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RESUMO 

 
Caracterização da fruta do Jacaratia spinosa e processamento do doce de 

jaracatiá em calda com avaliação da estabilidade  

O presente trabalho teve como objetivo caracterizar a fruta in natura do Jacaratia 

spinosa (AUBL) A.DC a partir das amostras de 3 lotes analisados em triplicata, quanto 

aos parâmetros físicos: peso, medida, densidade, textura, cor da casca, cor da polpa, 

atividade de água; químicos: pH, teor de sólidos solúveis (TSS), acidez titulável (AT), 

carotenóides, ácido ascórbico, açucares totais e  redutores, fibras solúveis e insolúveis, 

minerais; composição centesimal; valor calórico total (VCT). O segundo objetivo foi  

desenvolver o doce de jaracatiá em calda da fruta “in natura” e  fruta congelada, 

verificando-se sua estabilidade no período de 90 dias. Também foi objetivo oportunizar 

espaço para comercialização da fruta e doce como produtos ecogastronômicos 

definidos pela Slow Food, e que, a fruta através da tradição de seu doce na forma de 

compota possa promover sustentabilidade para as comunidades e o ecossistema em 

que está inserida. O jaracatiá é uma árvore do bioma Mata Atlântica em risco de 

extinção em muitos estados brasileiros e pouco se conhece da fruta. As amostras foram 

coletadas nos municípios de Brotas, São Pedro e Santa Maria da Serra, no Estado de 

São Paulo- Brasil. Para avaliação da estabilidade do doce realizaram-se análises de 

pH, acidez titulável (AT), teor de sólidos solúveis (TSS), atividade de água (aw) e cor; 

microbiológicas (bolores e leveduras); e sensoriais (aparência, odor, sabor, textura, 

intenção de compra). Entre as regiões de coleta, a amostra de Brotas se caracteriza 

pela textura e comprimento, a amostra de São Pedro, pela cor (hue) e a amostra de 

Santa Maria da Serra pela luminosidade da casca, ácido ascórbico, atividade de água e 

teor de sólidos solúveis. O jaracatiá possui baixo valor calórico (VCT) e os “altos teores” 

de fibras se destacam, sendo muito superiores aos do mamão. O jaracatiá pode ser 

considerado fonte de fibras; salientam-se ainda os teores de cálcio, magnésio e 

potássio. Para o doce, a análise sensorial mostrou a preferência do produto para as 

amostras de Brotas e São Pedro, por terem sido processadas com frutas em maior grau 

de maturação. Houve 100% de aceitabilidade para os dois tratamentos. 

Palavras-chave: Sustentabilidade; Biodiversidade; Ecogastronomia; Processamento 

térmico; Compota; Análise sensorial 
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ABSTRACT 

 
Caracterization of the Jacaratia spinosa fruit and processing of the jaracatiá 

compote with stability avaluation 

The objective of the present work has to characterize the fruit in natura of the 

Jaracatia spinosa (AUBL) A. DC , from 3 samples of 3 lots analyzed in triplicate, 

regarding its physical parameters: weight, length, width, density, texture, color of the fruit 

peel, color of the pulp, water activity; chemical: pH, total soluble solids, titratable acidity, 

carotenoids, ascorbic acid, total sugars and reductive sugars, soluble and insoluble 

fibers, minerals; proximate composition: moisture, ash, proteins, lipids, available total 

carbohydrate and total caloric value. The second objective has developed from two 

variables: fruit in natura and frozen fruit, verifying its stability in a period of 90 days. The 

goal was also to widen the space for the commercialization of the fruit and its compote 

as ecogastronomic products, as defined by Slow Food, and that the fruit, through the 

tradition of its compote, promote sustentability for the communities and the ecosystem in 

which it is inserted. The Jaracatia spinosa (AUBL) A.DC is a tree of the Mata Atlântica 

biome in risk of extinction in several Brazilian states and little is known about the fruit. 

The samples were collected in the cities of Brotas, São Pedro and Santa Maria da 

Serra, in the São Paulo State from Brasil. For the avaluation of the stability of the 

compote were realized chemical analysis of pH, titratable acitity total soluble solids, 

water activity and color; microbiological (mold and yeast); and sensory (apearance, 

odour, taste, texture, intention of buying). Among the regions, the Brotas sample 

caracterizes for the parameters of texture and length, the São Pedro sample, for the hue 

and the Santa Maria da Serra, for the peel luminosity, ascorbic acid, water activity and 

soluble solids It contains a low total caloric value and high concentration of fibers, very 

superior to those of the papaya, characterizing the jaracatiá as a fiber source; we also 

notice the calcium and magnesium concentration and potassium. For the compote, the 

sensory analysis showed the preference of the product Brotas and São Pedro samples, 

because they were processed with fruits in higher degree of ripeness. There was 100% 

acceptability for both treatments.  

Keywords: Sustentability; Biodiversity; Ecogastronomy; Termic processing; Sweet; 

Sensory analysis 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O Brasil é um país pródigo em biodiversidade frutífera. A riqueza em variedades 

de frutas permite inúmeras explorações nesta área, redescobrindo espécies nativas e 

repaginando formas de utilização. 

Algumas frutas são verdadeiras iguarias gastronômicas por suas características 

exóticas, fornecendo produtos de sabor único, muito apreciadas pelos “gourmets” e que 

poderiam ser requisitadas pela alta gastronomia como componente a ser combinado 

com outros alimentos, ou como objeto único de apreciação. O jaracatiá é uma delas. 

Além de seus predicados quanto ao sabor, a fruta e o doce na forma de compota 

do jaracatiá representam para a comunidade de São Pedro- Estado de São Paulo-

Brasil, uma parte da história e cultura dessa comunidade, sua identidade alimentar. 

  A fruta e a compota de jaracatiá, tradicionais da cidade de São Pedro, 

apresentavam-se em risco de extinção há 15 anos e com o envelhecimento das 

doceiras antigas da cidade que dominavam a técnica, o doce parou de ser 

confeccionado.  As árvores nativas devido à expansão urbana se tornaram esparsas no 

entorno da cidade, correndo o risco de desaparecer. 

Na década de 90, Eduardo Modesto, atual Prefeito da cidade de São Pedro-SP, 

observando não haver mais doceiras tradicionais para confeccionar a compota na 

cidade, resolveu iniciar o processo de recuperação do jaracatiá, percorrendo as matas e 

colhendo o fruto, plantando  mudas de árvores e divulgando o doce na mídia.  

A árvore, Jacaratia spinosa (Aubl) A. DC, produz frutas depois de cinco anos de 

seu plantio, a colheita é realizada uma vez por ano, entre janeiro e março, no caso da 

região de São Pedro. Devido à alta perecibilidade, há necessidade de processamento  

imediato pós- colheita.  

No bioma Mata Atlântica, diversas comunidades tradicionais inclusive indígenas 

de várias etnias, que possuem o jaracatiá como parte de seu “habitat” podem se 

beneficiar do processamento da fruta, agregando valor a um alimento tão pouco 

explorado e auxiliando na preservação da espécie nativa na floresta.  

A agroindústria de pequeno porte ou agroindústria artesanal representa para 

comunidades, grupos ou cooperativas uma forma de extensão da renda das famílias, 

uma forma de utilizar os recursos disponíveis a sua volta, atuando em um conceito de 
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agricultura multifuncional onde seus atores possuem diversas funções, inclusive a de 

processar os alimentos produzidos ou que podem ser extraídos da natureza com 

sustentabilidade. 

Estabelecer um fluxograma para o processamento do doce de jaracatiá colabora 

com a preservação da tradição de um produto excepcional para a gastronomia utilizar 

com tecnologias culinárias diversas aliadas à criatividade e arte dos “chefs” de cozinha. 

Possibilitar abertura de um mercado que favoreça a cidade de São Pedro, os 

municípios vizinhos e outras regiões de mesmo ecossistema, pode revigorar o plantio 

da árvore no seu habitat natural.  

No presente trabalho objetiva-se caracterizar a fruta “in natura” do Jacaratia 

spinosa, e desenvolver o doce de jaracatiá em calda a partir de duas variáveis: fruta in 

natura e fruta congelada, a ser produzida na Planta de Processamento de Alimentos do 

Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição da ESALQ/USP, verificando sua 

estabilidade através de parâmetros microbiológicos, físicos, químicos e sensoriais, pelo 

período de 1, 30, 60 e 90 dias. 

Ainda, oportunizar um maior espaço de comercialização da fruta para que o 

jaracatiá e seu doce sejam elevados em importância como produtos ecogastronômicos, 

conceito solidificado pelo movimento Slow Food, e que a partir de sua caracterização 

surjam novas possibilidades de utilização e aproveitamento mais abrangente da fruta, 

mantendo sua árvore e seu sabor preservado para as próximas gerações; é a finalidade 

principal deste trabalho. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 
2.1 Revisão de literatura 

 

2.1.1 O jaracatiá na história 

 
Sabe-se com certeza que foi Gabriel Soares de Souza, lusitano dono de 

engenho, durante sua permanência de 17 anos no Brasil, escreveu a obra, Tratado 

Descritivo do Brasil, na qual, e pela primeira vez cita o jaracatiá no capitulo LI, da 

página 190:  

 

“Em que se diz de mamões e jaracatiás... Nesta terra da Bahia se cria outra 

fruta natural dela, que em tudo se parece com estes mamões de cima, senão 

que são mais pequenos, à qual os índios chamam jaracatiá, mas tem árvore 

delgada, de cuja madeira se não usa. Esta árvore dá a flor branca, o fruto é 

amarelo por fora ... desta maneira tem esta fruta a casca, que se lhe apara 

quando se come, tem bom cheiro e o sabor toca de azedo, e tem umas 

sementes pretas que se lançam fora.” (SOUZA,1587) 

 

Verificando a história e referências ao fruto, observa-se que na “História da 

Alimentação do Brasil”, de Câmara Cascudo, Piso analisa o Pinoguaçu, macho e 

fêmea, e o Iaracatiá (Jaracatiá, Carica dodecaphylla Vell), de nome popular mamão 

brabo ou mamão do mato: “- ambos os pinoguaçus são chamados pelos lusitanos 

mamoeira, vulgarmente papay, cujo fruto denominam mamaon, pois fica pendente da 

árvore, à semelhança de uma teta” (CASCUDO, 2004)  

Visconde de Taunay, em seu livro “Memórias” (1843-1899), narra seu encontro 

com o senhor Manuel Coelho próximo à vila de Sant‟Ana do Paranaíba:  

 

O mal principal de Coelho, pois, de todos quantos sofrera, por largos anos, se 

constituíra o coroamento, era esse de empalamado. (...) „Um curandeiro‟, disse-

me, „que passou por aqui e que por sinal me comeu bom cobre, aconselhou-me 

remédio certo, mas violento – leite de jaracatiá tirado pela manhã e bebido perto 

da árvore‟. 

Ora, o tal leite daquela espécie de mamoeiro da floresta (Carica dodecaphylla) 

é sobremaneira cáustico e urente, tanto que para se comerem os frutos, não de 
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todo desagradáveis torna-se indispensável mergulhá-los n‟água, a fim de 

abrandar a ação violenta daquele látex. Dissuadi-o, pois, de semelhante 

medicamento. 

- Não faça tal – observei-lhe –, o Senhor ficaria todo queimado por dentro. 

Chegado porém ao Rio de Janeiro, verifiquei que tinha dado ao desgraçado 

empalamado péssimo conselho, porquanto o leite de jaracatiá, meio terapêutico 

empregado no sertão, e ali tido por infalível, constituiu-se o específico aceito 

pela ciência. 

Parece que extermina de todo os ancilóstomos duodenais que caracterizam 

esta enfermidade. Quem, muitos anos depois, me explicou tudo isto, 

miudamente, foi o Dr. Teixeira da Rocha (Barão de Maceió), meu colega na 

Câmara dos Deputados na legislatura de 1872 a 1875 (TAUNAY, 2004). 

 

A Jacaratia Corumbensis,Kuntze, no Estado do Mato Grosso, é procurada pelos 

animais e pelo homem na época da estiagem, pelas reservas de água em suas raízes, 

(DONÁDIO, 2004). É um arbusto que ocorre na região semiárida do Nordeste. Seu fruto 

é consumido pelos animais silvestres e o xilopódio ou túbera é utilizado para a 

alimentação dos animais na seca e, também, na fabricação de doce artesanal pelos 

agricultores. A árvore do mamãozinho-de-veado, como é chamado, pode atingir até 4 

metros de altura, com floração e frutificação abundantes nos meses de agosto a 

dezembro, chegando a produzir xilopódios de até 70 kg (LIMA, 1984). Na época de 

estiagem, os agricultores retiram a túbera para fabricação de doces ou para 

alimentação dos animais. Os agricultores da região semiárida do Estado da Bahia não 

colhem todas as plantas que encontravam em suas propriedades, apenas aquelas com 

altura aproximada acima de 2 m, o que indica a existência de um xilopódio de tamanho 

grande. Foi observado também que, em nenhuma das comunidades, há plantio deste 

cultivar, o que pode levá-la à extinção (CAVALCANTI; REZENDE, 2006) 

Em algumas regiões do Brasil, o caule do jaracatiá é empregado na confecção 

de doces (LORENZI, 2002). Do miolo esponjoso do caule, acrescentado de coco se 

prepara um doce (MEDINA,1980) e na região de Piracicaba com a fruta, retirado o 

látex, com a polpa do fruto adocicado e seco ao sol se prepara a “tâmara de jaracatiá” 

(DONÁDIO, 2004). 
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Um dos motivos de se pretender estimular a utilização das frutas de jaracatiá na 

forma de compota ou em suas mais variadas confecções é a constatação de que, em 

muitos estados brasileiros, a árvore é usada para produzir doce a partir do miolo ralado 

do caule da planta. No Rio Grande do Sul, famílias do município de Jaboticaba utilizam 

apenas os caules ramificados para a planta rebrotar e garantir a continuação da 

fabricação de doces, mas este hábito não é o usual no restante do país.  

As doceiras de Jaboticaba utilizam o endoderma ou floema ralado, lavado duas 

ou três vezes em água corrente; o material é mantido em água e a seguir é prensado 

para a retirada do excesso de água; adiciona-se leite e açúcar, o que faz com que, no 

final, a mistura tenha a aparência de uma rapadura preparada com leite e jaracatiá, 

conferindo sabor semelhante ao coco ralado (OLIVEIRA; DALBIANCO; VELA, 2009). 

 

2.1.2 Relação com a cidade de São Pedro 

 

A cidade de São Pedro nasceu entre as matas exuberantes da Serra do Itaqueri 

e o vale do rio Piracicaba, onde habitavam os índios Paiaguás (CHIARINI,1981). 

Em 1856, Joaquim Teixeira de Barros mandou construir a primeira capela 

próxima ao Pouso dos Tropeiros que se chamava “Capela do Picadão” que em 1860,  

foi elevada à povoação passando a ser “Capela de São Pedro”; em 1864, passou à 

“Freguesia no Município da Constituição” (hoje Piracicaba); em 1879, foi elevada à “Vila 

de São Pedro de Piracicaba” e, em 22/02/1881, foi elevada a município, desmembrado 

do município de Piracicaba, sendo instalada em 11 de fevereiro de 1883 sua primeira 

Câmara Municipal (CHIARINI,1981). 

Entre 1890 e 1895, chegaram a São Pedro dezenas de famílias italianas que 

vieram dedicar-se a trabalhos agrícolas sob o contrato de parceria em fazendas de café 

e mesmo na formação de cafezais, visando substituir o trabalho escravo (CHIARINI, 

1981). 

A Serra do Itaquerí possui grandes faixas de terra fértil, local privilegiado com 

clima adequado para a fruta típica de São Pedro, o jaracatiá. Diz-se que os índios que 

ali viviam usavam esta fruta em tratamentos medicinais, depois passaram seus 

conhecimentos para os primeiros exploradores da terra, os bandeirantes. A fruta 
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amadurece no mês de fevereiro, mês que também é comemorado o aniversário do 

Município, então ao comer um doce de jaracatiá no mês de fevereiro, o cidadão passa a 

ser considerado filho da terra de São Pedro (SANTILI, 2001). 

O jaracatiá é rico em Ferro e muito utilizado na cura de anemia. No início do 

século, com a imigração italiana, a fruta do jaracatiá era usada no preparo do doce, 

sendo esta tradição mantida entre as famílias até os dias de hoje, conforme citado em 

Uma fruta... (2005). 

A afinidade culinária dos italianos, que emigraram e se instalaram em São Pedro 

no final do século XIX, transformou o jaracatiá em um delicioso doce caseiro, 

encontrado até os dias de hoje graças às famílias descendentes que mantêm esta 

tradição (SANTILI, 2001). A utilização da fruta para o doce não aconteceu em outras 

localidades brasileiras, apenas a medula caulinar ralada é utilizada no preparo, o que 

causou o desaparecimento da árvore em muitos Estados brasileiros, pois o tronco das 

árvores nativas era derrubado para preparar o doce, sem um manejo adequado da 

espécie.  

Não há plantações de jaracatiá. Geralmente as pessoas plantam algumas 

árvores no quintal conforme relatado no artigo Conheça as..., (2003). 

 

2.1.3 A árvore e a fruta 

 

O mamoeiro pertence à classe Dicotyledoneae, subclasse Archichlamydeae, 

ordem Violales, subordem Caricineae, família Caricaceae e gênero Carica. A família 

Caricaceae, segundo Badillo (1971), compreende 4 gêneros: Carica, com 22 espécies 

da América (do México ao Chile e Argentina e para o leste do Brasil); Jacaratiá, com 6 

espécies, sendo 4 do Brasil e 2 do México; Jarilla, com 1 espécie do México e 

Guatemala; e Cylicomorpha, com 2 espécies da África Equatorial (MEDINA, 1980). 

Das 6 espécies que formam o gênero Jacaratia A. DC., quatro são nativas do 

Brasil, a saber: J. digitada Solms, J. corumbensis Kuntze (em Corumbá, Mato Grosso), 

J.heptaphylla A.DC. e J. spinosa A. DC. (= J. dodecaphylla A. DC.). Esta última, 

vulgarmente conhecida por jaracatiá**, mamão-bravo e mamão do mato. ** distorção do 

indígena yara-cati-á, que significa o indíviduo de fruto cheiroso (MEDINA, 1980). 
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Jaracatiá, em língua indígena, significa yaca=cabeça, rati=chifre, a=fruta, ou o que 

solta cheiro (DONÁDIO, 2004). 

A espécie mais comum na região de São Pedro é a J. spinosa [Aubl.(A.DC.)] ( 

Figura 1). O jaracatiá é planta típica de solos férteis e da floresta pluvial; é planta nativa 

em vários Estados brasileiros, em diversas formações florestais, desde o sul da Bahia 

até o Rio Grande do Sul, sendo a bacia do rio Paraná um dos locais de maior 

ocorrência, mas também no Pará e Maranhão, sudeste amazônico e no pantanal 

matogrossense (DONÁDIO, 2004). 

No Sudeste do Brasil, faz parte do “Bioma Mata Atlântica” que possui lei federal 

sobre a utilização e proteção nativa (BRASIL, 2006)De acordo com a Secretaria do 

Meio Ambiente de São Paulo, está na “Lista de Espécies Arbóreas Nativas”. Encontra-

se em 2 tipos de ecossistemas: a floresta ombrófila densa e a floresta estacional 

semidecidual (SÃO PAULO, 2003).  

Floresta estacional semidecidual tem o conceito ecológico deste tipo de 

vegetação condicionado pela dupla estacionalidade climática: uma tropical, com época 

de intensas chuvas de verão seguidas por estiagens acentuadas; e outra subtropical, 

sem período seco mas, com seca fisiológica provocada pelo frio de inverno com 

temperaturas médias inferiores a 15°C (AMBIENTEBRASIL, 2009). 

Floresta ombrófila densa possui como característica ecológica principal os 

ambientes ombrófilos que marcam muito bem a "região florística florestal". Assim, a 

característica ombrotérmica da floresta ombrófila densa está presa a fatores climáticos 

tropicais de elevadas temperaturas (médias de 25º) e de alta precipitação, bem 

distribuídas durante o ano (de 0 a 60 dias secos), o que determina uma situação 

bioecológica praticamente sem período biologicamente seco (AMBIENTEBRASIL, 

2009). 

A espécie recebe diversos outros nomes comuns, como mamão-de-veado, 

mamão do mato, mamãozinho, chamburu, barrigudo, mamão bravo e mamoeiro de 

espinho (DONÁDIO, 2004). 

A planta é uma árvore lactescente, dióica, ou seja, planta com flor masculina e 

feminina, de tronco reto, cônico alongado, aculeado, com altura variável de 8 a 20 m e 

com diâmetro de tronco entre 60 e 90 cm (Figura 1). A madeira do tronco é mole, leve e 

http://ambientes.ambientebrasil.com.br/natural/regioes_fitoecologicas/regioes_fitoecologicas_-_floresta_estacional_semidecidual.html
http://ambientes.ambientebrasil.com.br/natural/regioes_fitoecologicas/regioes_fitoecologicas_-_floresta_ombrofila_densa.html
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de baixa durabilidade, e por isso não é utilizada como madeira, mas sim, para assar ou 

confeccionar um doce típico a partir de seu lenho ou medula, esponjosa e 

esbranquiçada, fato que provocou a eliminação de muitas plantas; prática hoje pouco 

usual por ser desconhecida das pessoas e também pela própria escassez da árvore 

(DONÁDIO, 2004). 
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Figura 1 - Árvore de Jaracatiá. Jacaratia spinosa (Aubl) A. DC.  

 
 
 



32 
 

A folha é composta, alterna, com 8 a 12 folíolos glabros e de forma 

palmatilobada, digitada, longo-peciolada e de tamanho grande de 20 cm comprimento 

(DONÁDIO, 2004). 

As flores são unissexuadas, com planta com flor masculina ou feminina de 

características diferentes. As pétalas são verde-claras e opostas às sépalas. A flor 

masculina tem cálice pequeno e a feminina, pétalas livres e oblongas. As pétalas são 

verdes claras e opostas às sépalas. O florescimento ocorre de setembro a outubro 

(DONÁDIO, 2004). 

O fruto é uma baga alongada, oval ou obovada, com 10 cm de comprimento e 3 

a 5 cm de largura e de cor amarelo forte a alaranjado quando maduro, com sulcos 

longitudinais pouco acentuados, suco leitoso e muitas sementes (DONÁDIO,2004). O 

Jacaratia dodecaphylla A.DC. (Carica dodecaphylla Vell., Papaya dodecaphylla Baill) 

tem o fruto saboroso, muito apreciados pelas aves, macacos e suínos (Figura 2).  Os 

frutos crus são cáusticos e causam inchação nos lábios, mas depois de assados 

ligeiramente sobre brasas tornam-se inofensivos e de sabor muito agradável 

(CORREIA, 1984). O látex é considerado um anti-helmíntico e segundo relata Hoehne 

(1946), o abuso de sua ingestão pode provocar febres. 

As sementes são pequenas e cada quilo pode apresentar até 29.000 unidades. A 

viabilidade dessas sementes, se armazenadas, é muito baixa; no entanto, torna-se alta 

se elas forem plantadas logo após serem retiradas do fruto, germinando entre 10 a 20 

dias. As sementes perfazem 30% do peso do fruto. Para formar uma muda, são 

necessários apenas 6 meses, e o seu desenvolvimento no campo também é rápido 

(DONÁDIO, 2004). 
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                            Fruta madura                                             Látex da fruta madura 

                             

                    Sementes de jaracatiá                                 Corte para preparo da compota 

                             

                                         Compota de jaracatiá de fruta “in natura”                  

 

Figura 2 - Jaracatiá fruta e Compota de Jaracatiá.  
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Em São Pedro, o jaracatiá floresce a partir de meados de setembro, 

prolongando-se até outubro. Os frutos amadurecem de janeiro a março (Conheça..., 

2003; LORENZI, 1992). Quando atinge o estádio de planta adulta, apresenta o tronco 

em cone que vai afinando no alto com ramos espinhentos e bem distanciados, de copa 

pouco densa e folhas vistosas de cor verde exuberante, com formato e organização 

bastante peculiares, todas voltadas para cima (LORENZI, 1992). 

Esta espécie pode ser classificada como sendo pioneira antrópica, ou seja, está 

associada a extremos períodos de exposição à luz e possui crescimento rápido. Ocorre 

sempre em baixa densidade, contudo, deve ser presença obrigatória em qualquer 

reflorestamento heterogêneo destinado à recomposição da vegetação de áreas 

degradadas de preservação permanente porque como planta pioneira, é adaptada à 

luminosidade direta e de rápido crescimento (MORAES et al, 2006; LORENZI, 2002). 

Atualmente, no Nordeste, a espécie corre o risco de desaparecer, sendo 

encontrada apenas nas fazendas tradicionais, onde plantas e árvores nativas foram 

preservadas ou mantidas em viveiros, fato que pode provocar a extinção destas 

espécies nos seus ambientes naturais; além disso, estas plantas ainda não são 

exploradas comercialmente no Brasil, o que ocasiona sua migração para outros países, 

onde têm boa aceitação (ÉDER-SILVA, 2007). 

O jaracatiá está incluído na “Lista Vermelha” de plantas ameaçadas de extinção 

no estado do Paraná (PARANÁ, 1995) e também no estado do Rio Grande do Sul (RIO 

GRANDE DO SUL, 2002). No final do século XIX, as florestas nativas do Estado do 

Paraná originalmente cobriam mais de 80% do seu território, mas durante o século 

passado, foram reduzidas progressivamente (RODERJAN et al, 2002). 

 No Estado de São Paulo, as matas mesófilas semidecíduas ocupavam 

primariamente um quinto de sua área total, situando-se quase sempre sobre solos 

férteis. Hoje, devido à crescente pressão sobre esse tipo de vegetação, decorrente da 

incorporação de novas áreas para a agricultura e do vertiginoso crescimento 

demográfico, essas matas tornaram-se restritas a pequenas manchas isoladas que 

ainda correm risco de desaparecer. Esse desaparecimento seria extremamente grave, 

levando-se em consideração serem desconhecidos alguns aspectos importantes desse 

tipo de vegetação, tais como as estratégias de regeneração espontânea, produção e 
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mortalidade das sementes e plântulas, as taxas de crescimento e a fenologia das 

espécies primárias e secundárias, quesitos esses básicos para posteriores 

reflorestamentos, visando à reconstituição, na medida do possível, da paisagem 

primitiva (PAOLI, 1986). 

A folha fitogeográfica de Piracicaba tem uma área de 27599,49 ha, que inclui os 

municípios de São Pedro e Águas de São Pedro. (RODRIGUES, 1999). No Estado de 

São Paulo em levantamento de 2008 a 2010, da área total do bioma Mata Atlântica de 

68% apenas 14,98% são de remanescentes florestais totais. No município de 

Piracicaba-SP, apenas 1% dos remanescentes florestais da Mata Atlântica original 

ainda existe (SOS MATA ATLÂNTICA, 2010). 

A Serra do Itaqueri, na cabeceira do rio Passa Cinco, no município de Itirapina, 

assim como as serras de Santana, São Pedro e Morro Grande, fazem parte da 

província de cuestas basálticas que se caracteriza por um relevo altamente escarpado 

e que apresenta nessa escarpa uma floresta estacional semidecidual; essa 

característica facilita a ocorrência de constantes deslizamentos na escarpa, mesmo na 

faixa florestada, mantendo a mata permanentemente perturbada. Em função da 

constância desse processo de perturbação, que acaba sendo positivo para algumas 

espécies, pois favorece a entrada de luz e consequentemente a fecundação das 

sementes, o Jacaratia spinosa (Aubl.) A.DC mostra-se como uma das espécies 

pioneiras típicas, apresentando-se em maior quantidade (RODRIGUES, 1998). 

 Pouco se conhece das características da fruta do jaracatiá, mas em estudos das 

décadas de 1950-60 no Instituto Zimotécnico da Escola Superior de Agricultura “Luiz de 

Queiroz”- ESALQ, Universidade de São Paulo-USP, foi analisado o seu potencial de 

fermentação alcoólica, estudo publicado em 1950, na revista Brasil Açucareiro pelo 

Prof. Dr. Jayme Rocha de Almeida e Prof. Dr. Otávio Valsechi. O jaracatiá é um fruto 

produzido pela Carica dodecaphylla, Vell., da família Papaiáceas. Apresenta-se com a 

mesma forma do mamão, porém seu tamanho é muito menor, sendo ainda mais 

aromático, lactífero, rico em papaína e jaracatina e de cor amarela ou ouro velho 

(ALMEIDA; VALSECHI, 1950). No caso do mamão, o fruto verde contém papaína, uma 

enzima proteolítica, porém o fruto maduro contém pouca ou quase nenhuma papaína 
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(MEDINA, 1980). Já no jaracatiá maduro, o látex permanece e a fruta se apresenta 

bastante cáustica para a mucosa. 

Os frutos, mesmo maduros, não podem ser consumidos in natura; porém, se 

prestam para a fabricação de compotas, passas e licores depois de curtidos para a 

eliminação do leite. Neste estado, são também comestíveis, apresentando um sabor 

agradável, para alguns mais fino que o do próprio mamão comum (ALMEIDA; 

VALSECHI, 1950). 

Por ser o jaracatiá da família Caricaceae várias características físicas e químicas  

do mamão foram pesquisadas para fornecer parâmetros de comparação uma vez que 

não há estudos sobre a fruta.   

Os ácidos, cítrico e málico, são os principais ácidos orgânicos presentes no 

mamão verde, mas o volume de ácido málico decresce à medida que o fruto 

amadurece. (MEDINA, 1980). São os ácidos, cítrico e málico encontrados em maior 

abundância nas frutas tropicais; no caso do mamão, o ácido orgânico predominante é o 

ácido cítrico, que, no entanto, tem o seu teor reduzido com a maturação (SANTANA; 

MATSUURA; CARDOSO, 2004).  

Foram determinadas as características físico-químicas do mamão da variedade 

comum amarela: pH- 5; sólidos solúveis (°Brix)- 10,4; acidez total titulável (g acido 

cítrico/100g)- 0,128 e ácido ascórbico (mg/100g)- 78,5 (DE MARTIN etal 1977). As 

características físicas equímicas do mamão de variedade Solo apresentam: pH- 5,5; 

sólidos solúveis (°Brix)- 12,0; acidez total titulável (g ácido cítrico/100g)- 0,096; ácido 

ascórbico 9 mg/100g)- 83,3 (SOLER et al, 1985). 

A exótica coloração das frutas tropicais é apelativa, indutora de apetência e 

serve de critério para o consumidor saber se a fruta está madura. O beta-caroteno 

aparece como exemplo de carotenóide responsável pela coloração amarela dos 

mamões, sendo importante do ponto de vista nutricional por ser precursor da vitamina A 

(SANTANA; MATSUURA; CARDOSO, 2004). 
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2.1.4  Ecogastronomia e defesa da biodiversidade 

 

Atualmente, muitos dos consumidores desejam produtos naturais ou alimentos 

processados que guardem as características naturais, referindo-se a eles como 

alimentos verdes (BARUFALDI; OLIVEIRA, 1998) ou, na forma definida pela SLOW 

FOOD INTERNATIONAL, como alimentos ecogastronômicos produzidos com 

sustentabilidade (SLOW FOOD, 2010). 

A Slow Food International tem como missão tornar-se, através de seus 

conhecimentos gastronômicos relacionados com a política, agricultura e o ambiente, 

uma voz ativa na agricultura e na ecologia. O Slow Food conjuga o prazer e a 

alimentação com consciência e responsabilidade. As atividades da associação visam 

defender a biodiversidade na cadeia de distribuição alimentar, difundir a educação do 

gosto e aproximar produtores e consumidores de alimentos excepcionais através de 

eventos e iniciativas (SLOW FOOD, 2005). 

Resgatar o prazer de hábitos alimentares perdidos e conscientizar 

ambientalmente, com produção sustentável, é a proposta do movimento Slow Food, 

que surgiu em 1986, na Itália, para que não se perdessem as tradições culinárias. 

Saborear com prazer os alimentos; valorizar a diversidade de sabores; 

reconhecer a grande variedade de locais de produção e dos métodos tradicionais; 

respeitar os ritmos das estações e o meio-ambiente; possuir responsabilidade social 

econômica e cultural em toda a cadeia produtiva e no consumo de alimentos; aproximar 

produtores de consumidores esclarecidos; educar o gosto de adultos e crianças para 

apreciar os alimentos tradicionais de sua terra e privilegiar o saber, divulgando e 

orientando sobre os alimentos. Enfim, Praticar a ecogastronomia, é um dos objetivos da 

Associação Internacional Slow Food. (SLOW FOOD, 2008). 

Degustar aos poucos, humanizar o ritmo de vida que, na atualidade, é 

alucinante. O movimento representa a resistência ao estilo rápido de se alimentar, ao 

fast food e ao modelo acelerado de vida – a fast life. No entanto, esta filosofia terminou 

indo além de seus objetivos iniciais, sendo adotada não só pelos gourmets, mas 

também por comunidades de pequenos produtores de alimento (comunidades nativas e 

de agricultura familiar), acadêmicos, chefs de cozinha e cozinheiros. Bom, limpo e justo: 
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é como o movimento acredita que deve ser o alimento, deve ter bom sabor: deve ser 

cultivado de maneira limpa, sem prejudicar a saúde, o meio ambiente ou os animais; e 

os produtores devem receber o que é justo pelo seu trabalho (PETRINI, 2005). 

Nos Programas Educativos dos Laboratórios do Gosto realizados nos eventos 

locais e internacionais, especialistas ensinam os participantes a degustar e a comparar 

alimentos, em determinado contexto, o que possibilita a sua compreensão e a extensão 

de seu paladar (SLOW FOOD, 2009) 

Parte essencial do movimento está nas mãos do consumidor. Ele é tão 

importante que, quando associado à rede, ganha a denominação de “co-produtor”. A 

definição de consumidor para o Slow Food passa do consumidor em geral para a ponte 

do produtor com os cozinheiros e chefs de cozinha. São os cozinheiros e chefs que 

podem, através de sua arte, divulgar a utilização dos alimentos de cada região, 

resgatando receitas e atualizando as formas de preparar os alimentos regionais 

(PETRINI, 2005)  

 É através da aliança de produtores e co-produtores, que as informações de 

como são plantados e colhidos os alimentos, a compreensão do processo e as 

dificuldades inerentes à sua produção podem ser esclarecidas e repassadas, criando 

uma consciência de valorizar o alimento e o pequeno agricultor (PETRINI, 2005). 

O fundador e presidente do movimento, Carlo Petrini, defende que o alimento e 

sua produção devem ser devolvidos ao lugar central que merecem entre as atividades 

humanas, e os critérios que guiam nossas ações devem ser rediscutidos. O ponto 

crucial não é mais a quantidade de alimento produzido, mas sua qualidade complexa, 

conceito que abrange questões de gosto e variedade, respeito pelo ambiente, pelos 

ecossistemas e pelos ritmos da natureza em geral, assim como o respeito pela 

dignidade humana. O objetivo é melhorar a qualidade da vida de todos, sem mais 

tolerar um modelo de desenvolvimento incompatível com as exigências do planeta. 

Antigos saberes e conhecimentos foram esquecidos, a população rural abandonou o 

campo para congestionar as cidades, verificou-se a perda sistemática de 

conhecimentos gastronômicos e culinários que eram base de um uso correto (e 

agradável) dos recursos agrícolas (PETRINI, 2009).   
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É preciso preservar, melhorar e difundir o conhecimento de práticas tradicionais 

que demonstrem que outros modos de produção são possíveis, além de devolver a 

dignidade e oferecer novas oportunidades às pessoas marginalizadas pela globalização 

da agricultura. Apenas mediante uma nova agricultura sustentável, que respeite tanto a 

tradição milenar quanto as modernas tecnologias, é possível ter esperança num futuro 

melhor (PETRINI, 2009). 

Em matéria para o Le Monde Diplomatic, em agosto de 2007, Petrini define: 

 

Minha tese é simples: a gastronomia pertence ao domínio das ciências, da 

política e da cultura. Contrariamente ao que se acredita, ela pode constituir uma 

ferramenta política de afirmação das identidades culturais e um projeto virtuoso 

de confronto com a globalização em curso (SLOW FOOD, 2010) 

 

A gastronomia é um dos principais vínculos com a sociedade, come-se conforme 

as normas da sociedade. A mesa é o centro das relações. Simboliza organização, 

aumenta o espírito de convivência, anima conversas de alegrias e dissabores. Sabor e 

saber têm a mesma raiz; não se preserva um sem o outro. Comer é comunhão em que 

se fecunda cérebros e abranda corações, propiciando prazeres. Alimentação é 

instância cultural que mantém costumes. Gastronomia é história ciência e arte 

(ARAUJO et al, 2005).  

Conceituada pela primeira vez em 1825 por Jean-Anthelme Brillat-Savarin na 

obra “A fisiologia do Gosto”, a gastronomia tem, na atualidade, a reverência de 

gastrônomos, chefs e cientistas que se debruçam para estudá-la:  

 

A Gastronomia considera a ação dos alimentos sobre a moral do homem, sobre 

sua imaginação, seu espírito, seu julgamento, sua coragem e suas percepções. 

É ainda definida como sendo conhecimento fundamental de tudo o que se 

refere ao homem, na medida em que ele se alimenta (BRILLAT-SAVARIN, 

2001). 

 

O movimento Slow Food tem como uma das referências, de direito fundamental, 

a responsabilidade de proteger o patrimônio gastronômico, as tradições e a cultura que 

tornam este prazer possível (SLOW FOOD, 2007). A Rede Terra Madre e a Fundação 
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Slow Food para Biodiversidade foram criadas para identificar alimentos em risco de 

extinção, protegê-los e incentivar seu consumo. Para isso, os programas da Arca do 

Gosto e das Fortalezas têm o objetivo de promover alguns dos melhores alimentos 

mundiais, colaborando com os produtores diretamente no local e proporcionando a 

divulgação de seus produtos excepcionais a todos os consumidores em potencial. Cabe 

aos acadêmicos da Rede Terra Madre estimular pesquisas com alimentos excepcionais 

e, como no caso do Brasil, incentivar sua utilização para favorecer a sustentabilidade 

em comunidades tradicionais. Devido às pesquisas com o jaracatiá, a fruta foi indicada 

pela Comissão Nacional da Arca do Gosto para estar entre os alimentos da Arca do 

Gosto Internacional como fruta nativa brasileira em situação de risco, o que a coloca 

protegida de pirataria internacional (SLOW FOOD, 2010) 

O processamento da compota de jaracatiá (Figura 2) busca valorizá-la como 

alimento ecogastronômico que, por sua originalidade, é sem dúvida uma iguaria e 

também incentivar a produção artesanal e de agroindústria de pequeno porte com 

proteção da floresta e  replantio, para que a árvore e o fruto não desapareçam. 

Para isso, o presente trabalho irá utilizar métodos de conservação tradicional por 

pressão osmótica, buscando estar afinado com as tradições de preparo do jaracatiá 

usadas no final do século XIX na forma doce como compota. São as antigas técnicas 

de processamento que utilizavam os conceitos de concentração de açucar, trazidas 

pelos imigrantes italianos que vieram ao Brasil e, mais especificamente, a São Pedro. 

O açúcar no final da Idade Média chegou ao norte da Europa vindo do leste por 

Veneza, sendo mercadoria mais abundante a partir do século XVI depois que foi 

introduzido no Novo Mundo, Brasil e Caribe. Os portos principais do comércio foram 

inicialmente Gênova e Veneza, o primeiro desenvolvendo a especialidade das frutas 

cristalizadas, e o segundo, todos os tipos de confeitos e pastelarias, inclusive esculturas 

de açúcar. Depois Lisboa e Antuérpia lideraram novos usos para o açúcar (STRONG, 

2004). 

Sob a ótica da Slow Food International, perde-se como população e perde-se no 

futuro se não ensinarmos as crianças a degustarem e se acostumarem com os sabores 

originais da terra, valorizarem as tradições regionais e a compreender as 
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sazonalidades. Para estar aberto ao novo, primeiro é necessário conhecer nossa 

origem alimentar. 

Um movimento internacional como o Slow Food pode nos fornecer ferramentas 

para ações organizadas que preservem a biodiversidade, incentivando pesquisas  

sobre as espécies em vias de extinção ou para recuperação das  que já estejam 

extintas. Esta filosofia pode gerar a compreensão de um outro tipo de progresso, uma 

vez que é inexorável o avanço econômico e científico já em andamento. (PETRINI, 

2009). 

Estudar uma fruta nativa cuja árvore corre o risco de extinção devido à 

destruição de seu habitat, desenvolver uma compota como produto de agroindústria 

com sustentabilidade, valorizando esta fruta e seu produto, comprovadamente, 

possuidores de história e cultura, incentivar, por meio deste trabalho, a proteção da 

floresta e o enriquecimento da espécie em questão através da agrosilvicultura, além de 

dar à comunidade uma opção de desenvolvimento com proteção ambiental, são ações 

em defesa da biodiversidade brasileira que, mesmo de maneira isolada,  podem auxiliar 

as próximas gerações a mudar o paradigma do desenvolvimento da quantidade para a 

qualidade.  

 

2.1.5 Colheita e pós-colheita 

 

Por ser da mesma família do mamão, o jaracatiá está na classificação de fruto 

climatérico (MEDINA, 1980), ou seja, frutos que, na etapa final do desenvolvimento, 

apresentam acentuado aumento na taxa respiratória até atingirem um ponto máximo a 

partir do qual começam a decrescer, sendo que o pico das taxas respiratórias 

corresponde ao estádio de maturidade fisiológica das frutas que fazem parte deste 

grupo (SPOTO, 2006). 

A ascensão climatérica dá boa indicação da maneira como se processam as 

reações bioquímicas no interior dos frutos, que são responsáveis pelo amadurecimento, 

com transformações de textura e cor, assim como o desenvolvimento do sabor e aroma 

característicos da fruta. A temperatura exerce efeito direto, regulando a velocidade com 

que as reações se processam em nível celular (MEDINA, 1980). 
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O ponto ideal de colheita do mamão se dá na quebra da cor verde-escura para 

verde-clara, com listas amarelas. Nos meses de inverno, quando os frutos demoram 

mais para amadurecer, devem ser mantidos por mais tempo na planta, até o 

desenvolvimento de coloração mais amarela antes de colhidos, para que eles atinjam 

melhor sabor e aroma característicos do fruto completamente maduro (MEDINA,1980). 

Em relação ao jaracatiá, o ponto de colheita manifesta-se quando os frutos estão 

maduros com o sabor e cor completamente desenvolvidos. Também acontece a coleta 

dos frutos no momento em que estes caem do pé, após a completa maturação, já que a 

árvore é muito alta e espinhosa, o que dificulta a colheita. Outro método empregado é 

balançar os galhos provocando a queda de frutas maduras, verdes e amassadas, o que 

é indesejável. 

Na colheita manual, o ideal é que as frutas sejam colhidas por meio de corte, 

utilizando tesouras, facas ou ruptura, feita por movimento de torcer e puxar. Ressalta-se 

que a colheita manual tem como vantagens a seleção acurada da maturidade, seleção 

mais minuciosa quanto aos defeitos e o tamanho, propiciando qualidade mais uniforme 

e menores danos ao produto (CHITARRA; CHITARRA, 2005) 

Os equipamentos e acessórios utilizados na colheita manual devem ser 

devidamente limpos e sanificados para evitar problemas de contaminação do produto. 

Os equipamentos utilizados como auxiliares na colheita manual são os mais variados, 

como plataformas móveis, carroças, mesas de apoio para embalagem, baldes e 

sacolas, varas e prendedores, lâminas e tesouras, caixas e roupas especiais 

(CHITARRA; CHITARRA, 2005). 

Com a colheita manual, o corte para separar a fruta da planta pode deixar parte 

do pedúnculo aderido aos frutos, o que reduz a incidência de patógenos durante o 

armazenamento. Em produtos como manga e banana, a ejeção de látex no ponto de 

destaque da fruta promove mancha na superfície e atrai microrganismos durante o 

armazenamento (CHITARRA; CHITARRA, 2005). 

Os padrões para a colheita do mamão de variedade Solo devem ter por base um 

teor médio de sólidos solúveis totais que não seja inferior a 11,5 ou 6% de sua 

coloração amarela, sabendo-se que o desenvolvimento dos teores máximos dos sólidos 

solúveis totais são alcançados quando os frutos são colhidos com 33% da superfície do 
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fruto com coloração amarela. Deve-se associar como critério de avaliação além do teor 

de sólidos soúveis (TSS) a textura e a coloração interna do fruto (MEDINA, 1980). 

Não há indicações das características do jaracatiá para colheita, o que merece 

estudos. O armazenamento sob refrigeração pode ser efetuado sob temperaturas 

recomendadas para o mamão que, conforme especifica Medina (1980), estão na faixa 

entre 7 e 10°C, sendo que a temperatura abaixo de 6° causa “chilling”. O tempo de 

armazenamento refrigerado recomendado para mamão maduro-firme da variedade Solo 

é de 10 a 15 dias e, para outras variedades, 20 dias.  

 

2.1.6 Processamento e conservação 

 

As formas de conservação do jaracatiá são usualmente por concentração de 

açúcar em compotas, cristalizados ou glaceados, geléia, doce em massa, polpada, em 

passa; e via fermentação alcoólica a partir da fruta (ALMEIDA; VALSECHI, 1950) 

As frutas em conserva são identificadas e classificadas como produto preparado 

com frutas frescas, congeladas ou previamente conservadas, inteiras ou em pedaços, 

envasadas praticamente cruas ou pré-cozidas, imersas ou não em líquido de cobertura 

adequado, podendo conter opcionalmente outros ingredientes comestíveis e, 

finalmente, submetidas a adequado tratamento antes ou depois de fechadas 

hermeticamente, em recipientes destinados a assegurar sua conservação. As frutas em 

conserva são classificadas como compota - quando são pré-cozidas, em calda de 

açúcar, antes de envasar e identificadas pela expressão "Compota de...", 

complementada com a denominação da fruta ou frutas utilizadas, seguida da expressão 

"sem líquido de cobertura", se este não for usado (BRASIL,1979). 

A RDC 272 define os produtos de frutas como sendo elaborados a partir de 

frutas inteiras, em partes com ou sem sementes, obtidas por processos tecnológicos 

considerados seguros para a produção de alimentos. Podem ser apresentados com ou 

sem líquido de cobertura e adicionados de açúcar, sal, tempero, especiaria e, ou outro 

ingrediente, desde que não descaracterize o produto (BRASIL, 2005). 

A Resolução CNNPA no12 estabelece para a rotulagem da Compota de 14 a 

40oBrix e para Doce de Fruta em Calda de 35 a 65oBrix (BRASIL, 1978, BRASIL, 2005). 
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Na compota, as frutas absorvem o açúcar com conseqüente aumento da pressão 

osmótica, passando o suco da fruta para a calda e, assim, permitindo que a calda 

incorpore de forma pronunciada, o aroma e o sabor da fruta. A cocção em calda é feita 

em tachos abertos. Na fabricação de compotas, frutas sensíveis são cozidas no xarope 

até o grau de textura desejado. Após o cozimento, são drenadas, o xarope é 

concentrado e retorna a cobrir as frutas. Em seguida, são envasadas seguindo o 

procedimento usual (SPOTO, 2006). 

O controle da umidade pela pressão osmótica não retira totalmente a umidade do 

alimento que se deseja conservar, mas o torna indisponível aos processos de 

deterioração. As substâncias mais usadas para controlar a pressão osmótica são o sal 

e o açúcar, sendo este último usado exclusivamente para frutas (SPOTO, 2006). 

Ao se adicionar sal ou açúcar a um alimento, estão se concentrando suas 

soluções naturais. Tal fato implica no aumento da pressão osmótica e, em 

contrapartida, na diminuição da atividade da água. A principal causa da ação 

conservante de soluções concentradas se deve à incapacidade da maioria dos 

microrganismos de se desenvolver em ambientes de baixa atividade de água (SPOTO, 

2006).  

O Clostridium botulinum é uma bactéria anaeróbia obrigatória, Gram positiva e 

mesófila, com crescimento ótimo na faixa de 35-37 C, sendo o máximo tolerável ao 

redor de 48C e o mínimo, a 10 C; desenvolve-se geralmente em alimentos de pH 

superior a 4,6. Com relação à atividade de água mínima para início da germinação dos 

esporos e da fase de desenvolvimento da célula vegetativa, observou-se em vários 

estudos que a germinação inicia-se em meios com aw = 0,93 (HOBBS; ROBERTS, 

1999; GALLO, 2006). 

Prevenir a formação da toxina botulínica constitui um objetivo essencial para os 

processos de conservação e industrialização dos alimentos. Os métodos aplicados 

devem destruir todos os esporos de C. botulinum, impedir a sua germinação ou 

proporcionar um ambiente que não permita a sua multiplicação e a produção de toxina 

(RAUPP, 2001). 

O processamento térmico de hortaliças baseia-se na premissa básica de 

destruição dos microrganismos pelo calor e prevenção de recontaminação do produto 
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por microrganismos do exterior. Alimentos que apresentam atividade de água (Aa) 

superior a 0,85 e baixa acidez (pH superior a 4,5) são comumente comercializados 

envasados sob vácuo em embalagens de metal ou vidro. O pH é o fator mais 

importante a ser considerado quando se deseja processar hortaliças, pois é em função 

dele que elas sofrerão tratamento térmico mais ou menos severo. Os microrganismos 

de importância para a saúde pública, isto é, aquelas bactérias que causam infecção ou 

intoxicação alimentar, não podem se desenvolver em pH 4,5 ou menor 

(PASCHOALINO, 1989). 

A tolerância de microrganismos ao tratamento térmico decresce com a 

diminuição do pH. Os íons hidrogênio e as moléculas dissociadas dos ácidos orgânicos 

combinam com as proteínas e com as enzimas microbianas, causando sua 

desnaturação. As proteínas são menos estáveis à medida que o pH se afasta do 

intervalo 5,5-6,5. A escolha do tratamento térmico a que o alimento será submetido 

depende do pH. Os alimentos são classificados em dois grupos, de acordo com o 

tratamento térmico: alimentos pouco ácidos, com pH acima de 4,5; e alimentos ácidos, 

com pH abaixo de 4,5 (SPOTO, 2006). 

Como o pH das hortaliças e algumas frutas é maior que 4,6, as medidas de 

acidificação adotadas são particularmente importantes para conservas domésticas ou 

confeccionadas em agroindústrias de pequeno e médio porte, pois contribuem para 

maior segurança da indústria e do consumidor. No entanto, na escolha do ácido 

orgânico devem ser observadas as interações sensoriais e físico-químicas entre o 

vegetal e o ácido (SPOTO, 2006).  

A forma mais conveniente para representar a acidificação do vegetal é a curva 

de titulação. Ela permite obter rapidamente a quantidade de cada um dos ácidos que 

deve ser adicionada. O conhecimento da curva de titulação do vegetal entre o seu pH 

natural até o pH 3,8 é a informação mais importante para a acidificação adequada do 

produto. Obviamente, a curva deve ser feita com o ácido empregado para acidificação 

do produto enlatado e com a amostra retirada do lote do vegetal a ser processado 

(ZAPATA; QUAST, 1975). 

O ácido cítrico, também conhecido como citrato de hidrogênio e de formulação 

ácido 2-hidroxi-1,2,3-propanotricarboxílico, é um ácido orgânico fraco que se encontra 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
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presente na maioria das frutas, sobretudo em cítros, como o limão e a laranja. É 

considerado um aditivo multifuncional, apropriado para vários tipos de aplicação: 

acidificante, flavorizante, tamponante e sequestrante (ARAÚJO, 1999).  

O ácido cítrico é um dos aditivos mais utilizados na indústria de alimentos por ser 

relativamente barato e por tratar-se de um ácido forte. É versátil e inócuo, além de ser 

um composto químico comum no metabolismo de organismos vivos e de ser 

encontrado em altas concentrações nas frutas cítricas. É produzido comercialmente por 

fermentação a partir do melaço de cana-de-açúcar, através da ação do fungo 

Aspergillus niger (BARUFALDI; OLIVEIRA, 1998). 

O ácido cítrico é um dos ácidos orgânicos mais abundantes em frutas. É um 

ácido tricarboxílico, utilizado como substrato respiratório para fornecimento de carbono 

e para a produção de energia nas diferentes fases do ciclo vital dos produtos hortícolas. 

Também é utilizado para potencializar outros antioxidantes (ação sinergista), como o 

ácido ascórbico. Tem atividade antimicrobiana devido à sua capacidade quelante de 

metais (CHITARRA; CHITARRA, 2006). 

Diferentemente do que se pensava há poucos anos, é tendência buscar o 

emprego dos métodos mais suaves, associados ou não, para a conservação, bem 

como procurar abrir possibilidades de se colocar no mercado produtos cada vez mais 

frescos e sempre processados ao mínimo. São fatores responsáveis pela alteração ou 

deterioração dos alimentos, o ar, a luz, as reações químicas e os microorganismos. 

Controlando estes fatores, pode-se aumentar a vida útil dos alimentos, através de 

mudanças de temperatura, de atividade de água, do valor do pH, do potencial de 

oxidorredução, da destruição de microorganismos ou do uso da proteção da 

embalagem (BARUFFALDI; OLIVEIRA, 1998). 

Tais fatores podem ser controlados pela diminuição da atividade de água, 

através de várias operações e processos unitários relacionados com a diminuição da 

água disponível. São eles: secagem, concentração, desidratação, liofilização, salga e 

concentração osmótica (BARUFFALDI; OLIVEIRA, 1998). 

Atividade de água para um alimento diz respeito à disponibilidade de água para 

os microorganismos. O processo de controle de umidade pela redução da atividade de 

água se faz por meio da combinação da desidratação parcial do alimento, com adição 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Citrino
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lim%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Laranja
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de solutos, como sal e açúcar, tornando a água “indisponível” para a atividade 

microbiana. Aumenta-se, portanto, a pressão osmótica e diminui-se a atividade de água 

(aw) do soluto (SPOTO, 2006). 

 Quase toda atividade microbiana é inibida abaixo de aw = 0,6, e a maioria dos 

fungos, das leveduras e das bactérias é inibida, respectivamente, abaixo de aw = 0,7;  

0,8 e 0,9. A interação de aw com temperatura, pH, oxigênio, dióxido de carbono e 

conservantes tem efeito importante na inibição do crescimento microbiano. Quando 

qualquer uma das condições ambientais é subótima para um determinado 

microorganismo, o efeito da aw reduzida aumenta. Isso permite a combinação de vários 

mecanismos de controle mais suaves que resultam na preservação do alimento sem 

grandes perdas do valor nutricional e características sensoriais (FELLOWS, 2006). 

Os valores limitantes da aw para o desenvolvimento de microorganismos são: 

bactérias de 0,90 a 0,99; leveduras de 0,89 a 0,94; e fungos de 0,60 a 0,85. Como 

exemplo, cita-se a bactéria Clostridium botulinum, que tem seu crescimento limitado em 

aw menor que 0,95. Logo, o desenvolvimento desse microorganismo torna-se inviável 

em soluções salinas a 8,9% ou açucaradas a 79,3% (SPOTO, 2006). 

A atividade de água exerce efeitos sobre a reatividade dos nutrientes 

hidrossolúveis, as reações enzímicas, as reações de oxidação de lípides e o 

crescimento de microrganismos. Pode-se verificar que a atividade de água abaixo de 

0,2 inibe praticamente todas as reações entre nutrientes hidrossolúveis, incluindo as do 

tipo “Maillard”. Com o aumento da atividade de água, há um aumento da reatividade 

dos nutrientes, atingindo, de maneira geral, um máximo na faixa de atividade de água 

acima de 0,7, o que corresponde a um conteúdo de água no produto ao redor de 40%. 

Nos processos de desidratação e de estocagem de produtos alimentícios, a interação 

da atividade de água com os tratamentos térmicos é a principal responsável pela 

destruição mais ou menos rápida de nutrientes. Temperaturas elevadas e por tempo 

prolongado devem ser evitadas em atividade de água que proporcionem reatividade 

máxima dos vários nutrientes (OETTERER, 2008). 

 Portanto, a vida útil de um produto alimentício é o tempo decorrido entre sua 

produção ou manipulação e a data em que o produto conserva suas características de 

qualidade próprias para o consumo. Durante esse período, o produto se caracteriza 
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pelo nível satisfatório de qualidade. A vida útil varia com o tipo de alimento, temperatura 

de estocagem e embalagem utilizada. (MELLO et al, 2003). 

 Vida de prateleira, ou shelf-life, é a expressão utilizada para descrever a 

durabilidade de um produto. A shelf-life de um produto não corresponde 

obrigatoriamente à vida real do produto porque a perda de algumas características, 

particularmente daquelas sensoriais, corresponde ao final de sua comercialização. A 

melhor definição que se pode dar ao termo shelf-life é aquele período de tempo que 

corresponde, em condições definidas, a uma tolerável diminuição da qualidade de um 

produto alimentício embalado (BARUFFALDI; OLIVEIRA, 1998).  

Com o processamento térmico, além da redução significativa da carga 

microbiana, o alimento também pode sofrer alterações químicas ou bioquímicas que 

são de fundamental importância para sua qualidade final. Contudo, mesmo com a 

prevenção adequada contra esse tipo de deterioração, o produto está sujeito, durante o 

seu ciclo de vida útil, a uma série de outras reações cuja velocidade varia em função de 

muitos fatores importantes às formas de acondicionamento, tais como: temperatura, 

umidade, luminosidade, acidez, teor de oxigênio e outros. (TEIXEIRA NETO, VITALI; 

QUAST, 1991). 

 Muitos trabalhos sobre perecibilidade de alimentos baseiam suas 

recomendações na vida útil, em função de como se modificam os parâmetros de 

qualidade sensorial durante o tempo. Esta informação, complementada com as de 

controle microbiológico, físico e químico, realizados paralelamente à análise sensorial, 

constituem a base para definir o tempo que um alimento pode permanecer no mercado. 

Desta forma, assegura-se ao consumidor a qualidade dentro das especificidades 

técnicas e sanitárias que caracterizam este alimento (ALMEIDA et al, 1999). 

A importância da perda de nutrientes durante o processamento depende do valor 

nutricional de um alimento particular na dieta. Alguns alimentos (por exemplo: pão, 

batata, leite, arroz e milho) são fontes importantes de nutrientes para um grande 

número de pessoas. Perdas de nutrientes são mais significativas nesses alimentos do 

que naqueles consumidos em pequenas quantidades ou que possuem baixa 

concentração de nutrientes (FELLOWS, 2006). 
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As perdas com a manipulação doméstica ou o processamento podem ser 

agrupadas em: perdas intencionais, como brunimento-polimento de cereais, 

descascamento de vegetais, legumes e frutas, filetamento de peixes, refinamento e 

obtenção de outros produtos comerciais como amido, açúcar e óleo do milho, cana, e 

leguminosas; perdas inevitáveis, quando o alimento a ser consumido, precisa passar 

por qualquer tipo de cocção ou processamento pelo calor; e perdas acidentais e/ou 

evitáveis devidas a erros na manipulação caseira ou em modificações no 

processamento, com predomínio dos fatores sensoriais em detrimento aos nutricionais 

(caso da cocção prolongada e das reações para promover cor ou dourar). Se na 

comunidade não há evidências de desnutrição, estas perdas podem ser consideradas 

insignificantes (OETTERER, 2008). 

Pelo fato da vitamina C ser solúvel em água e perdida facilmente na cocção, já 

que é sensível à oxidação e ao calor, o que a torna o nutriente de mais fácil destruição 

ela é usada como índice para avaliar a retenção de nutrientes. As perdas em vitamina C 

durante a estocagem congelada a -18oC para pêssegos e morangos é moderada e 

poucos dados existem sobre perdas de minerais e outras vitaminas, que não a C, em 

frutas durante a estocagem (OETTERER, 2008). 

 

2.1.7 Componentes dos vegetais 

 
O tamanho e a forma são atributos importantes, pois a variação entre as 

unidades individuais de um produto pode afetar a escolha desse produto pelo 

consumidor, as práticas de manuseio, o potencial de armazenamento, a seleção de 

mercado e o destino final, tanto para consumo “in natura” como industrializado. 

A largura longitudinal e o transversal são importantes em alguns casos de 

processamento, como abacaxi e pêssegos destinados à fabricação de compotas, pois 

afetam o rendimento, o custo e a qualidade. A densidade pode ser usada como critério 

para separação das unidades mais leves, mais tenras e imaturas (CHITARRA; 

CHITARRA, 2005). 

 A textura é um conjunto de propriedades dos alimentos vegetais compostas 

pelas características físicas perceptíveis pelo tato (dureza ou firmeza, maciez, 

fibrosidade, suculência, granulosidade, resistência, elasticidade) e que se relacionam 
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com a deformação, desintegração e fluxo, sob a aplicação de uma força. As 

substâncias pécticas juntamente com a celulose e hemicelulose, são os componentes 

que oferecem sustentação aos tecidos vegetais A textura da polpa das frutas é a 

expressão da força do tecido do mesocarpo, que por sua vez é função das 

propriedades mecânicas da parede celular; da presença de fluidos que suportam a 

estrutura celular; da força de coesão celular pela lamela média; da área de contato da 

célula e da turgescência celular. Em produtos vegetais, os componentes das paredes 

celulares são os principais responsáveis pela mudança da textura firme para a macia 

dos tecidos (CHITARRA; CHITARRA, 2006; SPOTO; GUTIERREZ, 2006). 

O pH (potencial hidrogeniônico) representa o inverso da concentração de íon 

hidrogênio (H) em um dado material (CHITARRA;CHITARRA, 2005). O valor do pH 

interfere de maneira significativa no crescimento de microorganismos e na seleção da 

flora e pode-se alterar o valor de pH de um alimento pelo uso de coadjuvantes de 

processos do tipo acidulante (BARUFFALDI; OLIVEIRA, 1998). 

O Teor de sólidos solúveis (TSS), designados como °Brix indica a quantidade, 

em gramas, dos sólidos que se encontram dissolvidos no suco ou polpa de frutas e tem 

tendência de aumento com a maturação. São constituídos principalmente por açucares, 

sendo variáveis com a espécie, a cultivar, o estádio de maturação e o clima. Os 

açucares acumulados constituem as principais substâncias químicas das frutas para a 

tecnologia de geléias e doces (CHITARRA; CHITARRA, 2005). 

A acidez titulável é expressa em resultados de porcentagem do ácido 

predominante, como representante da acidez total titulável. Com o amadurecimento, as 

frutas perdem rapidamente a acidez, mas, em alguns casos, há um pequeno aumento 

nestes valores, com o avanço da maturação. A acidez pode ser utilizada em conjunto 

com a doçura, como ponto de referência do grau de maturação do fruto (CHITARRA; 

CHITARRA, 2005). 

O cítrico e o málico são os principais ácidos orgânicos presentes no mamão 

verde e o volume de ácido málico decresce à medida que o fruto amadurece (MEDINA, 

1980). Santana, Matsuura e Cardoso (2004) afirmam serem os ácidos, cítrico e málico, 

os encontrados em maior abundância nas frutas tropicais; revelando Arriola et al (1980) 
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que, para o mamão, o ácido orgânico predominante é o ácido cítrico; e o seu teor 

diminui com a maturação. 

A água total presente em um alimento nem sempre se encontra disponível e a 

atividade de água revela quanto de água livre não comprometida por íons ou por 

colóides hidrofílicos está presente no alimento. Como a pressão do vapor da água pura 

é igual a 1, a aw dos alimentos é sempre  menor que 1. Dependendo do valor, a 

quantidade de água disponível tem forte influência sobre a deterioração dos alimentos e 

sobre a vida de prateleira do produto. (BARUFFALDI; OLIVEIRA, 1998). 

A atividade de água de um alimento indica a disponibilidade de água para os 

microorganismos. O processo de controle de umidade pela redução da atividade de 

água se faz por meio da combinação da desidratação parcial do alimento, com adição 

de solutos, como sal e açúcar, tornando a água não disponível para a atividade 

microbiana. Com isso aumenta-se a pressão osmótica e diminui-se a atividade de água 

do soluto. A faixa de aw em que quase todas as leveduras (Micrococus) são inibidas é 

de 0,87-0,91, e para quase todos os fungos (Staphylococcus aureus, Saccharomyces  

sp) é de 0,80-0,87 aw (SPOTO, 2006). 

Os carotenóides constituem uma classe de pigmentos que, em frutas e 

hortaliças, têm coloração desde o amarelo até o vermelho alaranjado. Estão 

quimicamente relacionados a um grupo geral de compostos, conhecidos coletivamente 

como terpenos ou terpenóides. São carotenóides conhecidos o α, β, γ caroteno, 

criptoxantina e o licopeno; destes, somente o licopeno - pigmento vermelho encontrado 

em muitas frutas, não possui valor pró-vitamínico (SPOTO; GUTIERREZ, 2006).  

Normalmente os carotenóides são estáveis; as variações de pH e o 

processamento inadequado podem ocasionar 5 a 10% de perdas e uma descoloração 

do produto (SOLER et al, 1985). O  β- caroteno, de coloração amarela, possui 

importante função nutricional, pois é precursor da vitamina A; está presente em frutas, 

como manga, mamão e maracujá. Durante o processamento de alimentos, a perda de 

carotenóides por solubilidade é praticamente nula, uma vez que esses pigmentos são 

pouco solúveis em água. São, no entanto bastante sensíveis à oxidação quando 

expostos ao ar, podendo sofrer alterações após a desidratação ou o branqueamento de 

frutas e hortaliças (SPOTO; GUTIERREZ, 2006). 
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São consideradas como importantes propriedades físicas e químicas dos 

carotenóides: a inibição do oxigênio; absorção de luz; bloqueio dos radicais livres 

mediante reações, o caráter lipofílico, insolubilidade em água; facilidade de 

isomerização e oxidação; além da capacidade em unir superfícies hidrofílicas 

(RODRIGUEZ- AMAYA,1997). 

Uma das principais modificações nas características das frutas durante sua 

maturação é o acúmulo de açucares, principalmente glicose, frutose e sacarose, o qual 

ocorre simultaneamente com a redução de acidez. O teor de açucares aumenta com o 

amadurecimento e atinge o máximo no final da maturação; isto acontece por meio de 

processos biossintéticos ou pela degradação de polissacarídeos. 

A sacarose é o principal açúcar de translocação das folhas para as frutas mas, 

apenas em algumas, sua concentração excede a dos açucares redutores (glicose e 

frutose). Na maioria das frutas, a concentração de glicose excede a de frutose, 

chegando de duas a cinco vezes superior, e em poucas frutas a frutose predomina com 

teores que excedem três ou mais vezes o de glicose (CHITARRA; CHITARRA, 2006). A 

sacarose não tem caráter de açúcar redutor porque os grupamentos, aldeído do C₁ da 

glicose e cetônico do C₂ da frutose, estão bloqueados pela ligação glicosídica α-1,2 

(ligação nos dois carbonos anoméricos) (OETTERER; SARMENTO, 2006). O grau de 

doçura das frutas é função da proporção entre os teores desses açucares, sendo que, a 

frutose tem poder adoçante maior que o da sacarose e da glicose. Ao conhecer a 

concentração de cada açúcar pode-se avaliar a sua contribuição ao sabor do produto. 

O mamão apresenta teores médios 7,3% de açucares redutores, 1,1% de sacarose e 

8,4% de açucares totais (CHITARRA; CHITARRA, 2005). 

As fibras são células do esclerênquima alongadas e afiladas, que fornecem 

suporte mecânico às plantas vasculares (CHITARRA; CHITARRA, 2006).  

As fibras dietéticas são estruturas celulares das paredes vegetais que não são 

digeridas pelos sucos digestivos humanos; são, pois, resistentes à hidrólise enzimática 

no intestino humano, embora parcialmente atacadas pelas bactérias do cólon. São 

constituídas por uma associação de polímeros de alto peso molecular, que são 

macromoléculas, compreendendo dois grupos químicos: aqueles com estrutura de 

polissacarídeos vegetais, a celulose, a hemicelulose, a lignina; assim como gomas e 
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mucilagens, pectinas, ágar-ágar, alginatos, β-glucanas.  A celulose e a hemicelulose 

são encontradas tipicamente em vegetais, variando na quantidade e na digestibilidade 

(FRANCO, 2001; MAHAN; ESCOTT-STUMP, 2005; CHITARRA; CHITARRA, 2006). 

 As fibras solúveis retardam o esvaziamento gástrico e a velocidade do trânsito 

intestinal, enquanto as fibras insolúveis parecem acelerar o trânsito intestinal. As fibras 

diminuem a velocidade de absorção da glicose, sendo através das fibras solúveis, mais 

evidente essa redução de velocidade de absorção; ocasionam também, diminuição da 

concentração sérica do colesterol e dos triglicerídeos, sendo substrato para a formação 

de ácidos graxos de cadeia curta.  A melhor profilaxia para a prisão de ventre funcional 

é sem dúvida uma dieta rica em fibras, pois são benéficas aos pacientes que precisam 

evitar o esforço na evacuação e os pacientes com afecção intestinal espasmódica e 

colón irritável. A redução da incidência de doenças crônicas como as cardiovasculares, 

constipação intestinal, câncer, controle do açúcar sanguíneo e obesidade está 

relacionada com a ingestão adequada de fibras (FRANCO, 2001; CHITARRA; 

CHITARRA, 2005). 

 As fibras podem ser incluídas naturalmente na dieta com grãos (aveia, trigo e 

arroz integral) e as fibras funcionais, sintetizadas ou isoladas de plantas ou animais, 

mostram ser um benefício para a saúde (NATIONAL ACADEMIES PRESS - NAP, 

2005). 

Fibras dietéticas podem ter composições variáveis e, portanto, é difícil relacionar 

uma fonte de fibras especifica com um efeito adverso em particular, especialmente 

quando o fitato (fator considerado anti-nutricional também está presente na fonte de 

fibras natural). Conclui-se que, como parte de uma dieta, de modo geral, saudável, um 

grande consumo de fibra dietética não produzirá efeitos deletérios em indivíduos 

saudáveis. Embora sintomas gastrointestinais adversos ocasionais sejam observados 

quando se consome algumas fibras isoladas ou sintéticas, efeitos adversos crônicos 

sérios não têm sido observados. Devido à natureza volumosa das fibras, é provável que 

o consumo em excesso seja auto limitante (NAP, 2005).    

Os elementos minerais desempenham diversos papéis essenciais, tanto em sua 

forma iônica, em solução nos fluídos corporais, quanto como constituintes de 

compostos essenciais. O balanço dos íons minerais nos fluidos corporais regula o 
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metabolismo de diversas enzimas, mantém o equilíbrio ácido-básico e a pressão 

osmótica, facilita a transferência na membrana de compostos essenciais e mantém a 

irritabilidade muscular e nervosa e, em alguns casos, os íons minerais fazem parte dos 

elementos constituintes dos tecidos do organismo. De modo indireto, diversos minerais 

estão envolvidos no processo do crescimento (MAHAN; ESCOTT-STUMP, 2005). 

  O corpo humano apresenta, na composição elementar, 96% de sua parte sólida 

formada pelos compostos de hidrogênio, carbono, oxigênio e nitrogênio, os quais 

constituem os chamados princípios imediatos: água, proteínas, carboidratos e lipídios. 

Os 4% restantes são formados pelos minerais, sendo que somente cálcio (1,5%) e 

fósforo (1%) respondem por 2,5%, cabendo ao 1,5% restante todos os demais minerais, 

potássio, sódio, manganês, magnésio, cloro, enxofre, zinco, flúor, cobre e outros. O 

corpo humano, em condições normais, excreta diariamente de 20 a 30 g de minerais e 

necessita de reposição imediata por meio da alimentação (FRANCO, 2001). 

Apesar de sua importância, pouco é conhecido sobre os teores dos minerais nos 

alimentos, as interações entre eles e com outros compostos, bem como sua biodisponi-

bilidade e o efeito das diferentes formas de preparo culinário e industrial sobre estes. 

Esta deficiência de informações é considerável mesmo para alimentos básicos ou 

convencionais, especialmente para os elementos traço. Tratando-se de plantas 

alimentícias nativas, poucas espécies foram minimamente estudadas em relação à 

composição mineral (KINUPP; BARROS, 2008). 

As frutas possuem teor relativamente elevado de minerais, sendo que, alguns 

deles necessitam encontrar-se em proporção adequada com outros para o 

desempenho de suas funções. Alguns elementos minerais fazem parte da composição 

de substâncias que desempenham importante papel fisiológico e metabólico e outros 

atuam como grupo prostético de enzimas, como o cobre, o magnésio, o zinco e o 

selênio. A deficiência de qualquer mineral nos tecidos vegetais pode afetar a qualidade 

nutricional e sensorial e causar desordens fisiológicas aos produtos (CHITARRA; 

CHITARRA, 2006). 

A água é o componente mais abundante nos produtos hortícolas perfazendo 

teores de até 95%, de acordo com o produto, com o suprimento dado aos tecidos na 

época de colheita e com a temperatura e umidade relativa do meio ambiente. É 
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responsável pela turgescência e firmeza dos tecidos, conferindo-lhes frescor e boa 

aparência (CHITARRA; CHITARRA, 2006). 

A membrana citoplasmática (plasmalema) e a vacuolar (tonoplasto) têm 

permeabilidade diferencial, permitindo a passagem de pequenas moléculas, como a de 

água. O processo de absorção de água gera pressão hidrostática (pressão de turgor) e 

causa alargamento do vacúolo, pressionando uma célula contra a outra e conferindo 

turgidez, rigidez e frescor aos tecidos da planta. O turgor é perdido quando o tecido 

perde água ou morre. Técnicas de processamento como aquecimento ou congelamento 

matam as células, com ausência ou perda do turgor (CHITARRA; CHITARRA, 2005).  

A perda de umidade é usualmente expressa como perda percentual de massa e 

pode ser determinada por pesagem do produto à colheita e ao longo do 

armazenamento (CHITARRA; CHITARRA, 2005). 

As hortícolas em geral não são boas fontes de proteínas. As proteínas têm 

importância funcional por atuarem como enzimas, por serem componentes da estrutura 

das paredes celulares ou de macromoléculas como glicoproteínas, lipoproteínas e 

outras, as quais desempenham diferentes funções nos vegetais. (CHITARRA; 

CHITARRA, 2006). 

Lipídeos são substâncias que ocorrem naturalmente e que, por hidrólise, liberam 

ácidos graxos alifáticos de cadeias longas. As gorduras e as ceras são considerados 

como lipídeos simples e como compostos, os fosfolipídeos, os glicolipídeos e as 

lipoproteínas (CHITARRA; CHITARRA, 2006). 

As frutas e hortaliças contêm 1% de lipídeos apenas, mas desempenham 

importantes funções celulares, encontram-se associados às camadas da cutícula 

protetora da superfície e são componentes das membranas celulares. Podem ou não 

apresentar propriedades nutricionais, mas em seu conjunto possuem importante papel 

multifuncional (CHITARRA; CHITARRA, 2005; 2006). 

Carboidratos funcionam como material de reserva energética ou como material 

estrutural dos tecidos vegetais. São compostos basicamente de C, H, O, encontrados 

como açúcares simples ou altamente polimerizados, classificados de diferentes modos 

com base no tamanho da cadeia, a fonte alimentícia e as funções dietéticas. A 

classificação geral dos carboidratos que considera o grau de polimerização dos 
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mesmos é a seguinte: açúcares, oligossacarídeos, polissacarídeos (OETTERER; 

SARMENTO, 2006). 

 Na fase de crescimento dos frutos os açucares são utilizados, em parte na 

síntese de amido (substância de reserva) e em parte, para a síntese de substâncias 

pécticas e outros componentes das paredes celulares (substâncias de estrutura). O 

restante é utilizado para a interconversão em outros açucares. Com a evolução da 

maturação, há aumento da concentração de açucares simples até o completo 

amadurecimento declinando em seguida em função de sua utilização como fonte de 

energia. 

Entre os polissacarídeos, o amido, composto de cadeias lineares e ramificadas 

de glicose, representa o principal carboidrato de reserva na maioria dos produtos 

vegetais. Entre os polissacarídeos estruturais estão celulose, as pectinas e as 

hemiceluloses. Em frutos, há pouca variação na estrutura da celulose com o 

amadurecimento. As pectinas são polímeros do ácido galacturônico e também fazem 

parte da parede celular como material cimentante mantendo a coesão entre as células. 

Com o avanço da maturação, há hidrólise e solubilização das pectinas, o que contribui 

de forma marcante para o amaciamento dos tecidos. As hemiceluloses por sua vez, são 

polissacarídeos, diretamente associados com a celulose e um dos principais 

componentes das paredes celulares (CHITARRA; CHITARRA, 2005). Carboidratos 

totais podem ser calculados por diferença, subtraindo de 100 a somatória de proteínas, 

lipídeos, umidade e cinzas (NATIONAL AGRICULTURAL LIBRARY - NAL, 2010). 

 

2.1.8 Processamento térmico 

 

2.1.8.1 Branqueamento 
 

O branqueamento é comumente aplicado aos vegetais antes do congelamento, 

da desidratação e do enlatamento. Os objetivos dependem dos processos que se 

seguirão. É utilizado principalmente para desativar enzimas que provocariam alterações 

na cor, no aroma, no sabor e na textura do alimento (SPOTO, 2006). 

O branqueamento é um processo térmico de curto tempo de aplicação, com 

características de pré-tratamento, pois precede o início de outros processos de 
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elaboração industrial. A duração do tratamento muda de acordo com a consistência e 

com o tamanho do material, podendo variar de 2 a 10 minutos, a temperatura de 70° C 

a 80° C ou até mesmo 100 oC. Após o branqueamento, o produto é resfriado 

rapidamente até a temperatura ambiente para evitar o amolecimento excessivo dos 

tecidos (ROSENTHAL, 1989; FELLOWS, 2006). 

O branqueamento clareia alguns alimentos pela remoção de ar do material 

depositado na sua superfície, alterando o comprimento de onda da luz refletida. O 

tempo e a temperatura de branqueamento também influenciam a alteração nos 

pigmentos do alimento, dependendo do valor de D, sendo D o tempo de redução 

decimal para destruir 90% dos microorganismos (o maior valor de D indica maior 

resistência ao calor). Muitos pigmentos naturais são destruídos pelo processamento 

térmico e alterados quimicamente por mudanças no pH ou por oxidação durante a 

armazenagem. Os carotenos têm de moderada a baixa estabilidade ao calor 

(FELLOWS, 2006). 

 

2.1.8.2 Envase 

 

As embalagens de vidro são obtidas pelo aquecimento de uma mistura de areia 

(73%), cujo principal constituinte é a sílica (99%), vidros quebrados ou cacos de vidro 

(15 a 20% do peso total), soda barrilha e calcário a temperatura de 1350 a 1600o C. A 

alumina melhora a durabilidade química do vidro e agentes refinadores reduzem a 

temperatura e o tempo necessário para a fusão, auxiliando a remover bolhas de ar 

(FELLOWS, 2006). 

Os recipientes de vidro apresentam as seguintes vantagens: são impermeáveis a 

umidade, gases, odores e microorganismos; são inertes e não reagem ou migram para 

os alimentos; têm velocidade de enchimento comparável à das latas metálicas; são 

apropriados ao processamento pelo calor quando hermeticamente fechados; são 

transparentes às micro-ondas; são reutilizáveis e recicláveis; podem ser fechados 

novamente; mostram seu conteúdo devido à transparência e podem ser decorados; 

podem ser moldados em uma grande variedade de formas e cores, agregando valor ao 
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produto, na visão do consumidor; são rígidos e possuem boa força vertical, permitindo o 

empilhamento sem danos (FELLOWS, 2006). 

Embora o vidro possa ser fabricado em ampla variedade de formas, as formas 

cilíndricas são as mais duráveis para a comercialização de produtos de alto valor, pois a 

abrasão e os ângulos agudos da superfície do vidro enfraquecem o recipiente 

(FELLOWS, 2006). 

O envase pode ser manual, adicionando-se a fruta e em seguida a calda, 

levando-se em consideração o conceito de espaço livre, que corresponde à área 

existente entre a superfície interna da tampa e a parte superficial do líquido contido no 

recipiente. Ele é importante pelo fato de auxiliar na obtenção de vácuo no interior das 

embalagens (SPOTO, 2006). 

O fechamento hermético dos vidros acontece após a exaustão e consiste na 

junção da tampa ao recipiente de modo que ambos fiquem inteiramente em contato, 

sem permitir a passagem de ar entre os meios interno e externo, prevenindo possível 

recontaminação do produto (SPOTO, 2006). 

 

2.1.8.3 Exaustão 
 

A exaustão representa a operação anterior ao fechamento dos vidros ou latas, 

ocasionando a produção de vácuo no espaço livre do recipiente. A exaustão, embora 

realizada comumente através do aquecimento do recipiente e do seu conteúdo antes do 

fechamento, também pode ser obtida através de produção de vácuo mecanicamente 

(ROSENTHAL, 1989). 

As vantagens da exaustão são as seguintes (MEDINA, 1979; CAMARGO et al., 

1986): a produção de vácuo, que contribui para maior aderência da tampa ao vidro, 

tornando a vedação mais eficiente, e a expulsão de oxigênio (O2), pois isso restringe as 

reações de oxidação estimuladas pelo O2, as quais diminuem a qualidade organoléptica 

do alimento, principalmente sua coloração e seu sabor. 

A exaustão pode ser feita em túnel de vapor ou pela imersão dos vidros em água 

em ebulição “banho-maria”. No caso da exaustão em banho-maria, os vidros devem 

ficar abertos ou semi fechados (tampas desrosqueadas), com o nível de água atingindo 

http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Pupunha/PalmitoPupunheira/glossario.htm#exaustao
http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Pupunha/PalmitoPupunheira/glossario.htm#tunel
http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Pupunha/PalmitoPupunheira/glossario.htm#exaustao
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no máximo o “ombro” dos vidros, evitando, dessa forma, que a água em ebulição se 

misture ao produto (EMBRAPA, 2003). 

  Na exaustão, a temperatura do alimento no centro geométrico do vidro deve 

atingir 80-85ºC. Durante o aquecimento, o calor expulsa o ar ocluso no alimento e o 

contido no espaço livre do recipiente. Após o fechamento e o resfriamento, os vapores 

formados internamente se condensam e forma-se o vácuo (SPOTO, 2006). 

Normalmente 15 a 20 minutos são necessários para obter-se a temperatura 

desejada; terminado este período, os vidros são fechados totalmente, ou seja, as 

tampas são torcidas até o final de sua rosca, ficando totalmente vedados (EMBRAPA, 

2003). 

Após a exaustão, executa-se o fechamento dos vidros, os quais devem ter as 

tampas apertadas para o fechamento hermético na temperatura de 85º C a fim de que 

não haja a redução do vácuo no interior do produto final. Eles devem ser pasteurizados 

imediatamente (SPOTO, 2006; EMBRAPA, 2003). 

 

2.1.8.4 Aplicação de calor ao produto envasado  

 
O processamento térmico do produto envasado consiste no fornecimento de 

condições ambientais adversas, que correspondem à aplicação de temperaturas 

elevadas por um tempo suficiente ao produto, buscando destruir os microrganismos 

naturalmente contaminantes dos alimentos de modo a atingir uma condição de 

esterilidade comercial. Estando o produto acondicionado em recipientes 

hermeticamente fechados, a alta temperatura empregada elimina os microrganismos já 

presentes que poderiam se desenvolver nas condições de armazenamento, impedindo 

o recipiente fechado a posterior recontaminação do alimento (ROSENTHAL, 1989). 

O calor é transmitido em produtos contendo caldas principalmente por convecção 

ou por correntes estabelecidas no líquido. Os elementos em suspensão em calda 

aquecem rapidamente, demandando tempo mais curto de esterilização que os produtos 

semi-sólidos. As caldas muito concentradas podem reduzir a penetração do calor 

(EMBRAPA, 2003). 

Após o processo de exaustão, adiciona-se água em ebulição ao recipiente de 

tratamento térmico até o nível de água ultrapassar pelo menos 5 cm da altura dos 

http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Pupunha/PalmitoPupunheira/glossario.htm#exaustao
http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Pupunha/PalmitoPupunheira/glossario.htm#exaustao
http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Pupunha/PalmitoPupunheira/glossario.htm#hermetico
http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Pupunha/PalmitoPupunheira/glossario.htm#vacuo
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vidros. O tempo para a esterilização comercial poderá variar de 25 a 60 minutos, 

dependendo do tamanho, do tipo de material e do recipiente utilizado. Geralmente, para 

vidros de 500 mL, a esterilização do produto ocorre após 30 a 50 minutos, contados a 

partir do momento em que a água do “banho-maria” entra em ebulição, a 100º C 

(RAUPP, 2001; EMBRAPA, 2010). 

 

2.1.8.5 Resfriamento e armazenamento 

 

Após a esterilização, os vidros são resfriados imediatamente com água, 

contendo 1 a 2 ppm de cloro ativo e em temperatura ambiente, que deve ser 

acrescentada ao recipiente a partir da superfície. O ideal é que o produto seja resfriado 

internamente até uma temperatura abaixo de 35-40°C. Após o resfriamento, os vidros 

são retirados do recipiente de tratamento térmico e expostos ao ar livre para que sua 

superfície seque (RAUPP, 2001; EMBRAPA, 2003; SPOTO, 2006). 

 

 

 

2.1.9 Análise sensorial 

 

A avaliação sensorial utiliza os sentidos humanos, como tato, olfato, paladar e 

visão, para medir as propriedades dos alimentos. Os testes sensoriais aplicados aos 

alimentos podem ser classificados como orientados ao consumidor (afetivos) e 

orientados ao produto (analíticos), de acordo com o objetivo do teste. Os testes 

hedônicos são realizados com o auxílio de escalas de categorias que indicam o quanto 

um produto agrada ou desagrada ao consumidor. As escalas variam dentro dos 

extremos, como “gostei muitíssimo” ou “desgostei muitíssimo” (MEILGAARD ; CIVILLE; 

CARR, 2007; FERREIRA et al, 2000; DUTKOSKY, 2007; INSTITUTO ADOLPHO LUTZ, 

2010). 

Frequentemente em programas de controle de qualidade e pesquisa elementos 

humanos são selecionados como julgadores para avaliar subjetivamente um produto 

alimentício. Os julgadores são solicitados a avaliar as características sensoriais do 

http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Pupunha/PalmitoPupunheira/glossario.htm#esterilizacao
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alimento, tais como: aparência, cor, odor, textura e sabor (TEIXEIRA NETO ; VITALI ; 

QUAST 1991). 

O ato de comer aflora um estado afetivo, podendo-se gostar ou não das 

características dos alimentos, ou seja, dependendo do significado da sensação sentida, 

ocorre a geração de uma resposta afetiva chamada emoção; os principais sentidos 

responsáveis pelas emoções e lembranças são o paladar e o olfato. De acordo com a 

emoção, há a adoção de uma posição de agrado ou desagrado, de prazer ou 

desprazer, de aceitação ou rejeição. As sensações podem levar diretamente à emoção 

ou indiretamente, através de recordações pela memória (DOUGLAS, 2006). 

As pessoas, no geral, escolhem alimentos de acordo com seu gosto pessoal e 

experiências passadas ao longo da vida. Ao ingerir alimentos agradáveis ao seu 

paladar, o indivíduo sente prazer e satisfação com o ato de comer, além de suprir suas 

necessidades nutricionais. Assim, através da agradabilidade do alimento a um paladar 

e o afeto sentido ao degustá-lo é que ocorre o processo de alimentação e nutrição, já 

que se não houvesse paladar, o homem não teria interesse pela comida e, 

consequentemente, sofreria com a desnutrição (DOUGLAS, 2006). 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas define a análise sensorial como a 

disciplina científica usada para medir, analisar e interpretar reações às características 

dos alimentos e materiais como são percebidas pelos sentidos da visão, olfato, gosto, 

tato e audição empregando a metodologia apropriada aos objetivos do estudo e o 

tratamento estatístico dos dados obtidos (FERREIRA et al, 2000). 

A impressão sensorial do consumidor de alimentos começa no mercado onde os 

sentidos da visão, do aroma e tato, e, talvez, o sabor, são usados na seleção de 

alimentos. Entretanto, o comportamento de compra do consumidor tem sua maior 

influência  nos fatores sensoriais (CLEMENTE, 2001). 

 Um dos testes sensoriais utilizados para medir a aceitação ou preferência de 

produtos, de forma individual ou em relação a outros, é o afetivo. Para a medida de 

aceitação, são utilizadas as diversas formas de escalas, como a hedônica e a de atitude 

(CHAVES; SPROESSER, 1993). 

 Atributos de gosto consistem em salgado, doce, amargo e ácido. Alguns desses 

atributos podem ser detectados em limites muito baixos nos alimentos. Alimentos 
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frescos contêm misturas complexas de compostos voláteis que produzem aromas e 

sabores característicos e podem se perder no processamento, o que reduz a 

intensidade dos aromas ou revela outros compostos de aroma e sabor. Os aromas 

percebidos nos alimentos resultam de combinações complexas de muitas centenas de 

compostos, algumas das quais atuam sinergeticamente. O sabor percebido nos 

alimentos é influenciado pela quantidade em que os compostos aromáticos são 

liberados durante a mastigação e, portanto, é muito associado  à textura dos alimentos 

e  à taxa de quebra da estrutura do alimento durante a mastigação (FELLOWS, 2006) 

A cor é outro parâmetro importante em alimentos, considerando que antes da 

tomada de decisão de ingerir o alimento, o consumidor observa o seu aspecto visual e, 

especialmente, a cor (SANGINEZ-ARGANDONÃ, 1999). 

Muitos pigmentos naturais são destruídos pelo processamento térmico e 

alterados quimicamente pela mudança de pH ou por oxidação durante a armazenagem. 

O escurecimento por Maillard é uma causa importante tanto de alterações desejáveis 

(assados e frituras) quanto do desenvolvimento de cores indesejáveis, como no 

processamento térmico e secagem (FELLOWS, 2006). 

 

2.1.10 Microbiologia 

 

Os alimentos são substratos ou meios de cultura ideais para os microrganismos 

e sua composição condiciona a flora microbiana.Os microrganismos presentes no 

alimento incluem os associados com a matéria-prima, os adquiridos durante a colheita, 

manuseio e processamento, e os que sobrevivem ao tratamento de preservação e 

armazenamento. Os sistemas enzimáticos ativos dos microorganismos dominantes, 

assim como as enzimas naturais do alimento, determinarão a marcha da degradação do 

alimento (NEDER, 1992). 

O valor de pH 4,5, que representa o valor limite entre alimentos ácidos e pouco 

ácidos, está abaixo do valor do pH, no qual cepas de Clostridium botulinum podem 

crescer e produzir toxinas. O C. botulinum é um anaeróbico obrigatório distribuído na 

natureza e considerado como estando presente em todos os alimentos a serem 

conservados, principalmente quando a conservação for por tratamento térmico. Pode-
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se alterar o valor de pH de um alimento pelo uso de coadjuvantes de processos do tipo 

acidulante (BARUFALDI, 1998). 

De acordo com a resolução CTA Nº05 pode-se utilizar o ácido cítrico como 

coadjuvante de tecnologia de fabricação e como agente de ajustamento e correção de 

pH na quantidade estritamente necessária (BRASIL,1979). 

Nos processos artesanais, ao invés do ácido cítrico é possível recomendar a 

adição de caldo de limão, na proporção previamente estabelecida para atingir pH 

abaixo de 4,5. 

A RDC nº 12, 02/01/ 2001 estabelece os Padrões Microbiológicos Sanitários para 

Alimentos, no caso referente a este estudo, para frutas, produtos de frutas e similares – 

purês e doces em pasta ou massa e similares, incluindo geléias, não comercialmente 

estéreis e doces em calda, não comercialmente estéreis (a granel): bolores e leveduras 

por quilo, com tolerância para amostra indicativa 104, com tolerância para amostra 

representativa n=5, c=2, m=103 e M= 104 (BRASIL, 2001). 

Os bolores e leveduras constituem um grande grupo de microorganismos, a 

maioria originária do solo ou do ar. Os bolores são extremamente versáteis – a maioria 

das espécies é capaz de assimilar qualquer fonte de carbono derivada de alimentos. 

São bastante resistentes a condições adversas, como pH ácido e atividade de água 

baixa. A maioria das leveduras apresenta atividade de água mínima de crescimento de 

0,88 e a maioria dos bolores, na faixa de 0,80. Com relação ao pH, os fungos são 

pouco afetados pela variação na faixa de 3,0 a 8,0. Quando o pH afasta-se do ótimo 

(geralmente próximo de 5,0), a velocidade de crescimento diminui. Se houver outros 

fatores de inibição (atividade de água e temperatura), seu efeito restritivo sobre a 

velocidade de crescimento torna-se mais acentuado (SILVA et al, 2007). 

A temperatura ótima de crescimento da maioria dos fungos encontra-se na faixa 

de 25 a 28oC, não crescendo bem nas temperaturas mesófilas (35-37oC) e raramente 

nas temperaturas de bactérias termotolerantes (45oC). Seu crescimento não é incomum 

sob condições de refrigeração (5oC), porém, abaixo de 10oC negativos, os alimentos 

podem ser considerados microbiologicamente estáveis (SILVA et al, 2007). 

A consistência do alimento, assim como a atmosfera de armazenamento, 

exercem considerável influência sobre os tipos de fungos que irão provocar a 
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deterioração do produto. Em linhas gerais, as leveduras dispersam mais facilmente em 

alimentos líquidos e os bolores, em substratos sólidos e firmes, em cuja superfície há 

fácil acesso ao oxigênio, embora o contrário também possa ocorrer. Vários bolores 

produzem micotoxinas, que são metabólitos tóxicos formados durante o crescimento. 

Os gêneros de bolores toxigênicos mais importantes são Aspergillus, Penicillium e 

Fusarium (SILVA et al, 2007). 

 

2.1.11 Frutas processadas 

 

Em trabalho com geléias mistas de manga e acerola em diferentes formulações, 

todas foram classificadas como “extra” uma vez que o teor de sólidos solúveis situou-se 

entre 63,5 a 64oBrix. Encontrou-se para estas geléias pH de 3,4 a 4,0; TSS de 63,5 a 

64oBrix e Luminosidade (L) de 29 a 31. As geléias apresentaram L  em torno de 30 

demonstrando cor de tonalidade escura. (MACIEL et al, 2009) 

Testes preliminares e análise sensorial evidenciaram que os consumidores 

preferem compota de laranja com maior teor de sacarose. Em trabalho com compotas e 

doces cristalizados de albedos cítricos as compotas foram acidificadas a pH 4, 

submetidas a tratamento térmico, resfriadas e deixadas em repouso 30 dias . Os dados 

encontrados em média para compota foram de pH 4,8 e TSS 43,28. 

Neste mesmo trabalho com albedos cítricos a elaboração do produto cristalizado 

foi impregnado com xarope de sacarose até a saturação a 70oBrix. Encontrou-se em 

média pH 4,52 com amostras acima de 4,6 e TSS 66oBrix. Na análise das frutas 

cristalizadas os valores de pH estiveram acima de 4,5 não se constituindo um problema 

devido à baixa atividade de água (GODOY et al, 2005) 

Na análise de quatro marcas de goiaba em calda comerciais  submetidas às 

análises químicas observou-se que o teor de açucares  da maior parte dos produtos  

está entre 22 e 30% com excessão de uma amostra que mostrou um valor bem mais 

elevado (ao redor de 40%). A análise sensorial mostrou que esta amostra com amior 

teor de açucares foi a mais preferida em relação à doçura. Na análise da cor foram 

observados menores valores de a* em relação à fruta “in natura”, possivelmente devido 

à degradação dos carotenóides da goiaba. A luminosidade das goiabas em calda 
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também é maior do que a da fruta “in natura” devido à presença dos açucares (SATO; 

SANJINEZ-ARGANDONÃ; CUNHA, 2004). 

Dentre os diversos produtos que podem ser obtidos das frutas destaca-se a fruta 

em calda, de larga aceitação pelos consumidores em todos os continentes. Na Guiana , 

a carambola é processada como fruta fervida em xarope de açúcar ( compota). 

Pesquisas têm indicado que produto aceitável pode ser preparado por desidratação 

osmótica em xarope de açúcar de concentração reforçada. No estudo de carambolas 

doces o pH da compota esteve em torno de 3,88 e o TSS de 22 a 28oBrix (PRATI; 

NOGUEIRA; DIAS, 2002) 

Avaliou-se a possibilidade de processar o melão como fruta cristalizada. Foram 

testadas três variedades e aplicação de soluções de sacarose sucessivas de 20 até 

70oBrix. O pH encontrado foi de 5,76 e o TSS de 70,4oBrix e sem mudanças na 

coloração (MORITA et al, 2005) 

 

2.2 Material e Métodos 

 

Os jaracatiás foram colhidos de plantas de 3 regiões: amostra 1- município de 

Brotas (coordenadas 22o17‟02”S 48o07‟37”O), amostra 2- município de São Pedro 

(coordenadas 22°32‟56”S 47o54‟50”O) e amostra 3- município de Santa Maria da Serra 

(coordenadas 22o34‟01”S 48o09‟39”O) (INSTITUTO BRASILEIRO INSITUTO DE 

GEOGRAFIA E ESTATISTICA - IBGE, 2010)  

Realizaram-se análises com as amostras de cada um dos 3 lotes de fruta “in 

natura” para determinar os parâmetros físicos: peso, comprimento, largura, densidade, 

textura, cor da casca, cor da polpa, atividade de água; químicos: pH, teor de sólidos 

solúveis, acidez titulável, carotenóides, ácido ascórbico, açucares totais e redutores, 

fibras solúveis e insolúveis, minerais;  a composição centesimal de umidade, cinzas,  

proteínas, lipídeos,  carboidratos totais e calculou-se o valor calórico total; 

O preparo das amostras (Figura 3) para as análises físicas, químicas e 

determinação da composição centesimal foi realizado com a fruta ”in natura”, com 

casca, sem sementes, triturada em processador de alimentos.  
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 Para as duas variáveis da compota (fruta “in natura” e fruta congelada) foram 

retiradas amostras de cada lote em triplicata, em cada período de 1, 30, 60 e 90 dias e 

realizadas análises físicas, químicas, sensoriais e microbiológicas com 3 repetições. 

 

2.2.1 Análises físicas da fruta “in natura” 

2.2.1.1 Peso 

 As análises físicas, relativas a peso, foram realizadas utilizando-se 15 frutas  

em balança digital de marca Micronal- B 3600. Os resultados foram expressos em 

gramas. 

 

2.2.1.2 Medida  

O tamanho foi medido com paquímetro (comprimento e largura em mm) 

utilizando-se 15 frutas. 

 

2.2.1.3 Densidade 

 Para densidade foram utilizadas 15 frutas sendo avaliada pelo volume de 

deslocamento, entre a diferença do volume final e inicial (Figura 3), dada pela fórmula: 

d=m/V onde d= densidade (g/cm³), m= massa (g) e V= volume (cm³) ( BRAGA; 

GASPARETTO, 1997). 

  

2.2.1.4 Textura 

A textura instrumental foi realizada em 6 frutas inteiras, segundo a metodologia 

descrita por Campos, Ciampi e Paschoalino (1978), por meio do texturômetro “Texture 

Test System” (FTC), modelo TP-2, equipado com registrador, utilizando-se célula 

padrão de cisalhamento e compressão com ação perpendicular às fibras(Figura 3) Os 

resultados foram expressos em lbf/g.  

 

2.2.1.5 Cor da casca e da polpa 

A cor foi avaliada em colorímetro Color-Meter-Minolta CR400. Foram 

considerados 12 frutos por tratamento e 2 leituras em lados opostos de cada fruto, tanto 

interno quanto externo, segundo Sacks e Shaw (1994)(Figura 3). As leituras foram 
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obtidas pelos valores de L (Luminosidade), a* (vermelho ao verde) e b* (amarelo ao 

azul), Hue e croma (MINOLTA,1994) 

Os valores a* e b* representam a cor propriamente dita, variando do vermelho ao 

verde (valor a*) e do amarelo ao azul (valor b*). A Figura 11 mostra toda a gama de 

cores representativa do universo; sendo que, quanto mais se afastam do centro do 

círculo, mais vívidas ou mais fortes são as cores; ao contrário, quanto mais se 

aproximam do centro, mais mescladas estas se tornam, até que o conjunto se torne 

uma única tonalidade: cor cinza (croma). O hue se caracteriza pelo ângulo formado em 

relação ao eixo x, se iniciando no valor a* positivo (vermelho), podendo atingir até 360 

Graus. Esse ângulo nos indica a variação entre as cores: vermelho, amarelo, verde, etc. 

e também suas nuances: alaranjado e avermelhado.  

O valor L representa a luminosidade ou o tom da cor do produto, variando de zero 

(negro) a cem (branco). Portanto, amostras que apresentam as mesmas cores, ou seja, 

os mesmos valores de a*, b*, hue e croma podem ser diferentes entre si pela variação 

da luminosidade (tom), apresentando-se como claras ou pálidas, mais próximo de cem, 

ou escuras, mais próximas de zero (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

Figura 3 - Valores de a*, b*, de cores mais fortes perto da borda do círculo, 
ângulo hue que indica a variação entre as cores, e croma a mescla 
de tom cinza no centro.  

 
Figura 4 - Valor de L ou tom da cor, claras próximas de 100 e escuras próximas 

de zero 
 

Croma  

 



68 
 

 

2.2.2 Análises químicas da fruta “in natura” 

Foram realizadas para cada lote em triplicata. 

2.2.2.1 pH 

Foi determinado em potenciômetro da marca TECNAL, modelo TEC3-MP, a 

partir de amostras liquefeitas (Figura 3). Foram realizadas com metodologia ditada pela 

AOAC (1995). 

 
2.2.2.2 Teor de sólidos solúveis (TSS) 

Para a fruta mediu-se em refratômetro Atago N1, 0-32°Brix. Para a compota  

mediu-se em refratômetro Atago N3, 58-90°Brix. Os resultados foram expressos em 

ºBrix. 

 

2.2.2.3 Acidez titulável (AT) 

 Foi determinada e calculada com volume em mililitros de NaOH 0,1N, requeridos 

para titular uma amostra de 10g de jaracatiá liquefeita a 100mL de água destilada 

conforme metodologia de Carvalho et al (1990).   

 

2.2.2.4 Atividade de água (aw) 

A aw foi medida com o aparelho Aqualab CX 2T.  

 

2.2.2.5 Ácido ascórbico 

Foi determinado por metodologia citada por Carvalho et al (1990); baseada na 

redução do indicador 2,6 diclorobenzeno-indofenol de cor azul para produto incolor de  

ácido ascórbico. 

 

2.2.2.6 Carotenóides 

Foi determinado através da leitura do mesmo sobrenadante obtido na análise de 

clorofila (RODRIGUEZ-AMAYA, 1999) alterando-se o comprimento de onda no 

espectrofotômetro para 470 nm. O teor de carotenóides foi expresso em mg/mL, 

calculado através da fórmula de Lichtenthaler (1987): 

Carotenóides (C) = [1000 x A470 - (1,82 x Ca + 85,02 x Cb)] /198; 
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A470 = leitura no espectrofotômetro; Ca = teor de clorofila a; Cb=teor de clorofila b  

 

2.2.2.7 Açucares redutores (glicose e frutose) e totais (sacarose e redutores) 

Foram determinados pelo método volumétrico de Lane-Eynon descrito pela 

Association Officials Methods of Analysis-AOAC (2005).  

 

2.2.2.8 Fibras solúveis e insolúveis 

Determinadas pelo método enzimático utilizando a alfa-amilase, pepsina e 

pancreatina (ASP et al; 1983). 

 

2.2.2.9 Minerais 

 

As análises foram realizadas pelo Instituto Campineiro de Análise de Solo e 

Adubo Ltda., Campinas- SP, utilizando amostra de matéria seca para: fósforo (P), 

potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg), ferro (Fe), manganês (Mg), zinco (Zn), sódio 

(Na), boro (B). A metodologia utilizada foi a digestão nitro-perclórica (4mL de ácido 

Nítrico + 1 mL de ácido Perclórico e digestão por 4 horas) e determinação por ICP-AES 

(Espectrometria de Emissão Atômica).  

 

2.2.3 Análise centesimal da fruta “in natura” 

 

2.2.3.1 Umidade     

A umidade foi quantificada pelo método gravimétrico da AOAC, (2005). 

 

2.2.3.2 Proteína bruta  

Proteína bruta foi quantificada pelo método micro-Kjeldahl da AOAC (1995). 

 

2.2.3.3 Lipídeos 

Lipídeos foram determinados através de extração com solvente hexano no 

aparelho de Soxhlet na metodologia American Oil Chemists‟ Society-AOCS (1974). 

 



70 
 

2.2.3.4 Cinza 

As cinzas foi quantificada pela metodologia da AOAC (1995) com cadinhos de 

matéria seca levados à Mufla para calcinação. 

 

2.2.3.5 Carboidratos Totais 

Carboidratos foram determinados através do cálculo por diferença: % 

Carboidratos Totais = 100 – (% umidade + % cinzas + % lipídeos + % proteínas) 

(National Agricultural Library, 2010). 
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                 Análise de densidade                                                Análise de textura 

 

                      

    Análise de cor da parte interna da fruta                            Preparo da polpa para as amostras 

     

                   

         Preparo da polpa para as amostras                           Preparo da polpa para as amostra 

 

Figura 3 – Análises físicas e químicas de jaracatiá 
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2.2.4 Valor Calórico Total 

Para o cálculo do Valor Calórico Total (VCT) considerou-se proteína = 4 Kcal/g, 

lipídeos = 9 Kcal/g e carboidrato = 4 Kcal/g. (MAHAN; ESCOTT-STUMP, 2005) 

 

2.2.5 Processamento da compota com fruta “in natura” 

O processamento seguiu o fluxograma apresentado na Figura 4, e 

complementado nas figuras 5, 6, 7, 8. 

 

2.2.5.1 Recepção 

 As frutas foram transportadas  à Planta de Processamento de Alimentos do 

Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição - ESALQ - USP. e submetidas  à 

refrigeração por 36 h a temperatura de 8oC para retirada do “calor de campo”. Os lotes 

apresentaram 13,8 kg do lote 1; 13,7 kg do lote 2 e 13,6 kg do lote 3.  

 

2.2.5.2 Seleção 

 Foi realizada a seleção por descarte das frutas muito verdes e amassadas A 

amostra 1 foi dividida em 2 tratamentos de 6kg cada um; o lote 2 foi dividido em 2 

tratamentos de 6,1kg e o lote 3 em 2 tratamentos de 6,4kg. 

 Cada um dos 2 tratamentos foram trabalhados, o  1o utilizando a fruta “in natura” 

e o 2o a fruta congelada, por 3 meses.  
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I. Fruta “in natura” 

II. Fruta para congelamento 

III. Descarte 

Sanitização 

Retirada do pedúnculo e 
Corte 

Recepção 

Seleção 

Maceração  

Retirada das sementes 

Pesagem 

Branqueamento 

Drenagem 

Adição de Ácido Cítrico 

Envase 

Exaustão 

Pasteurização 

Resfriamento 

Armazenamento 

Cozimento 

Figura 5 - Fluxograma de processamento da Compota de Jaracatiá 
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2.2.5.3 Sanitização 
 

Todos os balcões e áreas de trabalho foram lavados e sanitizados com água 

sanitária (cloro ativo em 250 ppm) e os utensílios lavados e sanitizados com álcool  

(92,8oGL) a  70% colocado em pulverizadores (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS 

EMPRESAS DE REFEIÇÕES, 2003; ) 

As frutas foram lavadas em água corrente uma a uma com o auxílio de um 

escorredor e colocadas em vasilhas plásticas (Figura 5) 

Preparou-se 3 recipientes  com  solução de dicloroisocianurato de sódio a 200 

ppm de cloro ativo (1 litro de água/ 6,6g de produto). As frutas de cada amostra foram  

sanitizadas na solução por 15 minutos, e drenadas. 

As frutas destinadas ao 2o tratamento foram retiradas da solução, drenadas e 

acondicionadas em sacos plásticos marcados e levadas à câmara frigorífica a - 18°C 

onde permaneceram por 3 meses. 

 

2.2.5.4 Pré-preparo 

 Estas operações estão apresentadas nas Figuras 5 e 6. 

Foram cortados os pedúnculos das frutas e feito corte lateral para a extração do 

látex, em maceração. 

 Após cortadas, as frutas foram mantidas em maceração na proporção de 1½ L 

de água / kg de fruta, por 24 horas e procedidas 4 trocas de água para a retirada do 

látex. 

  As sementes foram retiradas com o auxílio de uma colher de chá ou espátula e 

utilização de luvas de látex. 

 As sementes foram retiradas e pesadas: amostra 1= 1,812 kg; amostra 2= 1,687 

kg e amostra 3= 2,143 kg. Em seguida foram armazenadas na câmara frigorífica para 

congelamento a - 18°C. 

Após a retirada das sementes, as frutas foram lavadas com solução de  

dicloroisocianurato de sódio a 80 ppm (1L de água/ 2,6 g do produto) e em seguida 

drenadas. 

As frutas dos 3 lotes passaram por nova seleção, foram pesadas e seguiram  

para o branqueamento: amostra 1- 4,1 kg; amostra 2- 4,3 kg e amostra 3- 4,2 kg. 
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2.2.5.5 Branqueamento 

 O branqueamento foi realizado por imersão da fruta em água à ebulição por 3 

minutos A seguir, as frutas foram drenadas com o auxílio de peneiras de aço inoxidável, 

previamente sanitizadas. 

 

2.2.5.6 Cocção 

 As frutas e os demais ingredientes da fórmula, na seguinte proporção, para cada 

quilo de fruta, 1,2 kg de açúcar e 1,2 litro de água, foram submetidos  à fervura a 105oC, 

sendo a   panela semi-tampada por 2 h, até atingir  62°Brix. 

Adicionou-se o ácido cítrico (5%) calculado por curva de titulação neste trabalho, 

as curvas de titulação para o 1o tratamento foram realizadas objetivando-se pH 4,2 a fim 

de permitir a avaliação do consumo do ácido nessa faixa e promover o cálculo da 

concentração exata do ácido a ser colocado na solução para manter o pH abaixo de 4,5 

conforme cálculos de Zapata e Quast (1975). Foram adicionados de ácido cítrico na 

amostra 1= 65 mL; amostra 2= 26 mL; amostra 3= 39 mL. 

Após a adição de ácido cítrico a cocção prosseguiu por mais 15min até que a 

calda apresentou 65°Brix  

  

2.2.5.7 Envase 

Os vidros, tampas e pinças foram lavados e sanitizados com detergente de 

neutro e imersos em água fervente por 30 minutos. 

Os vidros foram retirados das panelas e colocados em bandejas de aço 

inoxidável sanitizadas. Foi preparada uma mesa sanitizada para o envase, sendo este 

realizado com os manipuladores devidamente paramentados. 

Os vidros foram pesados e resultaram em média no peso bruto de 397g a 401g. 

A compota foi envasada colocando-se 2 frutas grandes ou 3 pequenas / vidro 

correspondendo a 150g de fruta (60%) e 100 mL de calda (40%), em um total de 250 g 

de peso líquido e 150g de peso drenado (Figura 6). 

 



76 
 

2.2.5.8 Exaustão 

  Os vidros foram levados ao processo de exaustão em “banho-maria”, com água 

fervente na altura de 2/3 do vidro. até que atingissem 80-85°C (cerca de 30 minutos) e 

foram fechados hermeticamente  quando ocorreu formação de vácuo no seu interior 

(Figura 7). 

 

2.2.5.9 Pasteurização 

 A pasteurização ocorreu com os vidros fechados hermeticamente e cobertos com 

água (100°C por 30 minutos)(Figura 8) 

 

2.2.5.10 Resfriamento e Armazenamento  

Após a pasteurização, os recipientes foram mantidos a 40°C. Em seguida, 

procedeu-se à identificação dos recipientes de vidro . 

 Após 24 h, o produto embaladoresfriado foi armazenado em prateleira a 

temperatura ambiente. A temperatura foi monitorada diariamente, durante 3 meses de 

armazenamento resultando médias de  25°C . As análises microbiológicas, físicas, 

químicas e sensoriais foram realizadas após 1, 30, 60 e 90 dias de armazenamento 

(Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

                                        

                  Lotes para análise                                                              Jaracatiá lavado 

                                         

     Tratamento Dicloroisocianuratoo de Sódio                             Lotes para congelamento 

                                           

              Lotes para congelamento                                         Corte transversal do pedúnculo  

 

                                         

                         Maceração                                                                     Maceração  

 

Figura 6 - Pré-preparo do jaracatiá para o processamento 
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                        Maceração                                                        Retirada das sementes 

                                                 

                           Sementes                                                    Esterilização dos vidro 

                                 

        Fervura na Esterilização dos vidros                                  Esterilização das tampas                       

                                 

                          Branqueamento                                            Montagem da fórmula 

Figura 7 - Maceração, retirada das sementes, esterilização de vidros, cocção 
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                     Inicio da fervura                                             Inicio da mudança de cor 

                              

                    Compota a 62oBrix                                                Adição de ácido cítrico 

                               

                      Compota  a 65oBrix                                          “Banho-maria” para exaustão 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                     

                     Esterilização de pinças                                                       Envase 

Figura 8 - Cocção e envase 
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                               Envase                                                                         Envase 

                                  

                              Pasteurização                                                        Resfriamento 

                                  

Resfriamento                                             Resfriamento                    

                          
Identificação dos lotes                                             Lotes identificação 

 
Figura 9 - Pasteurização, Resfriamento, Identificação 
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2.2.6 Processamento da compota com fruta congelada 

 

O 2° tratamento seguiu o mesmo fluxograma a partir da sanitização. Os lotes 

armazenados em congelamento foram colocados em câmara de refrigeração a 8°C por 

24 horas. Em seguida as frutas passaram por nova seleção, pelo corte e retirada do 

pedúnculo e colocadas em maceração com água por 24 horas, com troca de água, 4 

vezes durante o dia para a retirada do látex. Na retirada, as sementes foram pesadas: 

amostra 1- 1,46 kg; amostra 2- 1,46 kg e amostra 3- 1,56 kg. 

As frutas levadas a branqueamento foram pesadas: amostra 1- 4,37 kg; amostra 

2- 3,72 kg e amostra 3- 3,97 kg (Figura 9). 

 

2.2.6.1 Cocção 

 Foram levados às panelas, os outros ingredientes da fórmula, na seguinte 

proporção: para cada quilo de fruta, 900g de açúcar e 1 litro de água, levado à fervura a 

105oC  com panela semi-tampada por 2h.Mediu-se o teor de sólidos solúveis até chegar 

a 62°Brix. 

Adicionou-se o ácido cítrico (5%) calculado por curva de titulação, sendo,  para a 

amostra 1- 78 mL; amostra 2- 40 mL; amostra 3- 45 mL. As curvas de titulação no 2o 

tratamento foram realizadas objetivando pH 3,8 a fim de permitir a avaliação do 

consumo do ácido nessa faixa e promover o cálculo da concentração exata do ácido a 

ser adicionado na solução para manter o pH abaixo de 4,5; conforme cálculos de 

Zapata e Quast (1975).  

Nos processos artesanais, ao invés do ácido cítrico é possível adicionar o caldo 

de limão na proporção previamente estabelecida para conseguir pH abaixo de 4,5. 

Após a adição de ácido cítrico a cocção prosseguiu por mais 15 minutos quando 

foi atingido 65°Brix na calda.   

Após a conclusão da cocção procedeu-se ao envase, exaustão e  resfriamento. 

O armazenamento foi realizado à temperatura ambiente, 22°C (a temperatura foi 

monitorada durante os 3 meses de armazenamento).  

As embalagens foram pesadas e resultaram, em média no peso bruto os 

mesmos valores do 1° tratamento, a saber, 397g a 401g. A compota foi envasada 
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colocando-se 2 frutas grandes ou 3 pequenas / vidro correspondendo a 150g de fruta 

(60%) e 100 mL de calda (40%), num total de 250 g de peso líquido e 150g de peso 

drenado (Figura 9) 
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       Retirada do pedúnculo e corte                                Retirada do pedúnculo e corte   

                                    

                     

                          Envase                                                                 Envase 

 

                     

                              Exaustão                                                     Pasteurização 

 

 
 
Figura 10 - Processamento de compota de jaracatiá do 2o Tratamento 
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2.2.7 Análises físico-químicas 

  

Nas compotas foram realizadas as análises de pH, teor de sólidos solúveis 

(TSS), acidez titulável (AT), atividade de água (aw) e cor,  tanto para o 1° como o 2° 

tratamento com as metodologias já citadas anteriormente. 

 

2.2.8 Análises microbiológicas  

 

       Foram realizadas análises microbiológicas nas compotas quanto à contagem de 

bolores e leveduras conforme solicitação da RDC no12 (BRASIL, 2001), pela 

metodologia de plaqueamento em superfície, descrita por Silva et al (2007). 

 

2.2.9 Análise sensorial 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (envolvendo seres 

humanos) da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” com protocolo no18 em 

04 de setembro de 2008. 

Com o objetivo de conhecer a aceitabilidade da Compota de Jaracatiá produzida 

com fruta “in natura”, foram realizados testes sensoriais e aplicado questionário a 120 

provadores não treinados durante 4 períodos (30 provadores por período). Foram 

avaliados os atributos de aparência, odor, textura e sabor, e apontada intenção de 

compra nesta sequência 

Utilizou-se escala hedônica estruturada mista (9 = gostei muitíssimo; 1 = 

desgostei muitíssimo). Juntamente com o teste hedônico foi utilizado o teste afetivo com 

escala de intenção de compra de 5 pontos, variando de “certamente compraria a 

certamente não compraria”(DUTCOSKY, 2007). 

As 3 amostras de 30g codificadas com algarismos de três dígitos e aleatorizadas 

foram apresentadas de uma vez ao provador. Cada provador foi orientado a provar as 

amostras no sentido esquerda para a direita, ingerir água mineral que foi servida 

juntamente com as amostras, no início e entre uma amostra e outra. Todos os 
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indivíduos provaram as amostras em cabines individuais equipadas com lâmpadas sem 

coloração. O modelo da ficha de análise sensorial utilizado é mostrado na Figura 10. 

Foram realizadas análises sensoriais para o 1o  e 2o tratamentos separadamente, 

sendo apresentadas as 3 amostras para cada provador  para cada tratamento nos 

períodos em que se avaliou a estabilidade da compota em 1, 30, 60 e 90 dias. 
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AVALIAÇÃO SENSORIAL DE COMPOTA DE JARACATIÁ 
 

Nome:_______________________________________________ Data:_______ 
Avalie a amostra e use a escala abaixo para indicar o quanto você gostou ou desgostou de cada amostra. 

1) APARÊNCIA 
(         )  (         )  (         ) gostei muitíssimo                           
(         )  (         )  (         ) gostei muito                                   
(         )  (         )  (         ) gostei moderadamente                  
(         )  (         )  (         ) gostei ligeiramente                         
(         )  (         )  (         ) nem gostei, nem desgostei 
(         )  (         )  (         ) desgostei ligeiramente 
(         )  (         )  (         ) desgostei moderadamente 
(         )  (         )  (         ) desgostei muito 
(         )  (         )  (         ) desgostei muitíssimo 
     2)  ODOR 
(         )  (         )  (         ) gostei muitíssimo                           
(         )  (         )  (         ) gostei muito                                   
(         )  (         )  (         ) gostei moderadamente                  
(         )  (         )  (         ) gostei ligeiramente                         
(         )  (         )  (         ) nem gostei, nem desgostei 
(         )  (         )  (         ) desgostei ligeiramente 
(         )  (         )  (         ) desgostei moderadamente 
(         )  (         )  (         ) desgostei muito 
(         )  (         )  (         ) desgostei muitíssimo 

3) TEXTURA 
(         )  (         )  (         ) gostei muitíssimo                           
(         )  (         )  (         ) gostei muito                                   
(         )  (         )  (         ) gostei moderadamente                  
(         )  (         )  (         ) gostei ligeiramente                         
(         )  (         )  (         ) nem gostei, nem desgostei 
(         )  (         )  (         ) desgostei ligeiramente 
(         )  (         )  (         ) desgostei moderadamente 
(         )  (         )  (         ) desgostei muito 
(         )  (         )  (         ) desgostei muitíssimo 

4) SABOR 
(         )  (         )  (         ) gostei muitíssimo                           
(         )  (         )  (         ) gostei muito                                   
(         )  (         )  (         ) gostei moderadamente                  
(         )  (         )  (         ) gostei ligeiramente                         
(         )  (         )  (         ) nem gostei, nem desgostei 
(         )  (         )  (         ) desgostei ligeiramente 
(         )  (         )  (         ) desgostei moderadamente 
(         )  (         )  (         ) desgostei muito 
(         )  (         )  (         ) desgostei muitíssimo 
 
Porque gostou___________________________________________________________ 
Porque desgostou________________________________________________________ 
 

3) INTENÇÂO DE COMPRA 
(         )  (         )  (         ) certamente eu compraria                                         
(         )  (         )  (         ) provavelmente eu compraria           
(         )  (         )  (         ) talvez eu compraria                        
(         )  (         )  (         ) provavelmente eu não compraria 
(         )  (         )  (         ) talvez eu não compraria   
(         )  (         )  (         ) certamente eu não compraria 
 

Porque compraria_______________________________________________________ 
Porque não compraria_____________________________________________________ 
 

Figura 11 – Ficha para avaliação sensorial da compota de jaracatiá 
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2.2.10 Delineamento Experimental e análise dos dados 

 

Para a fruta “in natura” as análises físicas, químicas, composição centesimal e 

VCT foram analisados pelo programa Statistical Analysis System - SAS 9,2; 2002-2008 

(SAS, 1993), ANOVA; para a comparação das médias ao nível de significância de 5% 

(p<0,05) foi aplicado o teste de Tukey. 

O conjunto de dados, também foi submetido aos tratamentos matemáticos e 

estatísticos multivariados. Dentre os principais programas, foram selecionados para 

esta pesquisa: Autoescalonamento e Análises de Componentes Principais tipo-R e 

Representações Gráficas (VARVAR) (SOUNIS, 1975; HARPER; KOWALSKI, 1979; 

SCARMINO, 1989). 

Para a compota usou-se o delineamento experimental em esquema fatorial 

2x3x4. Os fatores estudados foram: 2 tratamentos (fruta “in natura” e fruta congelada); 3 

amostras (lotes); 4 períodos de armazenamento (1,30,60 e 90 dias). Foram realizadas 

análises físico-químicas em triplicata para cada amostra em cada período de 

armazenamento. O conjunto de dados obtidos das análises físico-químicas e sensoriais 

foi analisado pelo programa Statistical Analysis System -SAS 9,2; 2002-2008 (SAS, 

1993), ANOVA; para a comparação das médias ao nível de significância de 5% 

(p<0,05) foi aplicado o teste de Tukey. 

 

2.3 Resultados e Discussão 

 

2.3.1 Características físicas da fruta “in natura” 

 

2.3.1.1 Peso, Medida, Densidade e Textura 

 

Houve diferença significativa para o peso (Prob>F< 0,0001), comprimento 

(Prob>F< 0,001) e largura (Prob>F< 0,0001), na análise da variância. A amostra 3, 

proveniente de Santa Maria da Serra, diferiu para menor valor no parâmetro peso em 

relação às amostras 1 e 2, provenientes das regiões de Brotas e São Pedro no teste de 

Tukey (Tabela 1). 
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Tabela 1- Peso, comprimento, largura, textura e densidade de jaracatiá “in natura” 
(médias) 

 

 
 

Peso (g) Comprimento (cm) Largura (mm) 

Amostra 1 74,35 a 6,60 a 3,69 a 

Amostra 2 68,34 a 5,85 b 3,67 a 

Amostra 3 41,77 b 5,70 b 2,97 b 

    
 
 

Textura (lbf) Densidade (g/mL) 
 

Amostra 1 1,25 a 1,09 a  

Amostra 2 0,91 a 1,06 a  

Amostra 3 1,05 a                    1,25 a   

 

Amostra 1: Brotas; Amostra 2: São Pedro; Amostra 3: Santa Maria da Serra    

*médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna, não diferem entre si pelo       
teste de Tukey ao nível de 95% de confiança   
     

 

   
A amostra de Brotas diferiu para maior valor no comprimento em relação às 

amostras de São Pedro e Santa Maria da Serra no teste de Tukey (Tabela 1). 

Entretanto, a amostra de Santa Maria da Serra diferiu na largura, para menor valor em 

relação às amostras de Brotas e São Pedro. 

Não houve diferença significativa entre as amostras quanto à textura (Prob>F< 

0,229), sendo, para o processamento, um fator favorável no recebimento de matéria-

prima das 3 localidades (Tabela 1). 

Para a densidade não houve diferença significativa entre as amostras 

(Prob>F<0,630). Portanto, comprova-se que a amostra proveniente de Santa Maria da 

Serra, possui menor peso, comprimento e largura. 

A dificuldade de coleta em plantas maiores e espalhadas pela floresta limita a 

uniformização das frutas, devendo passar por seleção para a produção da compota.  

Contrariamente ao que se espera de outras espécies, as frutas pequenas e 

espessas resultam numa compota de melhor aparência, quanto à forma e ao efeito 

visual tornando-se versátil para atender os requisitos gastronômicos, fato que agrega 

valor ao produto. O fruto varia em peso conforme a região, pesando 110g em média, na 

região de Jaboticabal-SP (DONÁDIO, 2004); de 80 a 120g, no bioma Cerrado (SILVA, 

1994); de 19 a 39g em Rio Claro-SP (PAOLI, 1986) e 61,48g em média, nos 3 lotes 
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analisados , para as regiões de Brotas, São Pedro e Santa Maria da Serra, os quais 

estão em conformidade com Donádio (2004) e Silva (1994), diferindo de Paoli (1986).  

Os tamanhos relativos ao comprimento/ largura também seguem o mesmo 

padrão do peso, variando de: 10/ 3 a 5 para Jaboticabal (DONÁDIO, 2004); 4 a 9,8/ 2,2 

a 4,0 em Rio Claro (PAOLI, 1986); 5 a 12/ 4 a 6 no Cerrado (SILVA,1994) e 6,53/ 3,44 

na média dos 3 lotes analisados nesta pesquisa.  

 

2.3.1.2 Cor da casca e da polpa 
 

A uniformidade do grau de maturação pode interferir na coloração e na aparência 

de produtos processados. Uma proporção elevada de frutas verdes pode conferir 

coloração marrom, indesejável no produto final e, quando muito maduras, textura 

amolecida e comprometimento da aparência. A diferença de coloração entre as 

cultivares de uma mesma espécie deve-se às diferenças na concentração e proporção 

entre os pigmentos (CHITARRA; CHITARRA, 2005). 

As amostras foram analisadas através dos parâmetros L, a*, b*, hue e croma, os 

quais representam as medidas objetivas de cor avaliadas pelo olho humano. 

       Não houve diferença significativa para os parâmetros a*, b*, hue e croma da casca 

de jaracatiá nas amostras, a* (Prob>F<0,8026), b* (Prob>F<0,5271), hue (Prob>F< 

0,6528) e croma (Prob>F< 0,4766). Entretanto, a luminosidade da casca apresentou 

diferença significativa (Prob>F<0,0053). 

Verificou-se que a luminosidade (L) foi maior para a amostra de Santa Maria da 

Serra e menor para a amostra de São Pedro na casca de jaracatiá (Tabela 2) 

provavelmente devido ao grau de maturação. Houve diferença significativa para os 

valores de hue na polpa de jaracatiá (Prob>F< 0,0001). Comparando-se as médias, 

constata-se maior valor na polpa para a amostra de São Pedro, as amostras de Brotas 

e amostra de Santa Maria da Serra se equipararam com valores menores. 

 Houve também diferença significativa da polpa para os valores da luminosidade 

(Prob>F<0,0001), a qual foi significativamente maior para a amostra de Santa Maria da 

Serra em relação à amostra de Brotas (Tabela 2). Os parâmetros a*, b*, e croma da 

polpa não apresentaram diferença significativa; a* (Prob>F< 0,078), b* (Prob>F < 

0,083) e croma (Prob>F<0,190). 
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Tabela 2 - Cor – L, a*, b*, Hue e Croma – da casca e polpa de jaracatiá 
“in natura” (médias) 

      

Casca L a* b* Hue 
 

Croma 
 

Amostra 1   53,74 ab 17,01 a 54,67 a 72,78 a 57,34 a 

Amostra 2 51,84 b 16,22 a 52,49 a 73,73 a 54,87 a 

Amostra 3 56,64 a 16,94 a 54,66 a 72,79 a 57,39 a 

 
Polpa 

 
     

Amostra 1 32,80 b 11,01 a 27,05 a 68,22 b 29,24 a 

Amostra 2 39,62 a        9,68 a 30,84 a 72,58 a 32,35 a 

Amostra 3 44,77 a 11,69 a 29,66 a 68,36 b 31,90 a 
 
Amostra 1: Região de Brotas; Amostra 2: Região de São Pedro;    

Amostra 3: Santa Maria da Serra    

*médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna, não diferem entre si pelo      

teste de Tukey ao nível de 95% de confiança       
 

2.3.2 Características químicas da fruta “in natura” 

2.3.2.1 pH  
 

Houve diferença significativa para pH (Prob>F< 0,0008) na análise de variância; 

a amostra de Santa Maria da Serra diferiu para menor valor de pH das amostras de 

Brotas e de São Pedro na comparação de médias (Tabela 3).  

 

Tabela 3 - Teores de pH, teor de sólidos solúveis (TSS), acidez titulável (AT) 
e atividade de água (aw) de jaracatiá “in natura” (médias) 

 

 
 pH TSS (°Brix) AT (g/100g) Aw 

 
Amostra 1 4,69 a 14,13 b 0,35 a 0,98 b 

Amostra 2 4,72 a 14,26 b 0,27 c 0,98 b 

Amostra 3 4,57 b 15,60 a 0,32 b 0,99 a 
 
Amostra 1: Brotas; Amostra 2: São Pedro; Amostra 3: Santa Maria da Serra    

*médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna, não diferem entre si pelo       

teste de Tukey ao nível de 95% de confiança       
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Analisando o pH do mamão, uma vez que, o jaracatiá pertence à mesma família 

Caricaceae, tem-se pH 5,0 (DRAETTA et al, 1975; DE MARTIN et al, 1972); pH 5,5 

(SOLER et al, 1985); pH 5,4 (SANTANA; MATSUURA; CARDOSO, 2004) e para 

jaracatiá obtido no experimento 4,66. Para jaracatiá, este valor de pH é um bom 

indicador em relação aos valores de mamão, uma vez que, pode-se utilizar menor 

quantidade de ácido cítrico durante o processamento da compota para baixar o pH a 

valor menor que 4,5; índice indicado, acima do qual cepas de Clostridium Botulinum 

podem crescer e produzir toxinas (BARUFFALDI; OLIVEIRA, 1998; SPOTO, 2006); 

garantindo para a compota seu sabor original e tradicional, o qual deseja-se preservar. 

 

2.3.2.2 Teor de sólidos solúveis (TSS) 

 

Houve diferença significativa para TSS (Prob>F< 0,0001). As amostras diferiram 

para maior valor de TSS na amostra Santa Maria da Serra e menor valor na amostra de 

Brotas (Tabela 3). 

Observa-se no mamão tendência alta do teor de sólidos solúveis 8,0 a 9,0 °Brix 

(DRAETTA et al, 1975); 10,4 °Brix (DE MARTIN et al, 1972); 12,0 °Brix (SOLER et al, 

1985); 9,9 a 12,5 °Brix (FAGUNDES; YAMANISHI, 2001); 9,0 a 14,0 °Brix (SANTANA,  

MATSUURA; CARDOSO, 2004); valores médios de 13,65 °Brix para mamão hibrido 

UENF/CALIMAN 01, sendo que esse valor de sólidos solúveis é superior ao encontrado 

na literatura para outras cultivares de mamão (MORAIS, 2007). Para jaracatiá encontra-

se a média de 14,6 °Brix e pode-se considerar um valor alto, afetando o gosto doce e, 

conseqüentemente, a sua aceitabilidade. 

 

2.3.2.3 Acidez titulável (AT) 

 

Houve diferença significativa entre as amostras para acidez titulável (Prob>F < 

0,0001). As amostras diferiram para maior valor na amostra de Brotas e menor valor na 

amostra de São Pedro, para o teste de Tukey (Tabela 3).  

Para mamões encontra-se acidez total titulável média de 0,08% (RODOLFO 

JUNIOR et al, 2007); 0,05 e 0,14% (SANTANA;  MATSUURA ; CARDOSO, 2004);  0,04 
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e 0,16% (FAGUNDES; YAMANISHI, 2001). No presente trabalho, para jaracatiá as 

análises mostraram 0,31%, o dobro do índice encontrado para o mamão no mesmo 

estádio de maturação. Tal fato aponta para o equilíbrio entre o doce e o ácido, 

importante no sabor da fruta e, principalmente, da compota, na qual torna possível 

acrescentar menor quantidade de ácido, garantindo um produto de qualidade e seguro, 

sem que altere o seu sabor. 

 

2.3.2.4 Atividade de água (aw) 

 

A análise das médias mostrou diferença significativa para a atividade de água 

(aw) Prob>F< 0,0001, com um valor maior para a amostra em Santa Maria da Serra,  

obtendo os valores de Brotas e São Pedro equiparados (Tabela 3). Apresenta-se o 

jaracatiá com altos valores de atividade de água, considerado adequado para frutas “in 

natura”. 

 

2.3.2.5 Ácido ascórbico 

 

Para ácido ascórbico houve diferença significativa entre as amostras de ácido 

ascórbico (Prob >F < 0.0001). A amostra de Santa Maria da Serra diferiu para maior 

valor em relação ao menor valor da amostra de São Pedro (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Teores de ácido ascórbico, carotenóides, açucares totais e açucares 
redutores em jaracatiá “in natura” (médias) 

 

    Ác. Ascórbico               Carotenóides Aç. Totais Aç. Redutores 

  (mg/100g) (mg/g)  (mg/100g) (mg/100g) 

     

Amostra 1 33.33 b 1,71 a 4,91 b 2,83 c 

Amostra 2 28.33 c 1,75 a 3,95 c 3,63 b 

Amostra 3 40.55 a 1,81 a 7,92 a 7,48 a 

Amostra 1: Brotas; Amostra 2: São Pedro; Amostra 3: Santa Maria da Serra   

*médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna, não diferem entre si pelo      

teste de Tukey ao nível de 95% de confiança      
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Os teores de ácido ascórbico em mamões variam em média de 52,8 a 142,6 e 

42,5 a 93,0mg/100g (SANTANA;  MATSUURA; CARDOSO, 2004); 60 a 100 mg/100g 

(JACOMINO; BRON; KLUGE, 2003) e para jaracatiá encontra-se em média os valores 

de 34,07. Embora os teores observados no presente trabalho, para o jaracatiá sejam 

considerados baixos, nota-se que houve grande variabilidade entre as regiões, com a 

de Santa Maria da Serra, apresentando o maior valor; fato corroborado pela observação 

visual em laboratório, a qual constatou que os frutos dessa região apresentavam-se 

mais uniformes, homogêneos e com grau de maturação ideal para o processamento 

(firmes, cor alaranjada viva, brilhante), os frutos das demais regiões apresentavam-se 

desuniformes (excessivamente maduros ou verdolengos) devido à colheita, apesar da 

seleção.  

 

2.3.2.6 Carotenóides 
 

Não houve diferença significativa entre as amostras para carotenóides (Prob>F< 

0,9544)  (Tabela 4). 

No presente trabalho, pôde-se verificar que o branqueamento por imersão em 

água fervente e posterior resfriamento em água fria alterou sensivelmente a cor e 

aparência da compota, causando descoloração no produto. Com isso, provavelmente o 

branqueamento por 3 minutos e a drenagem para a retirada do látex, com 

processamento imediato, sem passar pelo resfriamento, seria o processo ideal, 

mantendo a coloração avermelhada, apreciada no produto final. Fato também 

observado por Ramos et al (2001) sobre a perda média de carotenóides na fruta do  

pequi em 30,25%, após  cozimento convencional de 40 minutos.   

Seria interessante estudar os efeitos da ação do calor quanto aos carotenóides, 

utilizando-se em preparações gastronômicas a fruta fresca do jaracatiá apenas 

grelhada, colocando-a por menor tempo sob ação do calor, a fim de se evitar prováveis 

perdas desse pigmento. 
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2.3.2.7 Açucares redutores (glicose e frutose) e totais (sacarose e redutores) 

 

Houve diferença significativa para açúcares totais (sacarose e redutores) e para  

açucares redutores (glicose e frutose) Prob>F < 0,0001 na análise de variância. 

A amostra de Santa Maria da Serra diferiu das demais apresentando maior valor 

para os dois açúcares analisados, sendo o menor valor para açúcares totais, os da 

amostra de São Pedro e o menor valor para açúcares redutores a amostra de Brotas 

(Tabela 4). 

Os resultados revelam que o jaracatiá possui menores teores de açúcares totais 

e redutores em relação ao mamão, entretanto apresenta-se com maiores teores de 

glicose e frutose nas amostras de São Pedro e de Santa Maria da Serra (redutores) e 

menor teor de sacarose (totais) em relação ao mamão, proporção muito maior apenas 

na amostra de Brotas. 

 

2.3.2.8 Fibras solúveis e insolúveis 

 

A necessidade de ingestão de fibras totais para homens de 14 a 50 anos é de 38 

g/dia (100g/dia de jaracatiá fornece 17,6% das necessidades diárias de fibras totais) e 

de 50 a 70 anos ou mais é de 30 g/dia (100g/dia de jaracatiá fornece 22,3%). Para 

mulheres de 14 a 18 anos a necessidade é de 26 g/dia (100g/dia de jaracatiá fornece 

25,7%), de 19 a 50 anos é de 25 g/dia (100g/dia de jaracatiá fornece 26,7%) e de 50 a 

70 anos ou mais é de 21 g/dia (100g/dia de jaracatiá fornece 31,8%) (NAP, 2005). 

Não houve diferença significativa para fibras solúveis (Prob>F< 0,4389). 

Entretanto, houve diferença significativa para fibras insolúveis (Prob>F< 0,0006) sendo 

o maior valor na análise de variância para Brotas, seguida de Santa Maria da Serra e 

São Pedro, respectivamente, com menores valores. (Tabela 5) 

 

 
 
 
 
 
 



95 
 

Tabela 5 - Teores de fibras solúveis e insolúveis em jaracatiá “in natura” (médias)         
 

 
 

Fibras solúveis  Fibras insolúveis 

 (g/100g) (g/100g) 
Amostra 1  1,79 a 5,17 a 

      Amostra 2 1,96 a 4,37 b 
Amostra 3 2,19 a 4,56 b 

 
Amostra 1: Brotas; Amostra 2: São Pedro; Amostra 3: Santa Maria da Serra    

*médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna, não diferem entre si pelo       

teste de Tukey ao nível de 95% de confiança .      
 

A ANVISA, na portaria n° 27, de 13 de janeiro de 1998, (BRASIL, 1998)autoriza a 

utilizar na rotulagem o termo “FONTE” de fibras, se o alimento possuir uma quantidade 

mínima de 3 gramas de fibras/100 gramas (3%) para alimentos sólidos e 1,5 grama de 

fibras/100ml (1,5%) de alimentos líquidos. É permitido utilizar na rotulagem que um 

alimento possui “ALTO TEOR” de fibras, desde que, possua uma quantidade mínima de 

6 gramas de fibras /100 gramas (6%) para alimentos sólidos e 3 gramas de 

fibras/100mL (3%) de alimentos líquidos.Neste estudo encontrou-se no jaracatiá para 

fibras totais  6,69g/100g 

Encontram-se para mamão os teores de fibra total em g/100g nos seguintes 

valores: 2,63 (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  - USP, 2010); 1,9 (FAVIER, 1999); 

1,0-1,8 (UNIVERSIDADE DE CAMPINAS - UNICAMP, 2006).  

Para medula caulinar g/100g de jaracatiá encontra-se 1,55 para fibra solúvel e 

6,45 para fibra insolúvel. Para farelo seco da medula caulinar encontram-se 6,60 de 

fibra solúvel e 53,40 de fibra insolúvel (PAGAMUNICI, 2009). 

A média de fibras totais (solúveis e insolúveis) encontrou-se em 6,69 g/100g de 

jaracatiá in natura, sendo 1,98g/100g para fibras solúveis e 4,70g/100g para fibras 

insolúveis. 

 Podemos inferir dos resultados e referências acima que o jaracatiá, fruta “in 

natura”, apresenta altos valores de fibras, tanto solúveis como insolúveis, quando 

comparados com o mamão, e valores similares se comparados à própria fibra da 

medula caulinar do jaracatiá. Podemos incluir para a fruta e para a compota o termo 

“ALTO TEOR” de fibras, com base na legislação. Conclui-se, portanto, que o teor de 
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fibras solúveis e insolúveis do jaracatiá “in natura” pode contribuir com as necessidades 

diárias de homens e mulheres.  

 

2.3.2.9 Minerais 
  

No mamão encontram-se os seguintes valores para minerais em mg/100g.Para o 

Cálcio -  25  (UNICAMP, 2006), 20 (FAVIER, 1999), 21 (FRANCO, 2001); Magnésio -  

17 (UNICAMP, 2006), 13 (FAVIER, 1999); Manganês - 0,04 (UNICAMP, 2006); Fósforo 

- 11( Unicamp, 2006; FAVIER, 1999) e 26 (FRANCO, 2001); Ferro – 0,2 (UNICAMP, 

2006), 0,4 (FAVIER, 1999) e 0,8 (FRANCO, 2001); Potássio – 222 (UNICAMP, 2006), 

214 (FAVIER, 1999).   

Encontra-se no jaracatiá “in natura” primazia nos valores dos referidos minerais 

em comparação ao mamão, com destaque para Cálcio e Magnésio e os altos valores 

de Potássio (Tabela 6). 

 
Tabela 6 - Teor de minerais de jaracatiá “in natura” 
 

   

 Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 

 
-------------------------------mg/100g---------------------------- 

 

Fósforo (P) 27,0 24,0 24,0 

Potássio (K) 515,0 355,0 385,0 

Cálcio (Ca) 34,0 37,0 32,0 

Magnésio (Mg) 37,0 33,0 31,0 

Ferro (Fe) 0,70 0,54 0,55 

Manganês (Mn) 0,17 0,13 0,25 

Cobre (Cu) 0,05 0,00 0,02 

Zinco (Zn) 0,17 0,13 0,10 

Sódio (Na) 0,64 0,59 0,59 

Boro (B) 0,29 0,35 0,26 

Amostra 1: Brotas; Amostra 2: São Pedro;   Amostra 3: Santa Maria da Serra  
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2.3.3 Composição centesimal da fruta “in natura” 

 

2.3.3.1 Umidade 

 

Houve diferença significativa para Umidade (Prob>F< 0,0010) entre as amostras. 

As amostras diferiram para menor valor no jaracatiá de Brotas e maior valor para o de 

Santa Maria da Serra (Tabela 7). 

 
Tabela 7 - Teores de composição centesimal, e valor calórico total (VCT) 

de jaracatiá “in natura” (médias) 
 

  Umidade Cinzas Proteínas 

  (%) (%) (g/100g) 

Amostra 1 83,99 b 1,47 a 0,77 a 

Amostra 2 85,22 a 0,86 a 0,86 a 

Amostra 3 85,29 a 1,24 a 1,24 a 

    

 Lipídeos Carboidratos Totais VCT 

 (g/100g) (g/100g) (kcal) 

Amostra 1 0,12 a 13,62 a 58,74 a 

Amostra 2  0,10 ab 12,74 a 55,34 b 

Amostra 3 0,08 b 12,09 a 54,06 b 

Amostra 1: Brotas; Amostra 2: São Pedro; Amostra 3: Santa Maria da Serra  

teste de Tukey ao nível de 95% de confiança     

 

2.3.3.2 Cinzas 
 

Não houve diferença significativa para cinzas (Prob>F< 0,1971) entre as 

amostras (Tabela 5). 

O mamão apresenta os valores de cinzas em g/100g da ordem de: 0,4 a 0,6 

(UNICAMP, 2006); 0,50 (USP, 2010); 0,26 (RODOLFO JUNIOR et al, 2007); de 0,23 a 

0,42 (SANTANA; MATSUURA; CARDOSO, 2003). Para medula caulinar de jaracatiá 

encontra-se 0,95 g/100g de cinzas (PAGAMUNICI, 2009), e neste trabalho encontrou-

se para jaracatiá “in natura”, 1,27 g/100g. Observa-se assim, que o jaracatiá possui 

maior valor em cinzas que o mamão e valor próximo de sua medula caulinar. 
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2.3.3.3 Proteínas 
 

O mamão apresenta proteínas em g/100g nos seguintes valores: 0,51 

(USP,2008); 0,50 (FAVIER, 1999); 0,20 (FRANCO, 2001); 0,5- 0,8 (UNICAMP, 2006). 

Para medula caulinar de jaracatiá 1,03 g/100g (PAGAMUNICI, 2009). 

Não houve diferença significativa para proteínas (Prob>F< 0,7888) e pode-se 

observar que em jaracatiá a média encontra-se em 0,95g/100g superior as referências 

encontradas para o mamão e próximo do teor de proteínas do valor encontrado na 

medula caulinar do jaracatiá (Tabela 5). 

 

2.3.3.4 Lipídeos 
 

O mamão apresenta lipídeos em g/100g nos seguintes valores: 0,38; (USP, 

2008); 0,1 (FAVIER, 1999); 1,0 (FRANCO, 1992); 0,1 (UNICAMP, 2006). A medula 

caulinar de jaracatiá possui 0,42 g/100g (PAGAMUNICI, 2009). 

Houve diferença significativa entre as amostras para lipídeos (Prob>F< 0,0044). 

Brotas diferiu para maior valor, seguido de São Pedro e Santa Maria da Serra (Tabela 

5). 

Para lipídeos o jaracatiá mostrou-se com valores similares aos do mamão e 

inferiores em relação a  medula caulinar do próprio jaracatiá, o que o indicaria para 

dietas restritivas em gorduras. 

 

2.3.3.5 Carboidratos 
 

Encontram-se os valores de carboidratos, para o mamão, em g/100g: 11,20 

(USP, 2008); 11,60 (UNICAMP, 2006) e 14,50 (FRANCO, 2001) . Para medula caulinar 

g/100g de jaracatiá encontra-se 8,57 (PAGAMUNICI, 2009). Para jaracatiá “in natura” 

encontra-se, em média, 12,82 g/100g. 

Não houve diferença significativa entre as amostras (Prob>F< 0,2288)(Tabela 5). 

Pode-se observar que a média do teor de carboidratos do jaracatiá encontra-se 

em algumas referências superior ao mamão e superior também a medula caulinar do 

jaracatiá. Pode-se constatar que o jaracatiá “in natura” está dentro dos parâmetros 
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encontrados para frutas frescas, variando entre 10 a 25% (CHITARRA; CHITARRA, 

2005), influenciando a estrutura e textura dos tecidos, o sabor, o valor calórico e o 

conteúdo de fibras. 

 

2.3.3.6 Valor Calórico Total (VCT) 
 

Houve diferença significativa para o VCT de jaracatiá no presente trabalho. As 

frutas de Brotas apresentaram VCT maior do que as de São Pedro e de Santa Maria da 

Serra, respectivamente (Tabela 5). 

O mamão possui VCT de 32 kcal (FAVIER, 1999), 40 kcal (USP, 2008) de 40 a 

45 kcal (UNICAMP, 2006), 68 kcal (FRANCO, 2001) encontrando-se a média de 56,05 

kcal para o VCT de jaracatiá.  

Observa-se que o jaracatiá possui baixo valor calórico, apesar de ligeiramente 

maior do que o mamão, podendo ser indicado para dietas de baixa caloria. 

 

2.3.4 Componentes principais físico-químicos 

 

As amostras possuem correlação apenas com alguns componentes. Os demais 

grupos estão correlacionados entre si e não representam as amostras. 

A primeira componente principal (PC1) explica 60% da variância estatística pelos 

valores positivos para textura e comprimento caracterizando a Amostra 1 de Brotas e 

negativos para Luminosidade  da Casca, Ácido Ascórbico, Atividade de Água e Teor de 

Sólidos solúveis caracterizando a Amostra 3  de Santa Maria da Serra. 

Os parâmetros de Largura, pH e Peso correlacionam-se entre si, mas não caracterizam 

nenhuma amostra. 

A segunda componente principal (PC2) explica 40% da variância estatística pelos 

valores negativos para Hue da polpa e Hue da Casca, os quais caracterizam a Amostra 

2 de São Pedro. 

Os parâmetros Croma da Polpa e Luminosidade da Polpa correlacionam positivamente 

entre si e não se correlacionam com nenhuma amostra. Assim como, os parâmetros 

Croma da Casca e Acidez Titulável correlacionam positivamente entre si, mas não se 

correlacionam com nenhuma amostra analisada (Tabela 8, Figura 13). 
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Tabela 8 - Componentes Principais (PC) das amostras de jaracatiá “in natura para 
parâmetros físicos e químicos 

 

 
 PC1 PC2 

Peso 0,3333 0,0000 

Comprimento 0,1667 0,3536 

Largura 0,3333 0,0000 

Textura 0,1667 0,3536 

Luminosidade da casca -0,3333 0,0000 

Luminosidade da polpa -0,1667 -0,3536 

Hue da casca 0,1667 -0,3536 

Hue da polpa 0,1667 -0,3536 

Croma da casca -0,1667 0,3536 

Croma da polpa -0,1667 -0,3536 

pH 0,3333 0,0000 

Teor de Sólidos Solúveis -0,3333 0,0000 

Acidez Titulável 0,1667 0,3536 

Atividade de Água -0,3333 0,0000 

Ácido Ascórbico -0,3333 0,0000 
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Figura 12 - Componentes Principais de parâmetros físicos e químicos (PC1 e PC2) 

 

 
2.3.5 Componentes Principais (PC) de composição centesimal, Valor calórico total 

(VCT), Carotenóides, Açucares e Fibras 

 

A primeira componente principal (PC1) explica 78,4% da variância estatística e a 

segunda componente principal (PC2) explica 21,26% da variância. Observando-se a 

Figura 14, nota-se que todos os valores de composição centesimal estão centralizados 

nos eixos x e y, ou seja, PC1 e PC2, e também estão afastados das amostras, não 
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sendo possível diferenciá-las conforme a região de coleta. Concluindo-se, portanto, que 

não houve disparidade nos resultados, conforme a região (Tabela 9, Figura 14 ) 

 

Tabela 9 - Componentes Principais (PC) das amostras de jaracatiá “in natura” 
para Composição centesimal, Valor calórico total (VCT), Carotenóides, 
Açucares totais e redutores e Fibras solúveis e insolúveis 

 

 
 PC1 PC2 

Carotenóides 0,3332 -0,1278 

Açucares totais 0,2387 -0,4653 

Açucares redutores 0,3132 -0,2535 

Umidade 0,3083 0,2750 

Cinzas -0,1399 -0,5959 

Proteínas 0,3155 -0,2427 

Lipídeos -0,3398 -0,0038 

Fibras solúveis 0,3370 -0,0842 

Fibras insolúveis -0,2561 -0,4297 

Carboidratos -0,3394 -0,0331 

Valor Calórico Total -0,3316 -0,1427 
   

 

 

 

 
 
 
Figura 13 - Componentes Principais para composição centesimal (PC1 e PC2) 
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2.3.6 Componentes principais de Minerais 

 

A primeira componente principal PC1 explica 66,03% da variância estatística e 

PC2, 33,97%. Semelhante à Figura 14, os valores de minerais se encontram agrupados 

na intersecção dos eixos x (PC1) e y (PC2). Somente o cobre se aproxima da amostra 1 

de Brotas, caracterizando essa região com frutos com maior teor desse elemento 

(Tabela 10, Figura 15). 

 

Tabela 10 - Componentes Principais (PC) das amostras de jaracatiá “in 
natura” para minerais 

 

 
 PC1 PC2 

 
Fósforo (P) -0,3892 -0,0021 

Potássio (K) -0,3833 0,0936 

Cálcio (Ca) 0,0461 -0,5387 

Magnésio (Mg) -0,3672 -0,1796 

Ferro (Fe) -0,3886 0,0282 

Manganês (Mn) 0,0721 0,5332 

Cobre (Cu) -0,3577 0,2137 

Zinco (Zn) 0,3512 -0,2336 

Sódio (Na) -0,3892 0,0021 

Boro (B) 0,0750 -0,5324 
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Figura 14 - Componentes Principais para minerais (PC1 e PC2) 

 
 

2.3.7 Características físicas e químicas da compota com fruta “in natura” nos 

períodos de armazenamento  

 

2.3.7.1 pH 
 

Não houve diferença significativa para o parâmetro pH entre as amostras   aos 

60 dias de armazenamento (Prob>F< 0,3351), mas houve diferença significativa entre 

as amostras para  período de 1 dia (Prob>F< 0,0001), 30 (Prob>F< 0,0003) e 90 dias 

(Prob>F< 0,0038). A amostra de Santa Maria da Serra diferiu para maior valor em 
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relação às amostras de São Pedro e Brotas. Tanto nos 30 como nos 90 dias, os 

maiores valores de pH estiveram ocorreram na amostra de São Pedro, seguida de 

Santa Maria da Serra e Brotas respectivamente (Tabela 11). 

Para as 3 amostras, Brotas, São Pedro e Santa Maria da Serra, houve diferença 

significativa nos 4 períodos, ocorrendo o maior pH no período de 1 dia  e mostrando 

queda e provável estabilização no período de 90 dias.  

Adicionou-se no 1° tratamento ácido cítrico calculado para atingir pH 4,20. 

Observou-se que este nível não foi suficiente para abaixar o pH a menos de 4,5 na 

compota, devido ao efeito tampão. Mesmo assim devido à exaustão e pasteurização 

praticadas no experimento e a queda nos valores de aw o pH neste índice não se tornou 

preocupante. A acidificação de algumas frutas deve ser realizada com valores de pH 

4,0, para que após o equilíbrio osmótico, os valores finais de pH não ultrapassem 4,5 

(GODOY et al, 2005). 

 

Tabela 11 - Valores de pH da compota de jaracatiá com fruta “in natura” (médias) 
 

 
Período (dias)  Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 

 
1 4,61 Aa 4,69 Bb 4,70 Bb 

30 4,56 Bb 4,68 Aa 4,67 Aa 

60 4,60 Aa 4,64 Aa 4,60 Aa 

90 4,57 Bb 4,64 Aa 4,59 Aa 
 
Amostra 1: Brotas; Amostra 2: São Pedro; Amostra 3: Santa Maria da Serra   
*médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna, não 
diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 95% de confiança       

 

2.3.7.2 Teor de sólidos solúveis (TSS) 
 

Houve diferença significativa entre todas as amostras com relação ao teor de  

sólidos solúveis nos, quatro períodos – 1; 30; 60 e 90 dias (Prob>F< 0,0001). Para o 

período de 1 dia e 90 dias o maior teor deve-se às frutas de São Pedro, no período de 

30 dias o maior valor às frutas  de  Brotas e com 60 dias de armazenamento o maior 

valor igualmente para estas duas localidades(Tabela 12). 
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Para a amostra de Brotas ocorreu estabilização aos 30, 60 e 90 dias. Para as 

amostras de São Pedro e Santa Maria da Serra não houve diferença significativa nos 4 

períodos.  

Os teores de sólidos solúveis encontraram-se dentro do que preconiza a 

legislação, para doce de fruta em calda, em todas as amostras (BRASIL, 2005; BRASIL, 

1978). 

 

Tabela 12 - Sólidos Solúveis (TSS) da compota de jaracatiá com fruta “in natura” 
(médias) 

 

 
Período (dias)  Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 

1 64,00 Bb 65,00 Aa             62,00 Bb 

30 63,00 Aa 62,66 Aa 60,00 Bb 

60 63,00 Aa 63,00 Aa 62,00 Bb 

90 63,00 Aa 66,00 Aa 63,00 Bb 
 
Amostra 1: Brotas; Amostra 2: São Pedro; Amostra 3: Santa Maria da Serra   
*médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem entre si 
pelo teste de Tukey ao nível de 95% de confiança.        

    
 

Foram encontrados para geléia de manga, TSS de 64 (MACIEL, 2009) para 

compotas de albedo de laranja, 49 e laranja cristalizada 68 (GODOY, 2005); doce de 

cajá, 47 (AMARAL, 2006) e compota de umbu 36,2 (MATSUURA et al, 2003). 

No presente trabalho, os valores de TSS encontrados de 60,0 a 65,0 °Brix são 

responsáveis pelo sabor doce que define a autêntica “confitura italiana” o que 

gastronomicamente tentamos resgatar. As caldas no passado, a partir do século XVI 

(STRONG, 2004) possuíam teores de açúcar próximos das quantidades usadas para 

preparar frutas cristalizadas, hoje estipulado acima de 65oBrix, método empregado para 

a conservação das frutas frescas uma vez que não havia conservação pelo frio. 

A variação no Teor de Sólidos Solúveis nos períodos deve-se a desuniformidade 

das frutas, considerando que são frutas nativas extraídas da planta em diferentes 

estádios de maturação.  
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2.3.7.3 Acidez titulável (AT) 
 

Não houve diferença significativa para o parâmetro Acidez Titulável (AT) entre as 

amostras nos períodos de 30 (Prob>F< 0,1127)e 60 dias (Prob>F< 0,0512). , mas 

houve diferença significativa entre as amostras no período 1 dia (Prob>F< 0,0002) e em 

90 dias (Prob>F< 0,0001). Para 30 dias do armazenamento a análise de variância 

mostra maior valor de AT para as frutas de Brotas enquanto com 60 dias de 

armazenamento o maior valor está para as frutas de Santa Maria da Serra (Tabela13). 

 A AT não apresentou variação significativa para a amostra de Brotas, mas 

houve diferença significativa para as amostras de São Pedro e Santa Maria da Serra, 

no entanto, os resultados apontam estabilização durante o período de armazenamento. 

 

Tabela 13 - Acidez Titulável (AT) da compota de jaracatiá com fruta “in natura” 
(médias) 

 

 
Período (dias)  Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 

1 0,15 Aa 0,10 Bb 0,10 Bb 

30 0,17 Aa 0,15 Ba 0,14 Aa 

60 0,16 Aa 0,12 Aa 0,18 Aa 

90 0,12A a 0,10 Bb      0,11 ABab 
 
Amostra 1: Brotas; Amostra 2: São Pedro; Amostra 3: Santa Maria da Serra   
*médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna, não 
diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 95% de confiança   
     

 

Em comparação com a fruta que tem em média AT de 0,31 a compota 

apresentou menor quantidade provavelmente devido a maceração pela qual a fruta 

passou durante o processamento. 

Encontrou-se AT em g/100g de 0,49 em doce de banana (OLIVEIRA et al, 2009); 

0,95 em doce de cajá (AMARAL, 2006). Neste caso também é válida a observação de 

que a variação na Acidez Titulável (AT) nos períodos deve-se ao fato das frutas serem 

coletadas sem controle da maturação e que mesmo com uma seleção prévia ocorre 

mistura de frutas verdolengas com as mais maduras. Considera-se que o teor de AT 

tende a decrescer com a maturação, conforme Chitarra e Chitarra (2005).  
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É possível que a osmose (pressão osmótica) entre a calda e a fruta após o 

envasamento seja responsável pelas variações de AT e de TSS entre as amostras, o 

que causa diferenças na concentração de solutos nas diferentes regiões da fruta, com 

conseqüente difusão dos líquidos da calda com os líquidos da fruta e vice-versa 

(SPOTO, 2006). 

 

2.3.7.4. Luminosidade 
 

Não houve diferença significativa para 1dia de armazenamento (Prob>F <0,1771) 

e 60 dias (Prob>F< 0,7005) entre as amostras, mas houve diferença para 30 (Prob>F< 

0,0001) e 90 dias (Prob>F< 0,0307). Na análise de variância para 30 e 90 dias de 

armazenamento, os maiores valores apresentam-se para a região de Brotas e os 

menores para São Pedro e Santa Maria da Serra, respectivamente (Tabela 14).  

  

Tabela 14 - Luminosidade (L) da compota de jaracatiá com fruta “in natura” 
(médias) 

 

 
Período (dias)  Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 

1 27,37 Aa 28,94 Aa 26,34 Aa 

30 24,97 Aa 16,92 Bb 13,63 Bb 

60 21,21 Aa 20,84 Aa 20,05 Aa 

90 20,93 Aa 18,38 Bb 17,29 Bb 
 
Amostra 1: Brotas; Amostra 2: São Pedro; Amostra 3: Santa Maria da Serra   
*médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna, não 
diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 95% de confiança       

    
Não houve diferença significativa para L na amostra de Brotas nos 4 períodos de 

armazenamento, mas houve diferença significativa para L nas amostras de São Pedro e 

Santa Maria da Serra, com diminuição dos valores de L. 

 Encontraram-se em doce de acerola L entre 24 e 26 ( GODOY, 2008) e neste 

trabalho valores de L para a casca da fruta “in natura” entre 51 e 56 ou seja com maior 

luminosidade, valores mais baixos para a polpa entre 32 e 44 e na compota de fruta “in 

natura” entre 20 e 27, ou seja uma queda maior da luminosidade. 
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Os valores de L, decrescentes e mais próximos de zero denotam que as 

tonalidades da cor são mais escuras (MINOLTA, 1994; MACIEL et al, 2009). Isso é 

compreensível, por ser a compota marrom avermelhada, tonalidade esta adquirida 

durante a cocção devido à caramelização dos açúcares, com ação do calor e da 

característica própria da fruta. 

 

2.3.7.5 Hue 

 

Não houve diferença significativa entre as amostras para Hue nos 4 períodos de 

armazenamento em que apresentam-se 1 dia (Prob>F< 0,5223), 30 (Prob>F< 0,7782),           

60 (Prob>F< 0,6603) e 90dias (Prob>F< 0,4501) (Tabela 15) Também não ocorreu 

diferença significativa de Hue para cada amostra nos 4 períodos de armazenamento. 

 

Tabela 15 - Ângulo Hue da compota de jaracatiá com fruta “in natura”(médias) 
 

 
Período (dias)  Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 

1 49,00 Aa 46,69 Aa 45,52 Aa 

30 49,68 Aa 47,31 Aa 49,10 Aa 

60 49,26 Aa 49,05 Aa 49,29 Aa 

90 46,43 Aa 44,39 Aa 47,89 Aa 

Amostra 1: Brotas; Amostra 2: São Pedro; Amostra 3: Santa Maria da Serra   
*médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna, não 
diferem entre si pelo  teste de Tukey ao nível de 95% de confiança     
 

Encontraram-se os valores do ângulo Hue para a casca da fruta “in natura” entre 

72 e 73o, para polpa da fruta “in natura” entre 68 e 72o e para a compota entre 45 e 49o 

mostrando que a compota apresentou concentração maior em nuances do vermelho  

Embora a amostras estivessem heterogêneas, a diferença de cor entre elas foi 

neutralizada durante a confecção da compota pela caramelização do açúcar da calda. 

 

2.3.7.6 Croma 

Não houve diferença significativa entre as amostras nos quatro períodos de  
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armazenamento sendo, 1 (Prob>F< 0,1578), 30 (Prob>F< 0,8677), 60 (Prob> < 0,4690) 

e 90 dias (Prob>F < 0,1386) (Tabela 16). Também não ocorreu diferença significativa 

de croma para cada amostra nos 4 períodos de armazenamento. 

 

Tabela 16 - Croma da compota de jaracatiá com fruta “in natura” (médias) 
 

 
Período (dias)  Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 

1 14,27 Aa 15,10 Aa 17,74 Aa 

30 11,88 Aa 11,97 Aa 12,35 Aa 

60 10,32 Aa 11,84 Aa 11,57 Aa 

90 11,82 Aa 12,02 Aa 10,68 Aa 
 
Amostra 1: Brotas; Amostra 2: São Pedro; Amostra 3: Santa Maria da Serra   

 

Encontraram-se os valores de croma para casca da fruta “in natura” entre 54 e 

57, para polpa de fruta “in natura” de 29 a 32 e para a compota de 10 a 17, mostrando 

que na fruta o croma se encontra mais próximo da borda do círculo e portanto com cor 

mais definida e na compota os valores de croma tendem ao  centro de cor mais próxima 

do cinza. 

Embora a amostras estivessem heterogêneas, a diferença de cor entre elas foi 

neutralizada durante a confecção da compota pela caramelização do açúcar da calda. 

 

2.3.7.7 Atividade de água (aw) 
 

Houve diferença significativa entre as amostras para a Atividade de Água (aw) 

nos quatro períodos de armazenamento sendo  1dia (Prob>F< 0,0001), 30 (Prob>F< 

0,0049), 60 (Prob>F< 0,0001) e 90 (Prob>F< 0,0144). Observa-se no período 1 dia a 

maior média de aw para a região de Brotas (Tabela 17). 

Para a amostra de Brotas houve diferença significativa de aw com diminuição aos 

90 dias de armazenamento. O mesmo ocorreu para as amostras de São Pedro e Santa 

Maria da Serra, embora não tenha havido diferença significativa. Esta diferença 

provavelmente se deve ao equilíbrio do soluto na solução resultando em diminuição da 

atividade de água na compota. 
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Tabela 17 - Atividade de água (aw) da compota de jaracatiá com fruta “in natura” 
(médias) 

 

 
Período (dias)  Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 

1 0,87 Aa 0,85 Bb 0,86 Aa 

30 0,85 Aa 0,83 Bb 0,85 Aa 

60 0,84 Aa 0,82 Bb 0,84 Aa 

90 0,82 Bb 0,82 Bb 0,83 Aa 
 
Amostra 1: Brotas; Amostra 2: São Pedro; Amostra 3: Santa Maria da Serra   
*médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna, não 
diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 95% de confiança       
 

Em geléias de manga foi constatado que embora tenha havido redução do teor 

de aw em função do processamento, o produto apresentou ainda elevado teor em 

relação a este parâmetro (MACIEL et al, 2009). 

 

2.3.8 Análises microbiológicas nos períodos do 1° Tratamento 

 

As análises microbiológicas foram realizadas nos 4 períodos do tratamento, 1° 

dia, 30, 60 e 90 dias.  Não foi constatada presença de bolores e leveduras atendendo 

os padrões microbiológicos estabelecidos pela ANVISA na RDC n° 12 (BRASIL, 2001), 

com tolerância para amostra indicativa por quilo, de 10⁴  para bolores e leveduras. 

Os fungos, de maneira geral, apresentam baixa resistência ao calor, sendo 

destruídos com relativa facilidade por tratamentos térmicos brandos. Há exceções, pois 

certos fungos filamentosos produzem esporos capazes de sobreviver aos tratamentos 

térmicos. Os bolores termoresistentes são mais comumente associados com a 

deterioração de frutas e seus derivados, processados termicamente. Sua sobrevivência 

ao tratamento térmico pode resultar em crescimento com formação de micélios e, no 

caso de Byssochlamys, na completa alteração da textura, devido à produção de 

pectinases (SILVA et al,. 2007). 

Para os padrões microbiológicos, tem sido preconizado que alimentos de 

contagens microbianas acima de 105 e 106 UFC g-1 podem ser impróprios para o 

consumo humano por causa dos riscos de contaminação além de perda do valor 

nutricional e alterações sensoriais VITTI et al., 2004). 
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2.3.9 Características físicas e químicas da compota  com fruta congelada nos 

períodos de armazenamento 

 

2.3.9.1 pH 
 

Não houve diferença significativa para pH entre as amostras para a compota de 

jaracatiá do 2° tratamento no período de 1 dia (Prob>F< 0,0797) e 90 dias (Prob>F< 

0,1300), mas houve diferença significativa nos períodos de 30 (Prob>F< 0,0014) e 60 

dias (Prob>F< 0,0004) (Tabela 18). 

 

Tabela 18 - Valores de pH da compota de jaracatiá com fruta congelada 
(médias) 

 

 
Período (dias)  

 
Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 

1 4,37 Aa 4,32 Aa 4,33 Aa 

30 4,40 Bb 4,46 Aa 4,36 Aa 

60 4,20 Aa 4,19 Aa 4,17 Bb 

90 4,38 Aa 4,44 Aa 4,49 Aa 
 
Amostra 1: Brotas; Amostra 2: São Pedro; Amostra 3: Santa Maria da Serra   
*médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna, 
não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 95% de confiança      

 

Não houve diferença significativa entre as amostras nos períodos de 1 e 90 dias, 

havendo diferença significativa nos períodos de 30 e 60 dias, mas com valores abaixo 

de pH 4,5 conforme determina a legislação. 

As 3 amostras diferiram em pH para menor valor no período de 60 dias. O maior 

valor para as frutas de Brotas e São Pedro estão no período de 30 dias e para Santa 

Maria da Serra aos 90 dias de armazenamento. 

Adicionou-se no 2° tratamento ácido cítrico, calculado para atingir pH 3,9 e  

observa-se que foi suficiente para abaixar o pH a menos de 4,5 na compota. Pode-se 

aferir, portanto, que as amostras atingiram o equilíbrio entre a calda e a fruta, no 

período de 90 dias, supondo que a partir daí não tenha havido mais variações.  
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2.3.9.2 Teor de Sólidos Solúveis (TSS) 
 
Não houve diferença significativa entre as amostras no período de 1 (Prob>F< 0,0511) 

e 90 dias (Prob>F <0,1200)  dias, mas houve diferença significativa quanto ao Teor de 

Sólidos Solúveis (TSS) nos períodos  de 30 (Prob>F< 0,0066) e 60 dias (Prob>F< 

0,0001) de armazenamento (Tabela 19). 

 Houve também diferença significativa para cada amostra nos 4 períodos de 

armazenamento com tendência à estabilização aos 90 dias. A diferença de maior TSS 

na fruta “in natura” para a amostra de Santa Maria da Serra foi equilibrada no doce com 

a formulação e a pressão osmótica. 

 

Tabela 19 - Sólidos solúveis (TSS) da compota de jaracatiá com fruta congelada  
(médias) 

 

 
Período (dias)  Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 

1 65,00 Aa 65,00 Aa 65,00 Aa 

30 65,00 Aa 66,00 Bb 66,00 Bb 

60 66,00 Bb 66,00 Bb 65,00 Aa 

90 66,00 Bb 66,00 Bb 66,00 Bb 
 
Amostra 1: Brotas; Amostra 2: São Pedro; Amostra 3: Santa Maria da Serra   
*médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo 
teste de Tukey ao nível de 95% de confiança      

 

A variação no Teor de Sólidos Solúveis nos períodos deve-se à desuniformidade 

das frutas, considerando que são frutas nativas extraídas da planta em diferentes 

estádios de maturação.  

É possível que a osmose (pressão osmótica) entre a calda e a fruta após o 

envasamento, seja responsável pelas variações de TSS nas amostras, o que causa 

diferenças na concentração de solutos nas diferentes regiões da fruta, com 

conseqüente difusão dos líquidos da calda com os líquidos da fruta e vice-versa 

(SPOTO, 2006). No entanto, todos os valores estão de acordo com os parâmetros 

tecnológicos estipulados para doce de frutas em calda, a qual deve ter, no final, valores 

de sólidos solúveis ao redor de 65%. 
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2.3.9.3 Acidez Titulável (AT) 
 

Não houve diferença significativa entre as amostras para Acidez Titulável nos 

períodos de 1 dia ( Prob>F <0,0587), 30 (Prob>F< 0,4755), 60 (Prob>F< 0,0575) e 90 

dias (Prob>F< 0,8983) (Tabela 20). 

 

Tabela 20 - Acidez titulável (AT) da compota de jaracatiá com fruta congelada 
(médias) 

 

 
Período (dias)  Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 

1 0,11Aa 0,14 Aa 0,11 Aa 

30 0,13 Aa 0,13 Aa 0,12 Aa 

60 0,12 Aa 0,10 Aa 0,11 Aa 

90 0,12 Aa 0,11 Aa 0,11 Aa 

Amostra 1: Brotas; Amostra 2: São Pedro; Amostra 3: Santa Maria da Serra   
*médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna, 
 não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 95% de confiança      
 

A amostra de Brotas diferiu para menor valor no período de 1 dia, e São Pedro 

aos 90 dias, mostrando-se Santa Maria da Serra estabilizada aos 60 dias. Houve, 

portanto, uma estabilização da acidez aos 60 dias nas 3 amostras.. 

   

2.3.9.4 Luminosidade 
 

Houve diferença significativa na Luminosidade nos 4 períodos de 

armazenamento 1 dia (Prob>F< 0,0411),  30 (Prob>F< 0, 04913),   60  (Prob>F< 

0,0421) e 90 dias (Prob>F <0,0401) que pode ser ocasionada pela heterogeneidade 

das frutas e alterações na luminosidade, causadas pelo congelamento e refletidas no 

produto final. 
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Tabela 21 - Luminosidade (L) da compota de jaracatiá com fruta congelada 
(médias) 

 

 
Período (dias)  Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 

1 11,95 Bb 20,26 Aa   15,95 ABab 

30 10,76 Bb 12,09 Bb        11,93 Aa 

60     15,24 ABab 14,11 Bb    17,69 ABab 

90 18,39 Aa 22,21 Aa        20,88 Bb 

Amostra 1: Brotas; Amostra 2: São Pedro; Amostra 3: Santa Maria da Serra   
*médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna, não 
diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 95% de confiança       
 

Na análise entre as amostras para 1 dia,  a amostra de São Pedro apresentou o 

maior valor, seguida de Santa Maria da Serra e de Brotas com menores valores, 

respectivamente. Para 60 dias o maior valor está para as frutas de Santa Maria da 

Serra, Brotas e São Pedro. Observa-se, no entanto, que todas as amostras 

apresentaram valores crescentes de L a partir de 30 dias de armazenamento, 

denotando perda de pigmento da fruta para a calda, durante esses períodos. 

Os valores de L que na fruta “in natura” estavam entre 52 e 56, sendo menores 

tanto para a compota de fruta congelada como para a compota de fruta “in natura”, 

apresentando tonalidade mais escura e equilibrando-se aos 90 dias. Provavelmente 

estes menores valores no inicio do armazenamento para cada amostra foram causados 

pelas mudanças de cor ocorrida no rompimento das células e exposição do substrato e 

enzimas ao oxigênio durante o congelamento da fruta. 

 

2.3.9.5 Hue 
 

Não houve diferença significativa entre as amostras nos quatro períodos de 

armazenamento, pelo Tukey, apesar da análise de variância apontar para diferença no 

período de 90 dias, sendo para o período de 1 dia (Prob>F< 0,1704), com 30 dias  

(Prob>F< 0,2501), 60 dias (Prob>F< 0,0615) e 90 dias (Prob>F< 0,0396) (Tabela 22). 
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Tabela 22 - Ângulo Hue da compota de jaracatiá com fruta congelada 
(médias) 

 

Periodo (dias)  Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 

        

1 41,96Aa 34,27Aa 37,65Aa 

30 34,60Aa 38,43Aa 32,54Aa 

60 34,94Aa 38,33Aa 32,79Aa 

90 38,35Aa 32,80Aa 38,99Aa 

Amostra 1: Brotas; Amostra 2:: São Pedro; Amostra 3: Santa Maria da Serra   
*médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem entre si 
pelo teste de Tukey ao nível de 95% de confiança 

 

  O ângulo Hue apresentou-se com valores entre 68 e 73 na fruta “in natura” e 

observou-se na compota congelada menores valores do que os apresentados para a 

compota de fruta “in natura”, devido a um escurecimento maior do produto. Entretanto, 

não houve diferença significativa para cada amostra nos 4 períodos de 

armazenamento. 

 

2.3.9.6 Croma 
 

 A análise de variância mostrou diferença significativa para croma nos períodos  

de 30 dias (Prob>F< 0,0001) e 60 (Prob>F< 0,0081) mas não houve diferença 

significativa para os períodos de 1 dia (Prob>F <0,1099) e 90 dias (Prob>F< 0,1014) 

(Tabela 23). 

 
Tabela 23 - Croma da compota de jaracatiá com frutas congeladas (média) 
 

 
Período (dias)  Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 

1 6,11 Aa 3,82 Aa 5,16 Aa 

30 2,90 Bb 2,11 Bb 4,54 Aa 

60 3,17 Bb 2,74 Bb 3,89 Aa 

90 5,85 Aa 4,45 Aa 4,84 Aa 
 
Amostra 1: Brotas; Amostra 2: São Pedro; Amostra 3: Santa Maria da Serra   
*médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna, não 
diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 95% de confiança       
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No período de 1 dia Brotas obteve o maior valor das médias e o menor  para São 

Pedro. Aos 30 dias o maior valor estava com Santa Maria da Serra e o menor para São 

Pedro. 

Houve variação significativa das amostras de Brotas e São Pedro para o croma , 

mas não houve diferença significativa para Santa Maria da Serra, explicada pela maior 

uniformidade das frutas desta região. As 3 amostras apresentaram equilíbrio aos 90 

dias de armazenamento.  

Ocorreu uma diminuição considerável do croma da compota de fruta “in natura” 

em relação a compota de fruta congelada com tendência para marrom escuro, 

ocasionando prejuízo para a aparência do produto, pois a cor avermelhada da compota 

de fruta “in natura” se mostrou mais atrativa para os provadores.   

 

2.3.9.7 Atividade de Água 
 

Não houve diferença significativa entre as médias para os períodos de 1 dia 

(Prob>F < 0,0503), 30 (Prob>F< 0,0514), 60 dias (Prob>F< 0,0527) e 90 dias de 

armazenamento (Prob>F< 0,0554) (Tabela 24). 

  

Tabela 24 - Atividade de água (aw) da compota de jaracatiá com frutas congeladas 
(média) 

 

 
Período (dias)  Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 

1 0,84 Aa 0,84 Aa 0,84 Aa 

30 0,82 Aa 0,83 Aa 0,83 Aa 

60 0,83 Aa 0,83 Aa 0,83 Aa 

90 0,83 Aa 0,83 Aa 0,83 Aa 
 
Amostra 1: Brotas; Amostra 2: São Pedro; Amostra 3: Santa Maria da Serra   
*médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna, não 
diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 95% de confiança       
 

 Houve redução nas médias de atividade de água da compota de fruta “in natura” 

do 1° tratamento para a compota de fruta congelada no 2° tratamento, considerada 

vantajosa para a segurança do produto durante o armazenamento. 
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Não houve diferença significativa para atividade de água entre as amostras e 

apresentaram-se constantes no período de 30 dias de armazenamento.   

No geral todas as amostras apresentaram atividade de água abaixo da 

estipulada para o crescimento de bactérias patogênicas, mas viáveis para o 

crescimento de bolores e leveduras; situação não ocorrida em função dos processos de 

exaustão e pasteurização.   

 

2.3.10 Análises microbiológicas da compota com fruta congelada nos períodos  

 

 As análises microbiológicas para os 4 períodos do 2o Tratamento, 1° dia, 30, 60 e 

90 dias não constataram presença de bolores e leveduras, atendendo os padrões 

microbiológicos estabelecidos pela ANVISA na RDC n° 12 de 02/01/2001(BRASIL,             

2010), com tolerância para amostra indicativa por quilo, de 10⁴  para bolores e 

leveduras. 

 

2.3.11 Análises sensoriais da compota de jaracatiá com fruta in natura”  

 

Na análise de variância as médias diferiram nos períodos para os atributos de 

aparência, odor, sabor e textura e também para intenção de compra. Relacionado com 

interação entre as amostras, houve diferença significativa para aparência, textura e 

intenção de compra. Já a interação do “período x amostra” não apresentou diferença 

significativa (Tabela 25). 
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Tabela 25 - Análise de variância dos atributos de compota de jaracatiá com fruta 
“in natura” 

 

 
    Período    Amostra      Período*Amostra 

     Prob>F        Prob>F                        Prob>F 

Aparência 0,0055*   0,0003* 0,5890 ns 

Odor 0,0022*   0.3963 ns 0,6885 ns 

Textura 0,0412*   0,0476* 0,4214 ns 

Sabor 0,0022*   0,1275 ns 0,7404 ns 

Intenção de compra 0,0104*   0,0011* 0,1300 ns 

 
* Houve diferença significativa entre as amostras 

  
 

A aparência e o odor obtiveram as melhores notas nos períodos de 1 e 30 dias, 

diferindo para os períodos de 60 e 90 dias. A textura e intenção de compra 

apresentaram a melhor pontuação no período de 1 dia; estiveram equiparadas nos 

períodos de 60 e 90 dias, diferindo com menor pontuação aos 30 dias de 

armazenamento. O sabor obteve melhor média de notas com 1 dia, 60, 30 e 90 dias, 

respectivamente (Tabela 26). 

 

Tabela 26 - Atributos sensoriais da compota de jaracatiá com fruta “in natura” nos 
períodos de armazenamento  

 

 
Período (dias)  Aparência Odor textura 

1 7,74 a 7,80 a 7,85 a 

30 7,64 a 7,42 ab 7,26 b 

60 7,07 b 7,38 ab 7,41 ab 

90 7,35 ab 7,07 b 7,46 ab 

    

         Período (dias) Sabor intenção de compra 

1 8,02 a 5,25 a 

30 7,75 ab 4,71 b 

60 7,88 a 4,96 ab 

90 7,36 b 4,94 ab 

  

*médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de  
Tukey ao nível de 95% de confiança 
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Observa-se, pela Tabela 26, 100% de aceitação da compota de jaracatiá, com 

todos os atributos atingindo a escala entre gostei moderadamente e gostei muito. 

Quanto aos períodos, a pontuação maior foi para o 1 dia em todos os atributos e para 

intenção de compra, maior que 5 (provavelmente eu compraria); nos demais períodos 

as notas de intenção de compra estão também próximos de 5, o que classifica a 

Compota de Jaracatiá como bem aceita pelos provadores que participaram da 

pesquisa. 

Realizando-se uma comparação entre as amostras, as frutas de Santa Maria da 

Serra diferiram para menor valor na aparência e textura e também para intenção de 

compra. Quanto ao odor e sabor não houve diferença significativa entre as amostras, e 

para intenção de compra, as amostras de Brotas e Santa Maria da Serra obtiveram as 

melhores notas (Tabela 27). 

 

Tabela 27 - Atributos sensoriais da compota de jaracatiá com fruta “in natura” nos 
períodos de armazenamento  

 

 
Amostras Aparência Odor Textura 

 
Amostra 1 7,78 a 7,55 a 7,75 a 

Amostra 2 7,51 a 7,35 a   7,45 ab 

Amostra 3 7,06 b 7,35 a 7,30 b 

    

         Amostras Sabor intenção de compra 

Amostra 1 7,91 a 5,20 a 

Amostra 2 7,75 a   5,00 ab 

Amostra 3 7,60 a 4,69 b 
 
Amostra 1: Brotas; Amostra 2: São Pedro; Amostra 3: Santa Maria da Serra   

*médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna, não diferem entre si pelo       

teste de Tukey ao nível de 95% de confiança       
 

Podemos inferir, baseando-se no resultado do produto, que as amostras de 

Brotas e São Pedro, produzidas com frutas mais maduras, resultaram num doce de 

consistência mais tenra, preferidas pelos provadores e a amostra de Santa Maria da 

Serra, com frutas maduras embora mais firmes, obteve menor preferência. 
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2.3.12 Análises sensoriais da compota com fruta congelada 

 

Com o objetivo de conhecer a aceitabilidade da Compota de Jaracatiá produzida 

com fruta anteriormente congelada, foram realizados testes sensoriais e também 

aplicado questionário a 120 provadores divididos em 4 períodos. Foram avaliados os 

atributos de aparência, odor, textura e sabor, e apontada intenção de compra. 

 Não houve diferença significativa entre as amostras para os atributos sensoriais 

e intenção de compra nos períodos e na interação do “período x amostra”, mas entre as 

amostras houve diferença significativa para os atributos textura e sabor, e intenção de 

compra (Tabelas 28 e 29).  

 

Tabela 28 - Análise de variância da análise sensorial de compota de jaracatiá com fruta 
congelada  

 

 Período    Amostra Período*Amostra 

      Prob>F             Prob>F                       Prob>F 

Aparência < 0,1763 ns   < 0,5407 ns < 0,8017 ns 

Odor < 0,3690 ns   < 0,7294 ns < 0,5457 ns 

Textura < 0,7197 ns   < 0,0055* < 0,9194 ns 

Sabor < 0,9567 ns   < 0,0586* < 0,9233 ns 

intenção de compra < 0,7191ns   < 0,0348* < 0,7724 ns 
 
* Houve diferença significativa entre as amostras   
Amostra 1: Brotas; Amostra 2: São Pedro; Amostra 3: Santa Maria da Serra   
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Tabela 29 - Atributos sensoriais da compota de jaracatiá com fruta congelada nos 
períodos de armazenamento  

 

 
Período (dias)  Aparência Odor Textura 

1 7,33 a 7,05 a 6,96 a 

30 7,02 a 7,21 a 6,71 a 

60 7,07 a 6,94 a 6,75 a 

90 6,83 a 6,86 a 6,72 a 

    

         Período (dias) Sabor intenção de compra 

1 7,48 a 4,95 a 

30 7,47 a 4,75 a 

60 7,37 a 4,87 a 

90 7,43 a 4,87 a 
 
*médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de  
Tukey ao nível de 95% de confiança   

 

A amostra de Santa Maria da Serra diferiu, com menor pontuação, para textura, 

sabor e intenção de compra com relação à amostra de São Pedro que obteve as 

melhores notas nestes quesitos. A intenção de compra, na interação entre as amostras 

no 1o Tratamento, esteve com pontuações de 4,7 a 5,2 (sendo 4 talvez eu comprasse e 

5 provavelmente eu compraria) e agora no 2o tratamento apresentou-se com ligeira 

queda nas médias, de 4,6 a 5,0 mas corroborando com a aceitação dos provadores 

pelas amostras 1 e 2, provenientes de Brotas e São Pedro (Tabela 30).  
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Tabela 30 - Atributos sensoriais da compota de jaracatiá com fruta congelada  
 

 
Amostras Aparência Odor textura 

Amostra 1 7,14 a 6,99 a 6,89 ab 

Amostra 2 7,11 a 7,10 a 7,08 a 

Amostra 3 6,94 a 6,96 a 6,39 b 

    

Amostras Sabor intenção de compra 

Amostra 1 7,48 ab 4,95 ab 

Amostra 2 7,65 a 5,00 a 

Amostra 3 7,20 b 4,64 b 
    
 
Amostra 1: Brotas; Amostra 2: São Pedro; Amostra 3: Santa Maria da Serra   

*médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna, não diferem entre si pelo       

teste de Tukey ao nível de 95% de confiança       
 

Os resultados obtidos reiteram nossa observação quanto ao ponto de colheita 

das frutas “in natura” e mostram que a preferência do consumidor está para o doce  

mais tenro, produzido com frutas mais maduras. As notas deste 2° tratamento 

mostraram uma queda na interação entre os períodos e na interação entre as amostras, 

mostrando que a compota produzida com a fruta “in natura” é mais aceita do que a 

compota produzida com fruta congelada; embora as médias para fruta congelada nos 

períodos tenham apresentado valores entre 6 (gostei ligeiramente) e 7 (gostei 

moderadamente), indicando que houve aceitação do produto também para fruta 

congelada. 

Aos provadores foi perguntado “porque gostou” e “porque desgostou” as 

respostas com maior incidência entre os períodos do 1o e 2o tratamentos estão na 

Tabela 31 
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Tabela 31 - Avaliação geral das amostras de compota de jaracatiá com fruta 
“in natura” 

 

 
Gostou 

 
Desgostou 

 

  

Aparência: cor atraente e bonita, 
apetitosa, brilhante, produto saudável, 

atrativa, límpida 

Aparência: cor diferente, manchas da 
casca, não é uniforme. 

 

 
Odor: adocicado, gostoso, puro e 

saudável, agradável, intenso, da fruta 
 

Odor: forte, fraco. 
 

Textura: ideal, macia, grossa, casca 
crocante, agradável, mole, gelatinosa 

 

Textura: casca dura, polpa mole, 
grudento, borrachudo, mole 

 
Sabor: ótimo, doce caseiro, doce e suave 
delicioso, da fruta, único, exótico, açúcar 

perfeito 
Sabor: muito doce, caramelo, forte 

  
Compraria por que: saboroso, atraente, 
sabor muito bom, ótima aparência, cor 

bonita, produto diferente, agradável 
 

Não compraria por que: muito doce 
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Tabela 32 - Avaliação geral das amostras de compota de jaracatiá com 
fruta congelada 

 

 

Gostou 

 

Desgostou 

 
Aparência : cor e brilho, apetitosa, 

atraente, interior da fruta é bonito, límpida, 
é novidade, cor ideal 

 

 
Aparência: mais escura, desuniforme, 

casca manchada, dura 
 

Odor: suave, cheiro bom, ressaltado,doce 
 

Odor: pouco, imperceptível 

Textura: compacta, crocante na casca e 
macia na polpa, macia, leve, deliciosa 

 

Textura: casca dura e polpa muito mole, 
muito dura, casca difícil de cortar 

 
Sabor: perfeito no açúcar, nem doce e 
nem ácido, divino, suave, ótimo sabor 

 

Sabor: acentuado, sem gosto e muito 
doce, residual amargo 

Compraria porque: produto diferente, 
sabor agradável, boa aparência, satisfaz 
 o paladar, valoriza as frutas nacionais 

 

Não compraria porque: Casca manchada 
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3 CONCLUSÕES 

 

 O jaracatiá é fruta de baixo valor calórico (VCT), explicado pelos baixos teores 

de lipídeos e carboidratos, e fonte de fibras.   Entre as regiões de coleta, a amostra de 

Brotas caracteriza-se pelos parâmetros de textura e comprimento; a amostra de São 

Pedro, pela cor (hue); e a amostra de Santa Maria da Serra, pela luminosidade da 

casca, ácido ascórbico, atividade de água e teor de sólidos solúveis. Esses valores 

diferenciam as amostras, conectando-as a cada região. 

Quanto aos minerais o jaracatiá destaca-se pelos teores de cálcio e magnésio e  

de potássio, apenas o cobre caracterizou-se especificamente na amostra de Brotas. A 

análise sensorial mostrou a preferência do produto para as amostras de Brotas e São 

Pedro, por serem processadas com frutas em maior grau de maturação resultando uma 

compota macia e de casca mais fina.  

As frutas coletadas na região de Brotas apresentaram melhor textura e 

uniformidade de tamanho, as da região de São Pedro, melhor cor e de Santa Maria da 

Serra maior luminosidade da casca, teores mais elevados de ácido ascórbico e de 

sólidos solúveis 

No geral, as compotas de jaracatiá receberam boa aprovação e forte intenção de 

compra, com 100% de aceitabilidade. 

É viável o processamento do jaracatiá a partir de frutas in natura, bem como 

congeladas embora a maior aceitação na análise sensorial tenha sido constatada para 

o doce processado com fruta “in natura”. 

Em ambos os tratamentos os doces obtiveram 100% de aceitabilidade. Tal fato 

aponta para o equilíbrio entre o doce e o ácido, importante no sabor da fruta e, 

principalmente, da compota, na qual ainda se torna possível acrescentar menor 

quantidade de ácido, garantindo um produto de qualidade e seguro sem que se altere o 

seu sabor. 

Durante 90 dias de armazenamento o produto apresentou-se seguro quanto aos 

parâmetros microbiológicos, podendo-se preconizar a vida útil de 90 dias para o “Doce 

de Jaracatiá em Calda” de fruta “in natura” e de fruta congelada, denominação 

estipulada pela legislação baseada no teor de sólidos solúveis de 65oBrix. 
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O processamento térmico recomendado consta de: branqueamento por imersão 

em água a ebulição, por 3 minutos; proporção: 1: 1,2 e 1,2 de  frutas, açúcar e água; 

ebulição a 105oC por 2h até 62oBrix, adição de ácido cítrico para atingir pH 3,9; ebulição 

por 15min até 65oBrix; envase de 60/40 fruta e calda; exaustão a 80o C por 30 min; 

pasteurização a 100oC por 30 min; resfriamento a 40o C, armazenamento a 25oC por 90 

dias.   
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