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RESUMO 
 
A desidratação de frutas é um dos processos mais antigos para sua preservação. Atualmente, diversos 

processos artificiais são empregados e independem das condições atmosféricas. O objetivo desse 

estudo foi avaliar o efeito da concentração do xarope na desidratação osmótica e na caracterização 

físico-química (açúcares redutores, não redutores e totais, acidez, umidade, ácido ascórbico, pH e 

sólidos solúveis totais) do caju. Quanto à caracterização físico-química, o delineamento utilizado foi o 

inteiramente casualisado e os resultados analisados estatisticamente pela ANOVA e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Diferenças significativas foram encontradas 

entre os tratamentos. Pode-se observar que quanto maior a concentração do xarope osmótico (50, 60 e 

70 ºBrix) maior a perda de água e ganho de soluto para um mesmo período de desidratação. Quando os 

valores dos açúcares, acidez, ácido ascórbico e dos sólidos solúveis aumentavam a umidade e o pH 

diminuíam. Pode-se concluir que a desidratação osmótica é fator relevante no processamento do caju 

visto que remove parcialmente água pelo uso da pressão osmótica e apresenta vantagem sobre as 

características de cor, sabor e textura, além de diminuir o escurecimento enzimático das frutas durante 

o processo de secagem. 

 

Palavras-chaves: Anacardium occidentale, caracterização físico-química, osmose 

 
The effect of syrup concentration in the osmotic dehydration and in the physical-

chemistry characterization of cashew 
 
The dehydration of fruits is one of the oldest processes to its conservation. Nowadays, several artificial 

processes are used independent of the atmospheric conditions. The objective of this study was to 

evaluate the effect of the concentration of syrup in the osmotic dehydration in the physical-chemistry 

(reducing sugar, not reducing and total, acidity, humidity ascorbic acid, pH and total soluble solids) of 

cashew. In relation to the physical-chemistry, the experimental design was randomized blocks and the 

results analyzed by ANOVA and its means compared by Tukey test at 5% of probability. Significant 

differences found among the treatments. It can be observed that as greater is the concentration of the 

osmotic syrup (50, 60 and 70 ºBrix) greater is water looses and solute gain to the same period of 

dehydration. When the values of sugars, acidity, ascorbic acid and the soluble solids increase the 

humidity and decrease the pH. It can be concluded that the osmotic dehydration is a relevant factor in 

the processing of cashew because it removes the water by osmotic pressure and presents advantage in 

the characteristics of color, taste and texture, and it also decrease the enzymatic darkness of the fruits 

during the dehydration process. 

 
Key-words: Anacardium occidentale, osmosis, physical-chemical characterization 



1 INTRODUÇÃO 
 
 

O processo osmótico consiste na remoção 

parcial da água pelo uso da pressão osmótica, 

quando o produto entra em contato com uma 

solução concentrada de solutos. Esse processo é 

denominado desidratação osmótica 

(PANAGIOTOU, 1998). 

O tratamento osmótico tem se apresentado 

como ferramenta tecnológica importante para o 

desenvolvimento de novos produtos derivados de 

frutas, com valor agregado e propriedades 

funcionais (TORREGGIANI & BERTOLO, 

2001). Segundo Maia et al. (2002), em países 

como o Brasil no qual, além da grande variedade 

de frutas existe ampla disponibilidade de cana-de-

açúcar, o processo osmótico pode tornar-se 

alternativa promissora. Para as frutas, utilizam-se, 

em geral, soluções concentradas de sacarose 

(xarope osmótico), que é um açúcar abundante e 

barato no Brasil (FAVA, 2004). 

A secagem de frutas como alternativa para 

a obtenção de produtos com maior valor agregado 

como frutas desidratadas ou passas, é um processo 

muito antigo, porém pouco conhecido. No Brasil, 

o mercado de frutas na forma de passas ou 

cristalizadas, ainda depende quase que 

exclusivamente de produtos importados (FAVA, 

2004). Essa secagem é um dos processos mais 

antigos para sua preservação; no passado, era 

realizado exclusivamente por processos naturais, 

porém somente nas regiões onde as condições 

climáticas o permitem, destacando-se a região do 

Mediterrâneo na produção de uva-passa. 

Atualmente, diversos processos artificiais são 

empregados e independem das condições 

atmosféricas (FIOREZE, 2004). 

Ravindra & Chattopadhyay (2000) 

observaram que, para avaliar as melhores 

condições para um processo de desidratação 

osmótica, a razão do ganho de soluto com a perda 

de água pode ser eficaz. Baixos valores relativos à 

esta razão determinam a melhor condição de 

desidratação osmótica. Segundo Mastrelli et al. 

(2001), o uso da desidratação osmótica, 

combinada ou não à outros processos (secagem) 

tem sido efetivo na redução do colapso estrutural 

de frutos delicados, mesmo quando se aplicam, 

posteriormente, processos agressivos, como 

tratamento térmico. 

Os produtos osmoticamente desidratados 

e, posteriormente, secados, quando comparados 

com produtos apenas secos, apresentam melhor 

textura, maior retenção de vitaminas, melhor 

sabor e estabilidade de cor. A vida de prateleira de 

um produto osmoticamente desidratado e seco 

pedúnculo é menos de 6% da produção nacional. 

A alta perecibilidade e a dificuldade no 

armazenamento durante os meses de pico do 

processamento industrial contribuem para esta 

perda física; e conseqüentemente, há grande 

perspectiva para o desenvolvimento de processos 

para conservação local (junto ao produtor) de 

frutas por métodos combinados (ALZAMORA et 

al., 1992). 

Além de frágil, o pedúnculo é altamente 

perecível apresentando mecanismos aceleradores 

de degradação microbiológica contribuindo desta 

forma para a rejeição ou perda de centenas de 

milhares de toneladas por ano do produto 

(CRUZ, 1989). 

Durante as safras de frutas tropicais e para 

o caso do Nordeste, em particular, são exemplos 

típicos de desperdício o caju e o abacaxi; para o 

primeiro, o interesse principal da indústria é a 

castanha, sendo a polpa aproveitada em escala 

muito reduzida na produção de sucos e doces em 

calda (FIOREZE, 2004). 

O pedúnculo do cajueiro é consumido não 

só pelas qualidades gustativas, mas, sobretudo, 

pelo seu elevado teor de vitamina C (COSTA, 

1996). 

Este trabalho teve como objetivo avaliar o 

efeito da concentração do xarope (50, 60 e 70 

ºBrix) na desidratação osmótica e na 

caracterização físico-química de passas de caju. 
 

2 MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1 Preparo da matéria-prima 

 
 O trabalho foi conduzido no Laboratório 

de Armazenamento e Processamento de Produtos 

Agrícolas do Departamento da Engenharia 

Agrícola da Universidade Federal de Campina 

Grande-PB. A matéria-prima utilizada constitui 

de frutos vermelhos da espécie Anacardium 

occidentale L., coletados em avançado estádio de 

maturação, obtido no mercado local do município 

do Campina Grande, PB em 2005. 

 A separação da castanha do pseudofruto 

foi realizada manualmente e em seguida os 

pedúnculos foram lavados com água clorada. 

Realizou-se o despeliculamento químico com 

solução de hidróxido de sódio a 2% a quente 

seguido de enxágüe em água corrente e 

neutralização com ácido cítrico a 1%. Os 

pseudofrutos foram perfurados com garfo para 

facilitar a saída de água e incorporação de 

solutos. 

 

2.2 Desidratação osmótica 
 



proporção produto: solução de 1:4. Os 

conservantes químicos adicionados foram: ácido 

cítrico de grau alimentício (monoidratado) para 

corrigir o pH, e metabissulfito de sódio, de grau 

alimentício (98%) para estabilização do produto 

final. Os xaropes de sacarose foram preparados 

por meio de adição de açúcar à água até atingir o 

teor de sólidos solúveis desejado sob aquecimento 

para facilitar a dissolução; em seguida, foram 

adicionados ácido cítrico (quantidade necessária 

para se atingir pH igual a 3,0) e metabissulfito de 

sódio (concentração de 0,5 ppm). A desidratação 

osmótica foi realizada em bacias plásticas como 

pode se observar na figura abaixo. 

Acompanhou-se o teor de água e a matéria 

seca periodicamente, em intervalos de 0, 15, 45, 

90, 150, 240, 480, 960, 1680 e 2400 minutos, 

totalizando 43 horas de osmose segundo 

metodologia semelhante à descrita por Mesquita 

et al. 2002. 

 

Perda de água 

 
Três cajus devidamente identificados 

foram retirados da solução e, com ajuda de um 

garfo, os frutos eram balançados 10 vezes para 

realizar uma limpeza do excesso de solução e, em 

seguida, procedeu-se a pesagem em balança 

(modelo PC 440 com precisão de 0,001g). 

 Essa perda foi representada através de 

curvas estimadas pela equação de Page por 

regressão não linear, do termo adimensional de 

umidade em razão do tempo para as três 

concentrações. O programa computacional 

utilizado foi o Statistica 7.0. 

 

Ganho de Soluto 

 
Acompanhou-se o ganho de soluto 

determinando-se a matéria seca. Amostras de caju 

foram retiradas nos intervalos estabelecidos e, em 

seguida, levadas para estufa até atingir peso 

constante. 

 

2.3 - Caracterização físico-química 
 

Os açúcares redutores, não redutores e 

totais foram determinados de acordo com o 

método proposto pelo AOAC (1997). A acidez 

titulável foi definida pelo método acidimétrico 

utilizando-se uma solução tampão padronizada de 

NaOH 0,1N segundo o Instituto Adolfo Lutz 

(1985) assim como a umidade, ácido ascórbico e 

sólidos solúveis. Já o pH foi determinado pelo 

método potenciométrico. 

 

2.4 - Análise estatística 

programa computacional Assistat, versão 7.2 

(SILVA & AZEVEDO, 2002). Realizou-se a 

análise de variância (ANOVA) e o teste de 

comparação de médias pelo teste de Tukey ao 

nível de 1 e 5%. 

As constantes da desidratação osmótica 

foram obtidas por análise de regressão não linear 

utilizando a equação proposta por Page através 

do método numérico quase Newton através do 

programa computacional Statistica 7.0. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A Figura 01 contém as curvas do termo 

adimensional de umidade em função do tempo, 

para as três concentrações (50, 60 e 70°Brix) e as 

curvas estimadas pela Equação de Page. 

A solução a 50°Brix proporcionou perda 

de um conteúdo de água inicial de 89% em base 

úmida (b.u.) para 63% (b.u.). A maior perda de 

água para um mesmo período de desidratação de 

2600 minutos (tempo aproximado de 43 horas) 

foi obtida com a solução a 70 °Brix em que seu 

teor de água baixou de 89% b.u. para 59% b.u. 

seguido da solução de 60 °Brix, cuja perda foi de 

89% para 64% b.u. Em todos os tratamentos a 

maior perda de água ocorreu até os 600 minutos 

inicias da desidratação. 

Na Figura 02 encontram-se representados 

os dados referentes ao ganho de sólidos em 

função do tempo de desidratação nas diferentes 

concentrações de sacarose, 50, 60 e 70 °Brix. 

Percebe-se, por esta figura que o ganho de 

sólidos aconteceu mais intensamente nas 3 

primeiras horas de processo, logo em seguida, 

inicia-se a tendência ao equilíbrio, ou seja, um 

ganho muito reduzido em um intervalo de tempo 

consideravelmente grande como o estudado nesse 

trabalho com uma desidratação osmótica do caju 

de 43 horas. Esses fatos também foram 

observados por Raoult-Wack et al. (1994) e por 

Ei-Aquar & Murr (2003) ao estudarem mudanças 

recentes na desidratação osmótica dos alimentos 

e modelagem da cinética de desidratação 

osmótica do mamão formosa (Carica papaya L.) 

respectivamente. 

Os resultados da análise de variância da 

caracterização físico-química do caju “in natura” 

e após cada etapa do processamento osmótico 

podem ser encontrados na Tabela 02. 

Conforme se observa na Tabela 02, houve 

diferença significativa entre os valores médios de 

todos os parâmetros físico-químicos analisados 

para o caju “in natura” e desidratados 

osmoticamente nas 3 concentrações do xarope. 

Na Tabela 03 se encontram os resultados 

da comparação entre os valores médios das 
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Figura 1. Curvas dos dados experimentais de desidratação osmótica a temperatura ambiente (aproximadamente 28°C) 

obtidas em solução osmótica de sacarose a 50, 60 e 70 °Brix e também curvas estimadas, segundo a equação de Page. 
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Figura 2. Ganho de sólidos em função do tempo de desidratação osmótica nas diferentes concentrações de sacarose, 50, 60 

e 70°Brix. 

 

 



 
Tabela 2. Análise de variância das características físico-químicas do caju. 

Quadrado médio 

Açúcar redutor 
 

Açúcar total 
 Açúcar não 

redutor 
 Acidez 

titulável 
FV GL 

       
Tratamentos 3 55,64**  141,57**  12,04**  0,47** 

Resíduo 8 0,14  0,04  0,55  0,003 

Total 11        

CV(%)  3,04  1,06  11,57  4,57 

  Quadrado médio 

  
Teor de água  Vitamina C  pH  

Sólidos 
solúveis 

         
Tratamentos 3 173,18**  146,09**  0,35*  170,22** 

Resíduo 8 0,93  1,56  0,07  2,22 

Total 11        

CV(%)  1,32  0,95  7,23  6,84 

** Significativo a nível de 1% de probabilidade 

  * Significativo a nível de 5% de probabilidade 

ns Não significativo 

 

 
Tabela 3. Valores médios das caracterizações físico-químicas do caju “in natura” e desidratados osmoticamente 

a 50, 60 e 70 ºBrix 

 In natura 
Após osmose a 

50ºB 
Após osmose a 

60ºB 
Após osmose a 

70ºB 
DMS 

Ac. Redutores (% glicose)     6,35 d   11,68c    14,54b   16,16a 2,19 

Ac. Totais (%)   10,17d   17,58c    22,50b   26,03a 3,51 

Ac. não redutores (%)     3,81c     6,10b      7,40b     8,46a 1,09 

Acidez (% Ac. cítrico)     1,11b     1,38a      1,34a     1,35a 0,07 

Umidade (%)   83,52a   71,87b    69,92b   65,79c 3,92 

Vitamina C (mg/100g) 121,99c 131,81b 138,22a 134,75b 3,62 

pH     4,07a     3,86b     3,27b     3,86b 0,22 

Sólidos solúveis (ºBrix)   11,67c   20,65b   26,17a   28,67a 3,92 

 

  

 Brandão et al. (2003) verificaram 

comportamento semelhante ao encontrado neste 

trabalho cujos açúcares redutores, não redutores e 

totais tiveram elevação acentuada após o processo 

osmótico em decorrência, provavelmente, de uma 

atividade hidrolítica associada ao uso do ácido 

cítrico durante esta etapa. Os pedúnculos partiram 

de 6,35, 10,17 e 3,81% “in natura” para 16,16, 

26,03 e 8,46% respectivamente, em média, com 

aumento de 255% após a osmose. 

 De acordo com a Tabela 03, a acidez se 

manteve estável durante o processo osmótico; tal 

fato pode estar relacionado com a estrutura 

fibrosa do pseudofruto e a adição de ácido cítrico 

no xarope osmótico para conservação do mesmo. 

A mesma estabilidade aconteceu com a umidade 

nos cajus desidratados a 50 e 60 ºBrix, porém nos 

desidratados a 70 ºBrix houve uma redução mais 

significativa. 

 Ainda através da Tabela 03 observa-se um 

aumento da vitamina C durante a desidratação 

osmótica em virtude dos tratamentos resultarem 

maior valor de ácido ascórbico, apresentando-se 

 Nota-se, na Tabela 03, redução do pH 

devido à adição de ácido à solução osmótica 

causando assim uma redução do pH do fruto em 

estudo. Os valores de pH não apresentaram 

variação substancial entre os tratamentos, embora 

haja diferença significativa estatisticamente e isto 

se deve aos sólidos presentes no xarope que 

devem ter interferido nos valores, exercendo ação 

tamponante evitando a sua alteração; Brandão et 

al. (2003) também obtiveram comportamento 

semelhante ao encontrado neste trabalho. 

 Percebe-se através da Tabela 03, aumento 

do brix com estabilidade entre alguns tratamentos. 

Os cajus “in natura” possuem o menor brix 

seguidos dos cajus desidratados osmoticamente 

que tiveram ligeira elevação dos seus teores 

sempre que se aumentou a concentração dos 

xaropes. Esses resultados se devem ao aumento 

da concentração de sacarose que exerce forte 

pressão osmótica sobre a superfície dos frutos. 

 

4 CONCLUSÃO 
 

 



teores de açúcares redutores, totais, não redutores, 

acidez, vitamina C e sólidos solúveis (ºBrix) 

aumentaram proporcionalmente a concentração 

do brix do xarope durante o processo de 

desidratação devido o processo osmótico remover 

parcialmente água pelo uso da pressão osmótica e 

apresentar vantagem sobre as características de 

cor, sabor e textura, além de diminuir o 

escurecimento enzimático das frutas durante o 

processo de secagem. Caso contrário aconteceu 

com a umidade e pH, reduzindo 

consideravelmente e também proporcionalmente a 

concentração do xarope. 
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