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RESUMO 

 
 

O cajá é um fruto que apresenta boas propriedades físico-químicas e sensoriais, o que lhe 
conferem ótima aceitação pelo consumidor e pela indústria, além de apresentar excelente 
qualidade nutricional, contendo açúcares, vitamina A e C. Neste contexto, este trabalho teve 

como objetivo a aplicação do processo de atomização em polpa de cajá, por meio de dois 
delineamentos experimentais, analisando as variáveis do processo sobre o rendimento e 

qualidade do produto em pó. Seguindo os estudos relativos aos pós obtidos diante das suas 
características físicas, físico-químicas, higroscópicas e, aceitação sensorial de uma bebida 
(suco de cajá tropical reconstituído). Após adquirir a polpa, a mesma foi levada ao laboratório 

de Controle de Qualidade e Secagem do DTA/CCA/UFC em Fortaleza, CE, onde foram 
armazenadas em refrigeração até o início do processo de obtenção do pó. Foram utilizados 

dois delineamentos experimentais: a maltodextrina e/ou lecitina como agente adjuvante. Após 
a obtenção foi possível analisar os parâmetros de umidade, pH, sólidos solúveis, SS/AT, 
acidez titulável, açúcares totais e redutores e análise colorimétrica. Em relação aos pós, os que 

possuíam maltodextrina e lecitina em sua composição se destacaram dos demais na maioria 
das determinações físicas, e físico-químicas, e dos atributos sensoriais, só não tendo sido 

obtidos bons conceitos no atributo sabor. Dentre os modelos matemáticos aplicados para o 
ajuste das isotermas de adsorção, o modelo de BET se ajustou melhor aos dados 
experimentais dos pós com maltodextrina com menor erro e maior coeficiente de correlação. 

Para o pó com maltodextrina e lecitina, o modelo de Henderson apresentou-se mais ajustado, 
com exceção na temperatura de 40ºC, do que utilizando o modelo de Oswin. Assim, pode-se 

concluir que a aplicação da lecitina no processo de obtenção de cajá em pó atomizado é 
favorável, diante do destaque dos pós com lecitina em sua composição química e física, 
necessitando estudar para melhorar o atributo sabor.  O processo de spray-dryer constitui-se 

de uma boa alternativa para aproveitar o excedente da produção de cajá. 
 

Palavras-chave: atomização, maltodextrina, lecitina, isotermas de sorção, análise sensorial. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

ABSTRACT 

 
 

The hog plum is a fruit that has good physical-chemical and sensory properties, which give it 
great acceptance by consumers and industry, and presents excellent nutritional quality. It has 
sugars, vitamin A and C. In this context, this study aimed to apply the process of atomization 

in hog plum pulp, using two experimental designs, analyzing the process variables on the 
yield and quality of the product powder. Following the studies of the powders obtained before 

their physical characteristics, physical-chemical, hygroscopic, and sensory acceptance of a 
drink (cajá tropical reconstitutedjuice). After acquiring the pulp, it was taken to the laboratory 
Quality Control and Drying of the DTA / CCA / UFC Fortaleza, where they were stored 

under refrigeration until the beginning of the process of getting the dust. We used two 
experimental designs: maltodextrin and / or lecithin as an adjuvant agent. After obtaining 

parse the parameters of moisture, pH, soluble solids, SS / TA, titratable acidity, total and 
reducing sugars and colorimetric analysis. Regarding the post, who had maltodextrin and 
lecithin in the composition stood out from the others in most determinations of physical and 

physicochemical and sensory attributes, was not only obtained good reputation in the attribute 
flavor. Among the mathematical models used for the adjustment of adsorption isotherms, the 

BET model adjusted better to the experimental data of maltodextrin powders with less error 
and higher correlation coefficient. For the powder with maltodextrin, lecithin, Henderson 
presented the model is more adjusted, except at a temperature of 40 ° C, than the oneusing the 

Oswin model. Thus, one can conclude that the application of lecithin in the process of 
obtaining caja atomized powder is favorable, given the prominence of the post with lecithin in 

its chemical composition and physical need to study to improve the taste attribute. The spray-
dryer process is a good alternative to enjoy the surplus in the production of caja. 
 

Keywords: atomization, maltodextrin, lecithin, sorption isotherms, sensory analysis 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil, além de possuir um grande território, é um país que reúne condições 

climáticas favoráveis para agricultura. Em períodos de elevada produção de frutas, o consumo 

in natura, embora seja grande devido à redução de preço durante a safra, não é suficiente para 

evitar o desperdício acarretado pelo excedente de alta produção. O Nordeste brasileiro, por ser 

uma região tropical e com clima favorável, tem se destacado na produção de frutas nativas da 

região que são exportadas, como o cajá (Spondias lutea L.), umbu (Spondias tuberosa Arruda 

Câmara), mangaba (Hancornia speciosa Muell), pitanga (Eugenia uniflora L.), Jaca 

(Artocarpus integrifolia L.), carambola (Averrhoa carambola L.), caju (Anacardium 

occidentale L.), graviola (Annona muricata L.), fruta-do-conde (Annona squamosa L.). É 

importante lembrar que já foi detectado e quantificado o possível mercado consumidor para 

esses frutos (SILVA, 2002). 

A produção mundial de frutas tropicais vem crescendo em um ritmo considerável e a 

cada dia novos mercados são conquistados.  Diversas frutas tropicais possuem grande valor 

nutricional e culinário, além do grande potencial industrial. Nas últimas décadas, devido ao 

desenvolvimento industrial, novas tecnologias de processamento de produtos agrícolas foram 

introduzidas com a possibilidade de evitar desperdícios e aumentar o consumo dessas frutas 

de período de safra. 

A qualidade dos frutos é atribuída aos caracteres físicos que respondem pela aparência 

externa, entre os quais se destacam o tamanho, a forma do fruto e a cor da casca. Essas 

características estão relacionadas ao conjunto de atributos referentes à aparência, sabor, odor, 

textura e valor nutritivo (CHITARRA & CHITARRA, 1990). 

A cajazeira (Spondias mombin L.), planta da família das Anacardiáceas, tem como 

centro de origem a América Tropical e se encontra amplamente disseminada no Brasil. Na 

Amazônia, é vulgarmente conhecida por taperebá; em São Paulo e Minas Gerais, por 

cajazeira-miúda e cajá-pequeno; nos estados da Região Sul, por cajazeira ou cajá-mirim, e na 

maioria dos estados do Nordeste, por cajá. No Nordeste ocorre espontaneamente em 

condições silvestres, competindo com outras espécies vegetais e em quintais, sítios e, até 

mesmo, na proteção e sombreamento do cacaueiro (BOSCO et al.., 2000). 

É um fruto tropical com crescente valor de mercado, principalmente no Nordeste 

brasileiro, onde ocupa lugar de destaque na produção e comercialização de polpa, pela 

excelente qualidade sensorial que apresenta.  
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A deficiência de tecnologias de produção de fruteiras tropicais consiste no principal 

obstáculo à exploração comercial, tanto para o mercado interno quanto para o externo. 

Com o intuito de aumentar a vida útil das frutas, sem alterar suas características 

nutritivas e sensoriais, novas tecnologias de processamento e pré-processamento de frutas têm 

sido pesquisadas e introduzidas no setor agroindustrial. Pelo processamento agroindustrial, o 

desperdício pode ser minimizado, aumentando o consumo dessas frutas no período da 

entressafra, e as aproveitando como matéria prima na formulação de alimentos 

industrializados como balas, doces, bolos, alimentos infantis, sorvetes, etc. Por outro lado, o 

consumo de frutas secas, assim como de produtos desidratados , tais como legumes e 

hortaliças, também tem crescido e é estimulado em função, principalmente da facilidade de 

conservação, transporte e armazenamento com redução de peso e volume. 

Algumas frutas cultivadas, tais como cajá, umbu, acerola, seriguela, pitanga, entre 

outras, são bastante ácidas e suculentas e com baixa razão polpa/caroço. A baixa razão 

polpa/caroço não favorece a produção de passar e o consumo destas frutas se dá 

principalmente na forma de sucos e sorvetes. A maior parte da produção destas frutas é 

comercializada na forma de polpa congelada, requerendo grande espaço para armazenamento, 

transporte e elevado consumo energético. A obtenção de frutas em pó, como uma opção de 

processamento pós-colheita, garante um produto com baixo teor de água, maior estabilidade e 

estocagem prolongada em condições de temperatura ambiente. 

Dentre as técnicas mais estudantes para produção de frutas em pó, destacam-se a 

liofilização, a desidratação em camada de espuma, o leito fluidizado de jorro, a secagem por 

microondas, e por atomização. 

A secagem por atomização é considerada uma alternativa viável para produção de 

frutas em pó (ANSELMO et al, 2006). Os secadores operam com altas taxas de produção de 

sólidos e apresentam vantagens fundamentais sobre os métodos usuais de secagem, pois 

mantêm as características nutricionais do produto devido ao curto tempo de contato da 

matéria-prima com os gases aquecidos no interior do secador.  

Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo a aplicação do processo de 

atomização em polpa de cajá, por meio de dois delineamentos experimentais, analisando as 

variáveis do processo sobre o rendimento e qualidade do produto em pó. Seguindo os estudos 

relativos aos pós obtidos diante das suas características físicas, físico-químicas, higroscópicas 

e, aceitação sensorial de uma bebida (suco de cajá tropical reconstituído). 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Fruticultura Brasileira 

 

 A produção mundial de frutas é marcada por uma enorme diversidade de produtos, dos 

quais apenas uma pequena parcela é comercializada internacionalmente em larga escala. O 

Brasil, depois da China e Índia, é o 3º maior produtos de frutas e o 15º exportador (IBGE, 

2010). 

 Ainda, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) as únicas 

estatísticas oficiais sobre a produção e comercialização de frutas no Brasil são as que eles 

possuem. Isto ocorre, pois boa parte da produção de frutas é proveniente de plantio não 

sistematizado, com um consumo não apenas comercial, mas principalmente doméstico. Há 

ainda a informalidade, no qual as frutas são vendidas nas ruas ou até mesmo desperdiçadas. 

Dentro do mercado internacional de frutas, pode ser destacado o de frutas tropicais, no 

qual se tem observado um elevado índice de crescimento, fato beneficiado pelo aumento das 

redes de supermercado em nível mundial, o que por sua vez facilita a distribuição e o acesso 

dos consumidores a frutas mais frescas e em melhor estado de apresentação (AMIN, 2002). 

Com relação ao setor industrial, o processamento de sucos de frutas está em franca 

expansão, ocupando um papel de relevância no agronegócio mundial, com destaque para os 

países em desenvolvimento que são responsáveis pela metade das exportações mundiais. Esse 

crescimento gradativo vem se caracterizando por uma série de fatores, dentro dos quais a 

conscientização do consumidor brasileiro sobre a importância da qualidade do produto na 

alimentação. A demanda atual é crescente para sucos e polpas de frutas tropicais 

principalmente de abacaxi, maracujá, manga e banana, que são responsáveis pela maioria das 

exportações (SOUZA, 2009). 

 A indústria de polpas congeladas de frutas tem se expandido bastante nos últimos 

anos, notadamente no Nordeste brasileiro, sendo um dos principais segmentos da economia 

brasileira, com importância tanto no abastecimento interno como no desempenho exportador 

do Brasil (SOUZA, 2009). 

 Podemos listar uma série de produtos derivados de polpa de frutas tropicais em 

diferentes segmentos, tais como: a industrialização de sucos integrais, clarificados, sucos 

concentrados, néctares e sucos naturais desidratados, processados a partir de diferentes frutas. 

 Apesar da industrialização está sendo um grande aliado, os prejuízos com frutas e 

hortaliças ainda se encontram ao redor de 30 a 40%, dentre os fatores responsáveis por esses 
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números podemos citar, o alto grau de perecibilidade desses produtos, a falta de cuidados 

durante a colheita, a utilização de máquinas e equipamentos desregulados, bem como 

transporte e armazenamento inadequados (MARTINS e FARIAS, 2002). 

 

2.2 Cajá 

 

 O gênero Spondias compreende várias espécies frutíferas cujos representantes mais 

significativos têm como centro de diversidade o bioma Caatinga e as florestas úmidas do 

Brasil. Essas espécies encontram-se disseminadas de forma espontânea e/ou subespontânea 

em todas as regiões brasileiras, com exceção da região Sul. Dentre as principais espécies 

encontradas no Brasil, destacam-se pela sua importância econômica, social e ecológica, o 

umbuzeiro (S. tuberosa Arr. Câm); a cajazeira ou taperebazeiro, como é conhecida na região 

Norte (S. monbin L. – sin. S.lutea L.); a cajarana ou cajá-mangeuria (S. dulcis Fors. – sin S. 

cuthearea Soon.; o umbu-cajazeira ou cajá-umbuzeiro (Spondias spp) e a umbugueleira 

(Spondias spp.) (LEDERMAN et al. 2008). 

 O fruto pertencente à família Anacardiaceae, o cajá é também chamado de cajá-mirim 

ou taperebá no Brasil; pronier mombin na Guiana Francesa; ciriela de monte e jocote na 

Guatemala; ciruela amrilla no México e Equador; jobo na América Central; hogplum ou 

yellow na América do Norte (MARTINS, MELO, 2006). 

 De acordo com Souza (2001), a diversidade genética de populações nativas de 

Spondias é ampla e deve ser preservada e avaliada em Bancos de Germoplasma, visando à 

disponibilidade de genótipos para exploração agroindustrial e programas de melhoramento 

genético. 

 Nas regiões Norte e Nordeste, a cajazeira tem considerável importância social e 

econômica, fato comprovado pela crescente comercialização de seus frutos e produtos 

processados (SOUZA, 1998). Além da importância regional, os frutos vêm apresentando um 

relevante destaque no agronegócio brasileiro, com o desenvolvimento de novos produtos e a 

comercialização em maior escala de sua polpa (SACRAMENTO; SOUZA, 2000). Os frutos 

são caracterizados como drupas de 3 a 6 cm de comprimento, ovóides  ou oblongos, achatados 

na base, com cor variando do amarelo ao alaranjado. A casca é fina, lisa, com polpa pouco 

espessa também variando do amarelo ao alaranjado, suculenta e de sabor ácido – adocicado 

(SILVA; SILVA, 1995; BOSCO et al. 2000). 

 Por possuírem excelente sabor, aroma, boa aparência e qualidade nutritiva, são 

bastante consumidos na forma in natura, apresentando rendimento médio de 55 a 65% em 



20 

polpa, com potencial para sua utilização na forma processada como polpa congelada, sucos, 

néctares, sorvetes, geleias, vinhos e licores (LIMA et al., 2002; MARTINS; MELO, 2006). 

 Arkcool (2010), em um estudo sobre perspectiva de espécies vegetais brasileiras, em 

especial as tropicais, que apresentam grande viabilidade comercial, cita o cajá entre as 

primeiras. Segundo Souza Filho et al. (2000), poucas frutas brasileiras obtiveram destaque no 

mercado nacional e internacional, e principalmente as frutas nativas e exóticas que devem ser 

melhor estudadas e divulgadas, como o cajá. Ainda não devidamente caracterizado, 

particularmente no que se refere ao seu potencial para industrialização, o cajá demanda 

pesquisas. Segundo a Embrapa (2009), o cajá apresenta boas características para a 

industrialização em termos de rendimento e sabor que abre amplas possibilidades para a 

fabricação de sucos, néctares, sorvetes e geleias. 

 Segundo Franco (2002) e Taco (2006) com relação às propriedades nutritivas do cajá, 

100 gramas de polpa do fruto possui cerca de: vitamina B1 (11mg) e B2 (40 ng), pró-vitamina 

A (64 ng), vitamina C (26,7 mg) e niacina (0,26mg). Quanto aos minerais, a polpa de cajá 

apresenta valores de 28,60 a 56 mg para cálcio, 24 a 67mg para fósforo, 0,2 a 2,20 mg para 

ferro e 119mg para potássio. Além de ser apreciada pela textura e sabor, é rica fonte de pró-

vitamina A (caroteno), fornecendo valor maior que o caju, a goiaba, e alguns cultivares de 

mamão e de manga (RODRIBUEZ-AMAUA; KIMURA, 1989). A Tabela 1 abaixo, apresenta 

a caracterização do cajá maduro, segundo a Embrapa, Fortaleza, CE, Brasil, 2000. 

 

Tabela 01 – Caracterização da porção comestível do cajá maduro. 

Caraterística Cajá madura 

Peso total (g) 19,92 

Comprimento (mm) 43,10 

Diâmetro (mm) 32,20 

Sólidos Solúveis Totais (ºBrix) 11,56 

Acidez Total Titulável (%) 1,03 

Sólidos Solúveis/Acidez 11,23 

pH 3,17 

Açúcares Solúveis Totais (%) 8,41 

Açúcares Redutores (%) 7,65 

Vitamina C Total (mg/100g) 36,86 
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Como a maioria das frutas, grande parte da colheita do cajá é desperdiçada, porque é 

comercializada in natura. É um fruto perecível havendo a necessidade de um processo que 

possibilite sua armazenagem e comercialização por um longo período de tempo.  Um dos 

procedimentos mais importantes para a conservação de alimentos por diminuição de sua 

atividade de água é a secagem, considerando que a maioria dos frutos frescos é constituída 

por mais de 80% de água. O processo de secagem implica em uma considerável redução de 

volume e uma indireta redução de custos em transportes e manipulação do produto além de 

prover um efetivo método de prolongamento de sua vida útil (BRASILEIRO, 1999).  

 Entretanto, a utilização dessa riqueza está restrita ao período da safra, que possui 

períodos variados: maio a junho na Paraíba, fevereiro a maio na Bahia, agosto a dezembro no 

Pará e janeiro a maio no Ceará. A sazonalidade é um fator que limita a comercialização e o 

acesso da população ao cajá. E, portanto, se torna necessário a aplicação de processos de 

conservação destes frutos para a manutenção e fornecimento durante todo o ano, para 

consumo em forma de polpa ou industrialização. 

 

2.3 Secagem de alimentos 

 

O processo de desidratação não se trata somente da retirada de água de um alimento. 

Para que seja obtido um alimento desidratado, há necessidade de se preparar o alimento 

previamente ao processo, por meio de lavagem, corte, branqueamento e outras etapas, que 

podem, juntamente com a secagem propriamente dita, serem responsáveis por determinadas 

reações de deteriorações de qualidade, como reações de oxidação (VASQUES et al.., 2006). 

A desidratação, além de ser utilizada como um método de conservação objetiva também o 

refinamento do alimento, tendo como conseqüência a oferta de um novo produto no mercado. 

A desidratação é definida como “a aplicação de calor sob condições controladas para 

remover, por evaporação, a maioria da água normalmente presente em um alimento”. O 

objetivo principal da secagem é prolongar a vida de prateleira dos alimentos por meio da 

redução da atividade de água. Isso inibe o crescimento microbiano e a atividade enzimática, 

mas a temperatura de processamento costuma ser insuficiente para provocar a sua inativação. 

(FELLOWS, 2006). 

Entre os principais objetivos da desidratação, podem ser citados, o aumento do tempo 

de comercialização dos alimentos, a redução do peso e do volume desses alimentos a fim de 

baratear os custos de transporte e armazenamento e a facilitar o uso, como também sua forma 

de comercialização.  
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Para a desidratação de alimentos, a operação mais usual é a secagem convencional, 

embora este método requeira altas temperaturas e longo tempo de duração. O produto final é 

caracterizado por baixa porosidade e valores de densidade aparentemente altos. 

 A desidratação a vácuo é aplicada, principalmente, a alimentos mais sensíveis ao 

calor, como algumas frutas e vegetais. Materiais desidratados a vácuo apresentam 

características sensoriais superiores, pela maior retenção do aroma e dos nutrientes. Contudo, 

o custo do processo é alto. 

 Aquecimento por microondas resulta numa maior rapidez e uniformidade no processo 

de secagem. A uniformidade no processo e a redução no tempo e da carga microbiana, bem 

como dos nutrientes, se devem à energia de microondas em lugar do efeito térmico 

(SCHIFFMANN, 1995). 

 O método de atomização, quando bem conduzido gera um produto de maior valor 

nutritivo, estável e também versátil em sua utilização, podendo ser utilizado como 

aromatizante e corante em formulações alimentícias. (DOMINGUES et al.., 2002). Sendo um 

método utilizado na indústria alimentícia para elaboração de leite em pó, café solúvel, sucos 

em pó, etc., mas também na indústria farmacêutica, de detergentes, etc. (GAVA, 2008). 

 Desta forma, na desidratação de alimentos, é fundamental a escolha  adequada do 

método de secagem, assim como o controle do processo para obter um produto final de boa 

aceitabilidade e alta qualidade. 

 

  2.3.1 Secagem por atomização 

 

A secagem por atomização (spray drying) é uma processo amplamente utilizado na 

indústria de alimentos, e sob condições ótimas de transformação foi provado ser um método 

eficaz para obter muitos produtos que podem apresentar diversas formas, tais como pós, 

grânulos ou aglomerados, dependendo das propriedades físicas e químicas do material inicial, 

do projetor do secador e da operação em si (ANDRADE; FLORES, 2004; CANO – 

CHAUCA, 2005). 

A secagem por atomização, nebulização ou spray drying, teve seus primeiros passos 

na metade do século XVIII, quando a primeira operação de secagem de ovos foi patenteada. 

Porém, o início de sua utilização em escala industrial data 1920. Os primeiros produtos de que 

se tem notícia como obtidos em larga escala por spray drying foram o leite e o sabão em pó. 

A partir de então, seu uso disseminou-se pela indústria de processos em geral, sendo hoje, 

especialmente aplicada a secagem de produtos alimentícios e farmacêuticos (TONON, 2008). 
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A secagem por atomização é um processo contínuo, onde um líquido ou pasta é 

transformado em um produto seco, na forma de pó, caracterizando-se por um tempo de 

secagem relativamente curto. O processo consiste basicamente na atomização do líquido em 

um compartimento que recebe um fluxo de ar quente, de modo que a rápida evaporação da 

água permite manter  a baixa temperatura das partícula. Desta forma, esta técnica permite a 

secagem de produtos sensíveis ao calor (alimentícios, biológicos e farmacêuticos), sem afetar 

demasiadamente sua qualidade (RÉ, 1998). 

De acordo com Goula, Adamopoulos e Kazakis (2004), nos estágios iniciais da 

secagem, a gota tem uma superfície líquida e a evaporação de água desta superfície é bastante 

rápida. A remoção da água faz com que a superfície fique mais concentrada em solutos (o que 

vai depender da velocidade de evaporação e da taxa à qual o líquido pode migrar do interior 

para a superfície da gota). Devido a esse aumento da concentração, os sólidos acabam 

formando uma crosta, que envolve uma partícula oca. A espessura dessa crosta depende da 

taxa de secagem, sendo que taxas iniciais elevadas levam à formação de partículas maiores 

com casca fina, enquanto taxas iniciais mais baixas resultam em partículas menores, com a 

casca mais espessa e alta densidade. 

A operação de secagem por atomização está baseada em quatro fases: 

a) Atomização do liquido; 

b) Contato do líquido atomizado com o ar quente; 

c) Evaporação da água; 

d) Separação do produto em pó do ar de secagem. 

A maneira de atomizar e as propriedades do líquido atomizado influenciam o tamanho 

da partícula sólida, sua densidade, aparência e umidade. O tipo de contato líquido – ar quente 

e a evaporação influenciam não só essas características, como também a capacidade de 

retenção de aroma e sabor, enquanto a técnica de separação do pó do ar seco influencia a 

granulométrica do produto desejado. (TONON, 2008). 

Desta forma, as principais variáveis que afetam as características dos produtos obtidos 

em spray dryer são as propriedades do líquido atomizado (concentração, temperatura, vazão 

mássica, propriedades físico-químicas), o atomizador e o ar de secagem (velocidade, 

temperatura de entrada e saída, pressão). 

Devido a sua versatilidade e ao pequeno tempo de residência dos produtos na câmara 

de secagem, o spray dryer tornou-se o principal equipamento para a secagem de materiais que 

apresentam sensibilidade ao calor, como alimentos e produtos biológicos, tais como extratos e 

produtos oriundos de plantas, corantes, microorganismos, produtos com leveduras, enzimas e 
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proteínas. Outro campo onde a secagem por atomização também tem adquirido destaque é na 

microencapsulação de ingredientes e alimentos (TONON, 2008). 

A principal dificuldade ao se planejar um processo de microencapsulação é a seleção 

do material de parede, limitada a polímeros naturais como gomas vegetais, dextrinas, 

proteínas, açúcares e outros. O material de alimentação caracteriza-se por uma emulsão, cuja 

fase dispersa é o material a ser encapsulado e a fase contínua é a solução do material de 

parede: ocorre evaporação da água e o polímero forma uma matriz seca, onde o material 

corante fica embebido (GOUIN, 2004). 

O tipo de material apropriado para a encapsulação é muito dependente do tipo de 

material a ser encapsulado, considerando a hidrofilicidade ou hidrofobicidade, solubilidade, 

etc. (RUNGE, 2001). Para a indústria alimentícia, numerosos agentes encapsulantes, 

aprovados e com propriedade aceitáveis, estão comercialmente disponíveis e estão sendo 

usados para produzir ingredientes microencapsulados. 

 

2.3.1.1 Maltodextrina 

 

As maltodextrinas são, por definição, hidrolisados de amido que consistem em 

unidades de B-D-glicose unidas principalmente por ligações glicosídicas. São produzidas 

industrialmente pela hidrólise enzimática ou ácida, ou ainda uma combinação de ambas, das 

moléculas de amido. Sendo produtos hidrolisados de amido, consistem em uma mistura de 

sacarídeos, principalmente D-glicose, maltose e uma série de oligossacarídeos e 

polissacarídeos (CHRONAKIS, 1998). Dessa forma, as maltodextrinas apresentam uma 

ampla distribuição de massa molecular entre polissacarídeos e oligossacarídeos e estão 

disponíveis comercialmente, na forma de um pó branco ou de soluções concentradas. Ao 

contrário de amidos naturais, são solúveis em água fria. 

As maltodextrinas são bastante utilizadas na microencapsulação, ou agentes 

adjuvantes de alimentos, principalmente por apresentarem um baixo custo, em comparação 

com outros hidrocoloides comestíveis. De acordo com Reineccius (2001), apesar de as 

maltodextrinas apresentarem certa deficiência em relação às propriedades emulsificantes, isso 

não representa um problema se o material a ser encapsulado for solúvel em água ou se um 

emulsificante secundário for utilizado no processo. Desse modo, são utilizados principalmente 

como auxiliar para materiais de difícil secagem, como suco concentrado de frutas, 

flavorizantes solúveis em água, enzimas ou adoçantes de alta potência. 
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2.3.1.2 Lecitina 

 

A importância dos alimentos em pó deve-se à sua versatilidade no manuseio, 

armazenamento, processo de fabricação, estabilidade química e microbiológica, entre outras. 

Alguns alimentos desta classe são: leites (integrais e desnatados); alimentos destinados a 

crianças em fase de aleitamento, bebidas a base de cacau, café e malte; café solúvel, sopas 

desidratadas instantâneas; suplementos protéicos; pré-misturas para panificação; leveduras; 

enzimas; aromas; entre outros (VISSOTO, 2006). Alguns produtos de difícil  dispersão em 

água devido a hidrofobicidade da gordura. A lecitina é uma substância, que tem propriedades 

lipofílicas e hidrofóbicas e que pode utilizar-se para recobrir  a superfície das partículas em 

pó, servindo literalmente de ligação entre a matéria gorda e a água, facilitando assim a 

dispersão do produto (BEHMER, 1984). 

A função básica da lecitina de soja é a de revestimento físico das partículas, 

principalmente daquelas que contêm gordura em sua composição, de tal forma que, quando 

em meio aquoso, haja uma redução da tensão superficial entre as fases sólida e líquida, 

influenciando também diretamente na fluidez do pó quando for reconstituído.  

Como o radical ácido graxo da lecitina é solúvel em óleo e o radical fosfato-colina é 

solúvel em água, é justificada a característica intrínseca da molécula de lipolificidade e 

hidrofilicidade. Por outro lado, os fosfolipídios, pela sua tendência a formar películas ou 

filmes em torno das partículas sólidas ou semi-sólidas, quando entram em contato com os 

líquidos, evitam a formação de grumos, mantendo a dispersão estável (SALAZAR, 1979). 

Segundo DASHIELL (1994), as lecitinas podem ser aplicadas de diferentes formas 

visando à obtenção do efeito técnico desejado. Dentre os processos utilizados comercialmente 

para aplicação da lecitina nos pós, o autor destaca a utilização de spray dryer. As lecitinas 

podem ser aplicadas na forma pura ou, quando a tecnologia do leito fluidizado é utilizada, 

tanto na forma puro quanto em solução. 

 

2.4 Higroscopicidade 

 

A agua é um dos mais importantes componentes dos alimentos, afetando todas as suas 

propriedades físicas. A forma como a agua afeta a natureza física e as propriedades dos 

alimentos são complicadas devido à interação entre a água e o meio, o que envolve a estrutura 

física, bem como a composição química dos diversos solutos incluindo polímeros e colóides 

ou partículas dispersas (PARK, BIN e BROD, 2001). 
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Mesmo nos alimentos desidratados, onde a agua ocorre em proporções mais baixas, 

este componente é dos mais importantes. A higroscopicidade é uma característica muito 

importante nos alimentos em pó sendo influenciada pelo conteúdo de umidade do próprio 

produto (PEREIRA, 2000). No caso de pós de frutas, os açúcares (sacarose, glicose e frutose) 

são responsáveis por fortes interações com a molécula de água em razão dos terminais polares 

presentes nessas moléculas (JAYA e DAS, 2004). 

O termo higroscopicidade é empregado, principalmente, com dois significados 

distintos na literatura. Alguns autores o empregam para indicar a quantidade de água retida 

por um produto, quando em equilíbrio com uma determinada umidade relativa. Outros 

utilizam o termo para indicar mudanças físicas facilmente perceptíveis, tais como a 

aglomeração e a liquefação. Com a definição, o sal de cozinha é mais higroscópico que o 

trigo, pois a 70% UR, apresenta sinais evidentes de aglomeração, enquanto o trigo não mostra 

transformações visíveis (QUAST, 1987). 

 As interações entre água-alimento constituem importantes aspectos a serem 

analisados, pois estão diretamente implicadas nas modificações das propriedades dos 

alimentos (autoaglomeração ou “caking”, transição do estado amorfo dos açucares, reações 

deteriorativas, etc.) (BORGES, 1988). 

 

2.5 Isotermas de sorção 

 

 A agua é o constituinte presente em maior quantidade nos alimentos, exercendo 

influência considerável na palatabilidade, digestibilidade, estrutura e manuseio do material. 

Dentro dos alimentos, a água encontra-se em duas formas: água fracamente ligada ao 

substrato, facilmente eliminada, que funciona como solvente, permitindo o crescimento de 

microrganismos e reações químicas, e água combinada, fortemente ligada ao substrato, mais 

difícil de ser eliminada, e que não é utilizada como solvente, não permitindo o 

desenvolvimento microbiano e retardando as reações químicas (BOBBIO e BOBBIO, 1992). 

 A atividade de água      é uma das propriedades mais importantes para o 

processamento, conservação e armazenamento de alimentos, que quantifica o grau de ligação 

da agua contida no produto e, consequentemente, sua disponibilidade para agir como solvente 

e participar das transformações químicas, bioquímicas e microbiológicas (FENNEMA, 1996). 

 Há algum tempo, diversos autores perceberam que a pressão de vapor relativa, isto é, a 

atividade de agua, poderia ser mais uma importante para a avaliação da qualidade e da 

estabilidade de um alimento do que a quantidade de água presente no mesmo. Segundo 
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Maltini et al. (2003), a escolha da atividade de água, ao invés do teor de umidade, como um 

parâmetro de referência para muitos estudos sobre o processamento e armazenamento é 

baseado em fatores como: 

 

 A    é um fator determinante para o crescimento de microrganismos; 

 A    está relacionada com a maioria das reações de degradação de natureza química, 

enzimática e física dos alimentos; 

 A migração da água nos alimentos obedece a    e não o conteúdo de umidade; 

 A “monocamada” derivada da isoterma de sorção do vapor de água fornece um indício 

do teor de umidade ótimo para alimentos secos; 

 A    é mais fácil de ser medida do que o teor de umidade, além de ser uma medida 

não destrutiva. 

 

Quando um material biológico é exposto a uma determinada umidade relativa, o 

mesmo reage no sentido de ajustar sua própria umidade a uma condição de equilíbrio com o 

ambiente. Este ajuste ocorre quando a pressão de vapor de água na superfície do material se 

iguala à pressão de vapor do ar que o envolve (TONON, 2008). 

O conhecimento da umidade de equilíbrio de um material é de grande importância na 

indústria de alimentos devido à sua relação com a armazenagem, manuseio e a secagem. Se 

um alimento é seco a uma umidade inferior aquela que ele normalmente possui quando em 

equilíbrio com o ambiente, ele irá retornar ao valor da umidade de equilíbrio durante o 

armazenamento ou manuseio.  

Todos os produtos agrícolas têm a capacidade de realizar trocas de agua sob forma de 

vapor com o ambiente que os envolve. Através dessas trocas o produto absorve ou cede água 

do ambiente, fenômenos conhecidos, respectivamente, por adsorção e dessorção, de acordo 

com as propriedades higroscópicas do produto e do ar. Além disso, a afinidade entre a água e 

os outros componentes (gordura, amido, proteínas, etc.) de um produto, define sua 

higroscopicidade, na qual vêm a influenciar o processo de manuseio, processamento, 

estocagem e consumo de materiais biológicos (CORRÊA et al, 2006). 

É preciso lembrar que as isotermas de sorção podem ser de dois tipos: adsorção e 

dessorção. A adsorção é obtida quando um material seco é colocado em várias atmosferas, 

aumentando a umidade relativa e medindo o aumento de peso devido ao ganho de água. Na 

dessorção, o material inicialmente úmido é colocado sob as mesmas condições ambientais 
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utilizadas na adsorção, sendo medida a perda de peso, devido à saída de água. No entanto, a 

isoterma de dessorção possui valores de umidade de equilíbrio superiores aos das isotermas de 

adsorção a uma data atividade de água (LABUZA, 1968). 

 A isoterma de um produto relaciona graficamente o conteúdo de umidade de equilíbrio 

de um produto com a atividade de água do mesmo, a uma temperatura constante (GALVEZ; 

ARAVENA; MONDACA, 2006). Contudo, a umidade de equilíbrio pode ser definida como 

sendo a quantidade de massa de água por umidade de massa total (base úmida) que um 

produto contém quando é submetido a condições controladas de temperatura e umidade do ar 

(PRADO et al., 1999). 

 As isotermas de sorção de umidade têm aplicação na predição de tempo de secagem, 

na vida de prateleira de prateleira de um produto em determinada embalagem, dos requisitos 

básicos necessários para que se possa embalar um produto, na determinação de tipo de 

embalagem e ainda na caracterização de um produto, inclusive quando o mesmo é constituído 

por componentes de atividade de água distintos (GOMES, FIGUEIREDO, QUEIROZ, 2002; 

VIEIRA, FIGUEIREDO, QUEIROZ, 2007). 

 

2.5.1 Modelagem matemática das isotermas de sorção 

 

 As isotermas de sorção normalmente são representadas por modelos matemáticos 

empíricos e teóricos. A literatura apresenta uma longa lista de modelos disponíveis, que 

podem ser baseados em teorias sobre os mecanismos de sorção, ou ainda serem puramente 

empíricos ou semi-empíricos. A escolha do modelo mais apropriado geralmente é baseada no 

grau de ajustes dos dados experimentais e no significado físico do modelo. 

 Os modelos de GAB e BET costumam ser os mais utilizados, uma vez que apresentam 

certo significado físico relacionado ao processo de sorção de água quando comparados aos 

modelos empíricos. A equação de BET é uma das equações mais utilizadas em alimentos e 

baseia-se no conceito de adsorção de água na monocamada molecular. Já a equação de BAG 

constitui uma extensão do modelo de BET, tendo sido introduzida para padronizar a descrição 

e comparação do material biológico. Ambos os modelos calculam o valor de   , que 

representa a quantidade de água que está fortemente adsorvida aos sítios específicos na 

superfície do alimento e é considerado como valor ótimo para assegurar sua estabilidade 

(FENNEMA, 2009). Já os modelos de Oswin, Henderson  representam modelos puramente 

empíricos. 
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 Modelo de BET (Brunauer, Emmet e Teller) 

 

Em 1918, Langmuir verificou que no equilíbrio, a taxa em que as moléculas se 

condensam na superfície é igual à taxa em que elas evaporam, de acordo com a seguinte 

equação (ALMEIDA, FONSECA; GOUVEIA, 1999): 

 

  

 
    

      

    

[Equação 01]  

Em que: 

  = teor de umidade em base seca (g de água por g de sólidos secos); 

   = teor de umidade na monocamada molecular (g de água por g de sólidos secos); 

  = parâmetro que depende da temperatura e da natureza do material; 

   = atividade de água. 

 

Vale à pena ressaltar, de maneira mais clara possível, que o conceito de Langmuir foi 

ampliado pelos pesquisadores Brunauer, Emmet e Teller, o que gerou a equação de BET (Eq. 

1). Neste estudo proposto por esses pesquisadores, à água se adsorve na forma de camadas, a 

primeira camada se fixa por adsorção sobre pontos uniformemente localizados e as moléculas 

seguintes se fixam, mediante pontes de hidrogênio, sendo o diâmetro dos capilares o fator que 

limita o número de camadas adsorvidas. Desse modo, a equação de BET é baseada na 

adsorção de multicamadas de vapor e gases (PRADO, 1998). Além disso, a isoterma de BET 

ajusta satisfatoriamente dados de atividade de água entre 0,1 a 0,5 e a equação é do tipo 

sigmoidal (LABUZA, 1968). 

 

   
       

    

[
                       

                    
] 

[Equação 02]  

Onde: 

  – conteúdo de umidade de equilíbrio, kg kg-1; 

  – conteúdo de umidade na monocamada molecular, kg kg-1; 

   – atividade de água; 

  - número de camadas moleculares; 

  e K - constantes de ajustes dos modelos. 
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Esta equação tem dois importantes casos especiais: quando n = 1, ela fica reduzida à 

equação de Langmuir (Equação 03) e quando n tende a infinito, ela se reduz à equação de 

BET linearizável (Equação 03): 

 

  

          

 
 

    
 

        

    
  

[Equação 03] 

 

Park e Nogueira (1992) mostraram a conceituação do modelo de BET concluindo que 

por apresentar três parâmetros a serem estimados (Xm, C e n) e sendo uma equação polinomial 

de grau maior que 2, dependendo do valor numérico de n estimado, o modelo de BET na sua 

forma original apresenta uma maior possibilidade de ajuste dos dados experimentais. 

 

 Modelo de GAB (Gugghenheim, Anderson e de Boer) 

 

Segundo Romero-Pẽn e Kieckbusch (2003) o conceito da teoria de adsorção física de 

BET foi ampliado por Guggenheim, Anderson e Bôer, dando origem a equação de GAB (Eq. 

4). É uma equação triparamétrica a qual permite ajustar dados de sorção de produtos agrícolas 

em uma faixa mais ampla de atividade de água (0,1 a 0,9) do que a permitida pela equação de 

BET. Contudo, a equação de GAB é reduzida a de BET quando K (constante) for igual à 

unidade (PRADO, 1998). Além disso, a equação de GAB é de amplo uso em alimentos e 

recomendada pelo Grupo de Projetos Europeus COST 90, que trata sobre propriedades físicas 

de alimentos (GÁLVEZ, ARAVENA e MONDACA, 2006). 

   
         

                        
 

[Equação 04] 

Onde: 

   – conteúdo de umidade de equilíbrio, kg kg-1; 

   – conteúdo de umidade na monocamada molecular, kg kg-1; 

   – atividade de água; 

  e   - constantes de ajustes dos modelos. 

 

As constantes C e K são relacionadas com as interações energéticas entre as moléculas 

da monocamada (Xm) e as subseqüentes, num dado sítio de sorção. O parâmetro K representa 
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o fator de correção das propriedades das moléculas na multicamada com relação ao volume 

do líquido. A constante de sorção C refere-se às interações entre os sítios ativos do produto e 

as moléculas de água. Os valores idéias de C são aqueles inferiores a 200, de acordo com a 

faixa comumente encontrada na literatura (VIEIRA, FIGUEIRÊDO e QUEIROZ, 2007). É 

importante notar que quando K = 1, a equação de GAB fica reduzida à equação de BET 

linearizada para n infinito. No geral, a aplicação do modelo de GAB depende do tipo de 

análise de regressão empregada. 

Prado (1998) relata que o valor de Xm (monocamada de BET e GAB) diminui 

significativamente com o aumento da temperatura devido a redução do número de zonas 

ativas como resultado de mudanças físicas e/ou químicas induzidas pela temperatura. Além 

disso, os valores da monocamada (Xm) predizem o teor de umidade para uma armazenagem 

segura, na qual o material tem estabilidade máxima, dessa forma assegura que o material 

esteja menos sujeitos a alterações deteriorativas (VIEIRA, FIGUEIRÊDO e QUEIROZ, 

2007). 

 Lomauro, Baski e Labuza (1985) verificaram que a equação de GAB pode representar 

com grande precisão mais que 50% das isotermas de frutas, vegetais e carnes, quando 

comparada com equações de dois parâmetros. 

 

 Modelo de OSWIN 

 

Na equação proposta por Oswin, Eq. 5, há apenas dois parâmetros para estudar o 

equilíbrio higroscópico dos materiais biológicos, ou seja, duas constantes de fácil 

linearização. Por isso, apresenta algumas vantagens sobre os modelos de BET e GAB, e é 

utilizado para analisar isotermas de sorção de diversos alimentos (ALMEIDA, FONSECA e 

GOUVEIA, 1999; PARK, BIN e BROD, 2001). 

   [
  

    

]    

[Equação 05] 

Onde: 

   - umidade de equilíbrio, base seca (b.s.); 

   – atividade de água; 

  e   – parâmetros de ajustes.                                              
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 Modelo de HENDERSON 

 

O modelo empírico proposto por Henderson (1952), descrito na Eq. 6 é um dos modelos 

mais empregados e descreve bem o comportamento de alimentos com uma ampla faixa de 

atividade de água (0,10 a 0,75), como grãos, cereais e frutas. 

   [
         

 
]

 
 

   

[Equação 06] 

Onde: 

   - umidade de equilíbrio, base seca (b.s.); 

   – atividade de água; 

  e   – parâmetros de ajustes.                                              

 

Os modelos matemáticos facilitam o cálculo do teor de umidade durante a secagem, 

visto que, neste processo ocorrem constantemente variações de temperatura e umidade 

relativa do ar em contato com o produto, o que acarreta mudanças no teor de umidade de 

equilíbrio, e, conseqüentemente, é necessário o seu cálculo inúmeras vezes (SILVA, 

GOUVEIA e ALMEIDA, 2002). Assim o uso dos modelos matemáticos é relevante tanto no 

armazenamento quanto na secagem. 

Os modelos matemáticos possuem grande relevância no armazenamento e secagem dos 

produtos agrícolas, as quais fazem ajuste dos valores de umidade de equilíbrio dos produtos 

em função da atividade de água e temperatura do ar (SILVA, GOUVEIA e ALMEIDA, 

2002). 

Os elementos que se destacam na escolha do melhor ajuste dos modelos matemáticos 

aos dados experimentais são o coeficiente de correlação (R2) que representa a relação entre as 

respostas observadas e os valores previstos pelo modelo ajustado, e o erro médio relativo, E 

(%), definido como a média da porcentagem de diferença relativa entre valores experimentais 

e preditos (LOMOURO, BAKSHI e LABUZA, 1985). E, geralmente, é considerado que 

valores de E abaixo de 10% indicam um ajuste razoável para o propósito prático. O valor de E 

é obtido pela seguinte expressão: 
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∑

|        |

  

 

   

    

[Equação 07] 

Onde: 

  - erro médio relativo; 

   - valores obtidos experimentalmente; 

    - valores preditos pelo modelo; 

  - número de dados experimentais. 

 

2.6 Análise Sensorial 

 

A análise sensorial foi definida pelo Institute of Food Technologists (IFT) como uma 

disciplina utilizada para analisar, medir e interpretar as reações das características dos 

alimentos e dos materiais como são percebidas pelos órgãos da visão, tato, olfato, audição e 

gustação. 

Nos últimos anos houve um grande crescimento da industrialização de alimentos e do 

desenvolvimento de novos produtos. Com isso, surgiu o questionamento sobre a capacidade 

dos poucos especialistas disponíveis cobrirem a avaliação de todos os produtos e ainda sobre 

a significância do julgamento de somente dois ou três indivíduos. Observou-se que o nível de 

qualidade definido pelos especialistas não refletia necessariamente as atitudes dos 

consumidores. Daí a intensificação do interesse profissional da área de alimentos em medir a 

qualidade sensorial (FARIA; YOTSUYANAGI, 2008). 

Todo objeto tem características inatas, seja um produto alimentício ou um livro. 

Quando num dado ambiente, um observador toma consciência de um objeto, este atua como 

um estímulo sobre os sentidos, produzindo um efeito sobre o observador, uma sensação que é 

uma função das características inatas do objeto (DUTCOSKY, 2008). 

A percepção envolve a filtração, interpretação e reconstrução das sensações que o 

observador tem do objeto. 

Segundo Dutcosky (2009), na indústria de alimentos e nas instituições de pesquisa, a 

análise sensorial tem como aplicações:  

 

- Controle das etapas de desenvolvimento de um novo produto; 
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- Avaliação do efeito das alterações nas matérias-primas ou no processamento tecnológico 

sobre o produto final; 

- Controle de efeito da embalagem sobre os produtos acabados; 

- Controle de qualidade; 

- Vida de prateleira; e 

- Teste de mercado de um novo produto ou produto reformulado. 

  

Os métodos sensoriais podem ser classificados em dois grandes grupos: os que 

consideram a resposta objetiva, onde estão inclusos os testes discriminativos, e aqueles com a 

resposta subjetiva, do qual fazem parte os testes de aceitabilidade e preferência (ALMEIDA et 

al., 1999).  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os experimentos foram conduzidos no laboratório de Controle de Qualidade e 

Secagem, do Departamento de Tecnologia em Alimentos da Universidade Federal do Ceará. 

 

3.1 Material 

 

3.1.1 Matéria-prima 

 

As polpas de cajá, sem a adição de conservantes, obtidas em uma indústria de 

processamento localizada na cidade de Fortaleza, foram coletadas na própria embalagem de 

comercializações (embalagens de polietileno com capacidade de 100 g) e, logo em seguida, 

foram armazenadas em caixas de isopor e conduzidas ao Laboratório de Controle de 

Qualidade e Secagem do Departamento de Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal 

do Ceará. As polpas foram mantidas congeladas em freezer vertical, a -18 ºC e, o 

descongelamento foi realizado na embalagem original do produto, em geladeira (2 – 5 ºC) por 

18 horas. 

 

3.1.2 Equipamento 

 

O equipamento utilizado foi um spray-dryer, modelo LM MSD 1.0 da marca Labmaq 

do Brasil com o uso de um bico aspersor de 1,2 mm de diâmetro, fluxo de ar de 3,0 L/min e 

pressão de atomização de 100 psi, conforme a Figura 01. 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

Figura 01 – Spray-dryer utilizado durante o procedimento. 

 

3.1.3 Agentes adjuvantes 

 

Os agentes adjuvantes utilizados na secagem por atomização foram a maltodextrina 

(20DE) e a lecitina. 

 

3.2 Métodos 

 

3.2.1 Preparo das amostras 

 

Inicialmente, as polpas de cajá foram descongeladas e, após, foi adicionado o agente 

adjuvante (maltodextrina e/ou lecitina) em concentrações de acordo com os planejamentos 

experimentais constante no item 3.2.2.1 e 3.2.2.2. Na Figura 2, tem-se o fluxograma do 

processamento realizado com as polpas de cajá neste trabalho. 
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Figura 02 – Fluxograma de obtenção de pós de cajá pelo processo de spray-dryer. 

 

3.2.2. Planejamento experimental 

 

Foi realizada a elaboração de dois planejamentos experimentais, um abordando a polpa de 

cajá com um agente carreador, a maltodextrina, e outro com os dois agentes carreadores, a 

maltodextrina e a lecitina. 

   

3.2.2.1 Planejamento experimental da polpa de cajá com maltodextrina 

 

Executou-se um planejamento composto central rotacional 22 completo, utilizando 

como variáveis independentes à temperatura do ar de secagem (ºC) e a concentração de um 

agente carreador – maltodextrina (%). Tendo como resposta avaliada no planejamento foi o 

rendimento (calculado como a razão entre a quantidade de sólidos presentes no produto final e 

a quantidade de sólidos presentes na mistura antes de entrar no secador). As Tabelas 2 e 3 

apresentam os valores das variáveis independentes codificadas e os ensaios realizados pelo 

planejamento experimental, respectivamente. 

Polpa de cajá 

Descongelamento da polpa 

Formulação (adição de maltodextrina e/ou lecitina) 

Secagem por atomização 

Obtenção da polpa de cajá em pó 

Armazenamento 
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Tabela 02 – Variáveis independentes codificadas 

Variáveis  -1,41 -1 0 +1 +1,41 

Maltodextrina (%) 12,95 15 20 25 27,05 

Temperatura do ar de secagem (ºC) 111,8 120 140 160 168,2 

 

Tabela 03 – Planejamento experimental da secagem em spray dryer. 

Ensaio Temperatura do ar (ºC) Maltodextrina (%) 

01 160 25 

02 160 15 

03 120 25 

04 120 15 

05 140 20 

06 140 20 

07 140 20 

08 140 12,95 

09 140 27,05 

10 112 20 

11 170 20 

 

 

3.2.2.2 Planejamento experimental da polpa de cajá com maltodextrina e lectina 

 

Executou-se um planejamento composto central rotacional 23 completo, utilizando 

como variáveis independentes a temperatura do ar de secagem (ºC) e a concentração dos 

agentes carreadores – maltodextrina (%) e lecitina (%). Tendo como resposta avaliada no 

planejamento foi o rendimento (calculado como a razão entre a quantidade de sólidos 

presentes no produto final e a quantidade de sólidos presentes na mistura antes de entrar no 

secador). As Tabelas 04 e 05 apresentam os valores das variáveis independentes codificadas e 

os ensaios realizados pelo planejamento experimental, respectivamente. 
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Tabela 04 – Variáveis independentes codificadas 

Variáveis  -1,68 -1 0 +1 +1,68 

Lecitina (%) 1,32 2 3 4 4,68 

Maltodextrina (%) 11,6 15 20 25 28,4 

Temperatura do ar de secagem (ºC) 106,4 120 140 160 173,6 

 

Tabela 05 – Planejamento experimental da secagem em spray dryer. 

Ensaio Temperatura do ar (ºC) Maltodextrina (%) Lecitina 

01 160 25 4 

02 160 25 2 

03 160 15 4 

04 160 15 2 

05 120 25 4 

06 120 25 2 

07 120 15 4 

08 120 15 2 

09 140 20 3 

10 140 20 3 

11 140 20 3 

12 140 20 1,32 

13 140 20 5,32 

14 140 11,6 3 

15 140 28,4 3 

16 106,4 20 3 

17 173,6 20 3 

 

3.2.3 Rendimento 

 

Para quantificar o rendimento de cada ensaio dos dois planejamentos experimentais foi 

utilizada a seguinte equação: 

       
 

 
                                

                                                  [Equação 08] 

Onde:   = massa de pó de cajá obtida após secagem (em g); 
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             = soma da quantidade de sólidos presentes na polpa integral mais o agente carreador 

adicionado (em g). 

 

3.3 Métodos analíticos 

 

Todas as determinações físicas, químicas e físico-químicas, das polpas integrais de 

cajá e de seus pós alimentícios obtidos pelo processo de spray dryer foram realizadas em 

triplicata. 

 

3.3.1 pH 

 

O pH foi determinado através de leitura direta, obtida após a diluição de 1:10 (pó:água 

destilada) em pHmetro, calibrado a cada utilização com soluções tampão de pH 4,0 e pH 7,0 

conforme as normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz (2008) para as amostras sólidas. No 

caso das polpas procedeu-se a leitura direta.. 

 

3.3.2 Sólidos Solúveis (SS)  

 

Após a diluição 1:10 (pó:água destilada), o valor de sólidos solúveis foi obtido por 

refratometria medida em ºBrix, em refratômetro, calculando-se a leitura para 20ºC, segundo 

as normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz (2008) para as amostras sólidas. No caso das 

polpas procedeu-se a leitura direta. 

  

3.3.3 Acidez titulável (AT) 

 

A acidez titulável foi determinada pela diluição de 1 g da amostra em 50 mL de água 

destilada titulando-se a amostra com solução de NaOH 0,1 M padronizada, usando solução de 

fenolftaleína como indicador, conforme descrito nas normas do Instituto Adolfo Lutz (2008). 

Os resultados foram expressos em grama (g) de ácido cítrico/100g de amostra. 
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3.3.4 Ácido ascórbico 

 

O teor de ácido ascórbico foi obtido por titulometria usando a solução de DFI (2,6-

diclorofenol-indofenol 0,02%) até coloração rósea clara permanente conforme 

STROHECKER; HENNING, (1967). Onde, inicialmente, foi pesado 1g da amostra em um 

Becker e adicionado uma pequena quantidade de ácido oxálico. Posteriormente, este conteúdo 

foi transferido para um balão volumétrico de 100 mL e o volume completado com ácido 

oxálico. Desta diluição foi retirada uma alíquota de 5mL e transferida para um erlenmyer, 

adicionando-se 45 mL de água destilada e, então, titulado com DFI até coloração rósea clara 

persistente. Os resultados foram expressos em miligramas de ácido ascórbico / 100g de 

amostra. 

 

3.3.5 Umidade 

 

A análise de umidade seguiu as normas do Instituto Adolfo Lutz (2008), onde foram 

pesados aproximadamente 2,0 g das amostras em cadinhos (aquecidos em estufa a 105ºC por 

1 hora, resfriados em dissecador a temperatura ambiente e pesados), previamente tarados  e, 

aquecidos durante 6 horas em estufa a vácuo a 70ºC, sob pressão reduzida, resfriada em 

dissecador até temperatura ambiente e, então, foi realizada a pesagem. Esta operação foi 

repetida até obtenção de peso constante. 

 

3.3.6 Açúcares solúveis totais e açúcares redutores 

 

Os açúcares redutores e totais foram determinados segundo a técnica descrita por 

Miller (1959) com valores expressos em porcentagens (%). E os açúcares não redutores foram 

determinados pela diferença. 

 

3.4 Análise de Cor 

 

A determinação dos parâmetros para análise de cor foi realizada usando um 

colorímetro Konica Minolta spectrophotometer modelo CR410 com a determinação no modo 

CIE L* a* b* que inclui as variáveis L*, a*, b*, Chroma (c*). Onde L* é uma medida da 

luminosidade de um objeto e varia do 0 (para o preto) até o 100 (para o branco), a* é uma 

medida do vermelho (a* positivo) ou do verde (a* negativo); b* é uma medida do amarelo (b* 
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positivo) ou do azul (b* negativo). A partir destas coordenadas, foram calculadas as 

coordenadas cilíndricas c* e h* (Equações 08 e 09), onde c* define o a saturação e h* 

representa o ângulo de tom. 

 

                
 

 ⁄                             [Equação 08] 

 

                ⁄                      [Equação 09] 

                                                               

 

Figura 03 – Coordenadas do sistema CIE lab de cor (HunterLab, 1976). 

 

3.5 Modelagem da Isoterma de Sorção 

 

Na determinação das isotermas de adsorção de umidade foi empregado o método 

gravimétrico estático, descrito por Wolf, Spiess e Jung (1985), utilizando soluções saturadas 

de sais conforme Tabela 06, a temperatura de 21ºC + 2ºC. As soluções de sais foram 

preparadas e colocadas em recipientes de vidro temperado fechados com silicone. 
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Tabela 06 – Atividade de água à 21,0°C ±2,0°C de soluções saturadas utilizadas por 

GREESPAN (1977). 

Célula Soluções saturadas Atividade de água 

aw 

1 CH3COOK 0,21 

2 K2CO3 0,44 

3 NaBr 0,58 

4 SnCl2 0,76 

5 KCl 0,84 

6 BaCl2 0,90 

 

 

Figura 04 – Representação esquemática de uma célula utilizada para estabelecer o equilíbrio 

dos diferentes preparados sólidos para refrescos. 

 

O primeiro passo para a realização das isotermas foi a construção de células nas quais 

foram armazenadas as soluções saturadas de sais, construídas com vidro temperado e coladas 

com silicone tendo as dimensões mostradas na figura 04. 

As determinações das isotermas de adsorção foram realizadas pesando as amostras, em 

triplicata, de 0,20g de cada uma em cadinhos de alumínio, previamente tarados. Os cadinhos 

posteriormente foram colocados sobre suporte contido dentro das células, as quais contêm as 

soluções saturadas de acordo com GREESPAN (1977) (Tabela 06). 

O processo foi acompanhado por pesagens das amostras a cada 24 horas até atingirem 

o equilíbrio, ou seja, até que não houvesse mais variação de massa, detectada através de 

pesagem numa balança analítica. Sendo então levadas à estufa a vácuo por 60ºC para 

determinação do teor de umidade. 

Solução saturada 

Amostras 
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A umidade de equilíbrio (Xeq) foi calculada pela diferença entre a massa que a amostra 

apresentou no equilíbrio e sua massa seca: 

 

    
      

  
                                                                                   [Equação 10] 

Onde:  

–     – umidade de equilíbrio (b.s.); 

–     – massa da amostra no equilíbrio(g); 

–    – massa da amostra seca (g). 

 

 Para o ajuste matemático dos dados experimentais das isotermas dos pós alimentícios 

foram utilizados os modelos matemáticos de GAB, BET, Henderson e Oswin representados, 

respectivamente, pelas equações presentes na tabela abaixo: 

 

Tabela 07: Modelos matemáticos utilizados para o ajustamento dos dados experimentais das 

isotermas de adsorção. 

Modelos  Fórmulas  

GAB    
         

                        
 

BET    
       

    

[
                       

                    
] 

Henderson    [
         

 
]

 
 

 

Oswin      [
  

    

]
 

 

Em que:    = atividade de água;    = conteúdo de umidade na monocamada molecular (g.100g
-1

 de base seca); 

    = conteúdo de umidade de equilíbrio expresso em (g.100g
-1

 de base seca);   = constante de BET relacionada 

ao calor de sorção da camada molecular;  ,  ,   = parâmetros de ajuste. 

  

 Os valores do erro (E) foram calculados de acordo com a equação 11 (KUROZAWA 

et al. 2005). 

  
   

 
∑

|        |

  

 

   

 

[Equação 11] 
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3.5.1 Análise de atividade de água 

 

A determinação da atividade de água dos pós alimentícios foi realizada utilizando um 

medidor de atividade de água, modelo AQUALab 4TEV nas temperaturas de 25ºC, 30ºC, 

35ºC e 40ºC, conforme indicações do fabricante. 

 

3.6  Análise Sensorial 

 

Para realização dos testes sensoriais, foi realizada a reconstituição do suco em pó com 

base no teor de sólidos do suco original e na proporção mais adequada de açúcar, através de 

testes preliminares, utilizando a proporção de 1/3 (p/p) de suco em pó/açúcar. A diluição foi 

feita com água potável até 11ºBrix. Os padrões utilizados para comparação sensorial foram os 

sucos comerciais concentrados que deram origem aos produtos desidratados, diluídos a 

11ºBrix, de acordo com a Instrução Normativa nº 12, de 4 de setembro de 2003 (BRASIL, 

2003), que estabelece os padrões de Identidade e Qualidade Gerais para Suco Tropicais. 

Após o preparo, o envase foi realizado em embalagens de vidro com selagem térmica, 

que em seguida foram armazenadas sob refrigeração sob tempo máximo de 1 hora antes do 

teste sensorial. 

Inicialmente, um questionário de recrutamento foi entregue aos consumidores. Neste 

questionário foi avaliada faixa etária dos entrevistados, sexo, escolaridade, o quanto gostava 

ou não de suco de cajá, a freqüência e a forma de consumo de suco de cajá (Figura 05).   

 Os testes de aceitação foram realizados em cabines individuais no Laboratório de 

Análise Sensorial do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco – 

Campus Afogados da Ingazeira, utilizando 50 provadores não treinados. 

 O delineamento utilizado foi de blocos completos balanceados e a apresentação das 

amostras foi de forma monádica sequencial. As amostras foram servidas em copos plásticos, 

em quantidade padronizada (30mL), sob temperatura de refrigeração e codificadas com 

números de três dígitos aleatorizados. Água à temperatura ambiente foi fornecida para 

limpeza do palato entre a avaliação das amostras. 

 Foi utilizada a escala hedônica estruturada mista de nove pontos (1 = desgostei 

muitíssimo; 5 = nem gostei, nem desgostei; 9 = gostei muitíssimo) para avaliação da 

aceitação, conforme apresentado na Figura 06 (DUTCOSKY, 2009). 
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A avaliação sensorial foi feita com base na diferença entre os sucos formulados, 

usando um teste de comparação múltipla, cuja escala de nove pontos variou quanto à 

intensidade de percepção da diferença para cor, sabor, aroma, aparência (Figura 06). 

 

Análise Sensorial de SUCO DE CAJÁ RECONSTITUÍDO 

 
O laboratório de Controle de Qualidade de Secagem do Departamento de Tecnologia 
de Alimentos/UFC está realizando um estudo sobre a aceitação de suco de cajá 

reconstituído. Se você deseja participar desse estudo, por favor, preencha este 
formulário.  

 
Nome: ________________________     Data: __/ __/ __     Gênero: (  ) F (  ) M    
Escolaridade: (  ) nível fundamental   (  ) nível médio   (  ) nível superior  

(  ) pós- graduação 
 

Idade: (  ) 18 – 25       (  ) 26 – 35        (  ) 36 – 45    (  ) 46-50      (  ) acima de 50  
 
Estamos realizando um teste com SUCO DE CAJÁ RECONSTITUÍDO e gostaríamos 

de conhecer a opinião dos consumidores. Caso você concorde em participar deste teste 
e não tenha alergia e/ou outros problemas de saúde relacionados à ingestão desse 
produto, por favor, preencha e assine a ficha abaixo: 

 
1. Selecione uma opção, marcando com um X o quanto você GOSTA de: 

Suco de cajá 
(  ) Gosto muitíssimo 

(  ) Gosto muito 

(  ) Gosto moderadamente 

(  ) Gostei ligeiramente 

 
2. Indique a freqüência com que você consome suco de uva:  

(  ) diariamente (  ) 2 a 3 vezes por semana        (  )1 vez por semana                                                  
(  ) quinzenalmente   (  ) 1 vez ao mês     (  ) menos de 1 vez ao mês            
 

EU CONCORDO EM PARTICIPAR VOLUNTARIAMENTE DESTE TESTE 

 

ASSINATURA:..................................................................................................... 

Figura 05 – Modelo da ficha de avaliação sensorial: Identificação e Questionário. 
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Avaliação Sensorial de SUCO RECONSTITUÍDO DE CAJÁ 
 

Nome: ___________________________ Sexo: ________ Data: __/___/___ 
 

Por favor, avalie a amostra servida e indique o quanto você gostou ou desgostou do 
produto com um “X” para cada atributo apresentado na escala de aceitabilidade. 
Qualquer atributo diferente dos apresentados poderá ser descrito no item comentários. 

 
Código da amostra  __________ 

 
Escala Aparência Sabor Aroma Sabor 
Gostei extremamente (    ) (    ) (    ) (    ) 

Gotei moderadamente (    ) (    ) (    ) (    ) 
Gostei ligeiramente (    ) (    ) (    ) (    ) 

Não gostei, nem desgostei (    ) (    ) (    ) (    ) 
Desgostei ligeiramente (    ) (    ) (    ) (    ) 
Desgostei moderadamente (    ) (    ) (    ) (    ) 

Desgostei muito (    ) (    ) (    ) (    ) 
Desgostei muitíssimo (    ) (    ) (    ) (    ) 

 
Comentários: _________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 

Figura 06 – Modelo da ficha de avaliação sensorial para os atributos de cor, sabor, aparência e 

impressão global e intenção de compra. 

 

3.7 Análise estatística 

 

Todas as análises foram realizadas em triplicata e os resultados foram submetidos a um 

teste de diferença de médias (Teste de Tukey) e o ajuste das isotermas de sorção (testados 

pelos modelos matemáricos de BET, GAB, Henderson e OSwin) utilizando-se o software 

Statistica 7.0 (Statsoft, Tulsa, EUA) bem como os procedimentos de otimização gráfica, para 

um nível de confiança de 95 % ( p < 0,05). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Caracterização da matéria-prima 

 

 A composição química centesimal e parâmetros de cor da polpa de cajá utilizados nos 

ensaios de secagem se encontram na Tabela 08. Os dados apresentados correspondem a uma 

média de três determinações, com seu desvio padrão. 

 

Tabela 08 – Composição química e colorimétrica da polpa de cajá in natura (n = 3). 

Componente Polpa in natura de cajá 

Ph 2,88+0,03 

Sólidos solúveis totais (ºBrix) 9,78+0,08 

Acidez titulável (%) 1,54+0,01 

Ácido ascórbico (mg/100g de ácido ascórbico) 85,74+0,02 

Açúcares totais (%) 7,48+0,09 

Açúcares redutores (%) 9,18+0,06 

Umidade (%) 89,46+0,34 

Cinzas (g) 0,56+0,23 

L* 60,13+0,00 

a* 9,04+0,01 

b* 30,88+0,04 

C* 32,15+0,01 

H0* 73,67+0,01 

 

 Os resultados apresentados na Tabela 08 estão de acordo com os publicados por LINS 

(2010), sendo que as pequenas variações em comparação com os valores obtidos pela autora 

podem ser atribuídas às diferentes condições climáticas e diferentes épocas em que o cajá foi 

plantado e colhido. Também, podemos dizer que os valores encontrados estão de acordo com 

os teores preconizados pelos Padrões de Identidade e Qualidade para polpa de cajá (BRASIL, 

2000). 
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4.2 Rendimento 

 

4.2.1 Planejamento experimental da polpa de cajá com maltodextrina 

 

 Conforme descrito no item 3.2.2.1, a secagem da polpa de cajá foi realizada com um 

delineamento composto central rotacional 22 completo, com 6 pontos fatoriais, 3 pontos 

centrais e 2 pontos axiais, totalizando 11 ensaios.  

 Este planejamento teve como objetivo avaliar a influência das variáveis: temperatura 

do ar de secagem e concentração do agente carreador (maltodextrina), sobre a resposta: 

rendimento do processo. Os resultados estão apresentados na tabela 09. 

 

Tabela 09 – Valores da resposta obtida (rendimento) na secagem da polpa de cajá em spray 

dryer (n=3) 

Ensaio Temperatura do ar (ºC) Maltodextrina (%) Rendimento (%) 

01 160 25 26,46 

02 160 15 20,82 

03 120 25 18,06 

04 120 15 18,19 

05 140 20 19,78 

06 140 20 21,37 

07 140 20 20,60 

08 140 12,95 23,67 

09 140 27,05 24,89 

10 112 20 21,38 

11 170 20 18,00 

 

 Para a análise estatística, foram calculados os efeitos das variáveis independentes 

sobre a resposta estudada, bem como o erro, o coeficiente t e a significância estatística (p). 

 Os valores dos efeitos estimados indicam quanto cada fator influencia na resposta 

estudada. Quando maior é o seu valor, maior é a sua influência, e um efeito positivo indica 

que ao passar de um valor mínimo a um valor máximo da variável, a resposta aumenta. Um 

efeito negativo indica o contrário, ou seja, ao passar de um valor mínimo para um valor 

máximo, a resposta diminui (TONON, 2009). 
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 O valor t indica o quão grande é a variável em relação ao seu desvio. Assim, quanto 

maior for o valor de t, maior será a probabilidade de a variável ser estatisticamente 

significativa. 

 O valor do coeficiente p está relacionado ao nível de significância da variável 

independente sobre a resposta em estudo. Normalmente, é escolhido como intervalo de 

confiança o valor de 95%. Sendo assim, pode-se afirmar que para valores de p inferiores a 

5%, a variável é considerada estatisticamente significativa. Caso contrário, é considerada não 

significativa. 

 Os resultados da análise estatística, aplicados aos dados experimentais de rendimento 

obtidos na secagem da polpa de cajá, são apresentados na Tabela 10. O efeito do fator de 

interação (média) apresentou-se significativo a 95% de confiança (p<0,05). 

 

Tabela 10 – Efeito estimado, erro, coeficiente t e grau de significância estatística, para cada 

fator no modelo codificado para rendimento. 

Fatores Efeito 

Estimado 

Erro Padrão t (5) Significância 

Estatística (p) 

Temperatura do ar (L) 1,60 1,94 0,82 0,44 

Temperatura do ar (Q) -1,72 2,24 -0,76 0,47 

Concentração do agente (L) 1,39 1,97 0,70 0,51 

Concentração do agente (Q) 3,33 2,36 1,41 0,21 

Temperatura do ar x 

Concentração do agente 
2,88 2,78 1,03 0,34 

 

 

 Através da Tabela 10, verificou-se que as variáveis independentes lineares, bem como 

a interação temperatura do ar x concentração do agente, não foram estatisticamente 

significativas sobre o rendimento do processo, em um nível de 95%. 

 Seguiu-se com a verificação de significância da regressão em relação a 95% de 

confiança, através do teste F, na análise de variância (ANOVA). A Tabela 11 apresenta os 

valores calculados e tabelados de F. 
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Tabela 11 – Análise de variância (ANOVA) do modelo ajustado para o rendimento. 

 SQ GL MQ Fcalculado Ftabelado* 

Regressão 44,20 5 8,84 1,14 5,05 

Resíduo 38,72 5 7,74   

Total 82,92 10    

* Valores tabelados de F a p<0,05. 

SQ = soma quadrática, GL = grau de liberdade, MQ = média quadrática. 

 

 O modelo apresentou regressão não significativa ao nível de 95% de confiança 

(Fcalculado inferior ao Ftabelado). Sendo assim, as condições estabelecidas no processo não foram 

significativas. 

 

4.2.1.1 Seleção das melhores condições de secagem 

 

 Uma vez que a temperatura e a concentração do agente (maltodextrina) não 

apresentaram resposta significativa em relação ao rendimento, buscou-se utilizar esse 

parâmetro (rendimento em porcentagem), para dar prosseguimento ao presente trabalho. 

 Conforme os resultados para rendimento apresentados na Tabela 08, as condições do 

processo selecionadas para continuação da pesquisa foram os ensaios 01 com temperatura de 

ar de secagem 160ºC e concentração de maltodextrina de 25%, e o ensaio 09 com temperatura 

de ar de secagem e concentração de maltodextrina respectivamente 140ºC e 27,05%, 

renomeando-os de acordo com a Tabela 12: 

 

Tabela 12 – Nova denominação para os pós de cajá com maltodextrina. 

Ensaio Nova denominação 

Ensaio 01 A 

Ensaio 09 B 
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Figura 07 – Pós de cajá atomizados selecionados ( pó A e pó B). 

 

4.2.2 Planejamento experimental da polpa de cajá com maltodextrina e lecitina 

 

 Seguindo o item 3.2.2.2, foi estabelecido um segundo delineamento experimental 

composto central rotacional 23 completo, com 8 pontos fatoriais, 3 pontos centrais e 6 pontos 

axiais, totalizando 17 ensaios. Avaliando a influência da temperatura do ar de secagem, 

concentração da maltodextrina e concentração de lecitina como variável, sobre a resposta: 

rendimento. Os resultados estão apresentados na Tabela 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 
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Tabela 13 – Valores do rendimento na secagem da polpa de cajá em spray dryer (n=3) 

Ensaio Temperatura do ar 

(ºC) 

Maltodextrina 

(%) 

Lecitina 

 (%) 

Rendimento (%) 

01 160 25 4 23,97 

02 160 25 2 61,52 

03 160 15 4 28,08 

04 160 15 2 27,51 

05 120 25 4 52,96 

06 120 25 2 34,18 

07 120 15 4 12,31 

08 120 15 2 19,27 

09 140 20 3 44,40 

10 140 20 3 49,90 

11 140 20 3 46,26 

12 140 20 1,32 19,17 

13 140 20 5,32 39,96 

14 140 11,6 3 23,82 

15 140 28,4 3 24,84 

16 106,4 20 3 20,05 

17 173,6 20 3 39,99 

 

 Os resultados da análise estatística, aplicados aos dados experimentais do 

delineamento acima, são apresentados na Tabela 14. Somente o efeito do fator de interação 

(média) apresentou-se significativo a 95% de confiança (p<0,05).  Através da Tabela 13, 

verificou-se que as demais interações e que as variáveis independentes lineares, não foram 

estatisticamente significativas (p<0,05). 
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Tabela 14 – Efeito estimado, erro, coeficiente t e grau de significância estatística, para cada 

fator no modelo codificado para rendimento. 

Fatores Efeito 

Estimado 

Erro 

Padrão 

t (5) Significância 

Estatística (p) 

Temperatura do ar (L) 8,18 7,71 1,06 0,32 

Temperatura do ar (Q) -6,95 8,63 -0,80 0,44 

Concentração da maltodextrina (L) 12,77 7,71 1,65 0,14 

Concentração da maltodextrina 

(Q) 
-10,98 8,63 -1,27 0,24 

Concentração da lecitina (L) 2,97 7,52 0,39 0,70 

Concentração da lecitina (Q) -4,04 6,10 -0,66 0,52 

Temperatura do ar x Concentração 

da maltodextrina 
-6,41 10,06 -0,63 0,54 

Temperatura do ar x Concentração 

de lecitina 
-12,20 10,06 -1,21 0,26 

Concentração de maltodextrina x 

concentração de lecitina 
-3,09 10,06 -0,30 0,76 

 

Seguiu-se com a verificação de significância da regressão em relação a 95% de 

confiança, através do teste F, na análise de variância (ANOVA). A Tabela 15 apresenta os 

valores calculados e tabelados de F. 

 

Tabela 15 – Análise de variância (ANOVA) do modelo ajustado para o rendimento. 

 SQ GL MQ Fcalculado Ftabelado* 

Regressão 1566,18 9 1,10 2,32 3,68 

Resíduo 1419,57 7 0,47   

Total 2985,75 16       

* Valores tabelados de F a p<0,05. 

SQ = soma quadrática, GL = grau de liberdade, MQ = média quadrática. 

 

 Como observado o modelo se apresentou não significativo ao nível de 95% de 

confiança (Fcalculado inferior ao Ftabelado). Dessa forma, as condições estudadas no processo não 

foram significativas. 
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4.2.2.1 Seleção das melhores condições de secagem 

 

 As variáveis trabalhadas, temperatura, concentração de maltodextrina e concentração 

de lecitina não mostraram uma resposta significativa em relação ao rendimento. Prosseguiu-se 

o trabalho escolhendo a maior concentração em relação ao rendimento, em termos 

percentuais. 

 Observando os resultados da Tabela 12, foram selecionados os ensaios 02 e 05 com 

temperatura de ar de secagem, concentração de maltodextrina e concentração de lecitina de 

160ºC, 25%, 2% e 120ºC, 25%, 4%, respectivamente, para continuação da pesquisa 

renomeando-os de acordo com a tabela abaixo (Tabela 16): 

 

Tabela 16 – Nova denominação para os pós de cajá com maltodextrina e lecitina 

Ensaio Nova denominação 

Ensaio 02 C 

Ensaio 05 D 

 

 

Figura 08 – Pós de cajá atomizados selecionados ( pó C e pó D). 

 

4.3 Determinações físicas e físico-químicas 

 

 Os resultados dos quatros pós de cajá atomizados selecionados anteriormente para os 

parâmetros de pH, sólidos solúveis totais, acidez titulável, cinzas, ácido ascórbico, umidade e 

açúcares totais e redutores encontram-se na Tabela 17. 

 

C D 
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Tabela 17 – Valores médios dos parâmetros físico-químico de cada amostra (n=3). 

Determinação  

físico-química 

Ensaio 

A B C D 

pH 2,79b+0,05 2,83b+0,01 2,91a+0,01 2,94a+0,00 

Sólidos Solúveis (ºBrix) 95,67a+1,85 97,00a+1,15 91,00b+3,05 87,00b+0,57 

Acidez Titulável (AT) 4,19a+0,07 3,65b+0,03 3,17b+0,34 3,42b+0,04 

Relação SS/AT 22,81b+0,04 26,60ab+0,39 29,28a+2,56 25,43ab+0,22 

Ácido ascórbico (mg/100g)  52,76a+0,00 58,08a+5,80 58,35a+5,83 46,69a+5,84 

Umidade (%) 3,33ab+0,07 3,57ab+0,06 3,77a+0,02 2,84b+0,09 

Açúcares solúveis totais (%)  26,02b+0,36 27,08b+0,93 49,57a+0,89 48,63a+1,56 

Açúcares redutores (%) 21,10a+0,23 20,69ab+0,76 19,74ab+0,69 19,57b+0,30 

*Médias seguidas da mesma letra minúscula na linha não diferem entre si, pelo teste de Tukey a 5%. 

 

Os valores de pH dos pós A e B com maltodextrina apresentaram diferenças 

significativas em relação aos pós C e D que possuem maltodextrina e lecitina. Mas, entre os 

pós com o(s) mesmo(s) agente(s) carreador(es) não houve diferença significativa a nível de 

5% de probabilidade (p<0,05). 

 Silva (2005) relatou valores médios de pH de 2,88 para pós com concentração de 15% 

de maltodextrina, quando estudou também a atomização de polpa de cajá, valor próximo ao 

dessa pesquisa que variou entre 2,79 a 2,94. Silva et al. (2005) ao estudar a estabilidade de 

umbu-cajá em pó encontrou valores no início dos experimentos em torno de 3,03. A variedade 

da planta, a temperatura de processo, assim como a concentração dos compostos no pós 

podem ser apresentados como justificativas para as diferenças de pH surgidas. 

Chitarra e Chitarra (2005) relatam que os sólidos solúveis são constituídos por 

compostos solúveis em água, incluindo principalmente açúcares, ácidos orgânicos e outros 

constituintes. Quando analisados os valores dos Sólidos Solúveis Totais, os pós A e B 

apresentaram os maiores valores entre todos os pós, mas não diferindo entre si 

estatisticamente. Os pós C e D apresentaram entre os pós analisados os menores valores para 

o parâmetro, fato justificado pela soma de um fosfolipídio, interferindo na concentração dos 

açucares presentes na amostra in natura, não apresentando entre si diferença estatística em 

nível de 5%. Mas foi observada diferença estatística (p<0,05) entre os pós A e B dos pós C e 

D. 
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 Oliveira (2006) estudando a análise comparativa de polpas de pitanga integral, 

formulada e em pó que possuíam em sua composição maltodextrina observou que os valores 

da polpa integral de 7,00 se elevou para 15,33 com a adição da maltodextrina. 

 Silva (2005) ao trabalhar com cajá atomizado utilizando concentrações de 

maltodextrina de 7,5, 10 e 15% encontrou valores de 24,50 e 21,25 e 18ºBrix 

respectivamente, bem inferiores ao observados nesse estudo.  

 A acidez total titulável apresentou variação entre 3,17 a 4,19 nos pós de cajá. Os pós C 

e D que possuem na sua constituição a lecitina, não apresentaram diferença significativa entre 

si (p<0,05), diferente dos pós A e B que com a mesma constituição mostraram diferença 

estatística considerável. Sendo que a amostra A foi a única que apresentou diferença 

significativa em relação às amostras B, C e D.  

 Foi observada uma relação entre a acidez e o pH, onde é possível verificar que o pó A 

apresentou menor pH e obteve a maior acidez, e o pó D apresentou o maior pH que foi o de 

menor acidez, característica que se seguiu nos demais pós. Os ácidos orgânicos presentes em 

alimentos influenciam o sabor, cor, estabilidade e a manutenção de qualidade (CECCHI, 

2003). 

 Comportamento diferente do que foi observado nesta pesquisa. Silva (2005) obteve 

uma redução no percentual da acidez titulável, que na polpa in natura foi de 2,15 e no pó 

encontrou valores entre 1,79 e 1,88. Souto (2008) relatou também o mesmo comportamento 

ao estudar a secagem de bagaço de cajá, assim como Oliveira (2006) ao caracterizar pitanga 

em pó, com valores médios de 0,73 e 0,74, representando uma redução de 67% da acidez total 

titulável apresentada pela polpa in natura. 

 A acidez é um importante parâmetro de avaliação da qualidade de frutos, tendo em 

vista que reações bioquímicas tais como hidrólise, oxidação ou fermentação alteram a 

concentração de íons de hidrogênio, consequentemente influindo nos teores de acidez 

(BRASIL, 2005a). 

 A relação entre os sólidos solúveis e a acidez total titulável é uma das melhores formas 

de avaliação do sabor dos frutos, sendo mais representativa que a medição isolada de açúcares 

e acidez, dando uma boa noção do equilíbrio entre esses dois componentes estando, dessa 

forma, diretamente relacionada com a qualidade do fruto (MUSSER et al. 2004; CHITARRA 

e CHITARRA, 2005). Esses mesmos autores relatam que os açúcares solúveis presentes nos 

frutos são responsáveis pela doçura e sabor, através do equilíbrio. 

 A relação SS/AT entre todos os pós de cajá atomizados não apresentou diferença 

significativa em nível de 5%, apresentando valores mínimos de 22,81 para o pó A e máximo 
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de 29,28 para o pó C. Pinto (2003), estudando o fruto da cajazeira observou valores médios de 

11,03 e Filho (2007) ao estudar a conservação da polpa de cajá por métodos combinados 

observou valores de 11,30. Os valores encontrados nesta pesquisa foram bastante superiores 

devido ao trabalho ser com cajá em pó e os autores citados acima terem sido com a fruta in 

natura. 

 O conteúdo de ácido ascórbico, estatisticamente, não apresentou diferença 

significativa a 5% de probabilidade entre os pós A, B, C e D. O processo de atomização 

proporcionou a todos os ensaios perda deste constituinte, principalmente pelo uso de altas 

temperaturas, tendo uma redução de até 45,54% do teor inicial (polpa in natura) para o pó D. 

Esta diminuição também pode ser justificada por causa da pressão parcial do oxigênio, pH, 

temperatura, que produzem grandes perdas de ácido ascórbico; como também pela exposição 

ao ar, luz e calor durante a realização. Portanto, o ácido ascórbico pode ser facilmente 

oxidado devido ás condições do meio (STADLER, 2008).  

Apesar da redução do teor de ácido ascórbico com o armazenamento, o pó de cajá 

ainda apresenta uma quantidade considerável da vitamina. No Brasil, a Ingestão Diária 

Recomendada de vitamina C é de 45 mg para os adultos de acordo com a Resolução RDC 

nº269, de 22/09/2005 (BRASIL, 2005ª). No entanto, a magnitude do desvio-padrão observado 

na polpa de manga integral e em alguns ensaios, indica que a variação na concentração de 

ácido ascórbico é relativamente elevada.  

Comportamento semelhante ao desta pesquisa foi relatado por Silva (2005), quando 

analisou cajá em pó atomizado em concentrações diferentes, que apresentou pós com 25% 

inferiores ao da polpa in natura utilizado, assim como Silva (2005b) em seus estudos de 

armazenamento de umbu-cajá em pó encontrou valores iniciais de 91,60 mg/100g, reduzindo 

o teor inicial em torno de 35%. 

Tanaka (2007) ao estudar a influência da desidratação por atomização sobre o teor de 

ácido ascórbico em suco de acerola relatou que após o processo a presença do composto foi 

de 17,8%, reduzindo quase 50% da quantidade inicial (33,5%). 

 Os resultados de umidade variaram entre 2,84 e 3,77 indicando que os pós de cajá 

perderam em média 96,69% de água em relação à polpa integral. Esses resultados sugerem 

que os pós de cajá atomizados estão de acordo com os parâmetros estabelecidos pela 

legislação para produtos desidratados. A RDC nº272 de 22 de setembro de 2005 da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) preconiza que produtos de frutas secas ou 

desidratadas devem apresentar no máximo 25,00% de umidade, sendo este um fator protetor 

ao desenvolvimento de microrganismos deteriorantes e patogênicos (BRASIL, 2005b). 
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 Os pós A e B não apresentaram diferença significativa em nível de 5% de 

probabilidade entre si, assim como para os pós C e D. Esses últimos pós, possuindo os 

mesmos agentes carreadores em sua composição (maltodextrina e lecitina), apresentaram 

diferença estatística significativa entre si, podendo ser justificada pela diferença da 

temperatura e da concentração de lecitina aplicada em cada amostra, 160ºC e 2% e 120ºC e 

4% para os pós C e D respectivamente. 

 Valor semelhante ao desse estudo foi relatado por Silva (2005) estudando a 

caracterização físico-química de cajá em pó atomizado. Ele relatou valores de 2,34% para o 

pó, com 15% de maltodextrina a uma temperatura de 150ºC. Tonon et al (2009) relatou, ao 

estudar as propriedades físico-químicas do suco de açaí em pó, valores similares ao desse 

estudo, onde a temperatura de 138ºC e o teor de umidade foram de 2,56% e na temperatura de 

202ºC foi de 0,66%. 

 Valores superiores também foram encontrados por Oliveira et al. (2006) quando 

estudaram a análise comparativa de polpa de pitanga, formulada e em pó, onde o pó de 

pitanga formulada com 15% de maltodextrina obteve valor de 8,12% de umidade enquanto o 

pó formulado com 30% de maltodextrina apresentou 7,64% de umidade. 

 Do ponto de vista tecnológico as melhores matérias primas são aquelas com maiores 

teores de açúcares (CHITARRA; CHITARRA, 2005). Segundo os mesmos autores, os 

açúcares solúveis presentes nas frutas na forma livre ou combinada são também responsáveis 

pela doçura e sabor, devido ao equilíbrio com os ácidos orgânicos, pela cor atrativa, como 

derivados de antocianinas (glicosídeos), e pela textura, quando combinados adequadamente, 

compondo os polissacarídeos estruturais. Segundo Gomes et al. (2002) os principais açúcares 

em fruto são: glicose, frutose e sacarose em proporções variadas, de acordo com a espécie. 

 A análise estatística dos valores obtidos para o conteúdo de açúcares solúveis totais 

deferiu significativamente entre os pós A e B dos pós C e D. Um comportamento interessante 

foi o dos pós C e D quando comparamos os valores com os pós A e B, pois representou um 

valor praticamente de 80% superior, comportamento favorecido pela presença da lecitina, que 

no momento do processo de atomização, diante do aquecimento, protegeu e conservou melhor 

os açúcares da polpa in natura.  

 A análise estatística dos valores obtidos para os açúcares redutores apresentou 

diferença significativa entre os pós A e D, sendo que os pós B e C não apresentaram diferença 

em nível de 5% em relação aos demais. Mesmo diante da diferença da análise estatística, os 

valores do parâmetro foram muito próximos, não sendo então observado uma influencia da 

maltodextrina no processo de conservação dos açúcares redutores, já que as concentrações nos 
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quatro pós foram bastante próximas (25% para os pós A, C e D e 27,05% para o pó B). Os 

pós C e D, que possuem como agentes carreadores maltodextrina e lecitina apresentaram 

valores inferiores daqueles que só possuíam maltodextrina como agente carreador (A e B). 

Sendo, portanto, a presença da lecitina um fator que justifica essa diferença estatística 

significativa entre os pós A e D.  

 Comportamento similar foi relatado por Moura (2010) também ao estudar a 

estabilidade do pó de acerola atomizado, com temperatura similar aos ensaios A e C, obtendo 

valores iniciais de 34,72%. Silva et al. (2005) relataram valores bastante superiores quando 

estudaram a estabilidade do pó de cajá-umbu pelo processo de foam-mat, com valores iniciais 

de 128%, propiciado possivelmente pela temperatura de processo (70ºC). 

 

4.4 Análise de cor 

 

 Os parâmetros L*, a*, b*, bem como as coordenadas cilíndricas croma (C*) e o ângulo 

de tonalidade (h0). A análise estatística a p < 0,05  indica que existe diferença significativa 

entre os pós obtidos e a polpa de cajá integral. A Figura 08 apresenta os quatro pós-trabalhos. 

 

Tabela 18 – Resultados médios e desvio-padrão dos parâmetros de cor (L, a*, b*, H0, C*) nas 

amostras de pós de cajá 

Amostra Cor do pó de cajá atomizado 

L* a* b* H0 C* 

A 52,77b+0,00 -0,64c+0,00 11,66c+0,57 86,85d+0,09 11,67c+0,57 

B 53,31a+0,00 -1,28d+0,00 11,61b+0,00 84,18c+0,01 12,67b+0,00 

C 45,75b+0,12 -0,30a+0,05 13,72a+0,02 88,75a+0,01 13,72a+0,02 

D 48,05c+0,07 -0,40b+0,00 13,60a+0,11 88,29b+0,11 13,60a+0,11 

* Valores médios, na mesma coluna, seguidos de letras minúsculas diferentes são significativamente diferentes a 

5% de probabilidade (Teste de Tukey). 
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Figura 09 – Comparação entre a coloração dos pós A, B, C e D. 

  

A Luminosidade ou claridade define a escala entre o cinza, o branco e o preto. Pode 

ser representada, graficamente, por uma reta perpendicular a um círculo, passando pelo seu 

centro. É expressa pela variável L* e assume valores de 0 para o preto absoluto e 100 para o 

branco total (GONÇALEZ, 2001). 

 Em relação à Luminosidade, é possível observar que o parâmetro foi maior para os pós 

que foram processados em temperaturas mais elevadas, 140ºC para as amostras B e D e 160ºC 

para a amostra A. Já para o pó C, que foi processado em temperatura de 120ºC apresentou o 

menor valor. 

 Em estudos, Silva (2005a) obteve valor médio de 61,17, para pós de cajá tratados com 

15% de maltodextrina a uma temperatura de 150ºC, valor 34,72% inferior ao encontrado neste 

trabalho. Com isso, afirma-se que com uma concentração de maltodextrina maior, a 

preservação da cor é melhorada. 

 A tonalidade é expressa pelas cores primárias vermelho, verde, amarelo e azul. É 

representada em forma de um círculo cortado por duas retas perpendiculares (horizontal e 

vertical) passando pelo centro. A reta horizontal representa o vermelho e o verde, definidos 

por duas semi-retas, respectivamente, que vão do centro às extremidades do círculo, ou seja, o 

vermelho vai do centro à periferia, formando um ângulo de 0º. O verde vai do centro à 

extremidade oposta ao vermelho, formando um ângulo de 180º. Na reta vertical estão o 

amarelo e o azul. A semi-reta do amarelo vai do centro à outra extremidade oposta ao 

amarelo, formando um ângulo de 270º. Os pigmentos vermelhos, verdes, amarelos e azuis são 

A B C D 
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definidos pelas variáveis “+a*”, “-a*”, “+b*” e “-b*”, respectivamente. A tonalidade pode ser 

dada também pelo ângulo do círculo, expresso pela variável “H0”, conhecida como ângulo da 

tinta e derivada dos valores de a* e b* (GONÇALEZ, 2001). 

 Para o parâmetro a*, o menor valor médio entre os pós de cajá encontrado foi de -0,30, 

e o maior de -1,28, para os pós C e B respectivamente. Todos os ensaios apresentaram 

diferenças significativas com a polpa integral de cajá, que apresentou valor de 9,04. Os pós 

obtidos podem ser classificados  como  de  coloração neutra devido a seus valores próximos a 

0 (zero). A redução do parâmetro nos pós de cajá atomizados em relação à polpa integral 

durante o processo de atomização chegou a 114,15%.  O valor encontrado foi diferente dos 

encontrados por SILVA (2005), que obteve para o parâmetro valor médio de 10,67 para pós 

com 15% de maltodextrina. O estado de maturação da fruta no momento da obtenção da polpa 

pode ter influenciado o resultado positivo e elevado. Comportamento semelhante foi 

observado por Silva et al. (2005b), que estudou o armazenamento de umbu-cajá em pó e 

observou valores de 13,33. Já Moura (2010) ao trabalhar com acerola em pó encontrou 

valores médios de 2,02 para o parâmetro a*, para condições similares de temperatura e 

concentração de maltodextrina.  

Já para o parâmetro b*, que mede a coloração do amarelo ao azul, o maior valor 

encontrado foi 13,72 para o pó C. O qual se apresentou mais próximo ao valor da polpa 

integral, que foi de 30,85. O componente amarelo-azul apresentou uma redução de 44,47%. É 

possível observar que as  amostras onde a lecitina foi utilizada como agente carreador o 

parâmetro apresentou valores superiores. Esse parâmetro para o cajá é determinante na 

escolha do melhor ensaio, pois a polpa apresenta a coloração amarela. Fato este que é 

requerido pelo consumidor no momento da compra. Todas as amostras apresentaram 

diferença significativa em relação à polpa. Valor superior foi relatado por Silva (2005a) ao 

trabalhar com cajá em pó, que encontrou valores de 43,77 para o parâmetro. 

Para a análise do ângulo de tonalidade, o ângulo H0 = 0º é fixado no eixo horizontal 

com a+ (vermelho) e, girando no sentido anti-horário, tem o H0 = 90º (amarelo), h0 = 180º 

(verde e h0 = 270º (azul). O H0 entre 0º e 90º caracteriza a qualidade da cor de vermelho a 

amarelo (ALVES, 2008). Quanto mais próximo o ângulo H0 90º, maior a conservação da cor 

amarelada típica do cajá. Todos os ensaios diferiram o H0 entre si e a polpa integral de cajá, 

que apresentou valor de 73,67. 

Todos os ensaios apresentaram valores superiores ao parâmetro que a polpa integral, 

chegando a valores máximos de 88,75º e 88,29º para os pós C e D, comprovando que o uso da 

lecitina no processo implicou numa conservação maior dos parâmetros de cor. Valores 
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próximos foram encontrados por Alves (2008) ao trabalhar com pequi em pó liofilizado que 

encontrou valores entre 85,93 e 79,00.   

Os pós de cajá deste trabalho apresentaram valores médios para o Chroma (C*) de 

11,67; 12,67; 13,72; 13,60 e 32,15 para os pós A, B, C e D e para a polpa respectivamente. A 

saturação ou cromaticidade é o desvio a partir do ponto correspondente ao cinza no eixo L* 

ou de luminosidade. Quanto mais distante do eixo, mais saturada será a cor. A saturação seria 

o raio do círculo de tonalidade, partindo do ponto cinza do eixo de luminosidade até a cor 

pura espectral localizada na extremidade do círculo (CAMARGOS, 2001). É expresso pela 

variável C* e varia de 0 a 60. Em relação ao parâmetro C*, o pó C que obteve valor de 13,60, 

com temperatura de 120ºC que apresentou maior proximidade ao croma da polpa integral de 

cajá (32,15). Para Ferrari (2005), ao contrário do observado neste estudo, o croma das 

amostras de melão osmoticamente desidratado se intensificou ao longo do processo, havendo 

uma diminuição da luminosidade. 

 

4.5 Isotermas de sorção dos pós de cajá atomizado 

 

Ao realizar a determinação das isotermas dos pós alimentícios obtidos nos ensaios A, 

B, C e D observou-se mudanças físicas em todas as amostras (formação de caking), em 

particular nos ensaios A e B, fato ocorrido mais especificamente nas células com solução 

saturada de KCl (aw= 0,7) e BaCl2 (aw= 0,9), deixando-as mais aderidas devido a atração das 

superfícies umedecidas. De uma maneira geral, observou-se que nas aw baixas os pós de cajá 

adsorvem pequenas quantidades de água e em relação às aw elevadas existe um aumento 

grande da quantidade de água adsorvida. 

De acordo com Aguilera, Del Valle e Karel (1995), o caking é um fenômeno danoso 

no qual um pó totalmente solto é transformado em torrões, formando em seguida um 

aglomerado sólido, e finalmente um material adesivo, resultando em perda de funcionalidade 

e redução da qualidade. A formação de pontes é o estágio inicial do caking, e ocorre como 

resultado da deformação da superfície, estabelecendo-se pontos de contato entre as partículas, 

sem uma diminuição mensurável da porosidade. Segundo os autores, no início do caking, 

essas pequenas pontes entre as partículas podem ser desintegradas com uma leve agitação. O 

estágio seguinte é a aglomeração, que envolve uma consolidação irreversível das pontes, mas 

a porosidade do sistema é mantida, resultando em grupos de partículas com integridade 

estrutural. A compactação é um estágio ainda mais avançado e está associada a uma perda 

pronunciada da integridade do sistema, como resultado do espessamento das pontes 
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interpartículas devido à redução dos espaços entre as partículas e à deformação dos 

agrupamentos sob pressão. No estágio final do caking, as pontes desaparecem como resultado 

da liquefação da amostra, devido ao alto conteúdo de umidade, acarretando em uma 

solubilização das frações de baixo peso molecular. 

A higroscopicidade dos pós de cajá atomizado A e B mostraram uma similaridade no 

comportamento durante a construção das isotermas de adsorção, as quais encerraram no 

mesmo período (20 dias) a modelagem das isotermas de adsorção. Já os pós C e D, também 

apresentaram similaridade entre si, tendo os mesmo encerrados com um tempo superior, 30 

dias. 

As isotermas de sorção para os pós A, B, C e D foram discutidas separadamente em 

relação aos modelos matemáticos com três parâmetros de ajuste (GAB e BET) e com dois 

parâmetros (Henderson e Oswin), para verificar em qual deles o melhor modelo ajustasse a 

amostra satisfatoriamente. Deste modo, os melhores modelos para as isotermas de sorção dos 

pós de cajá foram discutidos em relação ao agente carreador dos pós e temperatura.  

 

4.5.1 Isotermas de sorção dos pós A e B 

 

Utilizando os principais modelos matemáticos da literatura, ajustaram-se os dados 

experimentais das isotermas de sorção para a polpa de cajá atomizada com a maltodextrina 

como agente carreador. Os parâmetros de ajuste dos modelos das isotermas dos pós A e B, os 

coeficientes de correlação (R%) e os erros médios relativos (E) são apresentados na Tabela 

19. 
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Tabela 19 – Parâmetros dos ajustes dos modelos das isotermas de sorção dos pós A e B, os 

coeficientes de correlação (R%) e os erros médios relativos (E), em temperaturas diferentes. 

Modelo Ensaio Temp. 
Parâmetros 

R% 
E 

(%) Xm C K 

GAB 

A 

25ºC 0,139179 0,523660 0,892140 98,59 19,97 

30ºC 0,174574 0,485639 0,873681 98,93 20,28 

35ºC 0,145859 0,546745 0,887296 99,34 18,81 

40ºC 0,237909 0,427225 0,828196 98,62 20,94 

B 

25ºC 0,095946 0,712299 0,954770 99,64 18,54 

30ºC 0,107492 0,685141 0,948946 99,63 17,32 

35ºC 0,139477 0,572289 0,916694 99,58 17,57 

40ºC 0,132242 0,677058 0,931362 99,73 13,75 

BET 

A 

 Xm C n   

25ºC 0,141033 0,300102 10,85727 99,62 12,68 

30ºC 0,147086 0,315711 10,37569 99,66 11,10 

35ºC 0,178509 0,270661 9,393941 99,33 12,55 

40ºC 0,237007 0,227521 7,631236 99,24 12,40 

B 

25ºC 0,283739 0,115450 9,606150 99,50 10,81 

30ºC 0,312985 0,115450 9,133013 99,47 11,17 

35ºC 0,351424 0,115450 8,242232 99,53 10,89 

40ºC 0,314654 0,149295 8,281810 99,70 8,45 

Henderson 

A 

 a b    

25ºC 0,628750 3,617250  99,36 16,85 

30ºC 0,642000 3,577750  99,42 15,54 

35ºC 0,642187 3,433438  99,00 16,84 

40ºC 0,680328 3,495547  98,61 18,16 

B 

25ºC 0,574125 3,269375  99,74 12,85 

30ºC 0,583937 3,179563  99,69 11,54 

35ºC 0,610910 3,211227  99,65 13,14 

40ºC 0,616078 3,077797  99,76 11,17 

Oswin 

A 

 a b    

25ºC 0,079491 0,858113  98,58 27,17 

30ºC 0,083883 0,854101  98,65 25,03 

35ºC 0,088600 0,867381  98,18 26,38 

40ºC 0,096750 0,832000  97,48 28,47 

B 

25ºC 0,076110 0,924803  99,46 22,76 

30ºC 0,083883 0,854101  98,65 24,44 

35ºC 0,088536 0,896319  99,31 24,32 

40ºC 0,094109 0,915102  99,385 21,34 
Onde: Xm é a umidade na monocamada molecular (g água/g sólidos secos), n é o número de camadas 

moleculares, C, K, n e b são constantes, R% é o coeficiente de correlação e E o erro médio relativos. 

 

 Analisando os dados da Tabela 19, verifica-se que os modelos GAB, BET, Henderson 

e Oswin apresentaram erro médio relativo (E) fora da faixa descrita por Lomauro, Bakshi e 

Labuza (1985), isto é, valores acima a 10% para o erro médio relativo, com exceção de 

Oswin, na temperatura de 40ºC (E=8,45%). Mas, dentre todos os modelos, o de BET foi o que 
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se encontrou mais próximo ao valor defendido na literatura. Considerando somente os 

coeficientes de correlação (R2), verifica-se que todos os modelos apresentaram maiores 

valores (valor mínimo de 97,48%). 

 O valor de Xm (umidade na monocamada) calculado pelos modelos de BET e GAB é 

de particular interesse, uma vez que indica a quantidade de água que está fortemente 

adsorvida aos sítios específicos na superfície do alimento, e é considerado como o valor ótimo 

para assegurar sua estabilidade (FENEMMA, 1996). Os valores de Xm obtidos para a polpa 

de cajá em pó atomizado variaram de 0,0959 a 0,2379 de acordo com o modelo de GAB, e de 

0,1410 a 0,3514 para o modelo de BET, entre os dois pós.  

 Observa-se que o valor de K está muito próximo de 1,00, no entanto, é importante 

observar que quanto K = 1 a equação de GAB irá reduzir a equação de BET linearizável. 

Silva (2005) obteve um ajuste inferior do observado nesse estudo de GAB aos dados 

experimentais de isotermas de cajá em pó atomizado (R2 = 96,57) para temperaturas de 10ºC 

a 50ºC em atividades de água similares. Tonon (2009) verificou que a equação de GAB 

representou satisfatoriamente as isotermas de açaí em pó atomizado para temperatura de 25ºC, 

com R2 = 99,50% e erro máximo de 14,73%. 

 Em resumo, pode-se dizer que os modelos matemáticos BET e Henderson, tanto para 

o pó A ou B, representaram, razoavelmente bem, as isotermas de sorção, sendo que o modelo 

de BET foi superior porque apresentou o maior valor de R2 e menor valor de E (%). 

 Segundo Ordoñez (2005), as curvas que apresentam uma zona mais plana na sua 

primeira parte, ou seja, em formato de J, são típicas de alimentos com grande quantidade de 

açúcar e solutos e, que têm pouca sorção por capilaridade. As isotermas de sorção apresentam 

diferentes formas. Brunauer et al. (1938) classificaram as isotermas de sorção em cinco tipos 

gerais. As isotermas de sorção do tipo I e do tipo II são chamadas de Langmuir e sigmoidal ou 

de estrutura em S, respectivamente. Nenhum nome específico foi dado para os demais tipos 

de isotermas de sorção. Os tipos II e III têm uma estreita relação com os tipos IV e V, com a 

exceção que a máxima sorção ocorre em pressões abaixo da pressão do vapor de água do 

meio.  

Todas as isotermas de sorção de cajá em pó atomizado apresentaram comportamento 

característico do tipo III. Tonon (2009), estudando o equilíbrio de açaí em pó atomizado com 

diferentes agentes carreadores, também obteve esse tipo de isoterma. Tem-se, nas figuras 10 a 

17, as isotermas de adsorção de umidade dos pós A e B nas temperaturas 25, 30, 35 e 40ºC 

representadas pelos valores da umidade de equilíbrio (Xeq) em função das diferentes 

atividades de água (aw).  
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 Pelas figuras, verifica-se que a diferença entre os resultados previstos para os modelos 

de GAB, BET, Henderson e Oswin aparece mais nitidamente quando a atividade de água está 

na faixa de 0,1 a 0,6. 
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Figura 10 – Isotermas de sorção do ensaio A à 25ºC para diferentes modelos matemáticos. 
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Figura 11 – Isotermas de sorção do ensaio A à 30ºC para diferentes modelos matemáticos. 
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Figura 12 – Isotermas de sorção do ensaio A à 35ºC para diferentes modelos matemáticos. 
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Figura 13 – Isotermas de sorção do ensaio A à 40ºC para diferentes modelos matemáticos. 
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Figura 14 – Isotermas de sorção do ensaio B à 25ºC para diferentes modelos matemáticos. 
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Figura 15 – Isotermas de sorção do ensaio B à 30ºC para diferentes modelos matemáticos. 
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Figura 16 – Isotermas de sorção do ensaio B à 35ºC para diferentes modelos matemáticos. 
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Figura 17 – Isotermas de sorção do ensaio B à 40ºC para diferentes modelos matemáticos. 
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Um fator interessante de ser observado, é que o pó A, para os modelos de GAB e BET 

e o pó B para o modelo de GAB, a umidade da monocamada apresenta um valor crescente de 

acordo com o aumento da temperatura de avaliação (25ºC à 40ºC), como pode ser observado 

nas Figuras 18 e 19. Ferreira e Pena (2003), também encontraram esse comportamento ao 

estudar o comportamento higroscópico da farinha de pupunha, apresentando como 

justificativa dois mecanismos. Um aumento na temperatura pode: provocar modificações na 

estrutura física do produto, disponibilizando um maior número de sítios ativos com afinidade 

por moléculas de água, ou um aumento na solubilidade de solutos intrínsecos ao produto, 

fazendo com que um maior número de moléculas de água fique retido na monocamada. 
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Figura 18 – Aplicação do melhor modelo matemático das isotermas de sorção do ensaio A em 

diferentes temperaturas. 
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Figura 19 – Aplicação do melhor modelo matemático das isotermas de sorção do ensaio B em 

diferentes temperaturas. 

  

4.5.2 Isotermas de sorção para os pós C e D 

 

Os parâmetros de ajuste dos modelos das isotermas dos pós C e D (constituídos por 

maltodextrina e lecitina como agentes carreadores), os coeficientes de correlação (R%) e os 

erros médios relativos (E) são apresentados na Tabela 19. 

Os resultados da Tabela 19 mostram que o melhor modelo matemático para o pó C, 

entre as temperaturas de 25 a 40ºC, é o modelo de BET, por apresentar o menor erro médio 

relativo e os maiores coeficientes de correlação (variando entre 99,14 a 99,68%). Já para o pó 

D, entre as temperaturas de 25, 30 e 35ºC, o modelo que mais de destacou foi o de Henderson, 

levando em consideração principalmente os coeficientes de correlação entre 96,81% a 97,50% 

e por apresentar os menores erros médios (26,37 a 30,28%). Já para a temperatura de 40ºC, o 

modelo que se destacou foi o de Oswin, apresentando R% de 99,23% e o menor erro de 

23,96%. 

Em temperatura constante, observou-se, em todas as isotermas, o aumento do Xeq com 

o aumento de aw. Comportamento comum e amplamente divulgado na literatura. Para o pó C, 

os ajustes obtidos por todos os modelos, foram considerados bons, pois os valores de E% 

estavam próximos aos apresentados pela literatura como um ajuste adequado (10%) 

(LOMAURO et al., 1985). 
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Os ajustes realizados pelo modelo de GAB permitiram a avaliação do conteúdo de 

umidade da monocamada dos pós obtidos. Para o pó C, a monocamada Xm provocou um 

aumento nas temperaturas de 30, 35 e 40ºC permanecendo praticamente constante nessas 

temperaturas. Já para o ensaio D, a monocamada teve comportamento similar descrito com os 

pós A e B, aumentando com a elevação da temperatura. Dessa maneira, o pó C se apresentou 

mais estável no que tange à exposição e à umidade, pois apresentou maior capacidade de 

adsorção de água. 
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Tabela 20 – Parâmetros dos ajustes dos modelos das isotermas de sorção dos pós C e D, os 

coeficientes de correlação (R2) e os erros médios relativos (E), em temperaturas diferentes. 

Modelo Ensaio Temp. 
Parâmetros 

R% 
E 

(%) Xm C K 

GAB 

C 

25ºC 0,147562 0,580432 0,892480 99,48 17,58 

30ºC 0,130742 0,699391 0,918196 99,47 20,09 

35ºC 0,137242 0,688725 0,917529 99,69 16,45 

40ºC 0,139742 0,692558 0,927362 99,74 14,51 

D 

25ºC 0,082891 2,403118 0,949786 96,92 32,05 

30ºC 0,108715 1,420110 0,919782 97,32 29,11 

35ºC 0,107735 1,509171 0,929591 97,50 26,32 

40ºC 0,120899 1,392436 0,918263 96,84 36,68 

BET 

C 

 Xm C n   

25ºC 0,480785 0,084083 7,215250 99,14 14,76 

30ºC 0,261910 0,173542 8,781815 99,31 16,05 

35ºC 0,316526 0,149295 8,151646 99,69 11,16 

40ºC 0,348917 0,142450 8,020070 99,68 11,98 

D 

25ºC 0,206144 0,308512 7,800961 95,53 28,86 

30ºC 0,229023 0,286862 7,514314 96,53 27,58 

35ºC 0,079414 2,479501 21,36250 97,36 28,68 

40ºC 0,084879 2,419057 19,98687 96,73 36,98 

Henderson 

C 

 a b    

25ºC 0,652437 3,490063  99,55 14,78 

30ºC 0,634906 3,263969  99,59 16,31 

35ºC 0,634453 3,180922  99,81 12,18 

40ºC 0,624344 3,021156  99,84 11,64 

D 

25ºC 0,749102 3,773447  96,81 30,28 

30ºC 0,744453 3,629172  97,35 29,20 

35ºC 0,740375 3,497875  97,50 26,37 

40ºC 0,754312 3,421313  96,85 36,53 

Oswin 

C 

 a b    

25ºC 0,093594 0,806516  99,23 23,96 

30ºC 0,095014 0,852538  99,23 25,56 

35ºC 0,099062 0,855594  99,37 23,05 

40ºC 0,101178 0,893844  99,53 20,09 

D 

25ºC 0,109483 0,726622  97,26 31,62 

30ºC 0,113098 0,738894  97,46 29,14 

35ºC 0,116173 0,756747  96,79 36,68 

40ºC 0,122581 0,757021  99,23 23,96 
Onde: Xm é a umidade na monocamada molecular (g água/g sólidos secos), n é o número de camadas 

moleculares, C, K, n e b são constantes, R
2
 é o coeficiente de correlação e E o erro médio relativos. 

 

 As figuras 20 a 27 mostram os valores experimentais da umidade de equilíbrio (Xeq) 

dos pós alimentícios de cajá atomizado em função da atividade de água. Em temperatura 

constante, observou-se, em todas as isotermas, um aumento de Xeq com o aumento da aw. 
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Figura 20 – Isotermas de adsorção do ensaio C à 25ºC para diferentes modelos matemáticos. 
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Figura 21 – Isotermas de adsorção do ensaio C à 30ºC para diferentes modelos matemáticos. 
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Figura 22 – Isotermas de adsorção do ensaio C à 35ºC para diferentes modelos matemáticos. 
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Figura 23 – Isotermas de adsorção do ensaio C à 40ºC para diferentes modelos matemáticos. 
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Figura 24 – Isotermas de adsorção do ensaio D à 25ºC para diferentes modelos matemáticos. 
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Figura 25 – Isotermas de adsorção do ensaio D à 30ºC para diferentes modelos matemáticos.  
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Figura 26 – Isotermas de adsorção do ensaio D à 35ºC para diferentes modelos matemáticos. 
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Figura 27 – Isotermas de adsorção do ensaio D à 40ºC para diferentes modelos matemáticos. 

 

 Observa-se nas figuras acima, que a exposição dos dados experimentais colaborou 

para que houvesse uma maior diferenciação entre os modelos aplicados. Percebe-se que os 

modelos de Henderson e Oswin apresentaram um ajuste favorável com os dados 

experimentais. Os maiores resíduos (diferença entre os dados experimentais e o modelo) se 
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apresentaram na atividade de água entre 0,4 e aproximadamente 0,7, comportamento similar 

obtido por Bezerra (2009) ao estudar o comportamento higroscópico de manga Tommy 

Atkins em pó. 

 Assim como observado nos pós A e B, os pós C e D apresentaram um aumento da 

monocamada com a elevação da temperatura de avaliação da aw, conforme as Figuras 28 e 29 

abaixo.  

 Para uma mesma atividade de água, observa-se que os valores de Xeq são 

consideravelmente maiores no pó D, quando comparado com o pó C, sendo esse 

comportamento mais evidente em valores de aw acima de 0,65. 
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Figura 28 – Aplicação do melhor modelo matemático das isotermas de adsorção do ensaio C 

em diferentes temperaturas. 
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Figura 29 – Aplicação do melhor modelo matemático das isotermas de adsorção do ensaio D 

em diferentes temperaturas. 

 

4.6 Analise Sensorial 

 

4.6.1 Caracterização dos provadores 

 

Para a etapa de análise sensorial foram convidados para participarem discentes e 

funcionários do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco – 

Campus Afogados da Ingazeira. 

A distribuição dos provadores em relação ao sexo, mesmo tentando equiparar o 

número de provadores pelo sexo, o perfil feminino predominou, sendo 52% dos provadores 

do sexo feminino e 48% do sexo masculino.  

 Na Figura 1, estão representadas as distribuições dos provadores por grau de 

escolaridade. Por o teste ter sido conduzido em uma escola de ensino técnico, 78% dos 

provadores, apresentaram ensino médio completo, e 22% apresentaram nível superior 

concluído. 

 Observando a Figura 2 pode-se verificar que 57% os provadores situam-se na faixa 

etária de 18 – 25 anos, enquanto 20% encontram-se entre a faixa de 28 – 35 anos.  
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Figura 30 – Distribuição dos provadores por grau de escolaridade. 

 

Figura 31 – Distribuição dos provadores por faixa etária. 

 

 De acordo com a Figura 3, 20% dos provadores demonstraram, em um grau muito 

elevado, gostar do suco de cajá e 52% relataram gostar bastante, estando aptos a participarem 

e avaliarem os sucos submetidos nesse estudo. 

 

Figura 32 – Distribuição dos provadores por grau de gosto do suco de cajá. 

 

 Neste estudo, adotou-se a seguinte classificação para a frequência de consumo de suco 

de cajá: alto (diariamente e 2 a 3 vezes por semana), moderado (1 vez por semana e 
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quinzenalmente) e baixo (1 vez ao mês e menos de 1 vez por mês). A Figura 4 apresenta os 

percentuais relacionados à forma de consumo habitual de suco de cajá pelos provadores: 

 

Figura 33 – Distribuição dos provadores por forma de consumo habitual de suco de cajá. 

 

4.6.2 Teste de aceitação das amostras 

 

Os resultados da avaliação das amostras de suco reconstituído de cajá, em relação aos 

pós A, B, C e D, quanto à aceitação da aparência, cor, aroma e sabor estão mostrados nas 

Figuras 34 a 37. 

A frequência hedônica relacionada à aceitação da aparência pode ser observada na 

Figura 34. 

 

Figura 34 – Distribuição de frequência dos provadores para a avaliação da aceitação do 

atributo aparência das quatro amostras de suco reconstituído de cajá (A, B, C e D). 
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 Observando as respostas de percentuais para o atributo aparência, verifica-se que todas 

as amostras apresentaram um nível razoável de aceitação, tendo em vista a maior frequência 

de respostas situadas nas categorias de não gostar (3-4). Além disso, a maioria das notas se 

concentraram nos percentuais de respostas na categoria 5, que corresponde “não gostei, nem 

desgostei”, com percentuais 30%, 34%, 30% e 40% para as amostras A, B, C e D 

respectivamente. Os sucos C e D tiveram um grau de aceitação maior, tendo o primeiro 

recebido 6% de nota 8, considerando a aparência do suco como “gostei muito”, resultado 

bastante positivo. 

 Analisando os extremos do gráfico, observa-se que as amostras as quais só possuem 

maltodextrina em sua composição, receberam as menores notas, comprovando que a presença 

da lecitina nas amostras C e D acentuaram o atributo, favorecendo a sua aceitação. 

 As respostas obtidas na avaliação da aceitação do aroma podem ser visualizadas pela 

Figura 35. 

 

Figura 35 – Distribuição de frequência dos provadores para a avaliação da aceitação do 

atributo aroma das quatro amostras de suco reconstituído de cajá (A, B, C e D). 

 

 De acordo com os percentuais de respostas referentes à aceitação do atributo aroma, 

observa-se que as quatro amostras apresentaram um bom nível de aceitação, tendo em vista 

que a maior frequência de respostas situa-se nas categorias 6-9. Sendo que, cada amostra 

apresentou uma maior frequência de respostas em categorias diferentes de escala. A amostra 

A recebeu maior nota na categoria 6 (34%), correspondente a “gostei ligeiramente”. A 

amostra B também, atingiu maior frequência de resposta na categoria 6 (28%), mas destacou-
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se por ter recebido nota na categoria 9 (8%), que corresponde a “gostei extremamente”. A 

amostra C, foi a que mais se destacou, obtendo maior frequência na categoria 7 (27%), sendo 

classificada em “gostei moderadamente”, mas recebendo notas na categoria 8 (10 %) e 9 (10 

%). A amostra D, destacou-se melhor na categoria 6 (40%), considerando a frequência como 

“gostei ligeiramente”, e obtendo notas até categorias 7 (12%) e 8 (4%).  

 A presença da lecitina auxiliou na conservação dos compostos responsáveis pelo 

aroma, podendo ser percebida pelas notas que as amostras C e D obtiveram, sendo que a 

amostra C obteve 64% e a amostra D um total de 56% de resposta entre as categorias de 

gostar da escala (6 = gostei ligeiramente – 9 =gostei muitíssimo). 

 Os percentuais de respostas entre os níveis da escala hedônica para o atributo cor 

podem ser visualizados na Figura 36. 

 

Figura 36 – Distribuição de frequência dos provadores para a avaliação da aceitação do 

atributo cor das quatro amostras de suco reconstituído de cajá (A, B, C e D). 

 

 Avaliando a frequência de respostas hedônicas para o atributo cor, verifica-se a 

distribuição das respostas entre todas as categorias da escala com maior acúmulo entre as 

categorias referentes a gostar (6-9), representando um bom nível de aceitação. A amostra D 

obteve maior frequência de respostas na categoria 6 da escala (40%), correspondendo a 

“gostei ligeiramente”, mas também obteve notas nas categorias referentes a gostar (7, 8 e 9), 

totalizando um total nas categorias de 90%, indicando um ótimo nível de aceitação. A 

amostra C também destacou-se, por apresentar maior resposta na categoria 7 (28%), 

representando “gostei moderadamente” e nas categorias referentes a gostar (6-9), apresentou 
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78%, podendo também ser indicado como um ótimo nível de aceitação. Tais respostas 

confirmam que a utilização da lecitina, adição de um fosfolipídio, influencia diretamente na 

conservação da cor, como observado nos parâmetros L*, a*, b*, h0, e C* anteriormente.  

 As amostras A e B, obtiveram menos destaque, tendo a A, obtido 38% na categoria 6, 

levando notas até a categoria 8 (3%). A amostra B recebeu maior número de respostas na 

categoria 6 da escala (40%), mas exposta diante das demais, obteve entre as categorias 

referentes a não gostar (1-5), representando 50%, um número bastante significativo para a 

aceitação do consumidor.   

 Os percentuais de resposta entre os níveis da escala hedônica para o atributo sabor 

podem ser visualizados na Figura 37. 

 

Figura 37 – Distribuição de frequência dos provadores para a avaliação da aceitação do 

atributo sabor  das quatro amostras de suco reconstituído de cajá (A, B, C e D). 

 

 As respostas referentes ao atributo sabor apresentaram distribuição entre todos os 

níveis da escala considerados de categorias não gostar (1-4), tendo em vista que o maior 

percentual das respostas se situa entre essas notas. A única amostra que apresentou nota em 

uma categoria considerada gostar foi a amostra A, a qual obteve nota 6, mesmo em percentual 

pequeno (4%). A amostra B obteve notas entre toda a escala não gostar, conseguindo a nota 

mais expressiva, na categoria 4, obtendo 46%. 

 A presença da lecitina, no atributo sabor, fez com que as amostras se encaixassem 

100% na escala da categoria não gostar (1- desgostei extremamente e 5 – nem gostei, nem 

desgostei), tanto para a amostra C como para a amostra D. A amostra D obteve mais notas 1 e 
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2, sendo a que possui mais lecitina na sua composição (4%), seguida pela amostra C (2%), 

justificando a afirmativa anterior. 

 As médias e os respectivos desvios padrão das respostas hedônicas, para cada atributo, 

podem ser visualizados na Tabela 21. 

 

Tabela 21 – Médias, desvios padrão e resultado do teste de Tukey (p<0,05) das quatro 

amostras de suco reconstituído de cajá reconstituído. 

Características 

Sensoriais 

Suco de cajá reconstituído 

A B C D 

Cor 5,64b+0,89 5,32b+1,03 6,60a+1,26 6,68a+0,97 

Aroma 6,18a+1,00 5,66a+1,67 6,26a+1,53 5,68a+0,93 

Aparência 4,62b+1,04 4,52b+1,09 5,36a+1,32 5,30a+1,09 

Sabor 3,38a+1,01 3,44a+0,99 2,38b+0,96 2,16b+0,93 

*Médias com letras iguais, em mesma linha, não diferem entre si estatisticamente ao nível de 5% de 

significância. 

 

 As médias das respostas da aceitação das amostras A e B, que possuia em sua 

constituição o agente carreador maltodextrina não diferiram entre si, comportamento similar 

às amostras C e D, que além da maltodextrina possuíam a lecitina.  

 As médias de cor, aroma e aparência foram 6,60, 6,26 e 5,36 e 6,68, 5,68, 5,30 para as 

amostras C e D respectivamente, situando-se entre 5 (nem gostei, nem desgostei) e 6(gostei 

ligeiramente), se aproximando muito da nota 7 (gostei moderadamente) no caso da cor para 

ambos os pós. 

 Em relação ao sabor, as amostras C e D apresentaram as menores médias em relação 

as demais, fato ocorrido pela presença da lecitina, que com a adição de gordura descaracteriza 

em parte o atributo. 

 Assim como as amostras C e D, foi também obtida uma média considerada baixa para 

as amostras A e B, 3,38 e 3,44 respectivamente, mesmo tendo sido superior aos outros. Em 

relação às médias dos atributos cor e aparência, as amostras A e B ambas se situam entre 

4(desgostei ligeiramente) e 5 (nem gostei, nem desgostei). Só no quesito aroma, que a amostra 

A obteve média da nota 6 (gostei ligeiramente) e a amostra B obteve média de nota 5 (nem 

gostei, nem desgostei). 

Silva (2005) ao estudar a aceitação de suco reconstituído de cajá com concentração de 

15% de maltodextrina obteve médias de 6, 7,20 e 7 para os atributos aroma, aparência e cor, 
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valores superiores aos trabalhos nessa pesquisa, que pode ser justificada pela diferença de 

temperatura no processo (150ºC) e a concentração de maltodextrina diferenciada (inferior) 

deste trabalho. 

 Mesmo apresentando médias baixas para o atributo sabor, as amostras C e D, pela 

presença de lecitina, destacaram-se por apresentarem maiores médias entre os outros atributos 

(aroma, cor, aparência), sendo necessário o estudo em um nível ideal, de modo que não 

prejudicasse a aceitabilidade do produto. 

O suco reconstituído apresentou um aspecto parecido com um suco clarificado, o que 

pode justificar o valor obtido pelos atributos Cor e Aparência. SILVA (1998) obteve notas 

inferiores às deste estudo quando estudou a estabilidade de suco reconstituído de cajá 

clarificado (3,56 e 3,60 respectivamente para cor e aparência). A redução da cor se deve a 

produção de menores partículas, maior entrada de oxigênio durante a atomização, como 

consequência a oxidação dos pigmentos (DESOBRY, et al. 1997) e têm sido observados em 

diferentes trabalhos (CAI; CORKE, 2000; FRANCISCONI et al., 2003). 
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5. CONCLUSÕES 

  

  O estudo do processo de obtenção de cajá em pó pelo processo de spray-dryer 

permitiu  as seguintes observações e conclusões: 

  

I – Mesmo não tendo sido obtido estatisticamente o ponto ótimo diante dos dois 

delineamentos utilizados, os percentuais de 26,46, 24,89, 61,52 e 52,96 para os pós A, B, C e 

D respectivamente, obtiveram valores bastante consideráveis dos resultados físico-químicos 

como ácido ascórbico, por exemplo. Podendo ser o ponto de partida para acentuar os 

resultados positivos desta pesquisa; 

II – A utilização da maltodextrina favoreceu a obtenção de pós de cajá atomizado com 

coloração característica mais intensa, tornando-se um ponto positivo quando analisada a 

aceitação do consumidor; 

III – A reconstituição do pó de cajá atomizado não foi aceita sensorialmente, principalmente 

os pós C e D, que possuíam em sua constituição a adição da lecitina; 

IV – Por meio da análise sensorial, observou-se que a utilização da lecitina influenciou os 

atributos de aparência, cor positivamente, mas reduziu a sua aceitação no atributo sabor; 

V – A higroscopicidade dos pós A e B não mostraram similaridade entre os pós C e D. O 

modelo de BET ajustou-se para os pós A, B e C com menor erro e maior coeficiente de 

correlação para todas as temperaturas estudadas, 25, 30, 35 e 40ºC. Para o pó D, o modelo de 

Henderson foi o melhor, com exceção do pó à temperatura de 40ºC, que se destacou no 

modelo de Oswin; 

VI – Todos os pós que foram estudados apresentaram aumento na monocamada com o 

aumento da temperatura, justificando que com o aumento da temperatura ocorrem mudanças e 

aumentam os números de sítios ativos com afinidade com água. 
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