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RESUMO

Introdução: A  comercialização  de  polpas  de  frutas  vem  ganhando  espaço  em
estabelecimentos comerciais, o que resulta em questionamentos sobre a identidade
e a qualidade desses produtos. Este trabalho  objetivou avaliar a qualidade físico-
química  de  polpas  congeladas  de  cupuaçu,  caju  e  acerola  comercializadas  em
supermercados do município de Zé Doca, Maranhão. Metodologia: Para cada polpa
coletada foram pesquisadas duas marcas e lotes diferentes denominadas como A, B
(cupuaçu),  C,  D (caju)  e  E,  F  (acerola).  As  análises  físico-químicas  seguiram a
metodologia proposta pelo Instituto Adolf Lutz (2008), a fim de se avaliar pH, Acidez
Total Titulável (ATT), Sólidos Solúveis Totais (SST), Umidade e Sólidos Totais (ST).
Resultados e Discussão:  Os resultados de pH e  ATT estão de acordo com a
legislação para todas as polpas analisadas, exceto a polpa de cupuaçu da marca B,
que apresentou valores inferiores ao recomendado. Para os STT, os valores obtidos
para todas as polpas estão de acordo com a legislação, exceto a polpa de cupuaçu
da marca B, que apresentou valores inferiores. A legislação não determina valores
para  umidade,  estes  apenas  foram  comparados  com  outros  resultados  que
corroboram  esta  pesquisa.  Para  ST,  todas  as  polpas  seguiram  os  padrões
estabelecidos na legislação, onde apenas a polpa de cupuaçu da marca B estava
em desacordo.  Conclusões: Todas as polpas analisadas estavam de acordo com
os padrões estabelecidos pela legislação brasileira, exceto a polpa de cupuaçu da
marca B, que apresentou valores em desacordo com o preconizado para todos os
parâmetros analisados, afora umidade.

Palavras-chave –  Frutas  tropicais;  Padrão  de  Identidade  e  Qualidade  (PIQ);
Bromatologia.
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ABSTRACT

Introduction:  The  commercialization  of  fruit  pulps  has  been  gaining  space  in
commercial establishments, which results in questions about the identity and quality
of  these  products.  This  work  aimed  to  evaluate  the  physical-chemical  quality  of
frozen cupuaçu, cashew and acerola pulps sold in supermarkets in the municipality
of Zé Doca, Maranhão. Methodology: For each pulp collected, two different brands
and lots were researched, named A, B (cupuaçu), C, D (cashew) and E, F (acerola).
The physical-chemical  analyzes followed the methodology proposed by  the Adolf
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Lutz Institute (2008), in order to evaluate pH, Total  Titratable Acidity (ATT),  Total
Soluble Solids (SST), Humidity and Total Solids (ST). Results and Discussion: The
pH and ATT results are in accordance with the legislation for all  pulps analyzed,
except  for  cupuaçu pulp  of  the  B brand,  which  presented values lower  than the
recommended. For STT, the values obtained for all pulps are in accordance with the
law,  except  for  cupuaçu  pulp  of  brand  B,  which  presented  lower  values.  The
legislation does not determine values for humidity, these were only compared with
other results who corroborate this research. For ST, all pulps followed the standards
established  in  the  legislation,  where  only  the  cupuaçu  pulp  of  brand  B  was  in
disagreement.  Conclusions: All  pulps  analyzed  were  in  accordance  with  the
standards established by Brazilian legislation, except the cupuaçu pulp of brand B,
which presented values in  disagreement  with  that  recommended for  all  analyzed
parameters, apart from humidity.

Keywords - Tropical fruits; Identity and Quality Standard (IQS); Bromatology.
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INTRODUÇÃO

Polpas de  frutas  são  produtos  não  fermentados,  não concentrados  e  não
diluídos obtidos de frutos polposos, através de processos tecnológicos adequados.
Entre  as  polpas  comercializadas  oriundas  de  frutas  tropicais  estão  a  polpa  de
cupuaçu (Theobroma grandiflorum Schum) e acerola (Malpighia glabra L.), obtidas
da parte comestível das frutas, assim como a polpa de caju (Anacardium occidentale
L.), oriunda da parte comestível do pendúnculo do fruto (BRASIL, 2000).  

O consumo de polpas processadas vem aumentando a cada dia, motivado
pela  falta  de  tempo  da  população  em preparar  suco  das  frutas  in  natura,  pela
praticidade,  e  pela  preocupação  em  consumir  alimentos  mais  saudáveis  
(SILVA  et  al.,  2016).  Diante  disso,  se  espera  do  setor  de  polpas  de  frutas  a
adequação dos padrões de qualidade e  segurança de seus produtos aos níveis
exigidos pelos consumidores que estão cada vez mais conscientes e por legislações
cada vez mais rigorosas (AMORIM et al., 2010). 

O Ministério da Agricultura,  Pecuária e Abastecimento (MAPA),  através da
Instrução Normativa  Nº  1  de  07  de  janeiro  de  2000  estabelece  os  padrões  de
identidade e as características mínimas de qualidade gerais a que deverá observar o
produto polpa de fruta, destinado ao consumo como bebida (BRASIL, 2000). 

No  controle  de  qualidade,  parâmetros como  acidez  total  titulável,  sólidos
solúveis totais, pH umidade e sólidos totais, são importantes para a padronização do
produto e análise de alterações ocorridas durante processamento e armazenamento
(DANTAS et al., 2010). Desta forma, O objetivo do trabalho foi realizar uma análise
físico-química em polpas congeladas de cupuaçu, caju e acerola, verificando assim,
se estão dentro dos padrões de identidade e qualidade estabelecidos pelo MAPA. 

METODOLOGIA
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A seleção das polpas foi feita após avaliação entre as mais comercializadas
em supermercados  da  cidade  de  Zé  Doca-  MA,  e  as  marcas  escolhidas  foram
selecionadas  de  acordo  com a  disponibilidade  nos  estabelecimentos.  As  polpas
selecionadas foram: cupuaçu, caju e acerola. Para cada polpa, foram pesquisadas
duas marcas e lotes diferentes, as quais foram denominadas como A, B (cupuaçu),
C, D (caju) e E, F (acerola).  As amostras foram coletadas na própria embalagem de
polietileno (500g).

Todas as análises físico-químicas foram realizadas em triplicatas, a fim de
obter  resultados estatísticos  representativos.  Seguiu-se  os  procedimentos  das
Normas Analíticas  do  Instituto Adolf  Lutz  (2008)  para  pH,  Acidez  Total  Titulável
(ATT), Sólidos Solúveis Totais (SST), Umidade e Sólidos Totais (ST). As análises
estatísticas dos dados físico-químicos foram realizadas através da planilha Excel
2010.  Os  resultados  foram  comparados  com  trabalhos  já  realizados  e  com  os
parâmetros da legislação vigente. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Tabela 1, estão expressos os resultados obtidos através da determinação
físico-química das polpas industrializadas de cupuaçu, caju e acerola.

Tabela  1-  Resultados  das  análises  físico-químicas  das  polpas  congeladas  de
cupuaçu, caju e acerola

PIQ-C: Padrão de Identidade e Qualidade para Cupuaçu; PIQ- CJ: Padrão de Identidade e Qualidade 
para Caju; PIQ- A: Padrão de Identidade e Qualidade para Acerola; pH: potencial Hidrogeniônico; 
ATT: Acidez Total Titulável; SST: Sólidos Solúveis Totais; ST: Sólidos Totais; *Valor máximo; **Valor 
mínimo.  
Fonte: Dados da pesquisa

Na Tabela 1, observa- se que o pH das polpas de cupuaçu, caju e acerola
estão de acordo com os Padrões de Identidade e Qualidade (PIQ) estabelecido pelo
MAPA  (BRASIL,  2000).  Apenas  a  polpa  de  cupuaçu  da  marca  B  apresentou
resultado em desacordo (2, 1 ± 0,09). Uma análise de frutas tropicais, entre as quais
a acerola, em supermercados da cidade de Cuiabá, Mato Grosso, constatou que
para pH todas as amostras estavam de acordo com a legislação brasileira, exceto as
polpas de abacaxi (BRASIL et al., 2016). Os baixos resultados observados para o
pH  podem  ser  explicados  pela utilização  de  frutos  em  estado  de  maturação
inadequado,  uma  vez  que  quanto  maior  a  maturação  do  fruto,  menor  a  acidez
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presente.  Valores  de  pH  abaixo  do  estabelecido  facilitam  o
desenvolvimento de micro-organismos (FENNEMA; DAMODARAN; PARKIN, 2010).

Em relação à ATT, os resultados encontrados no presente estudo estão em
concordância  com  os  padrões  propostos  pela legislação.  Somente  a  polpa  de
cupuaçu da marca B apresentou resultados inferiores aos padrões estabelecidos
(0,68 ± 0,025), o que sugere uma possível interferência na qualidade do alimento.
Segundo  Fennema,  Damodaran  e  Parkin  (2010),  a  acidez  é  um  importante
parâmetro na avaliação do estado de conservação de um produto alimentício.  A
acidificação desempenha uma função inibidora do crescimento microbiano. Dessa
forma, valores inferiores ao que a legislação preconiza para acidez titulável facilitam
o crescimento de microrganismos.

No  que  tange  aos  SST,  os  valores  encontrados  estão  de  acordo  com  o
determinado pela legislação. Apenas a polpa de cupuaçu da marca B apresentou
valor de 3 ± 0,00°Brix, inferior ao estabelecido pelo MAPA. Nascimento et al. (2019),
ao  avaliarem polpas  artesanais  e  industriais  de  cupuaçu  na  cidade  de  Macapá,
Amapá,  verificaram  que  as  polpas  artesanais  estavam  em  desacordo  com  a
legislação vigente, que preconiza valor mínimo de 9ºBrix.

O  MAPA  não  estabelece padrões  de  identidade  e  qualidade  (PIQ)  para
umidade de polpas de frutas. Entretanto, sabe-se que a umidade é um parâmetro
fundamental para classificação da qualidade do alimento quanto a sua perecibilidade
(CELESTINO, 2010). Entre as amostras analisadas, a polpa de cupuaçu da Marca B
(Figura 1) foi a que apresentou o maior teor de umidade (90,49% ± 3,96). De acordo
com Couto,  et  al.,  (2020),  alimentos com elevados teores de umidade são mais
propensos ao desenvolvimento e multiplicação de microrganismos deteriorantes que
irão diminuir a vida útil do produto, e interferir na sua qualidade.

Quanto  aos  resultados  para  Sólidos  Totais,  todas  as  polpas  avaliadas  se
encontram dentro da legislação (Figura 1). Apenas a polpa de cupuaçu da marca B
(9,51  ±3,96%)  não atendeu  aos  padrões  estabelecidos.  Segundo  Gadelha  et  al.
(2009)  isso  aponta  que  houve diluição  da  polpa  (acréscimo  de  água),  o  que
acarretaria no aumento da umidade e comprometimento na qualidade do produto. 

CONCLUSÕES

Conclui-se  que  todas  as  polpas  atenderam aos  padrões do  Ministério  da
Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), exceto a polpa de cupuaçu da marca
B,  que  apresentou  valores  em desacordo  com  o  preconizado  para  pH,  ATT,  
SST e ST, tais resultados comprometem a qualidade do produto.
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