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RESUMO

O Brasil no ano de 2013 foi considerado o terceiro maior produtor mundial de frutas com 37,7 milhões de toneladas, sendo 27% desta produção 
originada da região nordeste do país (VIDAL e XIMENES, 2016). Além das tradicionalmente cultivadas, a região nordeste apresenta um grande 
leque de outras frutas que até então são pouco exploradas pela agroindústria, exemplo disso, são os frutos da Cajaraneira 
(SpondiascythereaSonn) que mesmo apresentando, segundo Souza (1998), boa aparência, qualidade nutritiva, aroma e sabor agradáveis possui 
apenas produção e comercialização a nível regional. Objetivo: Obter o padrão de identidade e qualidade da polpa da cajarana a partir dos teores 
de Brix e acidez titulável, visando o desenvolvimento de novos produtos alimentícios. Metodologia:A avaliação da qualidade da polpa de cajarana 
foi verificada a partir da análise dos teores de sólidos solúveis (ºBrix), acidez titulávele o ratio, que é a razão entre sólidos solúveis/acidez titulável 
(SST/ATT) conforme metodologia padrão descrita pelo do Instituto Adolfo Lutz (2008). Para o experimento, foram utilizados 1 kg de cajarana, 
sendo sua polpa obtida a partir de sua cocção por 15 minutos e posterior fricção em peneira doméstica sem adição de água. Em seguida, analisou-
se o valor de ⁰Brix (sólidossolúveis) utilizando refratômetro digital e quantificou a concentração de ácido cítrico pelo método titulométrico 
adicionando 20ml de polpa diluída em 50ml de água destilada, acrescida de 2ml de solução de fenolftaleína como indicador, titulando com 
solução de hidróxido de sódio - NaOH (0,1M), previamente padronizada, sob agitação constante até a obtenção de coloração rósea.  Resultados: 
A partir do processo de extração da polpa obteve-se 60% de rendimento com 5,0ºBrix (sólidos solúveis) e 23,42 g de ácido cítrico/100g. O 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), através da Instrução Normativa nº 01 de 07 de janeiro de 2000 e da Portaria nº 58, 
de 30 de agosto de 2016, regulamentou os padrões de identidade e de qualidade para polpas de frutas em parâmetros como acidez, sólidos 
solúveis totais, açúcares totais naturais, pH e teor de vitamina C, no entanto não há um valor mínimo exigido pelo Padrão de Identidade e 
Qualidade (PIC) para a cajarana. Dessa maneira, utilizaram-se como referência os valores mínimos exigidos para a polpa de cajá (Spondiaslutea, L.) 
e umbu (spondias tuberosa Arruda exKost), onde, o valor de sólidos solúveis em ºBrix encontrado na polpa de cajarana apresentou-se inferior aos 
valores mínimos exigidos pelo MAPA para umbu e cajá. Quanto à acidez, o valor encontrado na polpa de cajarana quando comparado aos valores 
mínimos exigidos pela instrução normativa nº 01 de 07 de janeiro de 2000 e da Portaria nº 58, de 30 de agosto de 2016 para polpa de cajá e 
umbuapresentou-se superior ao mínimo estabelecido. A razão SST/ATT, da polpa de cajarana foi de 0,384. A razão SST/ATT determina o sabor das
frutas utilizadas uma vez que é a relação entre a doçura (sólidos solúveis) e a quantidade de ácidos livres, segundo Viégas (1991), sua faixa pode 
variar entre 6 e 20, sendo o intervalo de 15 a 18 o preferido pelos consumidores. Considerações finais:Os dados obtidos serão de suma 
importânciano que tange o desenvolvimento de novos produtos, uma vez que o controle de qualidade tem como finalidade a obtenção de 
produtos com qualidade padronizada e constante, visando vantagens econômicas como a minimização de custos e maximização de rendimentos 
pela prevenção de defeitos, bem como a observação de critérios de segurança.
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