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Introdução

O cajá (Spondias mombin L) é um fruto de 
sabor exótico que apresenta boas características 
agroindustriais, como bom rendimento da polpa e teor 
de sólidos solúveis elevados, o que faz de sua polpa 
uma das mais comercializadas e utilizadas na 
confecção de sucos, néctares, sorvetes, geléias e outros 
produtos no Norte e Nordeste do país [1].

Este fruto vem ganhando um papel de 
destaque no agronegócio brasileiro com ampla 
possibilidade de agregação de valor, com 
comercialização em maior escala de sua polpa e o 
desenvolvimento de novos produtos [1,2]. 

O rolinho de frutas aparece como uma 
alternativa de alimento saudável, nutritivo e prático, 
por tratar-se de um produto formado pela mistura de 
grande quantidade de polpa com pequena quantidade 
de açúcar ou adoçante [2].

Dentre as técnicas de conservação a mais 
tradicional e antiga utilizada pela humanidade é a 
desidratação. É um método simples e como vantagem 
permite a obtenção de produtos com maior tempo de 
vida útil, podendo ser armazenado em temperatura 
ambiente, além de colocar para o consumidor uma 
diversidade de produtos alimentícios que podem ser 
oferecidos fora da safra [3]. O rolinho de frutas aparece 
como variação da desidratação e como uma alternativa 
de alimento saudável, nutritivo e prático, por tratar-se 
de um produto formado pela mistura de grande 
quantidade de polpa com pequena quantidade de açúcar 
ou adoçante. [2].

A variedade e o estádio de maturação dos 
frutos afetam as características sensoriais de aparência, 
aroma, sabor e textura do produto. O ser humano 
possui habilidade natural para comparar, diferenciar e 
quantificar os atributos sensoriais do produto, sendo 
assim, a análise sensorial, que utiliza os órgãos dos 
sentidos humanos como instrumento, constitui um 
parâmetro de qualificação e quantificação de variações 
fisiológicas e genéticas nas frutas e hortaliças [4].

Testes subjetivos para determinar a aceitação de 
produtos com diferentes formulações são efetuados 
através da análise sensorial, dentre eles a Análise 
Descritiva Quantitativa (ADQ) proporciona uma 
descrição das propriedades sensoriais de um produto. 
Representa um dos métodos mais completos e 

sofisticados para caracterização sensorial de atributos 
importantes, como também o método de Superfície de 
Respostas e Mapa de Preferência, que poderá indicar a 
formulação ótima para cada produto em relação à sua 
aceitação [5]. Portanto este trabalho teve por objetivo 
desenvolver um produto desidratado à base de cajá com 
valor nutritivo elevado, sem utilização de aditivos, 
acessível e economicamente viável. 

Material e Métodos

Os Rolinhos de cajá foram produzidos no 
laboratório de Análises Físico-Químicas do departamento 
de Ciências Domésticas (DCD) da Universidade Federal 
Rural de Pernambuco (UFRPE) sob diferentes proporções 
com polpa de cajá e sacarose. R1 (80% polpa de cajá + 
20% sacarose); R2 (75% polpa de cajá + 25% sacarose); 
R3 (70% polpa de cajá + 30% sacarose) e R4 (65% polpa 
de cajá + 35% sacarose).

As amostras de rolinho foram avaliadas quanto aos 
atributos, cor, aroma, textura, sabor e aparência global 
através do teste de (ADQ) O teste de aceitabilidade dos 
rolinhos de cajá foi conduzido no laboratório de Análise 
Sensorial de Alimentos do DCD/UFRPE, com 10
julgadores treinados (Figura1). Para a análise sensorial de 
aceitabilidade foram recrutados aleatoriamente 55 
provadores não treinados e as amostras foram avaliadas 
através da escala hedônica de sete pontos, variando de 1 
(desgosto muito) a 7 (gosto muito), e também se 
comprariam ou não o produto.. 

 Análises físico-químicas como pH utilizando 
potenciômetro em eletrodo de vidro, sólidos solúveis totais 
em refratômetro digital, expressos em °Brix, acidez total 
titulável, ácido ascórbico, Antocianinas e flavonóis totais,
Carotenóides totais, teor de compostos fenólicos totais,
usando reagentes de Folin-ciocalteu, tendo a catequina 
como padrão e determinação da cor, através de um 
colorímetro, operando em sistema CIE (L*a*b*), sendo L* 
a luminosidade, a* a intensidade da cor vermelha e b* a 
intensidade da cor amarela foram realizadas tanto no fruto 
in natura quanto nos rolinhos de cajá.

Os resultados da ADQ, teste de aceitabilidade e 
análises físico-químicas seguidas de três repetições foram 
submetidos à análise de variância (ANOVA) e ao teste de 
Tukey ao nível de 5% de probabilidade.



Resultados e Discussão

        Os Valores médios, desvio padrão e as diferenças 
estatisticamente significativas referentes às 
determinações de pH, Sólidos Solúveis Totais (SST), 
Acidez Total Titulável (ATT), Ácido Ascórbico (AA), 
Carotenóides totais, Flavonóis e Fenólicos Totais na 
polpa de cajá e nos rolinhos de cajá encontram-se na 
Tabela 1.

No atributo cor os rolinhos obtiveram uma 
excelente aceitação com médias variando entre 7,44 e 
8,33, sendo as formulações R3 e R4 as que obtiveram 
maior média Em relação ao aroma não houve diferença 
significativa entre as amostras, ficando elas com média 
entre 6,5 e 6,9. Quanto ao atributo textura, as médias 
variaram entre 7,7 e 8,3, sendo a formulação R4 a que 
obteve maior média.

Entre os atributos, o sabor foi um dos que 
agradou muito aos julgadores, ficando o rolinho R2 
com média igual a 7,3 e em seguida o rolinho R4 com 
média 7,1 conforme Figura 2. A aparência global dos 
rolinhos de cajá acompanhou as médias dos atributos 
anteriores, ficando entre 7,6 e 8,3 para os rolinhos R2 e 
R4, respectivamente.

Embora os resultados da ADQ das quatro 
formulações dos rolinhos de cajá não tenham
apresentado diferença significativa entre si, as 
formulações mais elogiadas pelos julgadores foram 
escolhidas para a realização do teste de aceitabilidade.

Os dois rolinhos ultrapassaram o índice 
mínimo de aceitabilidade que é de 70%, ficando o R1 
com 74,54% e R3 com 89,09% e intenção de compra 
acima de 80%. 

Então, pode-se dizer que o resultado da aplicação 
deste processo apresentou vantagens no 
desenvolvimento do produto em estudo e que o uso de 
aditivos nem sempre é necessário para que o mesmo 
seja aceito sensorialmente e que tenha boas qualidades.

Referências
.

[1] SACRAMENTO, C. K., SOUZA, F. X. Cajá
(Spondias mombin L.), Jaboticabal: Funep, 42p., 
2000.

[2]    CRUZ, G. A. Desidratação de Alimentos. Rio 
de Janeiro: Editora Globo, 208p, 1989 .

[3] BRANDÃO, M.C.C.; MAIA, G. A.; LIMA D. 
P.; PARENTE E. J. S.; CAMPELLO C.C.; 
NASSU R. T.; FEITOSA T.; SOUSA P. H. M. 
Análise físico-química, microbiológica e 
sensorial de frutos de manga submetidos à 
desidratação osmótico-solar. Revista Brasileira 
de Fruticultura, v. 25, n. 1, p. 38-41, 2003. 

[4] SINESIO, F; MONETA, E. Sensory Evalution of 
Walnut fruit.          Food Quality and Prefrence,
In: Internnational, Mango Symposium, V.8, n.1, 
p.35-43, 1997.

[5] STONE, S.; STONE, H.; SIDEL, J. Sensory 
Evaluation pratices. Academic Press, San Diego, 
1993. 



0

2

4

6

8

10
COR

AROMA

TEXTURA

SABOR

APARÊNCIA GLOBAL

R1

R2

R3

R4

Análise Sensorial de Aceitação

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7

Médias

F
re

q
u

ên
ci

a

R1

R3

Figura 2. Análise sensorial (ADQ) dos Rolinhos de cajá.           Figura 5. Médias da aceitação dos rolinhos de cajá.

    Tabela 1. Características fisico-químicas da polpa de cajá e rolinhos de cajá.

DETERMINAÇÕES PC R1 R3

pH
2,78 c

±0,01
2,87 b

±0,01
2,93 a

±0,02

SST
(° Brix)

10,13 c

±0,12
76,43 a

±0,06
76,13 b

±0,12

ATT
(mg de ácido cítrico/ 100g)

1,60 c

±0,06
4,02 a

±0,23
3,12 b

±0,00

AA
(mg de ácido ascórbico / 100g)

23,53 a
±1,12

1,45 b

±0,88
1,96 b

±0,00

CAROTENÓIDES TOTAIS
(μg de equivalente em β-caroteno/g)

47,70 a
±1,65

42,08 a
±13,00

37,51 a
±1,20

FENÓLICOS TOTAIS
(mg de catequina/ 100g )

107,69 b

±13,92
309,13 a

±40,71
176,24 b

±35,43

FLAVONÓIS TOTAIS
 (mg de quercetina/100g)

5,90 c

±0,48
8,98 a

±0,54
7,59 b

±0,10

LUMINOSIDADE – L
61,60 ba

±3,26
56,21 b

±1,00
63,64 a

±3,27

COR  a
8,14 a

±0,83
10,11 a

±078
9,51 a

±2,89

COR  b
62,22 a

±4,40
52,65 b

±1,25
63,90 a

±3,27

  Médias seguidas de mesma letra na linha, não diferem entre si pelo teste de Tukey (p < 0,05). SST= Sólidos     
Solúveis Totais; ATT= Acidez Total Titulável; AA= ácido ascórbico; PC= polpa de cajá; R1=Rolinho de cajá 
1 ( 80% cajá e 20% sacarose) R3 = Rolinho de cajá 3 (70% polpa de cajá e 30% sacarose).


