  doce,  sabor  de  cajá  e  sabor  de  caju.  Enquanto,  cor                  

amarela  claro,  aparência  brilhosa,  aparência  opaca,  homogêneo,  heterogêneo,  encorpado,           

diluído,  presença  de  partículas,  aroma  frutado,  aroma  cítrico,  aroma  de  manga,  aroma  de  cajá,                

aroma  de  caju,  aroma  de  maracujá,  aroma  não  identificado,  gosto  doce,  gosto  ácido,  gosto                

amargo,  sabor  diluído,  sabor  frutado,  sabor  apimentado,  sabor  agridoce,  sabor  salgado,  sabor              

de  condimentos,  sabor  de  manga,  sabor  de  maracujá,  sabor  de  mostarda  e  sabor  não                

identificado   não   apresentaram   diferença   a   5%   de   significância.    

  

Atributos   CjCa   CjCaM   CjCaC   

Aparência   7,07     1,44   a  ±  7,03     1,43   a  ±  7,30     1,44   a  ±  

Sabor   6,37     1,38   b  ±  7,40     1,28   a  ±  7,53     1,41   a  ±  

Impressão   global   6,73     1,05   b  ±  7,37     1,27   ab   ±   7,53     1,41   a  ±  
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Tabela  15:  Frequência  do   Check-All-that-apply  (CATA)  utilizando  o  teste  Cochran  Q  para  comparação  entre  as                 
formulações   de   MFT.   

  

Atributos   
Formulações     

p-valor   CjCa   CjCaM   CjCaC   

Cor   amarelo   vívido   15   b   8   a   15   b   0,007   

Cor   amarelo   claro   5   a   5   a   7   a   0,135   

Cor   alaranjada   8   ab  13   b   6   a   0,029   

Aparência   brilhosa   18   a  17   a  22   a  0,174   

Aparência   opaca   1   a   4   a   0   a   0,074   

Homogêneo   15   a  14   a  14   a  0,867   

Heterogêneo   6   a   9   a   8   a     0,174   

Encorpado   19   a  16   a  14   a  0,121   

Diluído   4   a   5   a   4   a   0,819   

Presença   de   partículas   18   a  19   a  19   a  0,846   

Aroma   frutado   21   a  22   a  20   a  0,687   

Aroma   cítrico   13   a  16   a  15   a  0,607   

Aroma   de   manga   10   a  9   a   7   a     0,497   

Aroma   de   cajá   16   a  18   a  19   a  0,529   

Aroma   de   caju   1   a   2   a   5   a   0,156   

Aroma   de   maracujá   3   a   1   a   3   a   0,565   

Aroma   não   identificado  3   a   6   a   4   a   0,311   

Gosto   doce   6   a   17   b   17   b   0,001   

Gosto   ácido   15   a  14   a  15   a  0,920   

Gosto   amargo   4   a   4   a   3   a   0,846   

Sabor   diluído   4   a   2   a   1   a   0,174   

Sabor   frutado   12   a  17   a  16   a  0,269   
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Fonte:  próprio  autor,  2021.  Médias  com  letras  iguais,  em  mesma  linha,  não  diferem  entre  si  ao  nível  de  5%  de                      
significância  para  o  teste  Cochran  Q.  CjCa  =  60%  polpa  de  cajá-umbu  e  25%  polpa  de  cacau;  CjCaM  =  50%                      
polpa  cajá-umbu,  30%  polpa  de  cacau  e  5%  polpa  de  manga;  CjCaC  =  50%  polpa  cajá-umbu,  30%  polpa  de                     
cacau   e   5%   polpa   de   caju.   
  

Conforme  Figura  16,  os  atributos  verificados  com  percentual  acima  de  50%             

(limite  superior)  para  as  formulações  de  MFT  foram:  “aparência  brilhosa”,  “encorpado”,             

“presença  de  partículas”,  “aroma  frutado”,  “aroma  de  cajá”,  “sabor  frutado”,  “sabor             

apimentado”,  “sabor  agridoce”,  “sabor  de  condimentos”  e  “sabor  de  cajá”.  Já  os  termos               

menos  citados  (limite  inferior)  foram:  “aparência  opaca”,  “diluído”,  “aroma  de  caju”,  “aroma              

de  maracujá”,  “aroma  não  identificado”,  “gosto  amargo”,  “sabor  diluído”,  “sabor  salgado”,             

“sabor   de   caju”,   “sabor   de   maracujá”   e   “sabor   não   identificado”.     

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Sabor   apimentado   25   a  21   a  23   a  0,368   

Sabor   agridoce   16   a  16   a  15   a  0,905   

Sabor   salgado   4   a   1   a   1   a   0,165   

Sabor   de   condimentos   19   a  19   a  19   a  1,000   

Sabor   de   manga   4   a   7   a   8   a   0,273   

Sabor   de   cajá   13   a  20   b   16   ab   0,035   

Sabor   de   caju   0   a   0   a   4   b   0,018   

Sabor   de   maracujá   3   a   1   a   4   a   0,417   

Sabor   de   mostarda   9   a   10   a  7   a   0,497   

Sabor   não   identificado   0   a   1   a   2   a   0,223   
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Figura   16:   Percentual   verificado   dos   atributos   CATA   ( Check-All-That-Apply )   das   formulações   de   MFT.   

Fonte:   próprio   autor,   2021.   
  

A  análise  de  componentes  principais  (ACP)  foi  realizada  sobre  matriz  de             

covariância  das  pontuações  médias  de  atributos  CATA  e  impressão  global  entre  os              

participantes   pode   ser   observada   na   Figura   17.   

Pode-se  observar  que  a  CP1  foi  correlacionada  positivamente  com  termos  “cor             

alaranjada”,  “aparência  opaca”,  “sabor  de  manga”,  “gosto  doce”,  “sabor  frutado”,            

“encorpado”,  “sabor  não  identificado”  e  “sabor  salgado”  e,  negativamente  com  os  termos              

“sabor  de  caju”,  “sabor  de  cajá”,  “sabor  diluído”,  “cor  amarelo  vívida”,  “cor  amarelo  claro”  e                 

“aparência  brilhosa”.  Em  CP2  obteve-se  correlação  positiva  em  “cor  amarelo  claro”,             

“aparência  opaca”.  “cor  alaranjada",  “heterogêneo”,  “sabor  de  manga”,  “sabor  de  cajá”  e              

“gosto  doce”,  bem  como  correlação  negativa  em  “cor  amarela  vívida”,  “aparência  brilhosa”,              

“encorpado”,  “sabor  de  caju”,  “sabor  salgado”,  “sabor  não  identificado”  e  “sabor  diluído”.  A               

impressão  global  correlacionou-se  positivamente  com  “cor  amarelo  claro”,  “heterogêneo”,           

“sabor   cajá”,   “gosto   doce”,   “sabor   de   manga”.   
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Figura  17:  Análise  de  Componente  Principal  (ACP)  para          
atributos  CATA  ( Check-All-That-Apply )  e  Impressão  Global  de         
formulações   de   MFT.   

  
Fonte:   próprio   autor,   2021.   

  

A  Figura  18  é  representada  por  CP1  e  CP2,  que  juntos  correspondem  a  100%  da                 

variância  dos  dados.  É  observado  que  as  formulações  CjCa,  CjCaM  e  CjCaC  possuem               

características  diferentes.  CjCaM  está  correlacionada  aos  atributos  “aparência  opaca”,  “cor            

alaranjada”,  “sabor  de  cajá”,  “gosto  doce”,  “sabor  frutado”;  CjCaC  correlaciona-se  com             

“aparência  brilhosa”,  “heterogêneo”,  “cor  amarelo  claro”,  “aparência  brilhosa”,  “sabor  de            

manga”,  “sabor  de  caju”  e  “aroma  de  caju”  ;  e  CjCa  com  “cor  amarela  vivida”,  “encorpado”,                  

“sabor   salgado”   e   “sabor   diluído”   .   

Figura  18:  Análise  de  Componente  Principal  (ACP)  para          
formulações  de  MFT  e  atributos  CATA   (Check-All-That-Apply)         
de   formulações   de   MFT.   
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Fonte:  próprio  autor,  2021.  CjCa  =  60%  polpa  de  cajá-umbu  e  25%              
polpa  de  cacau;  CjCaM  =  50%  polpa  cajá-umbu,  30%  polpa  de  cacau              
e  5%  polpa  de  manga;  CjCaC  =  50%  polpa  cajá-umbu,  30%  polpa  de               
cacau   e   5%   polpa   de   caju.     

  

5.5  Determinação  de  compostos  bioativos  e  atividade  antioxidante  de  formulações  de             

molho   de   frutas   tropicais   

Conforme  a  Tabela  16,  é  observado  que  as  formulações  otimizadas  de  MFT  não               

apresentaram  diferença  significativa  para  o  conteúdo  de  PET  nem  para  a  AA,  obtendo-se               

valores  médios  de  33,85 ác.gálico/100g  e  1048,92 sulfato  ferroso/100g,     gμ   Mμ   

respectivamente.  As  formulações  CjCa  e  CjCaC  foram  semelhantes  e  apresentaram  maiores             

valores  para  Vit.C,  valor  médio  de  50,92  mg/100g.  Enquanto  para  FA  apenas  CjCa  diferiu  das                 

demais   e   apresentou   maior   conteúdo   (31,07   mg/100g).   

Tabela  16:  Quantificação  de  compostos  fenólicos  e  atividade  antioxidante  das  formulações  CjCa,  CjCaM  e                

CjCaC   de   molho   de   frutas   tropicais.   

Fonte:  próprio  autor,  2021.  Médias  seguidas  da  mesma  letra  na  linha  não  diferem  estatisticamente  entre  si  de                   
acordo  com  o  teste  de  Tukey  (p<0,05).  CjCa  =  60%  polpa  de  cajá-umbu  e  25%  polpa  de  cacau;  CjCaM  =  50%                       
polpa  cajá-umbu,  30%  polpa  de  cacau  e  5%  polpa  de  manga;  CjCaC  =  50%  polpa  cajá-umbu,  30%  polpa  de                     
cacau  e  5%  polpa  de  caju;  PET  =  polifenóis  extraíveis  totais;  FA  =  flavonoides  amarelos;  AA  =  atividade                    
antioxidante.   

Na  Figura  19  temos  CP1  e  CP2  representando  juntos  100%  da  variância  total  dos                

dados  relacionados  aos  compostos  fenólicos,  atividade  antioxidante,  vitamina  C  e  flavonóides             

amarelos  das  formulações  de  MFT.  Observa-se  que  as  variáveis  PET  e  vitamina  C  são  muito                 

correlacionadas,  com  vetores  muito  próximos  e  bem  representados  em  CP1.  Já  AA  e  FA  estão                 

mais  inclinados  ao  eixo  da  CP2  não  estando  muito  correlacionadas,  pois  formam  um  ângulo                

de   quase   90°   entre   si.   

Através  da  ACP,  foi  possível  observar  que  as  amostras  CjCa  e  CjCaC  têm  médias                

mais  próximas  quando  consideramos  as  quatro  variáveis  simultaneamente,  sua  localização  na             

CP1  demonstra  similaridade  quanto  a  PET  e  Vit  C  e  quanto  a  CP2,  CjCa  tem  conteúdo  mais                   

expressivo  de  FA,  enquanto  CjCaC  apresenta  menores  valores  para  esta  variável  e  maiores               

para  AA.  Já  a  amostra  CjCaM  foi  claramente  inferior  quanto  aos  compostos  presentes  e  sua                 

  

Formulações   PET   
 g ác. gálico 100g  μ /  

Vit.   C   
 g 100g  m /  

FA   
 g 100g  m /  

AA   -   FRAP   
sulfato  Mμ  

ferroso/100g   

CjCa   35,33     3,78   a  ±  50,28     5,47   a  ±  31,07     4,86   a  ±  1034,38     0,68   a  ±  

CjCaM   31,16     1,59   a  ±  35,67     1,35   b  ±  20,76     1,80   b  ±  1027,32     1,08   a  ±  

CjCaC   35,06     4,08   a  ±  51,56     7,68   a  ±  22,70     0,42   b  ±  1085,06     0,73   a  ±  
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atividade  antioxidante,  com  os  menores  valores  para  todas  as  variáveis  analisadas             

multivariadamente   (Figura   19).  
  

Figura  19:  Análise  de  Componentes  principais  (ACP)  para          
correlacionar  os  compostos  bioativos  e  atividade  antioxidante  das          
formulações  de  MFT  à  base  de  cajá-umbu  com  diferentes           
concentrações   de   GX.   

  
Fonte:  próprio  autor,  2021.  CjCa  =  60%  polpa  de  cajá-umbu  e  25%              
polpa  de  cacau;  CjCaM  =  50%  polpa  cajá-umbu,  30%  polpa  de  cacau              
e  5%  polpa  de  manga;  CjCaC  =  50%  polpa  cajá-umbu,  30%  polpa  de               
cacau   e   5%   polpa   de   caju   
  

Estes  resultados  são  observados  ainda  no  dendrograma  (Figura  20)  que  une  CjCa              

e  CjCaC  a  uma  menor  distância  euclidiana  indicando  suas  médias  são  aproximadas,  diferente               

de   CjCaM   que   ficou   separado   do   grupo   com   grande   diferença   entre   duas   médias.   
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Figura  20:  Análise  de  agrupamentos  ou  Análise  de  Cluster  de            
compostos  bioativos  e  atividade  antioxidante  das  formulações  de  MFT  à            
base   de   cajá-umbu,   diferentes   concentrações   de   GX.     

  
Fonte:  próprio  autor,  2021.  CjCa  =  60%  polpa  de  cajá-umbu  e  25%              
polpa  de  cacau;  CjCaM  =  50%  polpa  cajá-umbu,  30%  polpa  de  cacau  e               
5%  polpa  de  manga;  CjCaC  =  50%  polpa  cajá-umbu,  30%  polpa  de              
cacau   e   5%   polpa   de   caju.   

  

5.6   Tabelas   nutricionais   de   formulações   de   molho   de   frutas   tropicais   

A  Figura  21  representa  as  tabelas  nutricionais  referente  às  formulações  otimizadas             

CjCa,  CjCaM  e  CjCaC  do  MFT  à  base  de  cajá-umbu  em  40  g  de  produto  (duas  colheres  de                    

sopa).  Pode-se  observar  que  as  formulações  propostas  possuem  valor  calórico  entre  26  e  27                

kcal  (1%  do  VD),  44  mg  de  sódio  (2%  do  VD),  bem  como  0%  de  gorduras  totais,  de  fibra                     

alimentar  e  de  proteínas.  Para  o  conteúdo  de  carboidratos,  CjCa  apresenta  6,5  g,  enquanto                

CjCaM  e  CjCaC  apresentam  6,7  e  6,6  g,  respectivamente,  o  que  representa  2%  do  VD.  As                  

três  formulações  indicam  0,2  g  de  cinzas  e  38  mg  de  potássio  em  comum  e  o  CjCa  possui                    

maior   concentração   de   cálcio   (8,6   mg),   correspondendo   a   1%   de   VD.   

Na  Figura  21,  ainda  é  possível  observar  a  lista  de  ingredientes,  do  ingrediente               

presente  em  maior  concentração  (polpa  de  cajá-umbu)  ao  em  menor  concentração  (pimenta              

calabresa).  Não  há  presença  de  glúten  e  lactose,  bem  como  não  são  utilizados  aditivos  e                 

estabilizantes   sintéticos.   
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Figura  21:  Tabelas  nutricionais  das  formulações  de  MFT  a  base  de  cajá-umbu.  CjCa  (A),  CjCaM  (B)  e  CjCaC                    
(C).   

  
Fonte:  próprio  autor,  2021.  CjCa  =  60%  polpa  de  cajá-umbu  e  25%  polpa  de  cacau;  CjCaM                  
=  50%  polpa  cajá-umbu,  30%  polpa  de  cacau  e  5%  polpa  de  manga;  CjCaC  =  50%  polpa                   
cajá-umbu,   30%   polpa   de   cacau   e   5%   polpa   de   caju.   
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6   DISCUSSÃO   

6.1   Pesquisa   mercadológica   

O  levantamento  de  dados  demográficos,  idade,  sexo,  juntamente  com           

características  individuais  como  o  estilo  de  vida,  são  informações  relevantes  para  definir  o               

perfil  de  consumidores. Dessa  forma,  a  partir  do  conhecimento  do  consumidor  e  de  suas               

necessidades,  as  organizações  podem  estabelecer  formas  diversas  objetivando  alcançar  maior            

êxito  no  lançamento  de  produtos  alimentícios,  bem  como  maior  potencial  competitivo             

(BLACKWELL;   MINIARD;   ENGEL,   2005,   PINHEIRO    et   al .,   2005).   

Segundo  o  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  (IBGE)  (2010),  a             

estrutura  etária  da  população  de  Fortaleza  é  composta  predominantemente  por  jovens  e              

adultos,  sendo  que  o  maior  agrupamento  para  ambos  os  sexos  está  na  faixa  etária  de  20  a  24                    

anos.   Faixa   esta   que   também   foi   predominante   na   pesquisa.    

Quase  80%  das  pessoas  entrevistadas  possuem  no  mínimo  graduação  em  seu  grau              

de  escolaridade,  sendo  um  ponto  bem  visto,  já  que  acredita-se  que  a  escolaridade  seja  uma                 

variável  que  interfira  na  decisão  dos  alimentos  a  serem  consumidos,  portanto  quanto  maior  o                

grau  de  escolaridade,  maior  seria  o  entendimento  em  relação  à  saudabilidade  dos  produtos  e  a                 

leitura  das  informações  na  rotulagem  (SIQUIERI;  FILBIDO;  BARCAJI,  2018).  Moura  e             

Masquio  (2014)  afirmam  que  a  educação  escolar  é  capaz  de  influenciar  o  conhecimento  sobre                

alimentação   e   nutrição   que,   por   sua   vez,   relaciona-se   ao   estado   nutricional   dos   indivíduos.   

Dados  relatados  no  Plano  Municipal  de  Saúde  de  Fortaleza  (2018-2021)  pela             

Secretaria  Municipal  da  Saúde  (2017)  mostram  que  os  baixos  salários  estão  fortemente              

relacionados  a  empregos  de  baixa  qualidade  que  necessitam  de  pouca  escolaridade  e              

qualificação.  O  que  pode  influenciar  diretamente  no  poder  de  compra  de  produtos              

alimentícios   à   base   de   frutas,   por   exemplo.     

As  características  dos  bairros  também  podem  influenciar.  Áreas          

socioeconomicamente  favoráveis,  que  apresentam  maior  acesso  a  estabelecimentos  que           

comercializam  uma  variedade  de  alimentos  de  qualidade  e  com  menor  preço,  possuem maior              

consumo   desses   alimentos   (DURAN    et   al. ,   2015;   JAIME    et   al .,   2011;   GISKES    et   al .,   2010).    

Apesar  da  maioria  dos  consumidores  entrevistados  habitarem  regionais          

caracterizadas  por  possuir  um  menor  Índice  de  Desenvolvimento  Humano  (IDH),  essas             

pessoas  possuem  um  elevado  grau  de  escolaridade  e  concentram-se  na  classe  média  de  renda.                

Isso  pode  ser  explicado  pela  heterogeneidade  encontrada  entre  as  regionais  de  Fortaleza.  A               
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regional  III  é  constituída  de  bairros  que  se  destacam  quanto  ao  seu  IDH,  conforme  dados                 

abertos   consultados   na   Plataforma   da   Prefeitura   de   Fortaleza.    

 Segundo  dados  do  Instituto  de  Pesquisa  e Estratégia  Econômica  do  Ceará             

(IPECE,  2012),  os  bairros  mais  ricos  se  concentram  em  uma  única  regional.  Entre  os  10  mais                  

ricos,  nove  estão  localizados  na  regional  II.  Então,  pode-se  dizer  que,  apesar  de  haver                

correlação  entre  a  renda  e  região  dos  entrevistados,  o  maior  consumo  verificado  na  pesquisa                

não   está   relacionado   com   a   regional   que   concentra   a   maior   renda.   

Em  relação  ao  questionamento  feito  ao  consumo  de  molhos,  a  maioria  (93%)              

respondeu  que  costuma  consumir,  sendo  os  molhos  industrializados  os  mais  citados.  Sato   et               

al .  (2020)  estudaram  a  escolha  alimentar  de  mães  no  estado  do  Amazonas  e  concluíram  que  a                  

praticidade  (menor  tempo  gasto  em  preparações),  a  disponibilidade  e  a  conveniência  são              

fatores  levados  em  consideração  na  compra  de  alimentos  industrializados.  Molhos  à  base  de              

tomate,  por  exemplo,  são  bastante  consumidos  pela  importância  nutricional  e  versatilidade  ao              

combinar  com  muitas  preparações  culinárias  (KNOCKAERT   et  al .,  2012),  os  quais  foram              

também   mais   citados   pelos   entrevistados.   

No  estudo,  obteve-se  correlação  entre  a  idade  dos  entrevistados  com  o  consumo              

de  molhos.  Pessoas  com  idade  entre  18  e  25  anos  e  que  têm  a  graduação  como  instrução                   

escolar  são  as  que  mais  consomem  molhos.  Esse  fato  mostra  que  esse  grupo  em  questão                 

apresenta  potencial  para  estudo  de  mercado  no  processo  de  inovação  e  desenvolvimento  de               

novos   produtos   de   molhos.   

Fotopoulos   et  al .  (2009)  pesquisaram  quais  características  demográficas  estavam           

relacionadas  a  escolha  alimentar  da  população  grega,  os  autores  perceberam  que             

consumidores  com  educação  acima  da  média  são  mais  preocupados  com  a  saúde              

e, consequentemente,   com   o   conteúdo   nutricional   dos   alimentos.    

Com  relação  a  observação  de  embalagens  de  alimentos  e  bebidas,  no  estudo,              

observou-se  que  houve  correlação  entre  o  sexo  e  o  costume  de  realizar  essa  prática.  Mais  de                  

60%  das  mulheres  afirmaram  realizar  essa  prática.  Apesar  das  mudanças  de  comportamento              

dos  últimos  anos  em  que  as  mulheres  conquistaram  mais  espaço  no  mercado  de  trabalho,                

quando  se  trata  de  escolha  nas  compras  domésticas,  a  função  é  exercida,  principalmente,  por                

elas.  São  as  mulheres  os  consumidores  que  mais  realizam  leitura  de  rótulos  no  momento  da                 

aquisição   dos   produtos   alimentícios   (MACHADO    et   al .,   2008).   

Isso  ainda  pode  ser  relacionado,  provavelmente,  com  o  fato  de  na  maioria  dos               

domicílios,  ainda  serem  as  mulheres,  as  responsáveis  pela  escolha  alimentar  da  família              

(MACHADO   et  al .,  2008).  Honkanen  e  Frewer  (2009)  identificaram,  em  seu  estudo,  que               
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consumidores  do  sexo  masculino  têm  menor  interesse  em  buscar  informações  sobre  questões              

relacionadas   a   alimentos.   

Vale  ressaltar  que  nos  rótulos  dos  produtos  estão  contidas  informações            

importantes,  como  ingredientes,  informação  nutricional,  validade,  além  de  orientar  o            

consumidor  se  as  substâncias  naquele  determinado  alimento  podem  ou  não  ser  consumidas.             

Portanto,  se  atentar  a  rotulagem  é  de  extrema  importância  para  uma  alimentação  saudável,               

pois   é   o   principal   meio   de   comunicação   entre   a   indústria   e   o   consumidor.   

Quanto  ao  interesse  dos  participantes  no  desenvolvimento  de  um  novo  molho,             

porém  à  base  de  frutas,  pessoas  com  idade  entre  18  e  25  anos  foram as  que  mais  gostariam  de                    

consumir.  Isso  pode  ser  explicado  conforme  Ares,  Gimenéz  e  Gámbaro  (2009),  ao  estudarem               

a  percepção  de  consumidores  com  relação  ao  apelo  a  saúde  em  sobremesas  funcionais,               

verificaram  que  os  mais  jovens  enfatizaram  sua  escolha  sobre  alegações  de  prevenção  de               

doenças,  enquanto  as  pessoas  mais  idosas  se  interessavam  por  reivindicações  que  focava  em               

efeitos   a   curto   prazo   na   saúde.     

Acredita-se  que  quanto  maior  o  consumo  de  um  produto  mais  entendimento  se              

possui  acerca  dele  e,  por  conseguinte,  maior  ou  menor  preferência.   As  pessoas  declararam               

que  o  principal  fator  de  impedimento  de  consumo  de  molhos  de  frutas  é  a  falta  de                  

disponibilidade  no  mercado,  mas  que  a  qualidade  nutricional  do  produto  os  incentiva  a  querer                

adquiri-los.   

A  embalagem  de  vidro  e  de  plástico,  citando  como  especificidade  boca  larga,  na               

qual  o  molho  possa  ser  retirado  com  colher  no  momento  de  uso  são  as  preferidas  pelos                  

entrevistados,  mostrando  que  está  de  acordo  com  as  tendências  citadas  no  Brasil  Food  Trends                

2020,  publicação  que  aborda  os  vários  direcionamentos  em  desenvolvimento  alimentar,  entre             

eles:  sensorialidade  e  prazer,  saudabilidade  e  bem-estar,  confiabilidade  e  qualidade,  por  fim,              

sustentabilidade   e   ética.   

Tendo  conhecimento  de  todos  os  aspectos  abordados  quanto  ao  perfil  e  as              

preferências  dos  consumidores  entrevistados,  o  desenvolvimento  de  um  novo  molho  à  base  de               

frutas  tropicais  é  uma  boa  opção  para  a  indústria  alimentícia.  Com  isso,  suas  características                

químicas,  físico-químicas,  sensoriais  e  nutricionais  precisam  ser  bem  estudadas  para  que  o              

novo   produto   se   adapte   às   exigências   dos   consumidores.     

6.2   Caracterização   e   seleção    de   formulações   de   molho   de   frutas   tropicais   

Conforme  a  classificação  de  acidez  de  alimentos  de  Azeredo  (2012),  as             

formulações  de  MFT  são  caracterizadas  como  muito  ácidas  (pH  <  4,0).  Castro   et  al .  (2015)                 

  



84   

enfatizam  que  pH  inferior  a  4,5  resulta  em  polpas  com  maior  resistência  a  contaminações                

microbianas,  menor  possibilidade  de  comprometer  a  qualidade  e  o  crescimento  microbiano             

sem  o  uso  de  alto  tratamento  térmico.  Além  disso,  quanto  mais  baixo  o  pH  natural  das  frutas,                   

menor  a  necessidade  de  adição  de  ácido  artificial  para  controlar  essas  contaminações,              

reduzindo   assim   o   custo   de   industrialização   (AROUCHA    et   al .,   2010).     

As  formulações  de  MFT  possuem  em  sua  composição  85%  de  polpa  de  frutas              

tropicais,  sendo  a  de  cajá-umbu  em  maior  concentração,  45%  a  60%.  Santos   et  al  (2021)                 

obtiveram  pH  de  2,25,  1,65%  de  ácido  cítrico  e  10,3  ºBrix  para  polpas  de  cajá-umbu.  Porém                  

valores  mais  altos  de  pH  e  SS  foram  encontrados  nas  formulações  de  MFT  devido  a  utilização                  

de  outras  polpas  de  frutas  tropicais,  como  a  de  cacau  (25  a  30%),  que  possui  maiores  valores                   

para  esses  parâmetros.  Moreira   et  al.  (2020)  observaram  em  seu  trabalho  pH  de  3,36,  e  SS  de                   

20,70   ºBrix   em   polpas   de   cacau.     

Como  já  visto,  o  pH  variou  significativamente  apenas  entre  as  formulações  CjCa              

(3,63)  e  CjCaC15  (3,80),  sendo  menor  em  CjCa,  ou  seja,  a  maior  concentração  de  cajá-umbu                 

(60%)  nesta  formulação  contribuiu  para  seu  menor  pH,  visto  que  esta  é  a  polpa  mais  ácida                  

dentre   as   utilizadas.   

O  conteúdo  de  ácido  cítrico  foi  menor  para  CjCaC15,  pois  possui  menor              

concentração  de  polpa  de  cajá-umbu  (40%)  e  maior  concentração  de  polpa  de  caju  (15%)  em                 

comparação  a  CjCaC,  50  e  5%,  respectivamente.  A  polpa  de  caju  possui  menor  conteúdo  de                

ácido  cítrico,  visto  que  Gadelha   et  al.  (2009)  encontraram  valor  de  0,56  %  de  ácido  cítrico  em                   

polpas  de  caju,  enquanto  Santos   et  al.  (2021)  encontraram  1,65%  em  polpa  de  cajá-umbu,                

podendo   assim   explicar   menores   valores   em   CjCaC15.   

Ainda  sobre  os  parâmetros  físico-químicos,  foi  visto  que  Oliveira   et  al.  (2014)  e               

Santos   et  al.  (2021)  ao  desenvolverem  geleia  à  base  de  cajá-umbu,  encontraram  valores  de                

0,47  a  1,07%  de  ácido  cítrico  e  pH  entre  2,28  e  3,11  para  produto  com  cerca  de  50%  de  polpa.                      

Enquanto  Carvalho,  Mattietto  e  Beckman  (2017)  encontraram  valores  de  3,48  pH,  0,29%  de               

ácido  cítrico  e  11,80  ºBrix  para  suco  tropical  misto  contendo  10%  de  polpa  de  cajá-umbu.                 

Valores   próximos   aos   encontrados   para   o   produto   desenvolvido   no   presente   trabalho.   

A  acidez  é  uma  característica  importante  no  desenvolvimento  de  molhos,  não             

somente  para  determinar  a  relação  de  doçura  do  produto,  mas  também  por  atuar  como                

conservante  (BENEVIDES   et  al .,  1998)  e  indicador  sensorial,  pelo  seu  papel  no  sabor  e                

aroma  (BOBBIO;  BOBBIO,  2001;  CHARLO   et  al. ,  2009),  o  que  pode  ser  confirmado  através                

de   avaliações   sensoriais.   
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Dessa  forma,  através  dos  grupos  de  foco  realizados,  as  formulações  de  MFT              

foram  caracterizadas  como  ácidas,  picantes  e  com  sabor  frutado.  Essas  características,  no              

geral,  foram  bem  aceitas  pelos  participantes.  A  maioria  deles  considerou  CjCa  e  CjCaM  mais                

ácidas  do  que  as  demais  e  CjCaC15  foi  considerada  mais  ácida  do  que  o  ideal  para  alguns                   

avaliadores.  O  pH  levemente  mais  ácido  dessa  amostra  juntamente  com  a  sua  picância  mais                

acentuada,  relatada  pela  maioria,  podem  ser  o  motivo  da  rejeição.  Apesar  do  índice  de  doçura                 

não  apresentar  variação  significativa  entre  as  formulações,  CjCaM  foi  tida  como  a  mais               

adocicada.     

Quanto  à  característica  física  de  cor,  os  participantes  dos  grupos  de  foco              

comentaram  que  as  amostras  possuíam  cor  amarela  vívida,  bastante  atraente,  o  que  pode  ser                

comprovado  com  os  parâmetros  de  cor  obtidos  na  análise  colorimétrica.  Os  valores  da               

coordenada  b*,  situaram-se  entre  50,17  a  54,42,  o  que  indica  maior  tendência  ao  amarelo                

devido  a  comparação  com  menores  valores  de  a*  (7,19  a  9,47),  sugerindo  uma  variação  da  cor                  

para  o  vermelho,  porém  com  pouca  intensidade.  Apesar  de  observa-se  diferenças  entre  os               

parâmetros  entre  formulações,  apenas  CjCaM10  foi  avaliada  como  menos  brilhante  pelos             

provadores.   

Conforme  estudos  de  Pereira   et  al.  (2006)  e  Benevides   et  al.  (2007),  a  polpa  de                 

caju  possui  maior  luminosidade  (73,79)  do  que  a  de  manga  (57,99),  o  que  contribuiu  para                 

maior  valores  de  L*  em  formulações  com  maior  concentração  da  polpa  de  caju  (CjCaC15)  em                 

comparação  às  formuladas  com  polpa  de  manga.  Enquanto  o  aumento  da  polpa  de  caju                

(CjCaC15)  fez  diminuir  o  valor  de  b*,  visto  que  a  polpa  de  caju  possui  menores  valores  para                   

esse  parâmetro  do  que  a  de  manga,  32,29  e  49,11,  respectivamente  (PEREIRA   et  al ,  2006;                 

BENEVIDES    et   al ,   2007),   o   que   explica   a   cor   amarela   mais   clara   da   formulação.   

 Carvalho,  Mattietto  e  Beckman  (2017)  obtiveram  valores  de  L*,  32,52,  a*,  11,01               

e  b*,  5,11  para  bebida  de  frutas  tropicais  contendo  10%  de  cajá-umbu.  Oliveira   et  al .  (2014),                  

obtiveram  L*,  12,24,  a*,  12,08  e  b*,  20,17,  para  geleia  de  cajá-umbu  (60%).  Indicando  que                 

esses  produtos  possuem  cor  amarelo-alaranjada  com  menos  luminosidade  do  que  as             

formulações   de   MFT   elaboradas.   

Outro  parâmetro  físico  questionado  no  grupo  de  foco  foi  a  viscosidade  das              

formulações.  Esta  é  um  dos  principais  parâmetros  avaliados  quanto  a  qualidade  de  um               

alimento,  ela  é  a  resposta  dos  sentidos  táteis  aos  estímulos  físicos  que  resultam  do  contato                 

entre  a  comida  e  a  boca  ( AMARAL;  SOUTHGATE,  2018),  sendo  muito  importante  para  o                

desenvolvimento  de  molhos.  Contudo,  a  maioria  dos  participantes  do  grupo  de  foco  avaliou  as                

formulações   como   menos   viscosas   do   que   o   ideal.   
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  Os  grupos  de  foco  realizados  também  foram  executados  com  a  finalidade  de               

selecionar  formulações,  já  que  este  método  tem  como  principal  objetivo  reunir  informações              

detalhadas  sobre  um  tópico  específico,  buscando  colher  informações  que  possam            

proporcionar  a  compreensão  de  percepções,  crenças,  atitudes  sobre  um  produto,  por  exemplo              

(Kitzinger,  2000).  Assim,  os  comentários  realizados  auxiliaram  na  identificação  das  melhores             

formulações   de   MFT.     

Como  já  relatado,  as  formulações  CjCaC15  e  CjCaM10  foram  avaliadas  com             

alguns  comentários  negativos,  como:  presença  de  sabor  residual,  presença  de  grumos,             

aparência  de  molho  mais  industrializado  e  aparência  de  geleia.  Então,  essas  foram  as  menos                

preferidas   entre   os   provadores.   

Além  disso,  a  predominância  de  sabor  de  caju  e  de  manga  nas  amostras  CjCaC15                

e  CjCaM10,  respectivamente,  não  é  uma  característica  sensorial  requisitada  para  este  tipo  de               

molho,  já  que  o  novo  produto  é  a  base  de  cajá-umbu  e  um  dos  objetivos  deste  presente                   

trabalho   é   sua   valorização   tecnológica   e   econômica   como   fruta   tropical   do   nordeste   brasileiro.   

Por  isso,  as  formulações  CjCaC15  e  CjCaM10  foram  excluídas  do  projeto.  Já              

CjCa,  CjCaM  e  CjCaC,  foram  selecionadas  para  processo  de  otimização  de  suas              

características   reológicas   com   o   auxílio   de   amostras   comerciais.   

6.3   Otimização   por   estudo   reológico   das   formulações   de   molho   de   frutas   tropicais   

De  acordo  com  Li  e  Nie  (2016),  há  vários  anos  os  hidrocolóides  têm  sido                

utilizados  em  grande  quantidade  de  alimentos.  A  principal  razão  disso  é  a  sua  capacidade  de                 

ligação  com  água  e  a  modificação  das  propriedades  reológicas,  sendo  bastante  útil  para  o                

aprimoramento   das   características   sensoriais   dos   alimentos   (VALDEZ,   2012).     

Para  a  adequação  da  viscosidade  das  formulações  de  MFT,  o  hidrocolóide  GX  foi               

utilizado  por  ser  um  polissacarídeo  de  origem  microbiana  e  de  grande  interesse  industrial               

devido  à  sua  estabilidade  numa  ampla  faixa  de  pH  e  temperatura,  além  da  sua  resistência  ao                  

congelamento/descongelamento,  resistência  à  altas  taxas  de  deformação  e  formação  de  géis             

(CHOPPE    et   al .,   2010).   

O  hidrocolóide  ágar  também  foi  testado  nesta  etapa,  porém  não  proporcionou             

características  sensoriais  desejáveis  ao  produto  como  a  goma  xantana,  visto  que  seu  alto  poder                

gelificante  contribuiu  para  um  produto  com  características  de  geleia,  de  caráter  viscoelástico  e               

com  baixa  estabilidade.  Os  géis  de  ágar  possuem  propriedades  de  reologia  viscoelástica              

(KOBAYASHI;  NAKAHAMA;  ISHIHARA,  1986).  Além  disso,  o  ágar  pode,  em  meio  ácido,              

sofrer  hidrólise  ficando  com  o  peso  molecular  (e  o  tamanho  das  cadeias)  reduzido  e  perdendo                 
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poder  geleificante.  Quanto  mais  tempo  o  ágar  permanecer  em  meio  ácido  (pH  <  5,5)  e  mais                  

alta  for  a  temperatura,  maior  a  extensão  da  hidrólise  (MOURA,  2011).  As  formulações  de                

MFT   são   muito   ácidas   (pH   <   4,0),   o   que   influenciou   na   baixa   estabilidade   deste   hidrocolóide.     

As  formulações,  em  ambas  as  concentrações  de  GX  testadas,  bem  como  as              

amostras  comerciais,  apresentaram  comportamento  pseudoplástico  (n<1),  caracterizado  pela          

diminuição  da  viscosidade  aparente  em  resposta  ao  aumento  da  taxa  de  cisalhamento  ou               

tensão  de  cisalhamento.  Ou  seja,  em  repouso,  as  cadeias  formadas  pelas  macromoléculas  do               

hidrocolóide  são  emaranhadas,  formando  uma  estrutura  molecular  estabilizada,  após  a            

aplicação  do  cisalhamento,  as  cadeias  começam  a  de  desembaraçar  e  realinhar-se  na  direção               

do  cisalhamento  (HORSTMANN;  AXEL;  ARENDT,  2018).  Isso  leva  à  redução  da  resistência              

interna  dos  molhos  e,  consequentemente,  provoca  o  comportamento  pseudoplástico           

observado.   

O  comportamento  pseudoplástico  também  foi  observado  por  Alvarez,  Cancela  e            

Maceiras (2004),  em  estudo  do  efeito  da  temperatura  em  molhos  de  salada;  por  Gallo  (2013)                 

ao  avaliar  o  comportamento  reológico  de  molhos  de  salada  comerciais  tratados  por  irradiação;               

e  por  Juszczak   et  al.  (2004),  em  estudo  reológico  de  sete  diferentes  marcas  de  mostardas                 

comerciais,  apresentando  valores  de  n  e  k  variando  entre  0,26  a  0,29  e  17,30  a  35,91,                  

respectivamente,  o  que  também  está  de  acordo  com  os  valores  apresentados  no  presente               

estudo.   

Assim  como  observado  por  Mandala,  Savvas  e  Kostaropoulos  (2004)  em  estudo             

da  influência  da  goma  de  xantana  na  reologia  e  estrutura  de  um  molho-modelo  branco.  O                 

aumento  da  concentração  de  GX  nas  formulações  de  MFT  resultou  no  aumento  da               

viscosidade  aparente  ( ),  bem  como  aumento  da  consistência  (k)  e  redução  do  índice  de    ηap             

fluxo  (n).  Segundo  os  autores,  a  resistência  às  forças  de  cisalhamento  aumenta  à  medida  que                 

os  emaranhamentos  das  macromoléculas  aumentam  devido  a  uma  concentração  mais  elevada             

de   polímeros   nas   formulações.   

Conforme  a  Análise  de  Agrupamento  (Figura  15)  e  pela  caracterização  das             

amostras  pela  ACP  (Figura  14),  três  grupos  puderam  ser  observados:  no  primeiro  grupo               

teve-se  MM,  CjCaM  (0,4)  e  CjCaC  (0,4);  no  segundo,  MC,  CjCa  (0,5),  CjCaM  (0,5)  e  CjCaC                  

(0,5);  e  o  terceiro  e  último,  CjCa  (0,3),  CjCaM  (0,3)  e  CjCaC  (0,3)  e  CjCa  (0,4).  Logo,  foi                    

possível,  a  partir  destes  resultados,  selecionar  as  amostras  com  as  características  reológicas              

mais  próximas  às  amostras  comerciais,  visando  escolher  as  mais  semelhantes  frente  aos              

parâmetros  reológicos  já  aceitos  comercialmente.  Como  apenas  os  dois  primeiros  grupos             

mostraram-se  mais  semelhantes  às  comerciais,  as  concentrações  mínimas  necessárias  de  GX:             
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0,5%  para  CjCa  e  0,4%  para  CjCaM  e  CjCaC  foram  selecionadas  para  a  otimização  das                 

formulações   de   MFT.   

Também  foi  observado  que  as  formulações  que  possuem  polpa  de  manga             

(CjCaM)  e  polpa  de  caju  (CjCaC)  em  sua  composição  necessitaram  de  uma  menor               

concentração  de  GX.  Devido  a  serem  uma  fonte  natural  de  pectina,  a  qual  é  um  agente                  

geleificante,  espessante  e  estabilizante  (MUNARIN;  TANZI;  PETRINI,  2012)  e  podem  ter             

contribuído   para   a   textura   ideal   dessas   formulações   com   0,4%   de   GX.   

6.4   Estudo   sensorial   de   formulações   de   molho   de   frutas   tropicais   

Conforme  teste  de  aceitação  das  formulações  CjCa,  CjCaM  e  CjCaC  otimizadas,  a              

aparência  não  apresentou  diferença  significativa  (p<0,05)  entre  as  amostras,  porém            

participantes  de  grupos  focais  relataram  que  CjCa  e  CjCaC  apresentaram  cor  mais  atrativa.               

Quanto  ao  sabor  e  impressão  global,  CjCaM  e  CjCaC  foram  as  melhores  avaliadas,  com  notas                 

entre  7  e  8,  correspondendo  na  escala  a  “gostei”  e  “gostei  muito”,  o  que  colabora  com  a                   

preferência  dos  grupos  de  foco,  pois  CjCa  foi  relatada  como  desarmônica,  muito  ácida  e  com                 

picância  sobressaindo  ao  sabor  da  fruta  e  CjCaM  e  CjCaC  como  mais  equilibradas,  com  sabor                 

mais   frutado,   refrescante   e   tropical.     

Contudo,  todas  as  formulações  estão  na  faixa  de  aceitação,  visto  que  as  notas  das                

formulações  avaliadas  são  maiores  que  6.  Vidigal   et  al.  (2011)  classifica  notas  de  6  a  9  como                   

zona  de  aceitação,  indicando  que  os  provadores  gostaram  da  amostra;  e  1  a  5  como  zona  de                   

rejeição,  indicando  que  os  provadores  não  gostaram  da  amostra.  Os  autores,  ao  estudarem  a                

aceitação   de   suco   de   cajá,   obtiveram   62,3%   de   respostas   dentro   da   faixa   de   aceitação.     

Além  disso,  Oliveira   et  al .  (2014),  Cunha   et  al .  (2017),  Valentim,  Fonseca  e  Silva                

(2021)  também  obtiveram  aceitação  em  geleia  à  base  de  cajá-umbu  (60%),  em  bebida  mista                

com  polpa  de  umbu  (30%)  e  em  cerveja  à  base  de  cajá-umbu,  respectivamente,  com  notas                 

acima  de  6  para  todos  os  atributos  estudados.  Mostrando  que  a  adição  desta  fruta  em  diversos                  

tipos   de   produtos   proporcionou   boa   aceitação.     

Durante  a  realização  do  estudo  sensorial  os  participantes  receberam  uma  breve             

apresentação  sobre  a  proposta  de  um  molho  mais  natural,  sendo  comunicados  que  as               

formulações  foram  desenvolvidas  a  partir  de  frutas  tropicais  e  possuíam  a  polpa  de  cajá-umbu                

como  base.  Essa  fruta  é  bastante  apreciada  pela  maioria  por  seu  sabor  ácido,  agradavelmente                

doce,   bem   como   por   seu   valor   nutricional.     

  De  acordo  com   Sabbe,  Verbeke  e  Van  Damme  (2009) ,  com  um  alimento  de  sabor                 

agradável  é  mais  provável  que  haja  uma  influência  positiva  causada  pela  informação  sobre  os                
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benefícios  para  a  saúde.  Porém,  em  alimentos  de  sabor  desagradável,  essa  influência  não  é                

observada,  uma  vez  que  os  consumidores  não  estão  dispostos  a  sacrificar  seu  prazer  sensorial                

pelos   benefícios   à   saúde.   Isto   pode   ter   influenciado   na   boa   avaliação   dos   provadores.     

Os  atributos  mais  citados  pelos  provadores  no  teste  CATA  foram:  aparência             

brilhosa,  encorpado,  presença  de  partículas,  aroma  frutado,  sabor  apimentado,  sabor  agridoce,             

sabor  de  condimentos  e  sabor  de  cajá.  Esses  termos  apresentaram  maiores  valores  médios  e,                

dessa   forma,   podem   ser   considerados   os   que   mais   descreveram   as   formulações   de   MFT.     

Ares  e  Jaeger  (2013)  verificaram  que  uma  ordem  aleatória  de  atributos  sensoriais              

em  um  teste  CATA  reduzia  a  frequência  total  de  uso  de  termos  em  comparação  com  quando                  

os  atributos  foram  agrupados  com  semelhantes  termos.  Por  exemplo,  termos  sabor/gosto  e              

termos  de  aparência.  Neste  estudo,  o  teste  CATA  foi  aplicado  com  lista  de  termos  semelhantes                 

agrupados,   possivelmente   influenciou   na   frequência   dos   termos   utilizados.     

Observou-se,  segundo  o  teste  Cochram  Q  (p<0,05),  que  a  cor  amarela  vívida,              

relatada  como  mais  atrativa,  está  mais  presente  em  CjCa  e  CjCaC,  enquanto  CjCaM               

apresentou  cor  mais  alaranjada  devido  a  utilização  da  polpa  de  manga  em  sua  formulação;  o                 

sabor  de  cajá  foi  dado  como  mais  frequente  em  CjCaM  e  CjCaC  apesar  de  CjCa  ter  maior                   

concentração  de  cajá-umbu;  e  o  gosto  doce  foi  menos  frequente  em  CjCa,  visto  que  a  maior                  

concentração  da  polpa  de  cajá-umbu  evidencia  a  acidez.  Para  o  restante  dos  atributos  não                

houve  diferença  significativa  (p<0,05),  isso  pode  ser  explicado  devido  à  natureza  das              

amostras  serem  muito  parecidas,  os  provadores  possivelmente  não  fizeram  distinção  entre  as              

formulações.   

Segundo  Varela  e  Ares  (2012),  a  natureza  das  respostas  fornecidas  pelos             

participantes  da  pesquisa  no  teste  CATA,  quando  os  produtos  são  muito  semelhantes,  tendem               

a  apresentar  os  mesmos  atributos  selecionados  para  todas  as  amostras  avaliadas.  Mesmo  fato               

observado  pelos  autores  Ares   et  al.  (2014).  Eles  afirmaram  que  os  atributos  que  não                

apresentam  diferença  significativa  em  um  teste  CATA  podem  estar  relacionados  à  pequena              

diferenciação  entre  as  amostras.  Ou  ainda  sugere-se  que  os  participantes  envolvidos  no  teste               

CATA   geralmente   não   são   treinados.   

Ao  observar  a  ACP  que  correlaciona  os  atributos  CATA  com  a  impressão  global,               

temos  correlação  positiva  com  “cor  amarelo  claro”,  “heterogêneo”,  “sabor  cajá”,  “gosto  doce”              

e  “sabor  de  manga”.  Sugerindo  que  esses  termos  contribuíram  para  maior  aceitação  das               

amostras  CjCaM  e  CjCaC,  visto  que  esses  termos  são  predominantes  nessas  formulações  de               

MFT.   
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Dessa  forma,  a  opinião  dos  consumidores  tornou-se  muito  importante  para            

conhecer  as  características  sensoriais  e  não  sensoriais  das  formulações  de  MFT.  Segundo              

Bruzzone   et  al .  (2015),  as  metodologias  aplicadas  para  descobrir  a  percepção  dos              

consumidores  durante  o  desenvolvimento  do  produto  são  diversas,  mas  todas  compartilham             

do  pressuposto  subjacente  comum  que  existe  um  produto  ideal,  que  agrada  a  maioria  dos                

consumidores.   

6.5  Compostos  bioativos  e  atividade  antioxidante  de  formulações  de  molho  de  frutas              

tropicais   

Os  compostos  bioativos  em  alimentos  têm  importantes  efeitos  positivos  sobre            

saúde  humana,  como  redução  do  risco  de  câncer,  antinflamatório  e  atividade  antioxidante              

(SOUZA   et  al .,  2019),  eles  também  são  indicadores  da  qualidade  nutricional  de  molhos,  por                

exemplo.   

Ao  determinar  o  conteúdo  de  polifenóis,  vitamina  C,  flavonoides  amarelos  e  a              

capacidade  antioxidante,  foi  visto  que,  a  5%  de  significância,  as  formulações  não              

apresentaram  diferença  para  PET  e  AA.  Os  resultados  de  polifenóis  do  presente  estudo  (33,85                

mg  ác.  gálico/100g)  foram  próximos  aos  encontrados  em  polpas  com  maior  concentração  nas               

formulações  de  MFT.  Gondim  (2012)  obteve  para  a  polpa  de  cajá-umbu,  40,26  mg  ác.                

gálico/100g  e  Filho  (2018),  detectou  concentração  40  mg  ác.  gálico/100  mL  em  suco  de  cacau                 

com   34%   (m/v)   de   polpa.     

No  entanto,  o  ACP  mostrou  que  CjCa  e  CjCaC  possuem  médias  mais  próximas  e                

maiores  quando  consideradas  as  quatro  variáveis  simultaneamente,  enquanto  CjCaM  foi            

inferior  para  todas  as  determinações.  Sugerindo  que  as  polpas  de  cajá-umbu  e  caju  ofereceram                

maior   conteúdo   de   bioativos   e   capacidade   antioxidante.     

Dutra   et  al  (2017)  e  Soares  (2016)  encontraram  valores  mais  altos  de  atividade               

antioxidante  pelo  método  FRAP  (1271,0  e  1182,2  de  sulfato  ferroso/100g)  em  polpa  de         Mμ       

umbu-cajá  e  polpa  de  cajá,  respectivamente.  Vale  ressaltar  que  as  formulações  possuem  entre               

50  e  60%  de  polpa  de  cajá-umbu  e  passam  por  tratamento  térmico  a  80  ºC,  o  que  pode                    

influenciar  na  decomposição  de  compostos  bioativos  e  consequentemente  a  diminuição  da             

capacidade   antioxidante   (SALES,   WAUGHON,   2013).   

Dentre  as  polpas  de  frutas  utilizadas  nas  formulações,  a  de  caju  possui  maior               

conteúdo  de  vitamina  C,  em  seguida  a  de  cajá-umbu.  Brasil   et  al  (2016)  e  Silva   et  al   (2011)                    

encontraram  valores  de  102,92  mg/100g  e  31,34  mg/100g  para  Vit.C  nessas  polpas,              

respectivamente.  Isso  contribuiu  para  maior  conteúdo  de  vitamina  C  nas  formulações  CjCa  e               
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CjCaC,  valor  médio  de  50,92  mg/100g.  Os  valores  encontrados  pelos  autores  são  próximos  ao                

quantificado  nas  formulações,  visto  que  CjCa  e  CjCaC  possuem  60  e  55%  dessas  polpas,                

respectivamente.  Porém  a  pasteurização  pode  ter  diminuído  o  teor  de  vitamina  C  das               

amostras,   visto   que   se   trata   de   um   composto   termosensível   (YI    et   al .   2017).   

Quanto  aos  FA,  CjCa  obteve  maior  concentração  (31,07  mg/100g),  visto  que  é  a               

formulação  com  maior  quantidade  de  polpa  de  cajá-umbu  (60%).  Silva  (2008)  relata  valores               

variando  de  8,10  mg/100g  e  49,92  mg/100g  em  polpa  de  cajá-umbu  fresca,  o  que  está  de                  

acordo   com   o   valor   encontrado   na   formulação.     

Com  isso,  nota-se  que  apesar  do  processamento  e  tratamento  térmico  a  80  ºC,  o                

produto  não  apresentou  grandes  perdas  quanto  ao  seu  conteúdo  de  bioativos  e  capacidade               

antioxidante  quando  comparados  a  polpas  de  frutas  frescas,  portanto  as  formulações  propostas              

podem   ser   uma   boa   fonte   desses   compostos   adicionado   a   boa   aceitação   sensorial.   

Lampila   et  al .  (2009)  observaram  em  seu  estudo  sobre  as  percepções  dos              

consumidores  de  flavonóides,  que  embora  os  participantes  estivessem  prontos  para  aceitar  o              

conteúdo  aumentado  de  flavonóides  nos  produtos,  esses  não  estavam  dispostos  a  fazer              

compromissos  com  outras  características  dos  alimentos.  Os  produtos  ricos  em  flavonóides             

também  precisam  ser  aceitáveis    para  os  consumidores  em  termos  de  outros  atributos  que  são                

conhecidos  por  serem  significativos  na  seleção  de  alimentos,  a  saber,  sabor,  preço,              

conveniência   e   outros   fatores   de   qualidade.     

6.6   Rotulagem   nutricional   de   formulações   de   molho   de   frutas   tropicais   

A  rotulagem  diz  respeito  a  toda  e  qualquer  informação  relativa  a  um  determinado               

produto  que  esteja  transcrita  em  sua  embalagem,  visando  garantir  meios  para  educar  o               

consumidor  quanto  à  adequação  do  produto  à  saúde,  de  modo,  a  incentivar  as  escolhas  por                 

alimentos  saudáveis  (LOBANCO,  2007).  A  rotulagem  nutricional  orienta  a  formação  do             

comportamento   alimentar,   e   permite   a   introdução   e   a   adaptação   de   alternativas   alimentares.   

No  rótulo  constam,  dentre  outros  itens,  a  lista  de  ingredientes  por  ordem  crescente               

de  concentração  e  respectiva  informação  nutricional.  A  descrição  desta  informação  deve  ser              

apresentada  por  porção  (g  ou  mL),  e  medidas  caseiras  do  produto,  sendo  obrigatórios  os                

valores  de:  energia,  carboidrato,  proteínas,  gorduras  totais,  gorduras  saturadas,  gorduras  trans,             

fibra  alimentar  e  sódio.  Estes  valores  deverão  ser  seguidos  do  percentual  de  Valores  Diários                

de  Referência  (%VDR),  indicando  o  quanto  estes  valores  correspondem  ao  valor  total  de               

energia   e   nutrientes   de   uma   dieta   de   2000   calorias   (BRASIL,   2003).   
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A  mensuração  desses  nutrientes  deve  ser  uma  preocupação  elementar,  pois  são             

elementos  intrinsecamente  ligados  a  uma  alimentação  saudável.  Por  exemplo:  as  fibras             

alimentares  promovem  o  bom  andamento  do  sistema  digestivo,  o  sódio  é  o  regulador  principal                

da  pressão  osmótica  do  sangue,  plasma  e  fluidos  intracelular  (seu  excesso  pode  provocar  a                

hipertensão  arterial),  a  gordura  trans  (ácidos  carboxílicos  de  cadeia  longa  com  ligação              

insaturada  de  isomeria  trans)  juntamente  com  as  gorduras  saturadas  estão  envolvidas  no              

acarretamento  de  problemas  cardiovasculares,  os  carboidratos  são  essenciais  para  o            

fornecimento  de  energia  para  as  células  humanas  (COSTA;  BRESSAN;  SABARENSE,  2006;             

NEVES;   GUIMARÃES;   MERÇON,   2009;   ANVISA,   2008).     

Dentre  os  valores  obrigatórios,  as  formulações  de  MFT  não  apresentaram  grandes             

diferenças  em  suas  tabelas  nutricionais  devido  serem  de  natureza  semelhante.  Para  40  g  de                

produto  (duas  colheres  de  sopa),  foram  encontrados  valores  entre  26  e  27  kcal  de  valor                 

energético,  entre  6,5  e  6,7  g  de  carboidratos,  44  mg  de  sódio,  o  que  corresponde  a  1%,  2%  e                     

2%,  respectivamente,  do  %VD  recomendado.  Para  proteínas,  gorduras  totais,  gorduras            

saturadas,   gorduras   trans   e   fibra   alimentar   não   foram   evidenciados   valores   para   essa   porção.     

A  RDC  nº276,  de  22  de  setembro  de  2005,  da  ANVISA,  que  estabelece  os                

padrões  de  identidade  e  as  características  mínimas  de  qualidade  para  molhos,  não  determina               

os  atributos  físico-químicos  nem  os  valores  aceitáveis  destes.  Sendo  assim,  não  há  parâmetros               

estabelecidos   por   legislação   para   comparação   dos   molhos   analisados.     

Em  comparação  a  molhos  industrializados,  a  porção  de  40  g  do  produto              

desenvolvido  no  presente  estudo  possui  baixo  valor  energético  (26-27  kcal)  e  baixo  conteúdo               

de  sódio  (44  mg).  Mendes   et  al  (2019)  encontraram,  para  porção  de  15  g,  valores  de  48  mg  e                     

176  mg  de  sódio  em  molhos  industrializados  de  mel  mostarda  e  de  vinagrete  ,                

respectivamente;  e  para  porção  de  60  g  de  molho  de  tomate,  193  mg  de  sódio,  o  que                   

corresponde  entre  3,65  e  14,87%  de  %VD.  Mota   et  al.  (2018),  ao  analisarem  a  rotulagem                 

nutricional  de  maionese,  ketchup  e  tempero  líquido  mostarda,  obtiveram  valores  entre  7,3  a               

27,3   kcal   de   valor   energético   e   entre   91,3   a   127,0   mg   de   sódio   para   12   g   de   produto.   

Conforme  os  valores  acima  apresentados,  constata-se  que  todas  as  formulações  de             

MFT  mostraram  um  %VD  relativamente  baixos  para  a  porção  padronizada  nos  rótulos.              

Contudo  vale  ressaltar  que  essas  porções  não  refletem  necessariamente  a  quantidade  do              

alimento  habitualmente  consumido.  O  aumento  da  porção  contida  nos  rótulos  tem  como              

consequência  o  aumento  dos  %VD  recomendados.  Daí  a  importância  da  observação  dos              

rótulos  pelo  consumidor.  Segundo  Silva   et  al   (2015),  a  OMS  (Organização  Mundial  de  Saúde)                

orienta   para   um   indivíduo   saudável   até   2.000   mg   de   sódio   ou   5g   de   sal   por   dia.   
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Referindo-se  ao  nutriente  gordura  trans,  as  formulações  não  apresentaram  valores            

evidentes  em  porção  de  40  g.  O  que  é  um  ponto  positivo,  visto  que  a  sua  incidência  em                    

alimentos  merece  uma  preocupação  elevadíssima,  uma  vez  que  está  presente  em  uma              

variedade  de  alimentos  industrializados  bastante  consumíveis.Por  isso,  de  acordo  com  a             

ANVISA  (2008),  seu  consumo  não  deve  exceder  2  g/dia,  o  que,  conforme  Uauy   et  al .  (2009)                  

corresponde   a   1%   do   consumo   energético   diário.     

Apesar  dos  valores  de  cálcio  e  potássio  serem  facultativos  segundo  a  RDC  nº  360                

(2003),  foram  evidenciados  valores  entre  7,5  a  8,6  mg  de  cálcio,  correspondendo  a  1%  do                 

%VDR,   e   38   mg   de   potássio,   com   %VDR   não   estabelecido.   

Rozin   et  al .  (2004)  citam  que  atualmente  existe  uma  nova  tendência  no  consumo               

alimentar,  com  uma  procura  crescente  de  alimentos  devido  às  suas  propriedades  nutricionais  e               

funcionais.  É  interessante  observar  que  a  relevância  pessoal  dos  benefícios  prometidos  é  um               

promotor  significativo  da  intenção  de  compra  ( VERBEKE,  2005 ),  bem  como  da  maior              

observação  da  rotulagem  nutricional  dos  alimentos.  Com  isso,  observa-se  que  as  formulações              

desenvolvidas   enquadram-se   neste   contexto.     
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7   CONCLUSÃO   

O  presente  estudo  permitiu  obter  conhecimento  sobre  o  perfil  socioeconômico  e             

de  preferências  de  consumidores  de  molhos  na  cidade  de  Fortaleza  e  RMF,  CE.  Foi  observado                 

que  73%  das  pessoas  entrevistadas  possuem  interesse  no  consumo  de  molhos  à  base  de  frutas,                 

e  que  a  sua  pouca  disponibilidade  no  mercado  dificulta  o  maior  consumo.  A  maioria  dessas                 

pessoas  são  mulheres,  de  faixa  etária  entre  18  e  35  anos  e  que  possuem  graduação  como  nível                   

de  escolaridade.  Além  disso,  as  mulheres  também  são  as  mais  interessadas  nas  rotulagens  de                

alimentos   e   bebidas.   Dessa   forma,   podem   ser   o   público   alvo   para   estratégias   de   marketing.   

Assim,  a  partir  do  interesse  dos  consumidores,  foi  possível  desenvolver            

formulações  de  molho  de  frutas  tropicais  à  base  de  cajá-umbu.  Essas  amostras  apresentaram               

coloração  amarela  forte  e  valores  médios  de  15,5  ºBrix,  ratio  de  14,79  e  1,05%  de  ácido                  

cítrico,  além  de  serem  classificadas  como  muito  ácidas  (pH  3,69),  proporcionando  maior              

resistência  ao  crescimento  microbiano.  Porém  apenas  as  formulações  CjCa,  CjCaM  e  CjCaC              

foram   bem   avaliadas   pelos   provadores   dos   grupos   de   foco.   

As  melhores  concentrações  de  goma  xantana  encontradas  foram  0,4%  para            

CjCaM  e  CjCaC  e  0,5%  para  CjCa.  Sendo  possível  obter  um  molho  com  comportamento  de                 

fluido  pseudoplástico  e  com  parâmetros  reológicos  semelhantes  ao  de  produtos  comerciais  já              

aceitos  comercialmente.  Sensorialmente,  todas  as  formulações  apresentaram-se  dentro  da           

zona  de  aceitação.  Os  atributos  avaliados  que  mais  contribuíram  para  melhor  impressão  global               

foram  “cor  amarelo  claro”,  “heterogêneo”,  “sabor  cajá”,  “gosto  doce”  e  “sabor  de  manga”,               

sendo   CjCaM   e   CjCaC   as   formulações   que   atendem   a   essa   preferência.   

As  formulações  propostas  possuem  valores  consideráveis  de  compostos  bioativos           

e  capacidade  antioxidante,  bem  como  baixo  valor  energético  e  conteúdo  de  sódio,  livre  de                

gorduras  e  de  aditivos  e  conservantes  sintéticos,  conforme  rotulagem  nutricional  para  40  g  de                

produto.  Podendo  assim,  este  produto  ser  uma  opção  inovadora  e  tecnológica  para  as               

indústrias   de   alimentos.   
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ANEXO   A   -   FICHA   PARA   TESTE   DE   ACEITAÇÃO   E   CATA   
  

  

Nome:   ___________________________________________________________   Data:   _________________   

Idade   (    )   <18   (    )   18-25   (    )   26-35   (    )   36-50   (    )   >50   

Você   está   recebendo   amostras   de   molho   tropical.   

AMOSTRA:   ____________   

Por  favor,  PROVE  a  amostra  e  indique  o  quanto  você  gostou  ou  desgostou  da  APARÊNCIA,  SABOR  E                   

ACEITAÇÃO   GLOBAL,   utilizando   a   escala   abaixo:   

APARÊNCIA   SABOR   ACEITAÇÃO   GLOBAL   

(    )   gostei   muitíssimo   

(    )   gostei   muito   

(    )   gostei   

(    )   gostei   pouco   

(    )   não   gostei   nem   desgostei   

(    )   desgostei   pouco   

(    )   desgostei   

(    )   desgostei   muito   

(    )   desgostei   muitíssimo   

Comentário:   

_________________________________ 

_________________________________   

(    )   gostei   muitíssimo   

(    )   gostei   muito   

(    )   gostei   

(    )   gostei   pouco   

(    )   não   gostei   nem   desgostei   

(    )   desgostei   pouco   

(    )   desgostei   

(    )   desgostei   muito   

(    )   desgostei   muitíssimo   

Comentário:   

___________________________ 

___________________________   

(    )   gostei   muitíssimo   

(    )   gostei   muito   

(    )   gostei   

(    )   gostei   pouco   

(    )   não   gostei   nem   desgostei   

(    )   desgostei   pouco   

(    )   desgostei   

(    )   desgostei   muito   

(    )   desgostei   muitíssimo   

Comentário:   

____________________________ 

____________________________   

Abaixo   estão   listados   vários   termos.   Marque   TODOS   os   termos   que   CARACTERIZAM   a   amostra.     

APARÊNCIA   AROMA   SABOR   

(    )   Cor   amarela   vivida     

(    )   Cor   amarela   claro   

(    )   Cor   alaranjada     

(    )   Aparência   brilhosa   

(    )   Aparência   opaca   

(    )   Homogêneo     

(    )   Heterogêneo     

(    )   Encorpado     

(    )   Diluído     

(    )   Presença   de   partículas     
(    )   Outros:   
_________________________________ 

_________________________________   

(    )   Aroma   frutado   

(    )   Aroma   cítrico   

(    )   Aroma   de   manga   

(    )   Aroma   de   cajá  

(    )   Aroma   de   caju   

(    )   Aroma   de   maracujá   

(    )   Aroma   não   identificado     

(    )   Outros:   

___________________________ 

___________________________   

(    )   Gosto   doce   

(    )   Gosto   ácido   

(    )   Gosto   amargo     

(    )   Sabor   diluído     

(    )   Sabor   frutado   

(    )   Sabor   apimentado     

(    )   Sabor   agridoce     

(    )   Sabor   salgado     

(    )   Sabor   de   

condimentos/especiarias   

(    )   Sabor   de   manga   

(    )   Sabor   de   cajá   

(    )   Sabor   de   caju   
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  (    )   Sabor   de   maracujá   

(    )   Sabor   de   mostarda   

(    )   Sabor   não   identificado     

(    )   Outros:     

____________________________ 

____________________________   
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