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RESUMO
Potencial de conservação de cambuci (Campomanesia phaea O. Berg.) congelado e
liofilizado
O Cambuci (Campomanesia phaea O Berg.) ou cambucizeiro é uma espécie frutífera nativa
do Brasil e originária da Mata Atlântica. Seu período de safra é concentrado em poucos meses. Para
viabilizar a comercialização de produtos à base dessa fruta durante todo o ano faz-se necessário o
investimento em pesquisas. Considerando que o desenvolvimento de tecnologias de conservação
pode trazer um impacto positivo para a inclusão da espécie no mercado, o objetivo principal deste
trabalho foi avaliar o cambuci submetido a cinco tratamentos: polpa pasteurizada e congelada;
polpa congelada; fruto in natura congelado; polpa liofilizada comercialmente; polpa liofilizada em
laboratório. O segundo objetivo do trabalho foi desenvolver um gelado comestível à base de polpa
de cambuci congelada. Este estudo foi realizado em três experimentos. O primeiro foi composto
pelos frutos in natura congelados, pelas polpas congeladas e pelas polpas pasteurizadas e congeladas.
O segundo consistiu nas polpas de cambuci liofilizadas e o terceiro foi o desenvolvimento do
gelado comestível de cambuci. Para todos os experimentos foram consideradas análises
microbiológicas, físico-químicas, químicas e sensoriais. Para as polpas liofilizadas também foram
determinadas a umidade e a atividade de água. Os tratamentos do experimento 1 foram avaliados
mensalmente, por 90 dias, as polpas liofilizadas foram avaliadas bimestralmente, durante 12 meses
e o gelado comestível de cambuci foi caracterizado no tempo 0. Os resultados dos experimentos 1
e 2 foram submetidos à análise de variância para o teste F e as médias foram comparadas pelo teste
de Tukey (5%). Os dados dos experimentos 1 e 2 também foram submetidos à Análise de Variância
Multivariada, com os testes de Agrupamentos (Cluster) e a Análise de Componentes Principais
(ACP). O cambuci é ácido e apresentou teores significativos de compostos antioxidantes.
Destacaram-se os resultados de ácido ascórbico, que permaneceram estáveis ao longo do tempo
para todos os tratamentos. Entre os tratamentos de congelamento e pasteurização + congelamento,
não houve diferença significativa, enquanto a fruta congelada ficou em um grupo separado, com
resultados de capacidade redutora total (CRT) 243% maiores que na polpa pasteurizada e 197%
superiores aos da polpa congelada. A polpa liofilizada em laboratório apresentou resultados de
atividade antioxidante por ABTS, 153% superiores em relação à polpa liofilizada industrialmente.
O gelado comestível de cambuci teve índice de aceitabilidade superior a 80% para todos os
atributos avaliados na análise sensorial e apresenta-se como boa alternativa para o consumo da
fruta nativa.
Palavras-chave: Conservação de alimentos, Atributos físico-químicos, Avaliação sensorial,
Desenvolvimento de produto, Frutas nativas
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ABSTRACT
Conservation potential of frozen and freeze dried cambuci (Campomanesia phaea O.
Berg.)
Cambuci (Campomanesia phaea O Berg.) or cambucizeiro is a fruit species native to Brazil
and originally from the Atlantic Forest. Its harvest period is concentrated in a few months. To
make the commercialization of products based on this fruit feasible throughout the year, it is
necessary to invest in research. Considering that the development of conservation technologies can
have a positive impact for the inclusion of the species in the market, the main objective of this
work was to evaluate the cambuci submitted to five treatments: pasteurized and frozen pulp; frozen
pulp; frozen fresh fruit; commercially lyophilized pulp; lyophilized pulp in the laboratory. The
second objective of the work was to develop an edible ice cream based on frozen cambuci pulp.
This study was carried out in three experiments. The first consisted of frozen fresh fruits, frozen
pulps and pasteurized and frozen pulps. The second consisted of lyophilized cambuci pulps and
the third was the development of edible cambuci ice cream. For all experiments, microbiological,
physical-chemical, chemical and sensory analyzes were considered. For lyophilized pulps, moisture
and water activity were also determined. The treatments of experiment 1 were evaluated monthly,
for 90 days, the lyophilized pulps were evaluated bimonthly, for 12 months and the edible ice cream
of cambuci was characterized at time 0. The results of experiments 1 and 2 were subjected to
analysis of variance for the F test and the means were compared using the Tukey test (5%). The
data from experiments 1 and 2 were also submitted to Multivariate Analysis of Variance, with the
tests of Clusters (Cluster) and the Analysis of Principal Components (ACP). Cambuci is acidic and
showed significant levels of antioxidant compounds. The results of ascorbic acid stood out, which
remained stable over time for all treatments. Between the freezing and pasteurization + freezing
treatments, there was no significant difference, while the frozen fruit was in a separate group, with
results of total reducing capacity (CRT) 243% higher than in pasteurized pulp and 197% higher
than in frozen pulp. The laboratory lyophilized pulp showed results of antioxidant activity by
ABTS, 153% higher than industrially lyophilized pulp. Cambuci edible ice cream had an
acceptability index greater than 80% for all the attributes evaluated in the sensory analysis and is a
good alternative for the consumption of native fruits.

Keywords: Food conservation, Physical-chemical attributes, Sensory evaluation,
Product development, Native fruits
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1. INTRODUÇÃO
A Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos em biodiversidade do mundo e já foi amplamente devastada
pela exploração agropecuária, a urbanização e o desmatamento. Foi estimado em 2017, que existam apenas 13,1% de
remanescentes florestais da mata, ao longo de 17 estados brasileiros (SOS Mata Atlântica/INPE, 2017). Na Mata
Atlântica estão presentes várias espécies frutíferas com potencial para serem exploradas comercialmente devido às
características nutricionais, capacidade antioxidante e a fim de diversificar-se a produção e o consumo de frutas.
Dentre as espécies presentes na floresta, destacam-se as frutíferas pertencentes à família Myrtaceae como a
uvaia (Eugenia pyriformis Cambess.), a guabiroba (Campomanesia xantocarpa O. Berg) e o cambuci (Campomanesia phaea O.
Berg). Essas frutas podem ser consumidas in natura ou serem utilizadas como matéria-prima na fabricação de derivados
na indústria de alimentos (DANNER, 2010; LORENZI, 1992). As frutas são ricas em diversos compostos químicos
que dão funcionalidade aos alimentos, como a vitamina C, que tem efeitos metabólicos e fisiológicos no organismo e
que podem auxiliar na prevenção de diversas doenças como câncer, mal de Alzheimer e hipertensão (VIDAL et al.,
2012; LAZARINI, 2016).
O consumo de frutas in natura é limitado por diversos fatores como o seu período de safra, que é
concentrado em poucos meses do ano e sua alta perecibilidade, que é comum nesse tipo de matriz. Outro fator limitante
ao consumo das frutas nativas é a dificuldade de encontrá-las, pois seu cultivo está restrito a pequenos produtores. No
caso do cambuci, os poucos produtores estão concentrados na região Sudeste, entre os estados de Minas Gerais, Rio
de Janeiro e São Paulo.
A portaria interministerial nº 284, de 30 de maio de 2018, institui a lista de espécies da socio biodiversidade,
para fins de comercialização in natura ou de seus produtos derivados. Muitas espécies de mirtáceas estão listadas e
dentre elas o cambuci, que segundo a portaria pode ser consumido como polpa ou ser utilizado na produção de doce,
geleia, licor, molho, mousse, pudim, sorvete ou torta (BRASIL, 2018).
A fim de minimizar os entraves encontrados para a comercialização de frutas nativas, pelo presente trabalho,
estudou-se o impacto no armazenamento da fruta de cambuci congelada e da polpa de cambuci submetida a quatro
tratamentos, sendo eles: congelamento; pasteurização e congelamento; liofilização industrial e liofilização em
equipamento de bancada. Ao longo de 90 dias, avaliou-se a qualidade por meio de análises físico químicas, químicas,
microbiológicas e sensorial, das polpas e fruta de cambuci congeladas. Por 12 meses, avaliou-se as polpas liofilizadas,
utilizando-se as mesmas análises já mencionadas.
Para agregar valor ao cambuci, propôs-se também a fabricação de um novo produto, intitulado como gelado
comestível de cambuci. Dessa forma, sugere-se uma alternativa de consumo, por meio de um produto que chegará
pronto ao consumidor e que, apesar de suas especificidades, é mais fácil de ser manuseado, armazenado, comercializado
e distribuído do que uma fruta in natura.
Essa pesquisa faz parte do projeto temático da FAPESP - 2014/12606-3.
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2. OBJETIVOS
Objetivos gerais
Avaliar periodicamente a fruta congelada e as polpas de cambuci (Campomanesia phaea O. Berg.) submetidas
a tratamentos de conservação (congelamento; pasteurização e congelamento; liofilização em equipamento industrial;
liofilização em equipamento de bancada) a fim de verificar a preservação de suas características físico-químicas,
químicas e sensoriais e possibilitar a sua comercialização ao longo de todo ano, viabilizando sua utilização na indústria
de alimentos e bebidas.

Objetivos específicos
•

Verificar o impacto do armazenamento, por 3 meses, na fruta congelada, nas polpas congeladas e nas polpas
pasteurizadas e congeladas de cambuci por meio de análises físico-químicas, químicas e microbiológicas.

•

Verificar o impacto do armazenamento, por 12 meses (bimestralmente), nas polpas de cambuci liofilizadas
em equipamento industrial e de bancada, por meio de análises físico-químicas, químicas e microbiológicas.

•

Avaliar, por meio de análise sensorial periódica, o néctar obtido a partir da fruta e da polpa de cambuci
submetida aos diferentes tratamentos de conservação.

•

Desenvolver um produto a partir da polpa de cambuci para agregar valor à matéria prima e viabilizar o seu
consumo ao longo de todo o ano.

•

Realizar a caracterização físico-química, química, microbiológica e sensorial do gelado comestível de cambuci.
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Biodiversidade da Mata Atlântica
A Mata Atlântica já foi uma das maiores florestas tropicais das Américas. Sua área cobria originalmente 150
milhões de hectares que se situavam na região tropical e subtropical e possuía grande biodiversidade (RIBEIRO, 2010).
De acordo com dados publicados no Atlas dos Remanescentes da Mata Atlântica em maio de 2017, o total
do desmatamento identificado nas áreas dos 17 Estados da Mata Atlântica, no período de 2015 e 2016, foi de 29.075
ha, o que corresponde a um aumento de 57,7% em relação ao período de 2014 e 2015 (SOS Mata Atlântica/INPE,
2017).
Segundo o Ministério do Meio Ambiente, é necessário desenvolver uma abordagem equilibrada entre
conservação e utilização sustentável da diversidade biológica. Nesse sentido, foram criadas diversas iniciativas para
promover o uso sustentável dos recursos naturais das florestas brasileiras (BRASIL, 2010). Dessas propostas, muitas
visam à incorporação de recursos na economia por meio da criação de mercados baseados na biodiversidade, como é
o caso do cambuci (Campomanesia phaea O Berg.) (FRANCO, 2016).
Um problema, levantado pelos produtores e consumidores dessas frutas nativas da Mata Atlântica, é o
tempo que elas levam para produzir (REVISTA RURAL, 2014). Atualmente esse fator é limitante para a
comercialização das frutas durante o ano todo. Ainda, o resgate cultural com a retomada do cultivo dessas espécies
traz benefícios não só para a floresta, mas também para as comunidades que terão retorno financeiro e
consequentemente uma melhora na sua qualidade de vida.
Dentre as famílias características da flora brasileira, a Mirtaceae é uma das que apresenta maior número de
espécies, cerca de 3000 (JOLY, 1975; CORRÊA, 1978; CRONQUIST, 1996). As aplicações destas espécies para a
agroindústria e indústrias de perfumarias são inúmeras e consistem em produção de óleos voláteis, resinas, sabões,
loções e chás. As folhas das mirtáceas também são utilizadas para fins terapêuticos, no auxílio da cura e prevenção de
doenças (CORRÊA, 1978).
Uma importante árvore frutífera da família das mirtáceas e única do gênero Campomanesia (ADATI, 2001) é
conhecida popularmente como “cambuci” (Figura 1), nome indígena que significa “pote de água” (VALLILO et al.,
2005), referência ao seu formato orbicular (Figura 2).
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Figura 1. Árvore frutífera conhecida como “cambuci”

Foto: Acervo pessoal

Figura 2. Cambuci inteiro, in natura

Foto: Acervo pessoal

Cambuci (Campomanesia phaea O. Berg.)
O cambuci possui frutos suculentos que são arredondados, verdes e com casca fina (Figura 3). Seu aroma
e sabor são agradáveis, porém, apresenta uma certa adstringência, o que limita o seu consumo in natura (SANCHES,
2013). Dessa forma, as frutas são frequentemente utilizadas na produção de bebidas (cachaça, licores e sucos), doces
caseiros e sorvetes, e são consumidas por pássaros e mamíferos (VALLILO et al., 2005).
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Figura 3. Cambuci cortado ao meio.

Fonte: Acervo pessoal.
A ocorrência dessa espécie é mais comum na Serra do Mar, localizada entre os estados de Minas Gerais e
São Paulo (SANCHES, 2013) e sua frutificação ocorre entre os meses de março e junho. As frutas do cambucizeiro
podem apresentar diferenças no tamanho, peso, firmeza e quantidade de compostos, conforme o local de coleta.
Quanto ao diâmetro, por exemplo, foi observado, em estudo, variação de 43,33 a 52,57 mm para acessos distintos. Em
geral, frutas maiores apresentam maior potencial de comercialização (DIAS et al., 2018) (Figura 4). Segundo Tokairin
(2017), o cambuci apresenta padrão respiratório não climatérico pois não há picos de produção de CO2 e C2H4 e a
fruta só é colhida após o seu amadurecimento.

Figura 4. Cambuci em dois tamanhos

Foto: Acervo pessoal
As frutas nativas, inclusive o cambuci, são consumidas localmente, porém possuem grande potencial de
aproveitamento para a agroindústria em âmbito nacional (GENOVESE et al., 2007). Com a forte tendência, na
indústria de cosméticos, da substituição de matérias-primas sintéticas e de origem animal por fontes de origem vegetal
que sejam renováveis e com baixo impacto, também se observa grande potencial de aproveitamento das folhas do
cambuci para a elaboração de novos produtos, pois as mesmas são ricas em óleos essenciais (LEÃO, 2012).
Muitos produtos desenvolvidos a partir de frutas são perecíveis, o que restringe a sua comercialização. A
fim de contornar esse problema, faz-se necessária a aplicação de tecnologias de processamento e conservação, que
aumentem a sua durabilidade (CASTELUCCI, 2015).
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Conservação de alimentos
Os alimentos são ricos em nutrientes e muitos possuem elevada atividade da água e pH, sendo um meio
adequado para a proliferação de microrganismos, podendo tornar-se impróprios para o consumo humano. Outros
fatores que causam a alteração do alimento e prejudicam a sua qualidade são as reações químicas e os agentes mecânicos
(PEREDA, 2005).
Com o advento do modo de vida saudável, os consumidores estão cada vez mais preocupados com a
qualidade dos produtos que consomem (FANTE, 2011). Os critérios de escolha mais importantes para a compra de
frutas e hortaliças, são a aparência, que envolve parâmetros como cor e firmeza, e sabor que envolve principalmente
acidez e teor de açúcar (CHITARRA; CHITARRA, 2005; FANTE, 2011).
Com a intervenção dos processos fisiológicos dos frutos, por meio da redução das taxas de transpiração e
respiração, diminuição da temperatura, elevação da umidade relativa do ar e utilização de embalagens apropriadas, é
possível aumentar a vida útil das frutas e seus derivados (CHITARRA; CHITARRA, 2005).
Dentre as operações de preservação aplicadas atualmente tem-se processos térmicos (branqueamento,
pasteurização, esterilização), resfriamento, congelamento, concentração, adição de solutos, preservação química,
desidratação e liofilização (TADINI et al., 2016). É comum a utilização de métodos de conservação combinados. Para
polpas e sucos, por exemplo, são comumente associados tratamentos térmicos, como a pasteurização, com tratamentos
a baixas temperaturas, como a refrigeração e o congelamento (CASTELUCCI, 2015).
Uma etapa importante da conservação é o armazenamento, que, quando feito a baixas temperaturas, tem a
função de retardar o metabolismo do vegetal pela diminuição de sua taxa respiratória e da atividade enzimática,
ocorrendo, assim, uma redução do processo de deterioração fisiológica do vegetal (SAAVEDRA DEL AGUILA,
2009).
A etapa de embalagem também é fundamental, pois garante a qualidade e segurança do produto,
minimizando perdas por deterioração. Ela deve controlar a umidade, o oxigênio e a incidência de luminosidade. Além
disso, os invólucros devem ser fabricados com substâncias que não contaminem o produto embalado (JORGE, 2013).

3.3.1. Pasteurização
Trata-se de um processo de conservação pelo calor, em que o princípio básico é a inativação térmica de
microrganismos patogênicos presentes nos alimentos. Esse tratamento destrói apenas parcialmente as células
vegetativas dos microrganismos havendo, muitas vezes, a necessidade de ser combinado com outros tratamentos como
refrigeração, congelamento e embalagens que minimizem o crescimento microbiano.
Os alimentos pasteurizados possuem vida útil limitada, por tratar-se de um tratamento térmico considerado
brando, que ocorre a temperaturas abaixo de 100 °C (OETTERER; REGITANO D’ARCE; SPOTO, 2010). Nas
frutas, os tratamentos térmicos também apresentaram efeito na inativação enzimática e preservação de compostos
bioativos (ROGEZ, 2000).
A pasteurização pode ser lenta, na qual emprega-se o tempo de aproximadamente 30 min e temperaturas
baixas de 62 a 68 ºC, ou rápida, na qual o tempo estimado é de 15 a 20 segundos e as temperaturas são elevadas,
variando entre 72 e 95 ºC. A pasteurização lenta pode ser realizada em tanques de paredes duplas com agitador e
termômetro e a pasteurização rápida é feita em sistemas de fluxo contínuo com trocadores de calor (tubulares ou de
placas) (PEREDA, 2005).
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O processo de pasteurização é relativamente barato e de fácil aplicação, por isso é muito utilizado por
pequenos produtores e em cooperativas onde objetiva-se controlar a proliferação de microrganismos e manter a
qualidade das polpas de frutas (FELLOWS, 1994).

3.3.2. Liofilização
Métodos de desidratação de alimentos são eficazes para a sua conservação, pois a presença de água é um
dos principais fatores para a degradação dos mesmos (CORRÊIA, 2015). Com a redução da atividade de água aumentase a vida útil do alimento, bem como se oferece ao consumidor uma facilidade de manuseio dos produtos e uma
diversificação da oferta dos mesmos (VASCONCELOS; MELO FILHO, 2010).
A liofilização é um método de secagem de um alimento previamente congelado, onde a água é removida
por sublimação ou transformação direta do gelo do alimento em vapor de água. O produto permanece em estado
sólido durante todo o processo, o que resulta em um material com baixa umidade residual, poroso e de rápida
reidratação (PEREDA, 2005; BORGOGNONI, 2009). Pela quase ausência de água em estado líquido e por requerer
apenas um aquecimento suave, a liofilização permite que as alterações dos alimentos sejam mínimas e que as
características nutritivas e sensoriais dos produtos finais sejam mantidas (PEREDA, 2005).
As operações que fazem parte dessa técnica são o congelamento, a sublimação, a secagem a vácuo e o
armazenamento do produto seco. Alguns exemplos de alimentos que comumente passam por esse tratamento são café
instantâneo, frutas e hortaliças (OETTERER; REGITANO d’ARCE; SPOTO, 2010). As condições de processamento
e as etapas lentas fazem com que esse tipo de desidratação tenha um custo elevado (PEREDA, 2005).

Capacidade antioxidante das frutas
A presença nas frutas de vitaminas, minerais e fibras alimentares relaciona-se com uma menor incidência
de diversas doenças crônicas sendo algumas delas a diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares e câncer
(HANNUM, 2004). Neste contexto, é importante identificar-se novas fontes de compostos como a vitamina C, para
complementar a dieta humana (GENOVESE, 2007).
Dentre os benefícios do consumo de frutas e hortaliças destaca-se também a presença de compostos com
ação antioxidante como ácido ascórbico, carotenoides e polifenóis. Frutas in natura são classificadas conforme sua
capacidade antioxidante onde aquelas com forte capacidade são as que reduzem 70% dos radicais livres DPPH,
moderada são as que reduzem de 50 a 70% dos radicais DPPH, e fracas as que reduzem menos de 50% dos radicais
DPPH. Frutas com forte capacidade antioxidante são laranja Pera, acerola, caju, pinha e goiaba (MELO et al., 2008) e
uma fruta com capacidade moderada é a graviola (RODRIGUES et al., 2018).
Estudos indicam que o cambuci é uma rica fonte de ácido ascórbico (Tabela 1), componentes bioativos e
também possui grande capacidade antioxidante (TOKAIRIN et al., 2018). É recomendada para adultos saudáveis, a
ingestão de 60 mg (mulheres) a 75 mg (homens) de Vitamina C por dia (PADOVANI et al, 2006). Considerando-se
que o peso médio do cambuci é de 55,81 g, uma unidade da fruta atende a 30,7% da necessidade diária de vitamina C
de adultos (VALLILO et al, 2005).
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Tabela 1. Composição centesimal, valor calórico total (V.C.T.) e teor de ácido ascórbico da polpa de cambuci (Campomanesia phaea).

Fonte: Vallilo et al., 2005
Notas: ** Média e desvio-padrão de 3 determinações
As variações físico-químicas e da quantidade de vitamina C no cambuci coletado em diferentes regiões ou
épocas é evidente (Tabela 2). As diferenças podem ser explicadas pois este composto é sensível a alterações climáticas,
luz, temperatura, presença de poluentes atmosféricos, metais e herbicidas (DAVEY et al., 2000) e locais de acesso
(DIAS et al., 2018).

Tabela 2. Caracterização de quatro prováveis variedades do cambuci

Fonte: Silva et al., 2012
Nota: Diferentes letras minúsculas na mesma linha indicam diferença estatística pelo teste de Tukey (p≤0,05) entre os
possíveis cultivares de cambuci.

Gelados comestíveis
A Resolução RDC nº 266 de 22 de setembro de 2005 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, define
gelados comestíveis como “produtos congelados obtidos a partir de uma emulsão de gorduras e proteínas; ou de uma
mistura de água e açúcares. Podem ser adicionados de outros ingredientes desde que não descaracterizem o produto”
(BRASIL, 2005). Na legislação brasileira a nomenclatura para este tipo de produto é bastante ampla e não há
diferenciação conforme o seu teor de gordura ou sólidos, havendo muita variação de região para região, principalmente
devido ao clima. Os produtos à base de água, por exemplo, são mais bem aceitos em regiões quentes (RENHE et al,
2015).
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De acordo com dados da Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvete (ABIS), no Brasil em
2019 foram consumidos 1.107 milhões de litros de sorvete, sendo o consumo per capita de 5,29 litros. Ainda segundo
ABIS, o maior volume de consumo, está na região Sudeste, que representa 52% da ingestão do alimento no país.
No Brasil, o consumo dos gelados está mais associado à sobremesa devido a sua grande quantidade de
açúcares. Porém em outros países o sorvete é considerado um alimento saudável e rico, como na Itália, onde existem
campanhas de valorização deste produto como opção de alimento para todas as pessoas. Para uma maior aceitação do
público que busca um estilo de vida saudável, os gelados podem ter seu teor de gorduras e açúcares reduzido, ter a
adição de fibras e ser a base de frutas com alto valor nutricional (RENHE et al, 2015).
Importante ainda destacar que segundo dados da ABIS, as micro e pequenas empresas representam 92%
das empresas ligadas ao setor de sorvetes no Brasil. Considerando-se o maior consumo do gelado no sudeste do Brasil
e o alto valor nutricional das frutas nativas da mata atlântica, observa-se uma oportunidade de desenvolvimento da
agricultura familiar na região com a criação de microempresas focadas no processamento de polpas e fabricação de
gelados comestíveis.
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4. MATERIAL E MÉTODOS
Matéria-prima
Noventa quilos de frutas foram adquiridos em pomares comerciais do município de Paraibuna, região da
Serra do Mar, no estado de São Paulo. O material coletado foi acondicionado em sacos de polietileno, com capacidade
para 5 kg e imediatamente transportado em caixas de isopor em veículo da Universidade de São Paulo para a Planta
Piloto localizada no Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição do LAN-ESALQ/USP. Ao chegar, o
cambuci foi colocado em câmara fria, a 6 ºC, onde permaneceu sob refrigeração por 24 horas até ser processado (Figura
5). Essas frutas foram destinadas aos tratamentos: fruta congelada, polpa congelada, polpa liofilizada em equipamento
industrial e polpa liofilizada em equipamento de laboratório.
Para a pasteurização, foram processados de 200 L de polpa, obtidos em Paraibuna e transportados até a
planta de processamento do LAN em veículo com temperatura climatizada.

Figura 5. Cambuci em caixas em Paraibuna e embalado na planta piloto do LAN- ESALQ/USP.

Fonte: Acervo pessoal.

Processamento
O local do processamento foi previamente higienizado com etanol 70% e os manipuladores estavam
paramentados com os EPIs necessários como touca, luva e avental (Figura 6).
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Figura 6. Manipuladores no processamento de cambuci.

Fonte: Acervo pessoal
As frutas foram selecionadas, lavadas para a retirada das sujidades e higienizadas em solução clorada (200
mg

L-1)

por 15 minutos (Figura 7). Em seguida foram enxaguadas em água potável.

Figura 7. Lavagem e sanitização do cambuci.

Fonte: Acervo pessoal

4.2.1. Experimento 1: Frutas congeladas, polpa congelada e polpa pasteurizada
O experimento 1 foi dividido em três partes: fruta inteira congelada, polpa congelada e polpa pasteurizada
congelada.
Para a fruta congelada, 5 kg das frutas higienizadas foram diretamente acondicionadas em embalagens de
polietileno metalizadas de 10x15 cm, com capacidade para 100 mL, submetidas ao congelamento em freezer doméstico
horizontal e mantidas por 3 meses a -18 ºC. Esse lote foi nomeado como Fruta Congelada (FC).
A polpa congelada foi obtida de quatro quilos de frutas, os quais foram descascados manualmente e
desintegrados em liquidificador industrial de grande porte por 10 minutos a fim de formar uma polpa homogênea
(Figura 8). Três quilos de polpa, obtidos desse processo, foram diretamente acondicionados, submetidos ao
congelamento e armazenados a -18 ºC, por 3 meses, sob as mesmas condições das frutas. Essas embalagens foram
identificadas como Polpa de Cambuci Congelada (PCC) (Figura 9).
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Figura 8. Cambuci sem casca (esquerda) e polpa de cambuci (direita)

Fonte: Acervo pessoal.
Figura 9. Polpa de cambuci acondicionada em embalagem laminada, de polietileno e metalizada.

Fonte: Acervo pessoal.
Para a polpa pasteurizada congelada, duzentos e cinquenta quilos de frutas foram processados em
despolpadeira de frutas Braesi, com capacidade para 60 Litros. O montante resultou em 200 kg de polpa que foi
submetida à pasteurização em Pasteurizador Tubular (Suma Indústria e Comércio LTDA), vazão 200 L/H (Figura 10)
localizado na planta piloto do LAN. Para a pasteurização foi considerado o binômio tempo x temperatura de 85 ºC/30s
(Dellaqua, 2016). A polpa pasteurizada foi armazenada em embalagens de polietileno metalizadas de tamanho
15x10cm, com capacidade para 100 mL, por 90 dias a -18 ºC e identificada como polpa pasteurizada (PP).
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Figura 10. Pasteurizador Tubular da Planta Piloto do Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição, LAN-ESALQ/USP.

Fonte: Acervo pessoal.

4.2.1.1. Fluxograma do processamento das frutas e polpas congelada e
pasteurizada
O fluxograma de processamento da fruta congelada, polpa congelada e polpa pasteurizada, está
demonstrado na Figura 11.
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Figura 11. Fluxograma de processamento da fruta de cambuci, polpa congelada e polpa pasteurizada de cambuci.

Fonte: Autor

4.2.2. Experimento 2: Polpa liofilizada em equipamento industrial e de bancada
Oitenta quilos de polpa foram embalados e submetidos ao congelamento (-18 ºC) até o momento da
liofilização, que foi realizada por dois processos: em equipamento industrial e em equipamento de laboratório.
Para o processo industrial, 60 kg da polpa congelada foram acondicionados em caixas de isopor e
transportados até a empresa Sublimar Produtos Liofilizados Ltda., localizada no município de Tatuí – SP. Segundo
informações da empresa, o liofilizador utilizado é de fabricação própria, da marca Sublimar, e tem capacidade de 80 kg
de processamento por ciclo. Um quilo e meio do produto liofilizado foi embalado em embalagem laminada e o material
foi mantido em temperatura ambiente até ser enviado ao Laboratório de Frutas e Hortaliças (GEFH) da ESALQ/USP
por meio dos Correios.
A liofilização laboratorial foi realizada no laboratório de Qualidade e Inovação Tecnológica do Pescado da
ESALQ/USP com auxílio do liofilizador LT 101 da marca Liotop, com capacidade máxima para 5 L de processamento
por ciclo (Figura 12). Para esse processo foram utilizados 20 kg de polpa congelada e o tratamento foi realizado em 4
ciclos, resultando em 0,85 kg do produto liofilizado.
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Figura 12. Liofilizador de bancada LT 101 da Liotop

Fonte: Acervo pessoal.
A polpa de cambuci, que passou pelo processo de liofilização industrial, foi nomeada de Polpa Liofilizada
1 ou PL1 e aquela que foi liofilizada no laboratório foi chamada de Polpa Liofilizada 2 ou PL2. Ambas, após a
liofilização, foram acondicionadas em embalagens de polietileno metalizadas de 15x10 cm, com capacidade para 100
mL, seladas em seladora TECMAQ modelo AP 500 e mantidas em temperatura ambiente por 12 meses, sendo
avaliadas quanto aos atributos físico-químicos, químicos e sensoriais, bimestralmente. A escolha das embalagens foi
feita com base nos trabalhos de Moraes-de-Souza (2011), que utilizou embalagem plástica aluminizada para
armazenamento de polpa liofilizada de camu-camu, Carneiro (2016) que utilizou embalagens laminadas para
armazenamento da polpa liofilizada de cambuci e Dellaqua (2016) que utilizou embalagens de polietileno metalizado
para o acondicionamento da polpa de cambuci liofilizada.

4.2.2.1. Fluxograma do processamento das polpas liofilizadas
O fluxograma de processamento da polpa liofilizada industrialmente (Polpa Liofilizada 1) e da polpa
liofilizada em laboratório (Polpa Liofilizada 2) está demonstrado na Figura 13.
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Figura 13. Fluxograma do processamento das polpas liofilizadas

Fonte: Autor

4.2.3. Experimento 3: Gelado comestível de cambuci
Cento e sessenta gramas da polpa de cambuci que estava congelada foram destinados ao desenvolvimento
de um gelado comestível de cambuci. Os 160 g de polpa foram mantidos sob refrigeração a 6 ºC por 16 horas, para o
processo de descongelamento.
A formulação do gelado comestível de cambuci, desenvolvida para a execução do presente trabalho é
apresentada na Tabela 3. Essa formulação foi baseada em Marshall e Arbuckle (1996). A pectina foi preparada a partir
da casca do maracujá. Inicialmente o maracujá foi higienizado em solução clorada (200 mg L-1) por 15 minutos,
enxaguado em água potável e aberto para a retirada de sua polpa. Em seguida a casca foi colocada em panela de pressão,
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coberta com água e cozida por 15 minutos. Após esse período, a pele foi retirada e o restante foi batido no liquidificador
por 10 minutos, formando uma pectina líquida.
Os ingredientes foram pesados, conforme quantidades contidas na Tabela 3, para o preparo de 500 g de
gelado comestível e homogeneizados em liquidificador por 5 minutos. A mistura foi colocada em um recipiente de
congelamento da sorveteira modelo Ice-21, da marca Cuisinart, que foi deixado previamente em freezer a -18 ºC por
24 horas. Após 15 minutos de rotação na sorveteira, o gelado comestível estava formado. O gelado comestível foi
acondicionado em pote plástico (Figura 14) e foi deixado no freezer a -18 ºC por 24 horas, para uma consistência mais
firme, até o momento das análises físico químicas, químicas e sensorial.
Os equipamentos aqui mencionados estão localizados na Planta Piloto do LAN-ESALQ/USP.

Tabela 3. Formulação do gelado comestível.

Componentes
Xarope de glicose milho
Sacarose
Pectina de maracujá
Polpa de cambuci
Água potável

Formulação em % (m/m)
4
11
21
32
32

Figura 14. Gelado comestível de cambuci acondicionado em pote plástico

Fonte: Acervo pessoal.

4.2.3.1. Fluxograma do processamento do gelado comestível de cambuci
O fluxograma do gelado comestível está demonstrado na Figura 15.
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Figura 15. Fluxograma do processamento do gelado comestível de cambuci.

Fonte: Autor

Análises
4.3.1. Microbiológicas
Foram realizadas conforme exigido pela RDC nº 12 da ANVISA (BRASIL, 2001) que visa a proteção à
saúde da população e a regulamentação dos padrões microbiológicos para alimentos.

4.3.1.1. Pesquisa da presença de Salmonella spp.
Para a detecção de Salmonella spp., foi utilizado o kit “1-2 Rapid Test”, fabricado pela Bio Control/USA,
método oficial aprovado pela Association of Official Analytical Chemists Internacional (AOAC, 2000).
No dia seguinte ao processamento, após terem ficado congeladas a -18 ºC por 24 horas, as amostras foram
preparadas conforme orientação do fabricante (BIOCONTROL, 2006), diluindo-se 25 g de cada amostra em 225 mL
de água peptonada e acondicionadas em estufa por 16-20 horas a 37 ºC.
A interpretação dos resultados foi visual após 14 horas, não sendo requerido nenhum equipamento. Caso
houvesse o desenvolvimento de uma imunobanda, o resultado seria considerado positivo. Na ausência da imunobanda
o resultado foi considerado negativo (BIOCONTROL, 2006).

4.3.1.2. Contagem de bolores e leveduras
A contagem de bolores e leveduras foi realizada pelo método de contagem padrão em placas e os resultados
foram expressos em Unidades Formadoras de Colônias por grama (UFC.g-1) (VANDERZANT, SPLITTSTOESSER,
1992). Para preparo do meio, fundiu-se Batata Dextrose Ágar (BDA) e para cada 100 mL do meio adicionou-se 1 mL
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ácido tartárico 10%. Ao meio, foram adicionados 0,1 mL de cada amostra, em triplicata, já previamente diluídos em
água peptonada, e espalhados com auxílio de uma alça de Drigalski. As placas 3M PetrifilmTM YM foram
acondicionadas de forma invertida, em estufa a 25 ºC, e a leitura foi realizada após 5 dias de incubação.

4.3.1.3. Coliformes a 45 oC
Para a quantificação de coliformes a 45 ºC foi utilizado método validado pela Association of Official Analytical
Chemists International (AOAC Official Method 2005.03) com a utilização de kit Simplate (BIOCONTROL, 2018). Neste
teste, os resultados são obtidos pela tecnologia de detecção binária que quantifica o total de coliformes a 45 ºC, em 24
horas, pela mudança de cor do meio em que ocorre a ação enzimática. Os espaços coloridos indicam a presença de
coliformes totais e aqueles que ficam fluorescentes em luz Ultravioleta mostram a presença de Escherichia coli.

4.3.2. Físico-químicas
4.3.2.1. Cor instrumental
Foi avaliada com o auxílio do colorímetro Konica-Minolta ®, modelo CR-400. As amostras das polpas
foram transferidas para tubos de ensaio e colocadas em acessório específico do equipamento, sendo realizada uma
leitura por embalagem. Os resultados foram expressos em luminosidade (L), ângulo de cor hue e cromaticidade (C). A
cromaticidade foi calculada pela equação C = (a*2 + b*2) ½ e o ângulo hue foi calculado pela equação h = tan-1(b*/a*)
(McGUIRE, 1992).

4.3.2.2. pH
O pH foi determinado para as polpas em triplicata, de forma direta, em potenciômetro da marca Tecnal.

4.3.2.3. Teor de sólidos solúveis (ºBrix)
As polpas foram filtradas e o teor de sólidos solúveis foi determinado de forma direta em refratômetro
digital da marca KRÜSS, modelo DR101-60.

4.3.2.4. Acidez total titulável
A acidez total titulável foi determinada por titulometria com NaOH 0,1N. A análise foi realizada em
triplicata, segundo método indicado pela AOAC (2005) e os resultados foram expressos em % de ácido cítrico.
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4.3.2.5. Ratio
O ratio foi determinado pela relação entre teor de sólidos solúveis e acidez total titulável.

4.3.2.6. Umidade
A umidade foi determinada para as polpas liofilizadas de forma direta, em balança determinadora de
umidade da marca TECNAL, modelo TOP RAY B, com medidor infravermelho digital. As medidas foram realizadas
em triplicata e a temperatura utilizada para as polpas liofilizadas de cambuci foi de 60 ºC. Essa temperatura foi
determinada por meio de testes preliminares. A amostra foi distribuída de forma homogênea em placa de alumínio
própria para o aparelho e inserida na balança onde permaneceu até apresentar estabilidade. O resultado foi expresso
em porcentagem (%).

4.3.2.7. Atividade de água (Aw)
Foi realizada em triplicata e determinada de forma direta com o auxílio do aparelho TESTO – modelo 650,
em amostras dos produtos liofilizados.

4.3.3. Análises Químicas
4.3.3.1. Teor de ácido ascórbico pelo método espectrofotométrico
O teor de ácido ascórbico foi determinado por espectrofotometria de absorção molecular. O método
espectrofotométrico adotado para este estudo foi desenvolvido por Masato (1981), com modificações descritas por
Arya; Mahajan; Jain (1998).
Os reagentes utilizados foram ácido ascórbico 1250 mg L -1, 1,10-fenantrolina 1,5 g L-1 e sulfato de ferro
(III) 1,36 g L-1, as soluções foram preparadas no dia da análise.
Para a curva de calibração foram preparadas soluções com concentrações 0; 2,5; 5; 10; 15 e 20 mg L-1 de
ácido ascórbico em tubos Falcon de 25 mL. Completou-se com água até o menisco. Foram transferidos 2,5 mL de
cada solução para tubos de 15 mL, acrescentou-se 175 µL de solução de ferro (III) e 525 µL de solução de fenantrolina.
Completou-se com água para 12 mL. Os tubos foram agitados e após 10 min a absorbância foi medida no comprimento
de onda 510 nm. Os resultados foram expressos em mg 100g-1
Preparo de amostras
As amostras foram descongeladas e as liofilizadas foram reconstituídas considerando-se uma parte de polpa
para nove de água (1:9). Em seguida, as polpas foram filtradas a vácuo até que atingissem o volume de
aproximadamente 7 mL e submetidas à centrifugação de 6000 rpm por 10 minutos. Para a diluição, pipetou-se 100 µL
de amostra e completou-se com 50 mL de água destilada.
Após a homogeneização desta solução em vórtex, transferiu-se 2,5 mL da solução de amostra diluída para
tubo de ensaio, e foram adicionados 175 µL da solução de sulfato de ferro (III) e 525 µL da solução de fenantrolina.
Após 10 minutos para estabilizar e atingir o equilíbrio da reação, a absorbância foi medida em 510 nm.
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A fim de identificar a interferência da matriz na absorção de radiação pelo complexo monitorado ou algum
outro tipo de interferência espectral, foram realizadas medidas de absorção de radiação simultâneas em
espectrofotômetro multicanal (OceanOptics, USB2000, Dunedin, Florida, USA), localizado no Laboratório de
Química Analítica, no Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA). As medidas mostraram que o melhor
comprimento de onda para as amostras de Cambuci foi 510 nm.
Teste de recuperação
Para avaliar possíveis efeitos de interferências na exatidão das medidas foi feito um teste de recuperação
(Tabela 4), em que concentrações distintas de uma solução padrão de ácido ascórbico foram avaliadas, nas mesmas
condições de análise da amostra. A escolha do padrão para esta avaliação foi realizada porque não seria possível
discriminar o ácido ascórbico adicionado à amostra daquele naturalmente presente. Além disso, ferro presente na água
poderia ser um interferente.
Para calcular a taxa de recuperação, calculou-se primeiramente a concentração do analito e se comparou
com a que foi estimada, sendo esta última o total máximo a ser recuperado, i.e., 100%. Os resultados foram expressos
em porcentagem. A faixa que valida o método deve ser de 90 a 110%, portanto os valores obtidos foram satisfatórios
e pôde-se concluir que não houve efeitos de matriz, perdas determinadas ou interferências, ou seja, a aplicação deste
método está adequada à proposta.

Tabela 4. Avaliação de recuperação do analito, considerando ensaios em triplicata.

Concentração de ácido
ascórbico predita (mg L-1)

Cálculo da concentração de ácido
ascórbico determinada (mg 100g-1)

Taxa de recuperação (%)

7,5
12,5
17,5

8,0±0,5
12,0±0,5
17,0±0,4

106,0±5,4
97,0±4,0
98,0±2,0

4.3.3.2. Capacidade redutora total (CRT)
O método utilizado foi o espectrofotométrico de Folin Ciocalteau sugerido por Singleton e Rossi (1965).
Para o preparo de amostras pesou-se 0,5 g do produto que foi diluído em tubo Falcon com 50 mL de acetona 80% e
deixado em repouso sob refrigeração por 24 horas.
No dia da análise foram preparadas as soluções padrão de ácido gálico 0,01% onde 10 mg do ácido gálico
foram diluídas em béquer com acetona 80% e de carbonato de sódio anidro 20% onde 200 mg de carbonato de sódio
foram diluídas em béquer com água destilada. As concentrações utilizadas para a curva padrão foram 40, 80, 120, 160
e 200 µL da solução de ácido gálico.
Para a análise das amostras pipetou-se em tubo de ensaio 200 µL do extrato, 1,5 mL de água destilada e 100
µL do reagente Folin-Ciocalteu P.A. para posterior agitação em vórtex. Após 5 minutos, adicionou-se 200 µL de
carbonato de sódio 20% e a amostra foi incubada em temperatura ambiente por duas horas. Após este período, a
absorbância foi medida a 765 nm e os resultados foram expressos em mg de ácido gálico 100 g-1.
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4.3.3.3. Açúcares redutores
A determinação dos açúcares redutores e redutores totais foi realizada pelo método colorimétrico de DNS
segundo Miller (1959). Para análise do açúcar redutor transferiu-se 0,5 mL de amostra diluída para tubos de ensaio e
adicionou-se 0,5 mL de reagente DNS. Após a homogeneização, colocou-se os tubos de ensaio em banho-maria por
5 minutos. Os tubos foram retirados e resfriados em água corrente e neles foram adicionados 5 mL de água destilada.
A leitura de absorbância foi realizada a 540 nm.

4.3.3.4. Açúcares não redutores
Na etapa de hidrólise da sacarose foram adicionados em balão volumétrico 25 mL de solução de HCl 1,3
N e 5 mL de amostra, e o balão foi mergulhado em banho-maria por 15 minutos a 65 ºC. Após este período o balão
foi resfriado até que atingisse a temperatura ambiente. A solução obtida foi neutralizada com NaOH 4N utilizando-se
papel de Tornassol como indicador e o volume do balão foi completado com água destilada.
Transferiu-se 0,5 mL de amostra diluída para tubos de ensaio e adicionou-se 0,5 mL de reagente DNS. Após
a homogeneização, colocou-se os tubos de ensaio em banho-maria por 5 minutos. Os tubos foram retirados e
resfriados em água corrente e neles foram adicionados 5 mL de água destilada. A leitura de absorbância foi realizada a
540 nm.

4.3.3.5. Atividade antioxidante pelo Método ABTS
Foi realizada conforme metodologia descrita por Pellegrini (1999). Primeiro foi obtido o radical ABTS +
pela mistura de 6,62 mg de Persulfato de Potássio 2,45 mM com 38,4 mg de ABTS 7,0 mM e armazenado no escuro
em balão volumétrico de 10 mL por 12–16 horas a 25 °C.
Uma vez formado, o radical foi diluído com etanol até a obtenção do valor de absorbância de 0,70±0,02
em comprimento de onda de 734 nm. Para a curva de calibração foram preparadas soluções com concentrações de 0;
0,01; 0,024; 0,034 e 0,04 µM trolox g-1.
Para as amostras foram diluídos 0,5 mg de polpa de fruta em 50 mL de acetona 80% e foram transferidos
para tubos de ensaio 20 µL deste extrato onde foram adicionados 2,0 mL de solução ABTS.
A absorbância foi medida a 734 nm, imediatamente e a cada 30 segundos durante 6 minutos, utilizando o
etanol como branco. A capacidade antioxidante da amostra foi calculada através de equivalência de Trolox usando-se
a calibração padrão da curva de Trolox. Os resultados foram expressos em µM trolox g-1.

4.3.3.6. Atividade antioxidante pelo Método DPPH
De acordo com a metodologia descrita por Brand-Williams, Cuvelier e Berset (1995) foi medida a atividade
antioxidante do DPPH. Para o preparo de amostras foram pesados 0,5 mL de polpa e diluídos em 50 mL de acetona
80%. O extrato foi mantido por 24 horas sob refrigeração. Para a análise foram utilizados 200 µL de extrato, 3,3 mL
de etanol P.A e 0,3 mL do radical DPPH em etanol.
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A redução do radical DPPH foi medida pela absorbância a 515 nm após 50 min de reação. Uma curva foi
feita contendo concentrações de 0; 2,86; 5,71; 8,57; 11,43; 14,29; e 17,14 µM trolox g-1.
Os resultados foram expressos em µM trolox g-1 de polpa na base fresca.

4.3.4. Avaliação sensorial
A avaliação sensorial, aprovada sob parecer consubstanciado da Comissão de Ética em Pesquisa com Seres
Humanos (CEP) nº 2.657.726, com CAAE 87872818.9.0000.5395, foi realizada no Laboratório de Análise Sensorial
do Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição da ESALQ/USP.

4.3.4.1. Preparo de amostras
4.3.4.1.1. Frutas congeladas
Para as frutas, inicialmente foi feito um teste de ordenação-preferência. Nesse teste afetivo, os provadores
expressam sua preferência a determinado produto por meio da ordenação das amostras que lhe são apresentadas
variando entre “menos preferida” e “mais preferida” (IAL, 2008).
A fim de que fosse escolhida a melhor formulação para ser aplicada nos testes de aceitação hedônica, foram
preparadas 4 formulações, identificadas com algarismos de 3 dígitos e expressas como A, B, C e D na Tabela 5, para
80 provadores não treinados.

Tabela 5. Formulações para o preparo de 500 mL de néctar de cambuci a base de frutas congeladas.

Identificação
Cambuci A
Cambuci B
Cambuci C
Cambuci D

Polpa (g)
250
166
166
125

Componentes
Água (mL)
Sacarose(g)
250
75
334
50
334
25
375
12,5

Sacarose (%)
15
10
5
2,5

Foi solicitado que os provadores ordenassem as amostras da menos preferida para a mais preferida,
conforme ficha do anexo B. A análise dos resultados foi feita pelo método de Friedman com a utilização da tabela de
Newell e Mac Farlane (Anexo D). Nesse teste, quando a diferença entre a soma dos resultados é igual ou maior que o
número tabelado, pode-se dizer que há diferença significativa entre os tratamentos segundo a probabilidade testada
(IAL, 2008).
Vale ressaltar que todas as formulações preparadas neste estudo foram consideradas néctar pois apresentam
conteúdo de polpa acima de 20% (m/m). Segundo o Art. 3º, da Instrução Normativa nº 12 que "o néctar cuja
quantidade mínima de polpa de uma determinada fruta não tenha sido fixada em Regulamento Técnico específico deve
conter no mínimo 30% (m/m) da respectiva polpa, ressalvado o caso de fruta com acidez ou conteúdo de polpa muito
elevado ou sabor muito forte e, neste caso, o conteúdo de polpa não deve ser inferior a 20% (m/m)". O cambuci não
tem quantidade mínima de polpa fixada e apresenta acidez elevada.
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4.3.4.1.2. Polpas congelada e pasteurizada e congelada
As polpas congeladas foram descongeladas por imersão das embalagens em água potável e submetidas às
operações de preparo do néctar. O néctar foi preparado a partir de uma parte de polpa e uma parte de água mineral.
Em ambos os preparos foram adicionados 15% de sacarose em relação ao volume total do néctar.

4.3.4.1.3. Polpas liofilizadas
As polpas liofilizadas foram diluídas, reconstituídas em água mineral (1:9) e homogeneizadas em
liquidificador a partir de uma parte da amostra reconstituída para uma parte de água mineral. Em seguida adicionouse 15% de açúcar (sacarose) em relação ao volume total do néctar. Para a escolha dessa quantidade de açúcar (sacarose)
foram feitos pré-testes e utilizou-se como base o preparo feito por Zillo et al. (2014), utilizando-se 50 g de sacarose
em 100 mL polpa e 250 mL de água potável, como formulação.

4.3.4.1.4. Gelado comestível
O gelado foi colocado em refrigeração para que uma porção de aproximadamente 25g fosse servida aos
provadores na temperatura de 10-12ºC, conforme indicado pelo Instituto Adolfo Lutz (2008).

4.3.4.2. Teste Sensorial
Em todos os períodos e para todos os tratamentos foi realizado o teste afetivo de aceitação por escala
hedônica. Participaram da pesquisa 80 voluntários não treinados, por período, compostos de estudantes, funcionários
e professores do Campus “Luiz de Queiroz”, com faixa etária entre 18 e 65 anos, de ambos os sexos.
Os provadores avaliaram as amostras em cabines individuais iluminadas com luz branca (Figura 16). Cada
um recebeu uma amostra de néctar preparado com base de fruta congelada; uma amostra de néctar de polpa congelada;
uma amostra de néctar de polpa pasteurizada e congelada; uma amostra de néctar de polpa liofilizada em equipamento
de laboratório; uma amostra de néctar de polpa liofilizada em equipamento industrial, totalizando 5 amostras de néctar
com 30 mL cada uma. Os néctares foram servidos em copos descartáveis de polietileno e codificados com números
aleatórios de três dígitos (Figura 16). Foi oferecida água mineral para lavagem do palato antes da avaliação ou entre as
amostras. Ao final os provadores receberam um brinde pela participação na pesquisa.
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Figura 16. Néctares preparados (Esquerda) e provadores nas cabines individuais com luz branca (Direita).

Fonte: Acervo pessoal.
Com as amostras foi entregue a ficha de avaliação sensorial (Anexo C) e o Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido - TCLE (Anexo A), contendo informações sobre a pesquisa, para que os provadores preenchessem e
assinassem, autorizando a aplicação da análise.

Análise estatística
Os resultados das análises físico-químicas, químicas e sensoriais da fruta e polpas de cambuci submetidas a
diferentes tratamentos foram inseridos no programa Statistical Analysis System (SAS, 1996, s.p.) e analisados pela
Análise de Variância Univariada (ANOVA). Pelo teste de Tukey, determinou-se a diferença estatística entre as médias,
ao nível de significância de 5% (p<0,05).
Para o experimento 1, o delineamento foi 3x4, sendo considerados 3 tratamentos (fruta congelada, polpa
congelada, polpa pasteurizada e congelada) para 4 períodos (1, 30, 60 e 90 dias). No experimento 2 o delineamento foi
2x7 onde foram considerados 2 tratamentos (polpa liofilizada em equipamento de laboratório e polpa liofilizada em
equipamento industrial) para 7 períodos de análise (1, 60, 120, 180, 240, 300 e 360 dias).
Os dados dos experimentos 1 e 2 também foram submetidos à Análise de Variância Multivariada, com os
testes de Agrupamentos (Cluster) e a Análise de Componentes Principais (ACP).
Para os resultados da análise sensorial do experimento 3, foi calculado o índice de aceitabilidade, segundo
a equação: IA (%) = A × 100/B; Onde: A = nota média obtida para o produto; B = nota máxima dada ao produto
(TEIXEIRA et al., 1987).
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Avaliações microbiológicas
5.1.1. Pesquisa da presença de Salmonella spp.
Para todos os tratamentos estudados, foi feita a pesquisa de Salmonella spp. no dia seguinte ao processamento
(primeiro dia de análise). Em nenhum dos processamentos foi identificada a presença do microrganismo, o que
demonstra que este estava próprio para o consumo. O resultado está conforme a Instrução Normativa nº 60 de 2019,
que estabelece as listas de padrões microbiológicos para alimentos e a RDC nº 331 de 2019 que dispõe sobre os padrões
microbiológicos de alimentos e sua aplicação (BRASIL, 2019).

5.1.2. Contagem de bolores e leveduras
A contagem de bolores e leveduras foi realizada em todos os tratamentos e períodos de armazenamento e,
com exceção do fruto congelado, não houve crescimento de bolores e leveduras, demonstrando resultados satisfatórios
conforme a instrução normativa nº 1 de 7 de janeiro de 2000 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA) que estabelece limites de bolores e leveduras para polpa congelada de 5x103 g-1 e para as polpas conservadas
quimicamente e/ou que sofreram tratamento térmico de 2x10³ g-1. A fruta congelada apresentou crescimento de
bolores e leveduras inferior a 5x103 g-1, estando, portanto, dentro do limite da legislação vigente. As polpas liofilizadas
também estão em conformidade com a IN nº60 de 2019 que determina o limite máximo de 1x104 g-1 para frutas secas,
desidratadas e liofilizadas (BRASIL, 2019).

5.1.3. Coliformes a 45 oC
Em todos os períodos e tratamentos, os resultados encontrados para a análise quantitativa de coliformes a
45 ºC estiveram de acordo com a legislação vigente, que determina que os mesmos devem ser <2x102 NMP g-1 para
frutas preparadas (inteiras, descascadas ou fracionadas) sanificadas, refrigeradas ou congeladas e para frutas secas,
desidratadas ou liofilizadas (BRASIL, 2019).

Experimento 1 – Fruta e polpas congeladas
5.2.1. Avaliações físico-químicas
Os resultados dos parâmetros colorimétricos da polpa congelada, da polpa pasteurizada e da fruta de
cambuci congelada, estão apresentados, por período, na Tabela 6.
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Tabela 6. Parâmetros colorimétricos da polpa de cambuci congelada e pasteurizada e da fruta de cambuci congelada, armazenada
por 90 dias.

Nota: Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha, não diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05).
Legenda: Polpa congelada (PC); Polpa pasteurizada (PP); Fruta congelada (FC); L (Luminosidade); Croma (Cromaticidade); ângulo
de cor Hue (Hue – graus).

A fruta congelada apresentou os maiores valores de luminosidade, com média de 62,03, e este parâmetro
permaneceu constante ao longo do tempo. As polpas congelada e pasteurizada que tiveram médias 51,81 e 51,48
respectivamente, não apresentaram diferença entre si, mas escureceram ao longo do tempo, apresentando menor
luminosidade (Tabela 6). Todos os valores foram superiores aos obtidos por Silva et al. (2012) que avaliaram frutos de
cambuci coletados na região de Mogi Mirim, interior de São Paulo.
A cromaticidade, representa a saturação da cor da amostra, quanto maior o croma, mais saturada ou mais
pura ela é percebida e quanto menor, maior a mistura de cores, ou mais neutra é considerada a cor da amostra
(FERREIRA; SPRICIGO, 2017; PATHARE; OPARA; AL-SAID, 2013; SHEWFELT; THAI; DAVIS, 1988). Este
parâmetro permaneceu estável ao longo do tempo e entre os tratamentos (Tabela 6). Os valores obtidos para as polpas
foram próximos aos verificados por Dellaqua (2016) para as polpas congelada sem casca e pasteurizada e congelada,
que estiveram entre 14,99 e 20,62, respectivamente.
O ângulo de cor Hue representa a tonalidade da amostra, e no espaço de cor ele se movimenta em sentido
anti-horário, portando, de 0 a 90º a amostra está entre o vermelho e o amarelo e entre 90 e 180º a amostra está no
espaço de cores entre o amarelo e o verde. Conforme Tabela 6, todos os tratamentos ficaram nessa faixa e os resultados
indicam que a polpa pasteurizada e a fruta congelada, se aproximaram do amarelo ao longo do tempo, apresentando
valores de 101, 92 e 107,33 aos noventa dias de armazenamento.
Os resultados das análises físico-químicas estão apresentados na Tabela 7. O pH e a acidez titulável indicam
que o cambuci é uma fruta ácida, com médias de pH de 2,60 para a polpa congelada, 2,76 para a polpa pasteurizada e
2,79 para a fruta congelada. Os valores de acidez deste estudo, que ficaram entre 3,09% para a polpa pasteurizada e
5,08% para a fruta congelada, foram superiores aos encontrados na literatura, que apresentaram média de 3,00% e
3,02% para frutas de cambuci (VALLILO et al., 2005; TOKAIRIN, 2018). Não houve diferença significativa entre os
períodos e, entre os tratamentos, a fruta congelada apresentou os menores valores de pH e maiores de acidez, sendo
considerada a mais ácida.
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Tabela 7. Parâmetros físico-químicos da polpa de cambuci congelada e pasteurizada e da fruta de cambuci congelada, armazenada
por 90 dias.

Nota: Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha, não diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05).
Legenda: Polpa congelada (PC); Polpa pasteurizada (PP); Fruta congelada (FC); pH; teor de sólidos solúveis (TSS - ºBrix); acidez
total (AT - % de ácido cítrico); Ratio (TSS/AT).

O teor de sólidos solúveis não variou entre os tratamentos nem entre os períodos, sendo a média para a
polpa congelada de 10,72 ºBrix, para a polpa pasteurizada de 9,58 ºBrix e de 9,04 ºBrix para a fruta congelada. Na
pesquisa de Sanches (2013) os resultados para o cambuci coletado em Paraibuna estiveram entre 10,10 e 10,80 ºBrix,
muito próximos aos obtidos no presente estudo.
Para a relação TSS/AT (Ratio) não houve diferença significativa entre os períodos já que para os parâmetros
que a compõem não houve diferença. Essa relação foi menor para a fruta congelada, sendo inversamente proporcional
ao resultado de acidez, que é o maior para a fruta. Os resultados obtidos aproximam-se dos obtidos para a polpa de
maracujá congelada (CASTRO et al., 2015), o que reforça essa relação com a acidez. A relação TSS/AT é utilizada para
a avaliação de sabor e maturação, e quanto maior, maior a doçura da fruta (CASTRO et al., 2015). No presente estudo
a polpa pasteurizada apresentou maior doçura, com média de 2,98% para o Ratio.

5.2.2. Avaliações químicas
Na Tabela 8 estão apresentados os resultados das análises de compostos bioativos e de atividade
antioxidante, obtidos nas análises das polpas congelada e pasteurizada e da fruta congelada de cambuci.
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Tabela 8. Resultados das análises químicas da polpa de cambuci congelada e pasteurizada e da fruta de cambuci congelada,
armazenada por 90 dias.

Nota: Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha, não diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05).
Legenda: Polpa congelada (PC); Polpa pasteurizada (PP); Fruta congelada (FC); AR: açucares redutores e ART: açúcares não
redutores (g.100g-1), ABTS e DPPH: (µmol eq. trolox. g-1), AA: ácido ascórbico por espectrofotometria (mg.100g-1), CRT:
capacidade redutora total (mg AGE.100g-1).

O teor de açúcares redutores, foi maior na fruta congelada com média de 3,4g.100g-1, seguido da polpa
congelada com 1,7g.100g-1 e da polpa pasteurizada com 1,3g.100g-1, indicando que os tratamentos têm influência nos
teores de glicose e frutose da amostra. Ao longo do tempo, porém, esses teores diminuíram para a FC e para a PC,
permanecendo estáveis na PP. Em relação aos açúcares não redutores, a polpa pasteurizada permaneceu com os
menores valores e, no decorrer dos dias somente o resultado da fruta congelada permaneceu estável, decaindo para as
polpas congelada e pasteurizada.
Os resultados de atividade antioxidante pelo método de ABTS permaneceram estáveis ao longo do tempo
e foram maiores para a fruta congelada, com média de 80,00 µmol eq.trolox.g-1 seguidos da polpa pasteurizada, com
32,90 µmol eq.trolox.g-1 e da polpa congelada com 27,40 µmol eq.trolox.g-1. A média obtida por Castelucci (2015) para
a polpa pasteurizada de cambuci foi de 36,86 µmol eq.trolox.g-1 e para a polpa congelada foi de 32,09 µmol eq.trolox.g1,

muito próximas às obtidas do presente estudo.
Para a atividade antioxidante pelo método de DPPH houve queda somente para a polpa congelada. A polpa

pasteurizada e a fruta congelada permaneceram estáveis ao longo do tempo. Os maiores valores foram encontrados na
fruta congelada com média 14,70 µmol eq. trolox. g-1. A polpa congelada teve média 11,83 µmol eq. trolox. g-1 , superior
à encontrada por Genovese et al. (2008) para polpas congeladas comerciais, que foi de 6,4 µmol eq.trolox.g-1. A média
da polpa pasteurizada de 10,80 µmol eq.trolox.g-1 foi inferior à encontrada por Castelucci (2015), de 31,26 µmol
eq.trolox.g-1.
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O teor de ácido ascórbico permaneceu estável ao longo do tempo e os menores valores foram obtidos na
fruta congelada. Entre as polpas não houve diferença. A média das frutas congeladas, de 111,98 mg.100g-1 foi muito
próxima à obtida por Bianchini et al. (2015), de 112,53 mg.100g-1 no cambuci in natura em um dos acessos estudados.
A média da polpa congelada, de 156,40 mg.100g-1 foi superior à obtida por Vallilo et al. (2005), de 33 mg.100g-1. Para
a polpa pasteurizada, a média foi de 158,35 mg.100g-1 superior às encontradas por Dellaqua (2016), que ficaram entre
23,57mg.100g-1 e 51,04 mg.100g-1.
A capacidade redutora total diminuiu ao longo do tempo para a fruta e para a polpa pasteurizada e aumentou
na polpa congelada. A fruta congelada apresentou a maior média (531,64 mgAGE.100g-1) entre os tratamentos, valor
próximo aos 596,03 mg AGE.100g-1 e 509,62 mg AGE.100g-1 encontrados por Dias et al. (2018) em dois dos acessos
estudados. Para a polpa congelada a média foi 270,52 mgAGE.100g-1, superior à obtida por Genovese et al. (2007) de
176,00 mg AGE.100g-1. Na polpa pasteurizada a média foi 219,20 mgAGE.100g-1.
Observa-se uma relação diretamente proporcional entre os resultaldos da atividade antioxidante por ABTS
que para a fruta congelada foi 244% superior em relação à polpa pasteurizada, e a capacidade redutora total, que teve
reaultado para a fruta congelada, 243% superior em relação ao valor obtido para a polpa pasteurizada.

5.2.3. Avaliação sensorial
5.2.3.1. Teste de ordenação cambuci fruta
Aos resultados obtidos no teste de ordenação da fruta do cambuci, foram dadas notas de 1 a 4, sendo 1 a
menos preferida e 4 a mais preferida. As notas foram somadas para cada formulação e os resultados foram inseridos
na tabela 9 que originou o gráfico da Figura 17. A diferença entre as somas das ordens foi inserida na tabela 10.
Por meio da tabela de Newell e Mac Farlane, com o número de tratamentos (4 formulações) e de
julgamentos (80 provadores) obteve-se a diferença crítica entre os totais de ordenação a p≤0,05, que foi de 42. Houve
preferência pela amostra B, porém sem diferença significativa em relação à amostra A. Considerando-se que na
formulação da amostra B foram utilizadas menores quantidades de polpa e de sacarose, essa foi a composição escolhida
para o teste hedônico nos 4 períodos que se seguiram, já que se trata de uma receita mais econômica.

Tabela 9. Notas do teste de ordenação da fruta de cambuci

Amostras
A
B
C
D

Composição
1:1 (Polpa:Água) com 15% de sacarose
1:2 (Polpa:Água) com 10% de sacarose
1:2 (Polpa:Água) com 5% de sacarose
1:3 (Polpa:Água) com 2,5% de sacarose

Soma das ordens
249
258
188
104
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Figura 17. Gráfico do teste de ordenação da fruta de cambuci

Tabela 10. Diferenças entre as somas das ordens de amostras de néctar de cambuci

Amostras
Somatório total
Diferença versus A
Diferença versus B
Diferença versus C

A
B
C
D
249 258 188 104
-9
61 145
70 154
84

5.2.3.2. Teste hedônico
Para todos os tratamentos, foi empregado o Teste afetivo de Aceitação por escala Hedônica. Testes afetivos
são aqueles em que os provadores expressam uma reação afetiva ao escolher uma amostra pela outra. Por meio desse
teste é possível medir a opinião de muitos julgadores, que não precisam ser treinados, e que irão demonstrar suas
preferências e gostos. No teste em escala hedônica, os indivíduos devem aferir o quanto gostaram ou desgostaram de
um produto ou atributo específico por meio de uma escala de 9 pontos que varia de “gostei muitíssimo” até “desgostei
muitíssimo”, tendo como ponto intermediário os termos “nem gostei”, “nem desgostei”. As amostras são codificadas
com números de três dígitos e os julgadores as recebem de forma aleatorizada (IAL, 2008).
Para possibilitar a avaliação das polpas e fruta congeladas, preparou-se um néctar com adição de sacarose.
Os resultados das médias, obtidas por atributo está apresentado na Tabela 11.
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Tabela 11. Resultados da avaliação sensorial do néctar preparado com a polpa de cambuci congelada, a polpa de cambuci
pasteurizada e com a fruta de cambuci congelada, armazenadas por 90 dias.

Nota: Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha, não diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05).
Legenda: Polpa congelada (PC); Polpa pasteurizada (PP); Fruta congelada (FC).

Para o atributo sabor, não houve diferença entre os períodos nem entre os tratamentos. Não foram
observadas notas menores de 5, indicando que o todos gostaram ou foram indiferentes ao sabor do néctar de polpas
e fruta congelada. Para o gosto ácido, também não houve diferença ao longo do tempo. Entre tratamentos, para os
dias 30 e 60, a fruta congelada foi a melhor aceita.
A fruta congelada apresentou as maiores notas em todos os períodos, para os atributos cor, aparência e
textura. O que indica que os tratamentos de congelamento e pasteurização tem impacto negativo na aparência e textura
das polpas, sendo as menores notas obtidas na análise das polpas pasteurizadas.
Para o atributo aroma, todas as médias estiveram acima de 6, demonstrando que os provadores gostaram
deste atributo. Não houve diferença significativa ao longo do tempo, nem entre os tratamentos.
A impressão global, confirmou o que já havia sido observado por atributo, as polpas e a fruta foram bem
aceitas pelos provadores, apresentando médias acima de 5 e sem diferenças entre os tratamentos ou ao longo do tempo.
Dellaqua (2016) obteve média global de 6,34 para a polpa congelada sem casca e de 5,99 para a polpa pasteurizada
congelada, bastante próximas com as obtidas neste estudo.
Não foram observadas diferenças significativas ao longo do tempo, para nenhum dos atributos, o que
mostra que os tratamentos foram eficazes na manutenção das características sensoriais das polpas e frutas.
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5.2.4. Análise Conjunta dos Dados Físico-químicos, Químicos e Sensoriais
Os dados das características físico-químicas, nutricionais e sensoriais dos frutos congelados, bem como das
polpas congeladas e polpas congeladas e pasteurizadas, foram submetidos à Análise de Variância Multivariada, e
agrupados conforme as semelhanças entre os tratamentos e períodos para os parâmetros analisados (Figura 18).

Figura 18. Agrupamento de amostras congeladas, de acordo com as semelhanças entre os tratamentos e períodos de
armazenamento, para análises físico-quimicas.

Legenda: FC=Fruta congelada; PC =Polpa congelada; PP=Polpa congelada pasteurizada; 1, 30, 60 e 90 = dias de armazenamento

Observam-se dois grupos de amostras (Figura 18), o agrupamento 1 com frutas congeladas em 1, 30, 60 e
90 tempo de estocagem (d), e o segundo correspondente às polpas congeladas e pasteurizadas, também em todos os
períodos de armazenamento (Agrupamento 2). Tais resultados demonstram a clara diferença entre a fruta congelada
inteira e na forma de polpa quanto às características físico-químicas. Observam-se no agrupamento 2 dois subgrupos
formados pelos tratamentos congelados e pasteurizados congelados, denotando a diferença entre esses dois
tratamentos.
A Figura 19 apresenta os tratamentos e as variáveis físico-químicas que os caracterizam, distribuídas
graficamente em duas componentes principais: a componente 1 (CP1) e a componente 2 (CP2), que explicam juntas
79,13% das informações contidas no gráfico. Desse gráfico visualizam-se os tratamentos distribuídos em dois
conjuntos, explicados pelas variáveis que os caracterizam, sendo o conjunto 1 representado pelas frutas congeladas e
caracterizados pelas variáveis acidez titulável, DPPH, Hue, Valor L, capacidade redutora total, açúcar redutor e ABTS.
O agrupamento 2, correspondente às polpas congeladas (PC) e às polpas pasteurizadas e congeladas (PP) se
caracterizou pelas variáveis TSS, AA, croma e Ratio. Esses agrupamentos se definem pelos valores mais altos obtidos
dessas variáveis nas Tabelas 6, 7 e 8, anteriormente citadas e discutidas.
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Figura 19. Caracterização físico-química e química das polpas congeladas pelos atributos avaliados conforme a Análise de
Componentes Principais.

Legenda: FC=Fruta congelada; PC =Polpa congelada; PP=Polpa congelada pasteurizada; 1, 30, 60 e 90= dias de armazenamento

Em relação à análise sensorial, observa-se na Figura 20, as mesmas distribuições apresentadas nos
agrupamentos das variáveis físico-químicas anteriormente descritas, confirmando sensorialmente a diferença entre as
frutas congeladas das polpas.
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Figura 20. Agrupamento de amostras congeladas, de acordo com as semelhanças entre os tratamentos e períodos de
armazenamento, para análise sensorial.

Legenda: FC=Fruta congelada; PC =Polpa congelada; PP=Polpa congelada pasteurizada; 1, 30, 60, 90= dias de armazenamento

Entretanto, a Figura 21 estratifica melhor os tratamentos, dividindo-os em quatro agrupamentos, conforme
os eixos das componentes principais CP1 e CP2, com o grupo 1 (FC1 e FC90) sendo representados pelos atributos
aparência, cor e aroma; o grupo 2 (FC30 e FC60) caracterizados pelos demais atributos avaliados, textura, impressão
global, ácido e sabor; o grupo 3 (PC1, PC30, PC60, PC90, PP30, PP60 e PP90) representado pelos valores negativos
dos atributos avaliados; e o grupo 4 (PP1), não sendo representado por nenhuma característica sensorial avaliada. As
componentes 1 e 2 explicam 85,55% dos resultados das variáveis estudadas.
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Figura 21. Caracterização sensorial das polpas congeladas pelos atributos avaliados conforme a Análise de Componentes Principais.

Legenda: FC=Fruta congelada; PC =Polpa congelada; PP=Polpa congelada pasteurizada; 1, 30, 60, 90 = dias de armazenamento

Experimento 2 – Polpas Liofilizadas
5.3.1. Avaliações físico-químicas
Os resultados dos parâmetros colorimétricos das polpas liofilizadas estão apresentados na Tabela 12. Por
meio dos resultados de Luminosidade, observa-se que para ambos os tratamentos, ao longo do tempo, as polpas
escureceram. Diferente do que ocorreu com as polpas de cambuci liofilizadas estudadas por Dellaqua (2016), que
ficaram mais claras e para as polpas liofilizadas de camu-camu estudadas por Juliano (2014), armazenadas em
embalagem de polietileno e alumínio, que tiveram o valor de luminosidade constante por 120 dias. Entre os
tratamentos, a polpa liofilizada em laboratório foi considerada mais clara, pois teve maiores valores de L. Os valores
obtidos para a polpa de cambuci liofilizada industrialmente, foram próximos aos obtidos por Dellaqua (2016), que
ficaram em torno de 49,67 e 55,88.
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Tabela 12. Parâmetros colorimétricos da polpa de cambuci liofilizada industrialmente e em laboratório, armazenada por 360 dias.

Nota: Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha, não diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05).
Legenda: Polpa liofilizada industrialmente (PL1); Polpa liofilizada em laboratório (PL2); L (Luminosidade); Croma (Cromaticidade);
ângulo de cor Hue (Hue – graus).

O Chroma apresentou maiores valores para a polpa liofilizada em laboratório, com média de 38,66, o que
indica que a PL2 é percebida como sendo a cor mais definida ou mais pura aos olhos humanos.
No presente estudo, como demonstrado na Tabela 8, considerando-se o ângulo de cor Hue a PL1 e a PL2
estão inicialmente entre amarelo e verde (97,82º e 99,52º, respectivamente) e ao final estão em outro quadrante (83,69º
e 89,67º) indicando que elas ficaram mais amareladas, ou marrons. Comportamento semelhante foi obtido por Dellaqua
(2016).
Os resultados das análises físico-químicas estão apresentados na Tabela 13. Os resultados de pH e acidez
total mostram que as polpas liofilizadas de cambuci são ácidas e que a polpa liofilizada industrialmente apresentou
maior acidez. Ao longo do tempo a polpa liofilizada em laboratório ficou menos ácida enquanto a PL1 teve
comportamento contrário.

Tabela 13. Parâmetros físico-químicos da polpa de cambuci liofilizada industrialmente e em laboratório, armazenada por 360 dias.

Nota: Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha, não diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05).
Legenda: Polpa liofilizada industrialmente (PL1); Polpa liofilizada em laboratório (PL2); pH; teor de sólidos solúveis (TSS - ºBrix);
acidez total (AT - % de ácido cítrico); Ratio (TSS/AT); Umidade (%); atividade de água (Aw).

O teor de sólidos solúveis não apresentou diferença entre os períodos e foi igual para ambos os tratamentos,
indicando que a liofilização não tem efeito na quantidade de açúcares da amostra. A relação entre teor de sólidos
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solúveis e acidez titulável ou ratio, tem influência do dulçor do fruto e para as polpas liofilizadas, foi considerada baixa.
Para a PL1 a relação diminuiu ao longo do tempo, sendo inversamente proporcional à acidez titulável, que aumentou.
Para a PL2 os resultados foram opostos, com aumento da relação ratio devido à diminuição de acidez.
A média de umidade da PL1 foi de 2,33% e da PL2 foi de 4,75% e a polpa adquiriu umidade ao longo do
tempo. A polpa de camu-camu liofilizada, estudada por Juliano et al. (2014) adquiriu umidade em todas as embalagens
estudadas (polietileno, nylon e alumínio) e os autores sugerem que esse aumento no teor de umidade pode estar
relacionado à falha no selamento das embalagens. O mesmo resultado foi observado por Menezes et al. (2009) para as
polpas de acerola verde, armazenadas em embalagens de polietileno que, para os autores da pesquisa, pode não ser
impermeável à troca de vapor d’água.
Ao longo do tempo, ambos os tratamentos tiveram aumento de atividade de água. A atividade de água
obtida para a polpa liofilizada industrialmente até o dia 180, que ficou entre 0,22 e 0,28, coincidiu com a obtida por
Dellaqua (2016) para a polpa de cambuci liofilizada, que estava entre 0,19 e 0,23, até o 90° dia.
O teor de umidade e a atividade de água foram maiores em todos os períodos para a polpa liofilizada em
laboratório, o que indica que no processo industrial uma porcentagem maior de água foi retirada da amostra.

5.3.2. Avaliações químicas
Na Tabela 14 estão apresentados os resultados das análises de compostos bioativos e atividade antioxidante
das polpas de cambuci submetidas ao processo de liofilização industrial e em equipamento de bancada.

Tabela 14. Resultados das análises químicas da polpa de cambuci liofilizada industrialmente e em laboratório, armazenada por 360
dias.

Nota: Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha, não diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05).
Legenda: Polpa liofilizada industrialmente (PL1); Polpa liofilizada em laboratório (PL2); AR: açucares redutores e ART: açúcares
não redutores (g.100g-1), ABTS e DPPH: (µmol eq.trolox.g-1), AA: ácido ascórbico por espectrofotometria (mg.100g-1), CRT:
capacidade redutora total (mg AGE.100g-1).

Houve variação em alguns períodos, porém os teores de açúcares redutores e totais são iguais para ambos
os tratamentos de liofilização. Ao longo do tempo houve estabilidade para o teor de açúcares redutores na PL1 e a
PL2 apresentou aumento somente ao final de um ano, as médias foram de 2,4g.100g-1 e 2,3g.100g-1, respectivamente.
O teor de açúcares não redutores permaneceu estável para ambos os tratamentos a partir do 60° dia.
A atividade antioxidante pelo método de ABTS foi maior para a PL2 em todos os períodos e variou ao
longo do tempo, apresentando queda para ambos os tratamentos ao final de um ano. As médias obtidas foram de
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61,51 µmol eq.trolox.g-1 para a polpa liofilizada industrialmente e de 94,54 µmol eq.trolox.g-1 para a polpa liofilizada
em laboratório.
A atividade antioxidante pelo método de DPPH apresentou queda ao longo do tempo para ambos os
tratamentos e, apesar de variar, pode ser considerada igual para as polpas liofilizadas em industrialmente e em
laboratório. A média da PL1 foi 14,23 µmol eq. trolox. g-1 e da PL2 foi 14,46 µmol eq. trolox. g-1.
O teor de ácido ascórbico diminuiu ao longo do tempo na polpa liofilizada industrialmente e permaneceu
estável para a polpa liofilizada em laboratório. Em todos os períodos, os valores encontrados na PL2, foram superiores.
A média da PL1 foi de 110,39 mg.100g-1 e da PL2 foi de 119,20 mg.100g-1. Ambos superiores aos encontrados por
Dellaqua (2016), que ficaram entre 22,48 mg.100g-1 e 46,84 mg.100g-1.
A capacidade redutora total foi maior na PL2 em todos os períodos e ao longo do tempo ele diminuiu para
ambos os tratamentos. A média encontrada para a PL1 foi de 352,16 mg AGE.100g-1 e para a PL2 foi de 456,94 mg
AGE.100g-1. Não foram encontrados dados para comparação na literatura.
Há relação entre os resultados obtidos para a atividade antioxidante por ABTS e a capacidade redutora total,
já que para a polpa liofilizada em laboratório o ABTS ficou 153% superior em relação polpa liofilizada em equipamento
industrial e a capacidade redutora total foi 129% superior para a polpa liofilizada em equipamento de bancada.
Pela Figura 22, observam-se dois agrupamentos, o primeiro agrupamento, com as polpas liofilizadas em
equipamento de laboratório e armazenadas nos períodos de 120, 180, 240, 300 e 360 dias (PL120, PL180, PL240,
PL300 E PL360); e o segundo agrupamento onde houve uma mescla entre as polpas liofilizadas em laboratório e
armazenadas por 1 e 60 dias (PL1, PL60) com as polpas liofilizadas em liofilizador industrial (PI1, PI60, PI120, PI180,
PI240, PI300, PI360), denotando não haver diferença entre essas amostras pelas características físico-químicas
estudadas.
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Figura 22. Agrupamento de amostras lifolizadas, de acordo com as semelhanças entre os tratamentos e períodos de
armazenamento.

Legenda: T1 =Polpa liofilizada em equipamento industrial; T2 =Polpa liofilizada em equipamento de bancada; 1, 60, 120, 180, 240,
300, 360 = dias de armazenamento

Em relação à Figura 23, pode-se observar 3 grupos de variáveis que caracterizam os respectivos tratamentos:
o Grupo 1, com PL1, representado por ART, pH e Ratio; o Grupo 2 com os tratamentos PI1, PI60, PI120, PI180,
PI240, PI300 e PI360, que são representados pelas variáveis DPPH, HUE, valor L, CRT, ABTS, AA, Croma, Umidade
e Aw; o Grupo 3, cujos tratamentos PL60, PL120, PL180, PL240, PL300 e PL360, são representados positivamente
pela variável AR e negativamente pelas variáveis do Grupo 2 e finalmente, temos a variável AT que não representou
nenhum tratamento diretamente. Todas essas observações estão de acordo com os resultados e discussões das médias
e significâncias de Tukey, apresentadas nas Tabelas 11, 12 e 13.
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Figura 23. Caracterização físico-química e química das polpas liofilizadas pelos atributos avaliados conforme a Análise de
Componentes Principais.

Legenda: PI =Polpa liofilizada em equipamento industrial; PL =Polpa liofilizada em equipamento de bancada; 1, 60, 120, 180, 240,
300, 360 = dias de armazenamento

5.3.3. Avaliação sensorial
Para possibilitar a avaliação das polpas liofilizadas, estas foram reconstituídas sendo uma parte de polpa
para nove de água (1:9) e houve a preparação de néctar com adição de água e sacarose. O presente teste não objetivou
avaliar as formulações do néctar, ou o produto e, sim, como as polpas foram percebidas pelos provadores ao longo do
tempo e entre tratamentos. As médias obtidas por atributo estão apresentado na Tabela 15.
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Tabela 15. Resultados da avaliação sensorial do néctar de polpa de cambuci liofilizada industrialmente e em laboratório,
reconstituídas e armazenada por 360 dias.

Nota: Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha, não diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05).
Legenda: Tratamentos (Trat.); Polpa liofilizada industrialmente (PL1); Polpa liofilizada em laboratório (PL2).

O sabor da polpa liofilizada em laboratório foi mais aceito em relação à polpa liofilizada industrialmente,
diferindo estatisticamente desta a partir dos 120 dias de armazenamento. As notas médias para a PL1 e PL2 foram de
6,33 e 6,99, respectivamente. Para o gosto ácido, foi observado o mesmo comportamento, sendo a nota média da
polpa liofilizada industrialmente de 6 e da polpa liofilizada em laboratório, de 6,7. Ao longo do tempo, não foram
observadas diferenças em nenhum dos tratamentos para o sabor e o gosto ácido.
De maneira geral, a cor, a aparência e a textura foram mais bem avaliadas na PL2, com médias de 6,4, 6,4 e
6,5 respectivamente. Foi observado que ao longo do tempo as notas melhoraram, portanto, a percepção sensorial
destes atributos para a PL2, melhorou. A PL1 também foi muito bem avaliada, com notas médias acima de 5 e as notas
dos atributos não apresentaram alteração ao longo do tempo.
O aroma foi mais aceito para a PL2 nos dias 120 e 180, porém ao final dos testes não foram observadas
diferenças em relação à PL1. Ao longo do tempo, as notas para a PL1 se mantiveram estáveis, e para a PL2,
aumentaram, indicando uma melhora do aroma com o tempo de armazenamento para a polpa liofilizada em
laboratório.
Globalmente, ambos os tratamentos foram muito bem avaliados, com médias na maioria dos períodos,
ficando entre 6 e 7. A polpa liofilizada em laboratório, foi mais aceita em relação àquela liofilizada no processo industrial
com médias gerais de 6,8 e 6,4, respectivamente. A PL2 apresentou melhora significativa da percepção ao longo do
tempo enquanto a PL1 permaneceu com notas estáveis. Tal fato pode ser devido à comparação entre as amostras, as
quais foram avaliadas juntas pelos provadores e a polpa liofilizada em liofilizador industrial foi degradando
sensorialmente com o tempo, fator esse favorecendo sensorialmente a polpa liofilizada em laboratório, a qual não
apresentou esse problema.
Devido ao maior controle das condições de tratamento da polpa que foi liofilizada no equipamento de
bancada, o processo parece ter sido mais bem sucedido, no que diz respeito aos atributos de análise sensorial. Em
relação à análise de agrupamento para as variáveis sensoriais, pode-se observar na Figura 24, igualmente 3 grupos
distintos: liofilização industrial (PI1), liofilização em laboratório (PL120, PL180, PL240, PL300) e o terceiro grupo
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mesclado com polpas liofilizadas em laboratório e industrial (PL1, PL60, PL360, PI1, PI60, PI120, PI180, PI240, PI300
e PI360).

Figura 24. Agrupamento de amostras lifolizadas, de acordo com as semelhanças entre os tratamentos e períodos de
armazenamento, para análise sensorial.

Legenda: PI =Polpa liofilizada em equipamento industrial; PL =Polpa liofilizada em equipamento de bancada; 1, 60, 120, 180, 240,
300, 360 = dias de armazenamento

A Figura 25 apresenta o gráfico de distribuição das polpas liofilizadas em relação aos atributos que as
representam. As componentes principais (CP1 e CP2), explicam 87,63% das variáveis observadas, com os atributos
textura, gosto ácido, sabor, impressão global e aroma, caracterizando os tratamentos PI120, PI160 e PI360, e os
atributos aparência e cor caracterizando as amostras PL60, PI60 e PI300. As amostras PI1, PL120 e PL180, foram
representadas negativamente pelos atributos testados e as polpas PL1, PL240, PL300 e PL360, não obtiveram
representatividade marcante dos atributos para sua avaliação.
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Figura 25. Caracterização sensorial das polpas liofilizadas pelos atributos avaliados conforme a Análise de Componentes Principais.

Legenda: T1 =Polpa liofilizada em equipamento industrial; T2 =Polpa liofilizada em equipamento de bancada; 1, 60, 120, 180, 240,
300, 360 = dias de armazenamento

Experimento 3 – Gelado comestível de cambuci
A fim de verificar se a qualidade do gelado comestível de cambuci não sofreu alteração devido ao
processamento e se estava compatível com o obtido para a fruta e polpa de cambuci, os mesmos parâmetros foram
analisados para caracterização do produto. Os resultados estão apresentados na Tabela 16. Os parâmetros
microbiológicos já haviam sido analisados para a polpa congelada, que foi utilizada na elaboração do gelado e estavam
conforme legislação vigente.
Importante ressaltar que no Brasil, segundo dados da pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção
para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) de 2014, apenas 24,1% da população brasileira consome a
quantidade de frutas e hortaliças recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que é de 400g diárias, o
equivalente a 5 porções (Brasil, 2015). Neste contexto, evidencia-se a necessidade da promoção e incentivo do consumo
desses alimentos pelos brasileiros (SILVA, 2019). Entende-se, portanto, que a formulação de um produto saudável, a
base de frutas, baixo em teor de gorduras e saboroso contribui para a melhora na qualidade da alimentação da
população como um todo.
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Tabela 16. Caracterização do gelado comestível de cambuci quanto aos parâmetros colorimétricos, físico-químicos, químicos e de
capacidade antioxidante.

Notas: Média e desvio-padrão de 3 determinações.

A tonalidade do gelado, representada pelo ângulo de cor Hue é amarela/verde o que condiz com o obtido
para a fruta e polpas congeladas deste mesmo estudo (Tabela 6). Conforme resultados de cromaticidade, a amostra é
menos nítida aos olhos humanos, do que as congeladas (Tabela 6), o que pode justificar-se pela mistura com outros
ingredientes. Pelo valor de luminosidade, o produto foi considerado claro.
O pH, que teve média de 3,27, ficou próximo aos obtidos para os sorvetes de pequi com pH 3,45, e de
mangaba, com 3,87 de pH (MORZELLE et al., 2012). A acidez ficou bem abaixo da obtida para a polpa congelada
(Tabela 6), o que explica o ratio maior. O valor do teor de sólidos solúveis ficou acima do obtido para a polpa (Tabela
6) devido à introdução de sacarose na formulação do gelado. Morzelle et al. (2012) encontraram valores parecidos para
o TSS do sorvete de curriola, que foi de 16,71 ºBrix.
O gelado apresentou boa capacidade antioxidante pelos métodos de ABTS e DPPH, com resultados
próximos aos obtidos para a polpa congelada (Tabela 8). Os teores de açúcares foram maiores no gelado do que na
polpa congelada, devido à adição de sacarose na formulação deste. O teor de ácido ascórbico foi inferior ao obtido
para a polpa congelada, porém a capacidade redutora total ficou próxima à obtida para a polpa congelada neste estudo
(Tabela 8).
Os resultados da análise sensorial, onde foram avaliados os atributos sabor, gosto ácido, aparência, aroma,
cor, textura e impressão global, estão dispostos no gráfico da Figura 26. Na tabela 17, estão dispostas as médias das
notas obtidas por atributo.
O teste afetivo, que foi escolhido para essa análise, representa uma opinião do consumidor, ou seja, é um
teste subjetivo. Os provadores não são treinados, mas são consumidores do objeto avaliado no estudo. Esse tipo de
teste é especialmente interessante para essa etapa de desenvolvimento de um produto pois demonstra a probabilidade
de uma pessoa adquirir o produto testado e também avaliar quais atributos, que por não terem sido bem aceitos, podem
ser melhorados para que o resultado final seja melhor avaliado (TEIXEIRA et al., 1987).
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Figura 26. Distribuição da frequência de notas para os diferentes atributos estudados no gelado comestível de cambuci.

Tabela 17. Notas médias por atributo avaliado e índice de aceitabilidade do gelado comestível de cambuci

Notas: Média e desvio-padrão de 3 determinações.

A maior parte dos provadores avaliou os atributos da amostra com notas entre 7 e 9, mostrando que a
aceitabilidade do produto foi excelente. O atributo com maior porcentagem de notas 9 foi o sabor, e o gosto ácido
obteve 85% de notas entre 7 e 9. Isso mostra que o resultado do ratio do produto (Tabela 16), que foi cerca de 8 vezes
maior que a obtida para a polpa congelada (Tabela 6), teve impacto positivo na palatabilidade dos provadores.
A fim de elaborar um produto natural e barato, na formulação selecionada para o gelado, não houve adição
de nenhum tipo de aromatizante, melhorador de aparência ou corante, mesmo assim, os atributos aroma, aparência e
cor foram muito bem avaliados, com notas entre 7 e 9 dadas por 75%, 81% e 83% dos provadores, respectivamente.
Para a formulação do gelado, não foram utilizados produtos lácteos ou gorduras, que têm importante papel
na textura do gelado, porém, sensorialmente, a qualidade do gelado não foi comprometida, já que o atributo textura
foi o segundo com maior número de notas 8, com 46% dos provadores colocando-o neste ponto da escala. Em média
a textura teve nota 7,93 (Tabela 17), próxima aos 7,82 obtidos para o mesmo atributo do gelado comestível de manga
elaborado por Junqueira et al. (2012).
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A impressão global confirmou a boa avaliação do produto, com 50% dos provadores avaliando com nota
8 para este atributo e com 93% destes, colocando-o na escala entre 7 e 9. A média de notas da impressão global foi
7,91, superior às obtidas por Kassada et al. (2015), para os sorbets de abacaxi, limão e uva que foram de 7,6, 7,1 e 7,2,
respectivamente.
Para Teixeira et al. (1987), um produto pode ser considerado aceito, segundo suas características sensoriais,
quando apresenta o Índice de Aceitabilidade (IA) ≥ 70%. Para o gelado comestível de cambuci, o índice foi aplicado
às notas obtidas na análise sensorial e para todos os atributos apresentou resultados maiores que 80%, demonstrando
que o produto foi muito bem aceito pelos provadores.
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6. CONCLUSÕES
O processo de sanitização empregado para as frutas de cambuci foi eficiente pois não houve contaminação
microbiológica para as polpas. Todos os tratamentos utilizados foram eficientes e se mostraram úteis para serem
empregados industrialmente.
O melhor tratamento do experimento 1 foi o congelamento, pois apresentou o menor custo, menor número
de processos e seus resultados estiveram próximos ao da pasteurização.
O melhor tratamento do experimento 2 foi a polpa liofilizada em laboratório pois apresentou os melhores
resultados em todos os aspectos estudados, físico-químicos, microbiológicos e sensoriais.
O gelado comestível foi bem aceito pelos provadores na avaliação sensorial e apresenta-se como boa
alternativa para alimentação, inclusive dos intolerantes à lactose, por conter elevadas quantidades de compostos
antioxidantes, vitamina C e pela ausência de leite ou derivados. O gelado apresenta-se como alternativa interessante
para aumento do portifólio de produtos oferecidos na indústria de alimentos e uma forma saudável e gostosa para o
aumento de consumo de frutas.
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
Sugere-se o estudo ou até a criação de diferentes embalagens para armazenamento de polpas de frutas
liofilizadas, pois, das opções encontradas pelo autor, todas possibilitaram ganho de umidade ou escurecimento
(diminuição da luminosidade) das polpas estudadas.
Sugere-se a pesquisa para desenvolvimento de outros produtos à base de cambuci, com formulações ainda
mais saudáveis, por exemplo, sem adição de sacarose. Entende-se que seria de grande contribuição, uma pesquisa de
viabilidade econômica e um plano de negócios para o desenvolvimento de diferentes produtos com o levantamento
de preços de todas as etapas envolvidas desde a aquisição de matéria prima até a distribuição para os consumidores.
Uma pesquisa sobre a biodisponibilidade dos compostos antioxidantes e vitaminas presentes no cambuci
seria de grande contribuição para a sociedade pois as pessoas podem se sentir mais seguras para consumir um alimento
que sabem como irá se comportar em seu corpo e o quanto irão absorver de benefícios desta matéria prima.
Sugere-se ainda o estudo das propriedades aromáticas do cambuci, que podem ser de grande utilidade não
só para a indústria de alimentos, mas também para o desenvolvimento de óleos essenciais, aromáticos, cosméticos e
fragrâncias.
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ANEXOS

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: “Avaliação do potencial de conservação das frutas nativas
brasileiras, na forma de polpa congelada e liofilizada".
AUTORES DA PESQUISA: Profa. Dra. Marta Helena Fillet Spoto, Gabriela Fernanda Mandro e Marcella
Merlo Siqueira.
COORDENADORA: Profa. Dra. Marta Helena Fillet Spoto
JUSTIFICATIVA: O Brasil apresenta umas das maiores diversidades de espécies frutíferas do mundo devido
às suas ótimas condições climáticas e vasta extensão territorial. Apesar da diversidade natural de frutíferas
nativas, muitas espécies são poucos exploradas. Muitos estudos têm buscado alternativas tecnológicas para o
processamento e conservação de frutas que possuem período de safra curtos, como as frutas nativas. Visto isto,
o projeto irá analisar o potencial de conservação de frutas nativas como polpa congelada e liofilizada e
caracterizá-las, a fim de possibilitar a comercialização de produtos à base destas fruta ao longo do ano.
OBJETIVO: Avaliar o potencial de conservação e qualidade de frutas nativas como polpa congelada e
liofilizada.
POPULAÇÃO DE ESTUDO: Alunos (graduação e pós-graduação) e funcionários da ESALQ/USP que se
declarem receptivos a avaliar o suco de frutas nativas a participar da análise sensorial com hora e data
pré-estabelecidos. Os voluntários deverão ter entre 18 e 60 anos e não haverá discriminação de cor e sexo.
METODOLOGIA SENSORIAL: As polpas processadas serão avaliadas mensalmente por até 6 meses. Esta
análise tem por objetivo monitorar as alterações sensoriais dos produtos ao longo do período de
armazenamento. Será empregado o teste hedônico e os provadores irão avaliar o sabor, cor, textura e impressão
geral utilizando escala hedônica estruturada de nove pontos, variando de 9 (gostei extremamente) a 1
(desgostei extremamente) e que descrevam o que mais e o que menos gostaram das amostras. Também será
perguntado se comprariam ou não os produtos e a indicarem se identificaram algo diferente nas amostras.
DESCONFORTOS E RISCOS: No caso de eventual dano, o provador deve procurar o responsável pela
pesquisa para as medidas cabíveis aplicadas à legislação.
BENEFÍCIOS: Não há benefício direto ao provador.
MÉTODOS ALTERNATIVOS: Não há métodos alternativos para a obtenção dos resultados.
ESCLARECIMENTOS: Os pesquisadores garantem fornecer respostas a quaisquer perguntas ou
esclarecimentos sobre a metodologia que julguem necessários.
LIBERDADE DOS SUJEITOS: A participação dos sujeitos da pesquisa é voluntária, podendo retirar-se em
qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma.
RESULTADOS E PRIVACIDADE: Os resultados obtidos neste trabalho serão tornados públicos em
publicações e congressos, sem identificação dos participantes, de modo a garantir o total sigilo dos dados.
RESSARCIMENTO: Não há previsão de ressarcimento.
INDENIZAÇÃO: Não há previsão de indenização.
SUSPENSÃO DA PESQUISA: A pesquisa será encerrada quando as informações desejadas forem obtidas ou
quando as pesquisadoras decidirem que a pesquisa não tem condições de ser realizada.
TCLE: Todo sujeito da pesquisa receberá uma cópia do TCLE.
Ciente do compromisso assumido na minha colaboração com esta pesquisa e, pela importância da mesma,
subscrevo-me a seguir:
Serão entregues duas vias de acesso, uma para o pesquisador e outra para o sujeito da pesquisa.
Nome (completo):_________________________________________________
Assinatura: ________________________
e-mail:_____________________________________Telefone contato: ____________________
Caso necessite de informações complementares sobre a presente pesquisa, entrar em contato com:
Pesquisadora Responsável: Profa Dra Marta Helena Fillet Spoto
E-mail: martaspoto@usp.br
Endereço: Avenida Pádua Dias, nº 11.
Telefone: (19) 3447-6004
Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da ESALQ
Av. Pádua Dias, 11 - Caixa Postal 9 Piracicaba - São Paulo - CEP: 13418-900
Fone: (0xx19) 3429-4376
Fax: (0xx19) 3429-4225
Piracicaba, 25 de setembro de 2018.
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ANEXO D - Valores críticos para comparação com os módulos das diferenças entre a soma das ordens do teste de
ordenação, a 5% de significância (Tabela de Newell e Mac Farlane).
N°
Respostas
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
55
60
65
70
75
80
85
0
95
100

3
6
7
8
9
10
10
10
11
11
12
12
13
13
13
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
18
18
18
19
19
19
20
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
22
23
23
23
23
24
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

4
8
10
11
12
13
14
15
15
16
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
27
28
28
29
29
29
30
30
31
31
31
32
32
32
33
33
33
34
35
37
38
40
41
42
44
45
46
47

Fonte: ABNT – NBR 13170, 1994

5
11
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
24
25
26
26
27
28
28
29
30
30
31
32
32
33
33
34
34
35
36
36
37
37
38
38
39
39
40
40
41
41
41
42
42
43
43
44
46
48
50
52
53
55
57
58
60
61

6
13
15
17
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
32
33
34
35
36
37
37
38
39
40
40
41
42
42
43
44
44
45
46
46
47
48
48
49
49
50
51
51
52
52
53
53
54
56
59
61
64
66
68
70
72
74
76

N° Amostras
7
8
15
18
18
21
21
24
22
26
24
28
26
30
27
32
29
34
30
35
32
37
33
39
34
40
36
42
37
42
38
44
39
45
40
46
41
47
42
49
43
50
44
51
45
52
46
53
46
54
47
55
48
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49
57
50
58
51
59
51
60
52
61
53
62
54
63
55
63
55
64
56
65
57
66
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67
58
68
59
69
60
69
60
70
61
71
62
72
62
72
63
73
64
74
64
75
67
78
70
82
73
85
76
88
79
91
81
94
84
97
86
100
88
103
91
105

9
20
24
27
30
32
34
36
38
40
42
44
46
47
49
50
51
53
54
56
57
58
59
61
62
63
64
65
66
67
68
70
71
72
73
74
75
76
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
85
90
94
97
101
105
108
111
114
118
121

10
23
27
30
34
36
39
41
43
45
48
50
52
53
55
56
58
60
61
63
64
65
67
68
70
71
72
73
75
76
77
78
79
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
101
105
110
114
118
122
126
129
133
136

11
25
30
34
37
40
43
46
48
51
53
55
57
59
61
63
65
66
63
70
71
73
74
76
77
79
80
82
83
85
86
87
89
90
91
92
94
95
96
97
98
99
101
102
103
104
105
106
107
112
117
122
127
131
136
140
144
148
151

12
28
33
37
42
44
47
50
53
56
58
61
63
66
67
69
71
73
75
77
79
80
82
84
85
87
89
90
92
93
95
96
98
99
100
102
103
105
106
107
109
110
111
112
114
115
116
117
118
124
130
135
140
145
150
154
159
163
167

