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INTRODUÇÃO 

Cubiu (Solanum sessiliflorum Dunal), fruto típico da Amazônia, é uma planta de fácil cultivo e pertence à família 

Solanaceae (Rabelo, 2012). É um fruto com rendimento de polpa com 54,19% e 15,45% de endocarpo, cor 

amarela atraente, sabor ácido, rico em pectina (Andrade Júnior e Andrade 2015). Seu consumo pode se dar na 

forma in natura ou produtos como geleias (Yuyama et al. 2008), molhos e compotas. 

Geralmente as preparações feitas com cubiu utilizam preferencialmente a polpa, como feito no experimento 

anterior de chutney de cubiu. (Guerreiro e Andrade 2014). O endocarpo é descartado juntamente com as 

sementes. Além do desperdício de nutrientes, destacam-se algumas características importantes especificas ao 

endocarpo como a ausência de escurecimento enzimática visualmente não detectada e, portanto não havendo 

alteração da cor natural, alta taxa de acidez, coloração amarela clara, o que justifica o seu aproveitamento. 

Todas essas características em relação ao endocarpo conferem bons indicativos para a produção de molhos como 

chutney, que é tradicionalmente produzido com polpas de frutas ácidas de diversos tipos. Este tipo de molho é 

conhecido por seu sabor agridoce, onde nota-se o equilíbrio entre o sal e açúcar, e também o uso de açúcar 

mascavo que confere um sabor forte e uma cor escura marcante. 

Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar o uso de diferentes tipos de açúcares na formulaçao do chutney do 

endocarpo do cubiu. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Obtenção do cubiu e dos ingredientes 

Os frutos de cubiu foram colhidos maduros de plantas cultivadas na Fazenda Experimental da Universidade 

Federal do Amazonas (UFAM), localizada no Km 38 da BR 174 no município de Manaus-AM. O adoçante, 

açúcares, sal, amido de milho e demais condimentos foram adquiridos em supermercado da cidade de Manaus.  

 

Preparo dos frutos e obtenção do endocarpo 

Os frutos foram acondicionados em sacos plásticos e transportados para o Departamento de Tecnologia de 

Alimentos da Coordenação de Tecnologia e Inovação (COTI), do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

(INPA) onde o trabalho foi conduzido. Inicialmente procedeu-se a seleção e descarte dos frutos que apresentavam 

manchas escuras na superfície externa da casca. 

A lavagem dos frutos foi conduzida com água corrente, e auxilio de sabão neutro e uma esponja, para remover as 

sujidades. A sanitização foi feita por imersão durante 15 minutos em solução de hipoclorito de sódio a 0,02 % 

(solução contida em recipiente de plástico com capacidade de 20 L) seguida de enxágue em água corrente e 

drenagem sobre peneiras.  

 

Retirada do tecido locular e separação de semente 

Para obtenção do endocarpo cada fruto recebeu um corte no sentido longitudinal. O endocarpo foi removido 

com auxilio de colher de aço inoxidável. Os tecidos loculares foram reunidos e passados por peneira (malha 1 
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mm) para remoção das sementes. Porções (em triplicata) de cerca de 100 g foram retiradas para uso nas análises 

físico-químicas.  

 

Preparo dos demais ingredientes 

Todos os ingredientes como: como sal, adoçante, açúcares, pimenta, cebola, alho, água, orégano calculados a partir 

do peso do endocarpo do cubiu, como demonstrado no (Tabela 3) em seguida foram devidamente pesados em 

balança analítica, de acordo com as quantidades calculadas nas formulações O amido de milho foi dissolvido com 

água para ser acrescentado ao chutney na hora do aquecimento para dar uma consistência mais cremosa ao 

chutney. 

 

Obtenção do chutney 

Para o preparo do chutney, foram elaborados quatro tipos de tratamento (T1, T2, T3, T4) alterando-se o adoçante 

e os açúcares: mascavo demerara, cristal. (Tabela 3) Em seguida todos os ingredientes foram triturados em 

liquidificador, atingir uma consistência homogênea. . 

O Chutney foi transferido do liquidificador para uma panela de aço inoxidável e aquecido em fogo baixo, sendo 

agitado com o auxílio de colher de aço inoxidável, para que fosse cozido por 10min, sem aderir no fundo da 

panela, e houvesse uma apuração dos temperos contidos e assim atingir o ponto e consistência ideal. Antes de 

completar o tempo de cozimento, foi adicionado ao chuney a mistura de água e amido de milho para finalizar a 

consistência. 

Em seguida o chutney pronto, foi transferido para vidros com capacidade aproximada de 250 ml, previamente 

lavados e esterilizados, os vidros foram fechados com tampas metálicas de pressão, para evitar possível 

contaminação do ambiente. 

Ao final desta etapa os vidros foram deixados em repouso em uma mesa para que o chutney fosse resfriado e em 

seguida armazenado sob refrigeração em geladeira com temperatura de +ou- 7º C, para possível análise visual 

comparando a cor, o aroma, e o sabor entre eles através da análise sensorial, e também a para realização de 

análises físico-químicas posteriores.  

 

Análises físico-químicas 

*Acidez 

Para a determinação da acidez foi utilizada o endocarpo de cubiu, em seguida foi pesado em balança analítica 10g 

e depositado em um backer. 

Em seguida foram adicionados 100 ml de água, e com a ajuda de um bastão de vidro, a solução foi 

homogeneizada. 

Depois de preparada a amostra foi retirado uma alíquota de 5ml para ser filtrado em um balão volumétrico de 

100ml através de um pedaço de algodão, obtendo assim um extrato aquoso de ácidos. Desse extrato foi retirado 

uma alíquota de 3ml e adicionado 2 gotas de fenolfitaleína para a titulação com NaOH 0,01N  através de bureta, o 

reagente foi titulado na solução gota a gota até se obter uma coloração levemente rosa. 

A porcentagem de ácido cítrico foi calculada de acordo com a seguinte formula: 

 
Ácido cítrico (%) = N x fc x vg x meq Ác x 100 

                    peso da amostra 
 

Onde: N = normalidade da solução de NaOH, fc = fator de correção do NaOH, Vg = volume de NaOH, Ac = meq. do 
ácido cítrico. 

 

*pH  

Para a determinação do pH foi pesado aproximadamente 5 g de endocarpo e chutney de endocarpo de cubiu, em 

balança analítica. O aparelho de pHmetro foi devidamente calibrado com tampões de 7 a 4 e serão feitas as 

leituras de cada amostra. 
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Análise sensorial do chutney 

O chutney foi avaliado ao teste de aceitabilidade com escala hedônica estruturada de sete pontos (Oliveira 2010), 

variando de não gostei extremamente a gostei extremamente, relacionando características como: aparência, aroma, 

coloração, sabor e textura e para o teste de preferência intenção de compra do produto mais aceito. E também 

quanto a intenção de compra, se acaso o produto estivesse disponível no mercado, variando de não compraria a 

compraria. 

A análise foi feita por 30 pessoas, pós graduação ATU/INPA, as amostras foram codificadas em números ao 

acaso para posterior obtenção das médias das repetições servidas sequencialmente em copos descartáveis de 50 ml 

e colheres também descartáveis na quantidade de 10g, acompanhadas da ficha de avaliação, durante o teste, água 

potável foi disponibilizada para os provadores servidos sem acompanhamento. Os dados obtidos na análise 

sensorial foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e as médias complementadas pelo teste de Tukey, em 

nível de 5% de probabilidade, utilizando os recursos do programa ASSISTAT V.7.6 (Silva e Azevedo 2002). 

 

Tabela 1. Ingredientes e suas proporções usadas na preparação do chutney de endocarpo. 

Ingredientes Formulações/Proporções (%) 

T1 T2 T3 T4 

Endocarpo 35 35 35 35 

Amido de milho 35 35 35 35 

Adoçante (*) 12/ 2,5 0 0 0 

Áçúcar 12 12 12 12 

Sal 2 2 2 2 

Água 3 3 3 3 

Alho (2) 6 6 6 6 

Cebola (1) 5 5 5 5 

Orégano(2) 1 1 1 1 

Pimenta(1) 1 1 1 1 

(*) Relação de 12% de sacarose  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

APARÊNCIA DO CHUTNEY 

 

Aroma  

Em todos os tratamentos pôde-se perceber o aroma agradável do cubiu e também todos os ingredientes juntos ao 

fruto deram um aroma característico de molho agridoce como o chutney. 

 

Coloração 

A coloração do chutney variou em cada tratamento, em T1 e T4 pode-se observar que a cor amarelo claro do 

cubiu que foi mantida, no tratamento 2 verificou–se uma coloração bem escura em relação ao amarelo claro do 

endocarpo, o que já era esperado por conta da coloração do açúcar. Mascavo, No tratamento 3 acredita-se que a 

combinação do açúcar que tem uma cor um pouco escura juntamente com o amarelo do endocarpo do cubiu, 

conseguiu transparecer uma coloração bem atraente, mantendo um pouco do amarelo do endocarpo do cubiu 

para o tipo de molho como o tradicional chutney. (Figura 1) 

Sabor 

Em relação ao sabor o tratamento que recebeu maior nota foi o T2 feito com açúcar mascavo. 

Consistência 

Observou-se uma boa consistência pastosa e cremosa nos quatro tratamentos, bem característico de molhos como 

o chutney (Tabela 3) 
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Aceitabilidade 

Para o teste de aceitabilidade do chutney, obteve-se boa aceitação onde os índices destacam-se com pouca 

diferença entre os tratamentos. O tratamento 2, foi o que obteve uma maior aceitação em relação aos outros. 

(Tabela 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Aspectos do chutney obtido adoçante (T1) e com os açúcares: mascavo (T2), demerara(T3), e 
cristal (T4). 

 

 

Tabela 2. Características sensoriais de chutney de endocarpo de cubiu (Solanum sessiliflorum Dunal) 

Formulações Características sensoriais 

Aparência Aroma Coloração Sabor Consistência 

T1 5,63 a 5.83 a 5.50 a 5.53 ab 5.83 a 

T2 5,03 a 5.47 a 5.20 a 5.87 a 5.70 a 

T3 5,56 a 5.27 a 5.67 a 5.50 ab 5.67 a 

T4 5,43 a 5.37 a 5.50 a 4.93 b 5.33 a 

DMS 0,74 0,73 0,75 0,81 0,76 

MG 5,41 5,48 5.47 5,45 5,63 

CV (%) 20,33 19,78 20,41 22,07 20,17 

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% 

de probabilidade. DMS = Diferença mínima significativa; MG = Média geral; CV% = Coeficiente de variação 

 

 

Tabela 3. Percentual das respostas por agrupamento das faixas da escala Hedônica estruturada de sete pontos na 

avaliação sensorial de chutney obtido com o endocarpo do cubiu (Solanum sessiliflorum Dunal) 

Formulações Agrupamento das faixas da Escala Hedônica 

Rejeição (%) Indiferença (%) Aceitação (%) 

T1 3,3 20 76,7 

T2 6,7 13,3 80 

T3 13,3 16,7 70 

T4 3,3 30 66,7 

 

Intenção de compras 

Quanto à intenção de compra, observa-se que todos os tratamentos receberam indicação no quesito “compraria” 

Destacando, entre todos, T2 que atingiu 40% na preferência e 10% no quesito possivelmente compraria. 

Atingindo assim a preferência também nessa etapa da análise sensorial. (Tabela 4) 
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Tabela 4. Percentual das respostas da análise sensorial de intenção de compra do chutney de 
endocarpo de cubiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análises físico-químicas 

 

Tabela 5. Resultado das análises de pH e acidez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO  

O chutney de endocarpo de cubiu em seus quatro tratamentos obteve uma ótima aceitabilidade. O T2 mostrou o 

mais bem aceito e a melhor opção de acordo com os resultados da análise sensorial. Sendo este tratamento 

elaborado com o açúcar mascavo.  
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Formulações Não compraria Não sei se 
compraria 

Possivelmente 
compraria 

Compraria 

T1 - - 5 27,5 

T2 - - 10 40 

T3 - - - 7,5 

T4 - - - 10 

Tratamentos pH acidez 

T1 3,42 8,40 

T2 3,51 12,68 

T3 3,48 8,40 

T4 3,36 12,68 


