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RESUMO 

A biodiversidade apresenta grande papel na manutenção e na construção de uma 

gastronomia identitária, estimulando cadeias produtivas locais. Dentro da 

biodiversidade no sul do país, encontra-se a pitangueira (Eugenia uniflora L.), planta 

nativa que produz frutos aromáticos com grande versatilidade gastronômica, mas ainda 

subutilizada e pouco cultivada com propósito comercial nessa região. Dentro desse 

contexto, o presente trabalho objetivou analisar a presença, demanda e procedência da 

matéria prima de produtos derivados de pitanga – polpa congelada, sorvete e suco – no 

comércio de Florianópolis. Verificou-se a ausência de comercialização da polpa 

industrializada em redes de supermercados locais, bem como a reduzida demanda do 

suco em casas especializadas do Centro de Florianópolis. Cerca de 28% das sorveterias 

avaliadas afirmaram comercializar o sorvete da fruta, com demanda comprovada. 

Objetivando avaliar os motivos da rejeição do suco e a ausência da polpa nos 

supermercados, realizou-se complementarmente teste de aceitabilidade do suco de 

pitanga elaborado a partir da polpa industrial, comparando-se com a polpa extraída 

artesanalmente da fruta, bem como com suco de acerola (padrão comparativo).  Os 

resultados evidenciam que a baixa demanda pelo suco pitanga pode estar relacionada à 

qualidade da polpa industrializada. 

Palavras-chave: pitanga; biodiversidade; gastronomia. 

 

ABSTRACT  

Biodiversity plays a huge role on the maintenance and creation of a unique gastronomy, 

stimulating local production chains. Inside Brazil’s southern biodiversity, it can be 

found the plant pitangueira (Eugenia uniflora L.), native plant which produces aromatic 

fruits with a huge gastronomic versatility, but yet not widely used and not commonly 

produced for commercial purposes in this region. Knowing that, the presented work 

focused on the analysis of the presence, demand and origin of raw materials of pitanga 

derivatives – frozen pulp, ice cream and juice – at Florianópolis market. About 28% of 

the visited ice cream shop confirmed they sell pitanga ice cream with a comproved 

demand. With an aim of quantifying the rejection of the juice and the absence of it’s 

pulp on the groceries, an acceptability test of the pitanga’s juice was made as a 

complement, using the industrial frozen pulp, and comparing it with the homemade 

pitanga’s pulp and the acerola’s juice (standard reference). The results showed on this 

work highlights the possibility that the low demand of pitanga’s juice can be related to 

the quality of the industrial frozen pulp. 
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1 INTRODUÇÃO 

O termo “biodiversidade” se refere à riqueza e à variedade do mundo natural, 

sendo o Brasil o país detentor da maior diversidade biológica do planeta. Mesmo assim, 

seguimos uma dieta altamente simplificada e dependente de recursos genéticos externos 

(LEITE & CORADIN, 2011). Além disso, muitas plantas são desconhecidas e 

negligenciadas por grande parte da população, se tornando ameaçadas de extinção 

(KINUPP, 2004).    

Dessa forma, o uso de diferentes ingredientes nativos na gastronomia – não 

apenas adquiridos por extrativismo, mas especialmente por processos produtivos – 

corrobora para a manutenção da biodiversidade e para a preservação da identidade local, 

além de contribuir com novas opções para a agricultura familiar. Nesse sentido, segundo 

o fundador do movimento Slow Food – Carlo Petrini, 

"A biodiversidade é a maior segurança da qual a humanidade 
dispõe. [...]. Em um momento histórico em que a cozinha e os 
grandes chefes vivem uma onda de grande atenção midiática e de 
público, o risco é de perder o contato com a origem da matéria prima 
e com o trabalho de uma multidão de agricultores, famílias do campo 
e produtores artesanais que com o seu suor de seu trabalho, 
fornecem a base necessária e insubstituível de qualquer prato. Como 
cidadão, devemos ser conscientes de que o peso do patrimônio 
gastronômico de um país está posto sobre as costas dessas pessoas, 
que são as mesmas a proteger o meio ambiente, mantendo vivas as 
comunidades marginais, salvando as terras da erosão e promovendo 

a proteção da diversidade biológica, cultural e alimentar" (SLOW 
FOOD, 2017, p.1). 

 

 Dentro desse contexto está a pitangueira (Eugenia uniflora L), pequena árvore 

nativa brasileira que já esteve mais presente nos pomares domésticos e que, com a 

mudança de hábitos e por fornecer frutos que não suportam facilmente o transporte, está 

cada vez mais se extinguindo da memória gustativa dos brasileiros (SLOW FOOD 

BRASIL, 2016). Ela ocorre nas mais variadas formações fisiográficas como Cerrado, 

Caatinga e Mata Atlântica, se espalhando desde a Bahia ao Rio Grande do Sul 

(BOURSCHEID et al., 2011), além de estar presente nas restingas na faixa litorânea de 

Florianópolis, SC (BISHEIMER et al., 2010). A árvore apresenta variação na época de 

floração e frutificação, dependendo das condições climáticas de onde está localizada, 

mas normalmente com frutificação na primavera e início do verão, podendo frutificar 

também no outono (BOURSCHEID et al., 2011). 
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A pitanga apresenta coloração variando do amarelo ao vermelho e quase negro, 

caracterizada pelo seu aroma intenso e sabor doce e ácido. Estima-se que o Brasil seja o 

maior produtor mundial da fruta, apesar da dificuldade de sua comercialização in natura 

(fresca) por ser altamente perecível. Todavia, existe um grande potencial comercial da 

pitanga processada na forma de polpa, além de seu amplo consumo na forma de geleias, 

licores e sorvetes (BOURSCHEID et al., 2011). 

Desta forma, diante de toda a biodiversidade existente na Grande Florianópolis 

com potencial alimentício, a pitanga foi selecionada para avaliação por ser uma fruta 

nativa, presente naturalmente na região, porém ainda subutilizada e pouco produzida 

comercialmente no contexto catarinense. Além disso, em levantamento preliminar, 

verificou-se que os supermercados de Florianópolis (SC) não comercializam nem sua 

polpa e nem a fruta in natura, enquanto que em casas especializadas em suco da cidade, 

a demanda pelo suco de pitanga fruta é ínfima, especialmente se comparado ao suco de 

acerola (Malpighia emarginata Sessé & Moc. Ex DC.), que apresenta certa 

similaridade.  

 Dentro desse contexto, o presente trabalho teve como objetivo analisar a 

comercialização de produtos derivados de pitanga (Eugenia uniflora L.) em 

Florianópolis (SC) – polpa congelada, sorvete e suco, bem como a procedência da 

matéria prima e demanda dos produtos. Além disso, em função da baixa 

comercialização do suco da fruta em Florianópolis, elaborado a partir de polpa 

industrializada, o presente trabalho também objetivou realizar teste de aceitabilidade, 

comparando o suco de pitanga formulado com polpa extraída artesanalmente da fruta 

com o elaborado com polpa industrial, buscando encontrar os motivos da rejeição. 

Também, analisou-se de forma comparativa a aceitabilidade de outro suco padrão com 

certa similaridade, mas com elevada demanda – acerola, objetivando analisar rejeições 

em função de sabor. Espera-se que o incremento na demanda de pitanga auxilie na 

criação e valorização de cadeias de produção regionais, baseadas na mão de obra 

familiar e no uso da biodiversidade local. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Uso da biodiversidade local e regional: benefícios socioambientais 

O planeta é constituído por diversas espécies de plantas e animais, sendo que o 

termo “biodiversidade” se refere à riqueza e à variedade do mundo natural. Porém, 
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conforme Relatório Síntese da Avaliação Ecossistêmica do Milênio, considerada a mais 

ampla avaliação já realizada sobre o estado e a saúde dos ecossistemas do planeta, "nos 

últimos 50 anos, o homem modificou os ecossistemas mais rápida e extensivamente que 

em qualquer intervalo de tempo equivalente na história da humanidade" (REID, 2005, 

p.19), acarretando em uma perda substancial da biodiversidade do planeta.  

Essa instabilidade da biodiversidade está ligada à expansão das monoculturas, 

estabelecidas especialmente após a 2ª Guerra Mundial com a “Revolução Verde”. Este 

modelo de produção agrícola é baseado no uso intensivo de agrotóxicos e fertilizantes 

sintéticos, gerando o agravamento de problemas com as pragas que atacam as 

plantações. Conforme Andrades et al. (2007), o uso intensivo de agrotóxicos 

empregados nas monoculturas causa a extinção de espécies animais e vegetais, 

concentra produtos químicos e tóxicos nos alimentos, solo e água, causando a perda da 

fauna e fertilidade do solo, envenenando e adoecendo trabalhadores rurais e aumentando 

a desigualdade social visto que o processo privilegia latifundiários. 

Por outro lado, a estabilidade da natureza está intimamente ligada à diversidade, 

sendo que a agricultura rompe com esse equilíbrio por ser uma simplificação do 

ecossistema original. Assim, perde-se a capacidade de auto regulação natural, havendo a 

necessidade de uma permanente interferência do homem nesse processo (ASSIS, 2006). 

Sendo assim, a agricultura diversificada contribui para a manutenção da biodiversidade, 

diminuição de uso de agrotóxicos, além de estimular a persistência de organismos 

importantes como: polinizadores, microbiota do solo e inimigos naturais. Segundo 

Aguiar-Menezes (2004), "nenhum outro aspecto dos sistemas agrícolas proporciona 

tantos serviços ecológicos fundamentais para assegurar a proteção de plantas contra 

pragas quanto a diversidade da vegetação" (p.12). 

Conforme Kinupp (2014), muitas das plantas eliminadas com a implantação da 

monocultura, consideradas "daninhas" ou "invasoras", apenas por ocorrerem em lugares 

entre as plantas cultivadas ou em locais onde as pessoas acham que não devem ocorrer, 

são espécies com grande importância alimentícia. Além do mais, muitas dessas plantas 

são desconhecidas e negligenciadas por grande parte da população. Ainda segundo o 

autor, uma das listagens das plantas comestíveis do mundo mais completa é a de Kunkel 

(1984 apud KINUPP, 2014), onde consta cerca de 12.500 espécies. Porém, 90% do 

alimento mundial vêm de apenas 20 espécies, as mesmas descobertas no período 

neolítico.  
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Em relação ao Brasil, de acordo com Leite e Coradin (2011), dentre as quatro 

espécies cultivadas mais importantes para o homem (arroz, batata, milho e trigo), 

nenhuma é originária do país, e dentre os 15 cultivos mais importantes consumidos 

globalmente, apenas a mandioca e o amendoim são nativos do nosso território. Ainda 

segundo os autores, "apesar da condição de país detentor da maior diversidade biológica 

do mundo, temos uma dieta altamente simplificada e dependente de recursos genéticos 

externos" (p.27). 

Dessa forma, além de diminuir a dependência externa, o cultivo de espécies 

nativas variadas é importante pois, "além de fontes de alimentos, podem ser utilizados 

para a obtenção de fibras, madeira, pigmentos, condimentos, aromas, energia e de 

princípios ativos para produção de medicamentos" (LEITE & CORADIN, 2011, p.20). 

Os autores também afirmam que esse cultivo variado dá novas opções para a agricultura 

familiar, favorece a ampliação das oportunidades de investimentos no desenvolvimento 

de novos produtos pela indústria e contribui para a redução da vulnerabilidade do 

sistema alimentar brasileiro.     

Em consonância, o Movimento Slow Food, que defende o prazer da alimentação 

respeitando o meio ambiente e os produtores, criou em 1996 a Arca do Gosto, que tem 

por objetivo catalogar, localizar, descrever e divulgar produtos ameaçados de extinção 

com potenciais produtivos e comerciais. Para entrarem na lista, os produtos devem 

seguir os critérios de serem gastronomicamente especiais, possuírem ligação com a área 

geográfica em que se encontram, com produção artesanal e com ênfase na 

sustentabilidade e deve levar em consideração o risco do produto se extinguir (SLOW 

FOOD BRASIL, 2016). 

Nessa “Arca”, algumas frutas estão presentes, dentre elas a “pitanga” (Eugenia 

uniflora L.) – incorporada em 2016. Dentre os motivos apontados para sua seleção para 

a Arca, o Movimento aponta que, apesar de presente nos pomares das casas e calçadas 

das cidades onde ocorria naturalmente, até alguns anos atrás, com a mudança de hábitos 

e o aumento da densidade populacional, está desaparecendo gradativamente desses 

locais. Pelo fruto ser delicado e não suportar facilmente o transporte, muitas vezes não 

chega in natura aos mercados e redes de distribuição, se extinguindo gradativamente da 

memória gustativa e da alimentação do brasileiro. Dessa forma, valorizá-la significa 

preservar a agrobiodiversidade (SLOW FOOD BRASIL, 2016).  
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2.2 Pitangueira (Eugenia uniflora L.) 

O gênero Eugenia pertence à família das Myrtaceae e, conforme Bisheimer e 

colaboradores (2010), "é muito amplo, possuindo cerca de mil espécies, todas 

originárias de regiões tropicais e subtropicais" (p.227). Dentro desse gênero destaca-se a 

pitangueira (Eugenia uniflora L.), presente no sul do país. Enfatiza-se que existem 

outras espécies que recebem o nome de "pitangueira", como o caso de Eugenia calycina 

C., conhecida popularmente como "pitangueira-do-cerrado”.  

Em relação à distribuição geográfica, Sobral e colaboradores (2006 apud 

BOURSCHEID et al., 2011) afirmam que a pitangueira ocorre da Bahia ao Rio Grande 

do Sul e, no exterior, no Paraguai, Argentina e Uruguai. Ainda segundo Bourscheid et 

al. (2011), seu hábitat compreende as mais variadas formações fisiográficas como 

Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica. Conforme Lorenzi et al. (2015), "a pitangueira é 

nativa das matas semidecíduas do planalto e da bacia do Paraná desde Minas Gerais até 

o Rio Grande do Sul, bem como das restingas de toda a costa brasileira" (p.426). 

Bisheimer e colaboradores (2010) afirmam que em Florianópolis (SC), na faixa 

litorânea com vegetação de restinga, existem locais com populações quase puras de 

pitangueiras.  

O nome "pitanga", segundo análise etimológica apresentada por Houaiss (2009), 

é de origem tupi, cujo significado poderia ser traduzido por "avermelhado", "pardo" ou 

"cor de cobre". Lima e colaboradores (2002) afirmam que a pitanga também é 

conhecida como "Brazilian cherry", sendo encontrada em diversos países por se adaptar 

às diferentes condições climáticas. Conforme Lorenzi et al. (2015), a pitangueira é uma 

fruteira amplamente cultivada em pomares domésticos de todo o país e comercialmente 

no Nordeste, além de ser abundante na natureza. A planta se desenvolve bem em climas 

onde ocorrem temperaturas baixas e até geada como na região sul do Brasil, mesmo a 

literatura citando que a planta é bastante sensível ao frio (PEREIRA, 2006). 

Eugenia uniflora é uma espécie de árvore frutífera que mede de 6 a 9 m de 

altura, apresentando frutos globosos com cerca de 7 a 10 sulcos e de 1,5 a 5 cm de 

diâmetro. Quando inicia o processo de maturação, a fruta passa da cor verde para o 

amarelo, alaranjando, vermelho, vermelho escuro, podendo chegar até quase o negro. 

Possui aroma intenso e característico e o sabor é doce ácido (BOURSCHEID et al., 

2011). 
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Em relação a sazonalidade, a floração da pitangueira ocorre entre agosto e 

novembro e a frutificação, de outubro a novembro (LORENZI et al., 2015). Conforme a 

literatura, a planta entra em produção de frutos duas vezes por ano, normalmente nos 

meses entre março e abril e de agosto a dezembro (BOURSCHEID et al., 2011).  

Entretanto, segundo Vieira et al. (2011), a pitangueira "normalmente frutifica de agosto 

a fevereiro, porém, nas Regiões Sul e Sudeste do Brasil, pode frutificar também de abril 

a julho" (p.620). Os referidos autores ressaltam que a fenologia é fortemente 

influenciada pelas condições climáticas, por isso, as épocas de floração e frutificação 

podem variar e, portanto, as bibliografias diferem quanto à essa informação. 

A espécie possui alto potencial de uso econômico por apresentar múltiplos usos 

como: benefícios em tratamentos fitoterápicos por atividades farmacológicas 

conhecidas; utilização na recuperação de áreas degradadas por ser uma planta pioneira; 

benefícios para abelhas, por apresentar muitas flores; utilização na ornamentação de 

jardins e na produção de bonsais (BOURSCHEID et al., 2011).  

Além disso, "as folhas da pitangueira, assim como todas as folhas das plantas da 

família das Mirtáceas, possuem óleos essenciais, que exalam um forte cheiro, sobretudo 

ao serem quebradas" (BISHEIMER et al., 2010, p.227). Por isso, e os óleos essenciais 

das folhas são muito utilizados na indústria farmacêutica, de perfumes e cosméticos. 

Porém, segundo Bourscheid et al. (2011), "dos diversos produtos que podem ser 

extraídos da pitangueira, talvez os frutos sejam os mais populares e atrativos" (p.171). 

Isso porque, conforme o autor, a cor e aroma marcantes da fruta, conferem aos 

alimentos à base de pitanga sabor e aspecto característicos. Além disso, a pitanga 

apresenta alto índice de vitamina A, além de outros componentes importantes na dieta 

conforme apresentado na tabela 1. 

Tabela 1. Composição da pitanga por 100g de parte comestível 

Componentes Pitanga in natura  

(VILLACHICA et 

al., 1996) 

Pitanga in natura 

(UNICAMP, 2011) 

 Pitanga polpa 

congelada 

(UNICAMP, 2011) 

Valor energético 

(Kcal) 

51 41 19 

Umidade (%) 85,8 88,3 94,6 

Proteína (g) 0,8 0,9 0,3 

Lipídeos (g) 0,4 0,2 0,1 

Carboidratos (g) 12,59 10,2 4,8 

Fibras (g) 0,6 3,2 0,7 

Cinzas (g) 0,5 0,4 0,3 

Cálcio (mg) 9 18 8 
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Magnésio -.- 12 6 

Vitamina A (mg) 635 -.-  -.-  

Tiamina (mg) 0,3 -.-  -.-  

Riboflavina (mg) 0,6 -.-  -.-  

Niacina (mg) 0,3 -.-  -.-  

Ácido ascórbico (mg) 14 -.- -.-  

Fósforo (mg) 11 -.-  -.-  

Ferro (mg) 0,2 -.-  -.-  

Fonte: Elaborado pela autora a partir de UNICAMP (2011) e Villachica et al. (1996 apud 

FRANZÃO, MELO, 2017).   

Segundo Vieira e colaboradores (2011), por possuírem fibras insolúveis, as 

pitangas auxiliam a função do trato intestinal. Ainda, segundo os autores  

A presença de licopeno em sua composição é responsável pela 

coloração vermelha intensa da fruta, sendo também um poderoso 

antioxidante que tem se mostrado muito eficiente no combate a 

doenças degenerativas, tais como o câncer (p.622). 

2.3 Produção, comercialização e utilização da pitanga no Brasil  

O Brasil é um dos principais produtores e exportadores de inúmeras espécies 

de frutas, apresentando uma grande quantidade de espécies ainda não aproveitadas em 

todo o seu potencial – como a pitanga. Em relação à produção e comercialização da 

fruta, segundo Bourscheid e colaboradores (2011), não se dispõe de dados oficiais, 

porém, estima-se que o Brasil seja o maior produtor mundial de pitanga, com os 

maiores plantios localizados em Pernambuco, além de mais de 300 ha cultivados 

somente na região de Bonito e municípios vizinhos.  

Pelos frutos serem frágeis e altamente perecíveis, o comércio da pitanga in 

natura é difícil. Mesmo assim, em cidades próximas aos centros produtores pode-se 

encontrar a fruta sendo vendida nas prateleiras dos supermercados. Isso porque o fruto é 

popularmente muito apreciado in natura, pelo seu sabor suave e adocicado, com polpa 

de consistência carnosa e muito suculenta. (BOURSCHEID et al., 2011) 

Entretanto, há um grande potencial da fruta em produtos processados, com a 

própria polpa de pitanga – já encontrada com um bom comércio em nível nacional. 

Além disso, a fruta pode ser consumida em forma de geleias, doces, sucos, licores e 

sorvetes. As folhas também são comestíveis, podendo ser utilizadas no preparo de sucos 

verdes (BOURSCHEID et al., 2011). 

O potencial de utilização da pitangueira é ressaltado quando considera que o seu 

fruto é rico em vitaminas, principalmente a vitamina A, podendo aumentar o consumo 

através de campanhas de educação nutricional (FRANZÃO et al., 2017). 
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Conjuntamente, um mercado que vem crescendo muito nos últimos anos é o dos 

produtos orgânicos e, de acordo com Bourscheid e outros (2011): 

visto as tendências do mercado e as características desta fruteira, o 

cultivo e o manejo orgânico da pitangueira é promissor, o que 

garantirá a abertura de novos mercados, inclusive externos, ávidos por 

frutos saborosos, livres de resíduos químicos e cultivados de forma 

sustentável (p.176).  

 

O comércio da fruta pode se intensificar devido ao seu grande potencial 

medicinal, produtora de óleos essenciais, matéria-prima de cosméticos e de corante 

(BOURSCHEID et al., 2011), bem como pelo seu potencial gastronômico ainda pouco 

explorado. 

2.4 Polpa e “suco tropical” de fruta 

Segundo a Instrução Normativa Nº 01/2000 do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento – que regulamenta os padrões de identidade e qualidade para 

polpas de frutas, uma polpa de fruta pode ser definida como um 

produto não fermentado, não concentrado, não diluído, obtido de 

frutos polposos, através de processo tecnológico adequado, com um 

teor mínimo de sólidos totais, proveniente da parte comestível do fruto 

(MAPA, 2000). 

Em termos mais específicos para a fruta “pitanga”, a mesma IN define que a 

“polpa ou purê de pitanga é o produto não fermentado e não diluído, obtido da parte 

comestível da pitanga (Eugenia spp., L.), através de processo tecnológico adequado, 

com teor mínimo de sólidos totais” (p.11). Ela, ainda, deverá apresentar a cor vermelha, 

sabor ácido próprio e aroma próprio (MAPA, 2000), assim como o padrão de qualidade 

apresentado na tabela 2.  

Tabela 2. Padrões de identidade e qualidade fixados para “polpa de pitanga". Soma-se à 

tabela as características de cor (vermelha), sabor (ácido próprio) e aroma (próprio). 

PARÂMETROS Min. Máx. 

Sólidos solúveis em º Brix
2
, a 20º C 6,00 - 

pH 2,5 3,4 

Acidez total expressa em ácido cítrico (g/100g) 0,92 - 

Açúcares totais (g/100g)  9,50 

Sólidos totais (g/`100g) 7,00 - 

Fonte: MAPA, 2000. 

                                                           

2
Brix é a porcentagem em massa de sólidos solúveis contidos em uma solução de sacarose (UDOP, 2017). 
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Já o "Suco Tropical" de pitanga é regulamentado pela Instrução Normativa 

N°12/2003, também do MAPA, sendo definido como uma "bebida não fermentada, 

obtida pela dissolução, em água potável, da polpa da pitanga (Eugenia spp.), por meio 

de processo tecnológico adequado" (p.08). Além disso, deve apresentar cor variando de 

alaranjada a vermelha, sabor e aroma próprios, obedecer aos “Padrões de Identidade e 

Qualidade Gerais”, fixados para Suco Tropical e as características de composição 

apresentadas no tabela  3. 

Tabela 3. Padrões de Identidade e qualidade fixados para “suco de pitanga” pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária de Abastecimento. 

PARÂMETRO 
Não adoçado Adoçado 

Mín. Máx. Mín. Máx. 

Polpa de pitanga (g/100g) 60,00  -.-  35,00  -.-  

Sólidos solúveis em ºBrix, a 20ºC 5,00 -.- 10,00 -.- 

Acidez total expressa em ácido 

cítrico (g/100g) 
0,50 -.-  0,30 -.-  

Açúcares totais (g/100g) -.- 8,60 7,00 -.- 

 Fonte: MAPA, 2003. 

Já a polpa de acerola segundo a IN Nº 01/2000 deverá apresentar cor variando 

do amarelado ao vermelho, bem como ácido ascórbico na proporção mínima de 800 mg 

por 100 g de polpa. A diferença para o Suco Tropical de acerola, segundo a IN N° 

12/2003, é que este deve apresentar uma acidez mínima maior que o suco tropical de 

pitanga, de 0,80 para o suco não adoçado e 0,20 para o adoçado. Ainda deve conter uma 

quantidade de 600 mg de ácido ascórbico por 100 g de suco não adoçado e de 200 mg 

para o suco adoçado.   

 

3 METODOLOGIA 
 

3.1 Análise da oferta, comercialização e demanda de produtos à base de pitanga 

em Florianópolis/SC 

Dentre os produtos derivados de pitanga, selecionou-se para análise a pitanga na 

forma de polpa congelada, suco natural (ofertado por casa de sucos locais) e sorvete. 

Como a fruta tem baixa durabilidade e dificilmente é encontrada em supermercados na 

forma in natura, selecionou-se para análise apenas produtos processados descritos. O 

levantamento de dados restringiu-se ao município de Florianópolis (SC) – área de 

ocorrência natural da pitangueira (Eugenia uniflora). 
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3.1.1 Polpas congeladas em redes de supermercados locais 

A análise da presença e comercialização da polpa de pitanga nas principais redes 

de supermercados da Grande Florianópolis foi realizada por levantamento, através de 

contato telefônico, no início do mês de agosto de 2017. Foram avaliadas, ao todo, nove 

(9) redes: Angeloni, Big, Bistek, Fort, Giassi, Hiperbom, Hippo, Imperatriz e Makro.  

 

3.1.2 Sorvete comercial 

Foi realizado o levantamento de 28 sorveterias em Florianópolis, através da 

ferramenta “Google Search”
3
, durante o início de agosto de 2017. Justifica-se a 

utilização dessa ferramenta de busca por ter sido a fonte com maior número de 

estabelecimentos descritos. Destas, apenas 18 foi conseguido o contato efetivo 

(telefônico e/ou presencial) com 18 delas, sendo este o número amostral analisado. 

De agosto a outubro de 2017 aplicou-se um questionário contendo quatro (4) 

questões fechadas e três (3) abertas, para análise da presença/frequência, volume de 

comercialização com comparativos (em relação a outros sabores comercializados), 

procedência da fruta e sazonalidade de comercialização de sorvetes de pitanga. O valor 

de comercialização não foi mensurado, pois na maioria das vezes não havia diferencial 

em termos de sabor, com cobrança vinculada ao peso. 

 

3.1.3 Sucos 

Foi realizado o levantamento prévio das “casas de suco” do Centro de 

Florianópolis, através da ferramenta de busca “Google Search” (uso da ferramenta 

justificada no item anterior), sendo encontrados 13 estabelecimentos – todos avaliados 

(número amostral = censo). Aplicou-se presencialmente nesses locais questionário 

composto por três (3) questões fechadas e três (3) questões abertas, para análise de: 

presença do suco de pitanga, origem da fruta/polpa, sazonalidade de comercialização, 

além de demanda comparada com a saída de suco de acerola (Malpighia emarginata), 

em virtude de semelhanças organolépticas. 

 

 

 

                                                           

3 
 www.google.com.br 

http://www.google.com.br/
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3.2 Teste comparativo de aceitabilidade de suco de pitanga 

Como a análise sensorial é um teste metodológico utilizado para analisar 

características dos alimentos e materiais percebidas pelos sentidos de avaliadores 

(DUTCOSKY, 2007), aplicou-se no presente trabalho o teste de aceitabilidade 

(integrante da análise descrita), com o objetivo de identificar preferências e defeitos 

entre o suco de pitanga formulado com polpa industrializada (presente no comércio 

local, mas com baixa demanda) e o suco elaborado a partir da polpa extraída das 

pitangas coletadas. Comparativamente, analisou-se também a aceitabilidade do suco de 

acerola formulado com polpa industrializada, utilizado como padrão de referência, por 

ser um suco com certa similaridade, presente no comércio local e com uma demanda 

consolidada.  

3.2.1 Matérias primas: seleção, origem e armazenamento 

As frutas da pitangueira foram coletadas nas cidades de Florianópolis e Rio do 

Oeste, Estado de Santa Catarina, no período entre setembro e outubro de 2017 – 

colhidas no ponto de maturação comercial. As pitangas foram armazenadas congeladas 

a -18°C até o momento da produção da polpa, no início de novembro de 2017.  

Para extração da polpa, as frutas foram descongeladas, sendo realizado o 

despolpe no Laboratório de Produção do Câmpus Florianópolis-Continente do Instituto 

Federal de Santa Catarina, com o auxílio de uma centrífuga doméstica (Walita – Modelo 

Hi3242), sendo esse procedimento já realizado pelo Núcleo de Estudos em Gastronomia 

do CTE/IFSC para o despolpe de outras frutas. Enfatiza-se que foi evitado triturar as 

sementes durante o processo, objetivando analisar esse aspecto como princípio de 

amargor nos sucos industrializados. A polpa foi congelada em ultracongelador e 

armazenada a -18°C durante 3 dias. 

A polpa de pitanga industrializada foi adquirida em casa de suco de 

Florianópolis. Selecionou-se para os testes a polpa da marca “Polpa Norte” (PR), por ser 

a mais utilizada nas casas de suco analisadas (55,6%). A polpa de acerola foi adquirida 

no comércio local da marca “Mais Fruta” (SP). As polpas foram armazenadas 

congeladas, a -18°C durante 4 dias, até o momento do teste de aceitabilidade. 
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3.2.2 Análise de rendimento de polpa a partir da fruta in natura 

Para analisar o rendimento de polpa de pitanga extraída com a centrífuga, 

dividiu-se o peso da polpa pelo peso da fruta inteira - sementes mais polpa, representada 

na seguinte fórmula: 

Rendimento (%) =   
                   í     

                          
  x100 

Calculou-se o rendimento em porcentagem, com base na fórmula acima, com 

base em cinco (5) repetições, ou seja, cinco porções de 500 g de fruta in natura (inicial). 

Calculou-se a média do rendimento das repetições, bem como o desvio padrão (α) para 

análise estatística de dispersão dos dados. 

Objetivando analisar o rendimento total possível das frutas coletadas, realizou-se 

mais um experimento, com base em três (3) amostras de 100 g cada, com extração 

manual de toda a polpa, sendo pesado apenas as sementes “limpas” para análise de 

rendimento, utilizando a mesma fórmula acima para o cálculo. 

3.2.3 Teste de aceitabilidade 

Nessa análise, 75 JULGADORES não treinados (grupo de análise sensorial) 

descreveu e mediu, conforme Dutcosky (2007), propriedades dos sucos que são 

consideradas responsáveis pelo prazer de comer, importantes para o processo de 

desenvolvimento de produto. Além disso, foram coletados dados sobre o consumo de 

pitanga, acerola e produtos derivados, por meio de questionário aplicado conjuntamente 

ao teste.    

3.2.3.1 Local de condução dos experimentos 

As atividades de preparação dos sucos e seu teste de aceitabilidade foram 

conduzidas no Restaurante II do Câmpus Florianópolis-Continente do Instituto Federal 

de Santa Catarina, no dia 13 de novembro de 2017. 

3.2.3.2 Preparação dos sucos 

Os sucos foram elaborados com 35% de polpa de fruta, 7% de açúcar refinado e 

58% de água mineral, conforme padrão de referência estabelecido pela Instrução 

Normativa N° 12/2003 do MAPA, apresentado na tabela 3. Os sucos foram batidos em 
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liquidificador e condicionados em jarra de vidro com o número correspondente da 

amostra e armazenados em refrigerador a 8°C até o momento do serviço.  

3.2.3.3 Aplicação do teste 

O teste de aceitabilidade dos sucos tropicais de pitanga e acerola ocorreu no 

Restaurante II do IFSC, aplicado a um grupo de 75 degustadores não treinados. O perfil 

do público avaliador caracterizou-se por alunos, professores, servidores e funcionários 

terceirizados do IFSC. Apesar de convite geral para toda a comunidade interna do IFSC, 

o público avaliador foi composto de 65% (49) integrantes do gênero feminino e 29% 

(22) do gênero masculino, além de 6% (4) que não responderam este critério. Em 

relação à idade, a maioria dos avaliadores apresentavam entre 21 e 35 anos (41%), 

sendo 33% com idades entre 36 e 50 anos e 12% com até 20 anos. O perfil etário pode 

ser visualizado na íntegra na figura 1.  

 

Figura 1. Idade dos avaliadores (75) que realizaram o teste de aceitabilidade dos sucos 

"Tropicais". 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Aplicou-se questionários contendo quinze (15) perguntas, duas (2) abertas e 

treze (13) fechadas, além de um campo de observações, objetivando analisar:  

 propriedades sensoriais (cor, aroma, textura e sabor) do suco de pitanga 

elaborado com a polpa industrializada e do suco feito a partir da fruta, bem 

como do suco de acerola elaborado a partir de polpa industrializada (suco 

referência);  

 intencionalidade de compra das amostras (sucos) pelos avaliadores; 
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 conhecimento sobre as frutas (pitanga e acerola), sua frequência do consumo in 

natura e na forma de suco, assim como sua utilização ou consumo na forma de 

outros produtos derivados. 

No dia do teste de aceitabilidade, os sucos foram servidos em copos plásticos 

transparentes, contendo 70 ml de cada amostra como porção, identificados com três 

números aleatórios preestabelecidos para os sucos elaborados a partir das respectivas 

polpas: 325 (polpa de acerola industrializada); 491 (polpa de pitanga extraída da fruta in 

natura) e 674 (polpa de pitanga industrializada) – ver figura 2A. A codificação das 

amostras por três números aleatórios foi realizada conforme recomendações descritas 

por Dutcosky (2007).  

 

Figura 2. Amostras dos sucos, identificados para análise sensorial (A); degustadores na 

avaliação das amostras (B).  

Fonte: Elaborada pela autora. 

Para avaliação das amostras dos sucos, utilizou-se escala hedônica estruturada 

em 5 pontos (1 = desgostei muito e 5 = gostei muito) conforme metodologia citada por 

Dutcosky (2007) – ver Tabela  4. 

 

Tabela 4. Escala hedônica verbal estruturada em 5 pontos, utilizada para teste de 

aceitabilidade de sucos de pitanga e acerola. 

Notas Escala de avaliação 

1 Desgostei muito 

2 Desgostei ligeiramente 

3 Indiferente 

4 Gostei ligeiramente 

5 Gostei muito 
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Fonte: Elaborado a partir de Dutcosky (2007), com redução da escala. 

 

3.4 Análises estatísticas 

O experimento foi conduzido com 75 avaliadores não treinados (número 

amostral). As notas fornecidas para cada critério (cor, aroma, sabor e textura) foram 

comparadas entre os sucos através de análise de variância das médias (ANOVA), as 

quais foram comparadas pelo teste de Tukey (p<0,05).  

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Análise da presença, comercialização e demanda de produtos à base de pitanga 

em Florianópolis/SC 

 

4.1.1 Polpas congeladas em redes de supermercados locais 

Conforme pesquisa realizada nas nove principais redes de supermercados de 

Florianópolis – SC, durante o mês de agosto, não foi constatada comercialização de 

polpa de pitanga congelada em 100%  dos estabelecimentos. Esse resultado pode ser um 

reflexo de uma baixa demanda pelo produto, então problemas relacionados à 

distribuição, ou pelo fato de os supermercados de grandes redes muitas vezes só 

distribuírem produtos que tenham larga escala de produção. 

4.1.2 Presença e demanda de sorvete de pitanga em sorveterias de Florianópolis  

Segundo levantamento efetuado nas sorveterias de Florianópolis (com base em 

18 estabelecimentos), 27,8% (5) afirmaram comercializar sorvete de pitanga, sendo que 

a fabricação do sorvete em todas elas é realizada com frutas in natura, fornecidas por 

moradores da região. Apenas um estabelecimento mencionou utilizar polpa congelada, 

especialmente quando a fruta fresca não é encontrada. Cerca de 60% (3) dos 

estabelecimentos só produzem e comercializam sorvete de pitanga durante a época de 

frutificação (meados de primavera e verão – época de sazonalidade da fruta), enquanto 

que um estabelecimento afirma conseguir a fruta durante o ano todo. 

Em relação à produção do sorvete de pitanga, verifica-se uma média 7,5 vezes 

inferior a sabores tradicionais como morango. Porém, os estabelecimentos destacam que 

há demanda para o sorvete de pitanga, pois comercializam tudo o que produzem, mas 
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com produção restrita ao fornecimento da fruta. Desta forma, a atual demanda por 

sorvetes parece atrelada ao volume produzido. 

Os motivos da seleção, em entrevista com os proprietários das sorveterias, duas 

afirmaram não utilizar a polpa industrial pela falta de qualidade desta, preferindo só 

produzir sorvete de pitanga quando conseguem as frutas in natura. Uma das 

proprietárias, ainda, mencionou que o processo de despolpe e produção do sorvete deve 

ser feito rapidamente para não amargar o produto final, devido o contato da polpa com 

as sementes e com o ar, com consequente oxidação – gerando amargor.  

Em suma, apesar de pequena porcentagem de sorveterias de Florianópolis 

oferecerem sorvete de pitanga, verifica-se que existe demanda na região, mas que fica 

restrita ao volume e sazonalidade de fornecimento da fruta. Além disso, verifica-se que 

a qualidade das polpas congeladas da fruta não favorece a fabricação de sorvetes. 

 

4.1.3 Presença e demanda comparativa de suco de pitanga em casas de suco do Centro 

de Florianópolis 

Conforme levantamento de dados nas casas especializadas de suco no centro de 

Florianópolis (13), 69% (9) comercializam o suco de pitanga. Todos esses utilizam 

polpa congelada industrializada, sendo que 56% afirmaram utilizar especificamente a 

marca “Polpa Norte”, produzida no oeste do Paraná. As outras casas de suco utilizam 

polpas de marcas variadas, mas todas vindas de outros estados como de São Paulo (“De 

Marchi”) e Bahia (“Sempre Viva”).  

Todos os estabelecimentos que comercializam suco de pitanga afirmaram que 

sua demanda é muito baixa, sendo, comparativamente, dez vezes inferior ao consumo 

de suco de acerola (padrão comparativo com certa similaridade). Dentre os motivos 

possíveis da rejeição do suco de pitanga, levantou-se preliminarmente: questões de 

hábito alimentar da população local; possível desconhecimento da fruta ou da opção do 

suco, bem como qualidade da polpa industrial – a qual poderia estar conferindo 

propriedades organolépticas negativas. 

O teste de aceitabilidade realizado no presente trabalho corrobora com essa 

constatação (ver figura 5), quando constatado que apenas 39% (29) dos avaliadores 

demonstraram interesse de compra do suco de pitanga elaborado com a polpa 

industrializada, contrariamente aos 67% (50) que comprariam o suco elaborado a partir 

da polpa extraída da fruta artesanalmente. 
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Dessa forma, a demanda do suco pode estar sendo comprometida pela qualidade 

da polpa, não se descartando o fator adicional do desconhecimento da oferta. O suco de 

acerola, por sua vez, apesar de elaborado com a polpa, não apresenta o referido 

amargor, sendo que parte de sua demanda foi construída a partir divulgação em ampla 

escala de suas propriedades nutricionais, especialmente de sua concentração de vitamina 

C. 

 

4.2 Teste comparativo de aceitabilidade de suco de pitanga 

Além da análise de aceitabilidade e da intencionalidade de compra dos sucos em 

questão, realizou-se a análise do rendimento da polpa das frutas utilizadas no teste, bem 

como avaliado o conhecimento dos avaliadores sobre as frutas (pitanga e acerola) e seu 

hábito de consumo. 

4.2.1. Rendimento  

O rendimento médio de polpa de pitanga foi de 36,8±3,2% (média ± desvio 

padrão). Pode-se afirmar que o rendimento encontrado foi muito reduzido quando 

comparado à literatura. Lopes (2005), por exemplo, encontrou rendimentos médios de 

46,6±1,8% e 58,5±3,9%, através do despolpe por despolpador de pás e por despolpador 

de escovas, respectivamente. Contudo, o baixo rendimento obtido no presente trabalho, 

através da utilização de centrífuga doméstica, pode ser justificado pelo cuidado que se 

teve em não desgastar as sementes (mantendo-se pequena porção da polpa aderida) – 

um dos possíveis motivos de amargor levantado para a polpa extraída industrialmente. 

O foco estava na preservação da qualidade da polpa para os testes, e não no rendimento. 

Por outro lado, através da extração manual de toda a polpa das pitangas 

utilizadas no presente experimento, verificou-se um rendimento máximo possível de 

77±2% (média de três amostras de 100 g), representando um ótimo valor quando 

comparado com a literatura, bem como quando se objetiva uma extração com 

viabilidade comercial. Lopes (2005), em experimento utilizando o mesmo método, 

obteve o valor de 66,6%±2,6% de polpa em relação ao fruto. Já Bezerra e colaboradores 

(2004), que avaliaram 85 pitangueiras visando a recomendação de cultivares comerciais, 

relacionaram os dez melhores genótipos de pitangueira com rendimento médio de 78% 

de polpa. 
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Dentro desse contexto, verifica-se que o rendimento pode variar conforme o 

processo de despolpe utilizado, bem como pela utilização de diferentes cultivares de 

pitangueira – ainda com possíveis variações em função de condições de cultivo (solo, 

clima e manejo). Dessa forma, existem estudos de seleção de genótipos para obtenção 

de maior rendimento, bem como testes com diferentes despolpadeiras, visando a busca 

do melhor e mais produtivo método de despolpe. Entretanto, verifica-se a necessidade 

de estudos de rendimentos a partir de métodos industriais de despolpe (bem como 

métodos inovadores), associados à análise das qualidades organolépticas das polpas 

extraídas. 

4.2.2. Fruta, suco e derivados: conhecimento pelos avaliadores 

Conforme questionário aplicado aos 75 avaliadores, 95% (71) afirmou conhecer 

a fruta pitanga, em oposição à 1% (1). Comparativamente, 91% (68) disseram conhecer 

a fruta acerola. De todos os entrevistados, 4% (3) não responderam essas questões.  

Verifica-se uma redução desse percentual quando se analisa o consumo 

propriamente, e não apenas o conhecimento sobre a fruta – tanto para a acerola como 

para a pitanga. Conforme a figura 3A, 85% (64) dos avaliadores afirmaram terem 

consumido pitanga in natura, mesmo ela sendo dificilmente encontrada no comércio 

local, enquanto que 71% (53) afirmaram já terem consumido acerola in natura.  

 

Figura 3. Identificação do consumo de pitanga e acerola in natura (A), bem como do suco das 

referidas frutas (B) pelos avaliadores (75) integrantes do teste de aceitabilidade.  

Fonte: Elaborado pela autora. 

Nesse contexto, observa-se um maior consumo de pitanga in natura do que de 

acerola. Provavelmente isso se deve ao fato da pitanga ser nativa na região, sendo ainda 

facilmente encontrada em quintais, ruas e parques da cidade. Por outro lado, a aceroleira 

– originária da América Central e Norte da América do Sul (LORENZI et al., 2015) – 
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ainda não é comum na região, apesar do seu plantio ter aumentado nos últimos anos em 

função da divulgação de suas propriedades nutricionais. 

Entretanto, quando se analisa o consumo da fruta na forma de suco, a situação se 

inverte. Conforme a figura 3B, observa-se que o consumo de pitanga na forma de suco é 

menor: cerca de 51% (38) já experimentaram o suco da fruta, em detrimento a 85% (64) 

de acerola. Esse dado corrobora com o levantamento nas casas de suco de Florianópolis, 

onde a demanda por suco de acerola é consideravelmente superior, bem como com o 

levantamento nas redes de supermercados – onde a polpa de pitanga é ausente, mas a de 

acerola é frequentemente encontrada. Dentro desse contexto, dois motivos são 

apresentados no presente trabalho para a redução do consumo do suco e da polpa de 

pitanga em Florianópolis: o desconhecimento pela população local das possibilidades de 

uso da fruta que não seja na in natura, e aspectos sensoriais negativos das polpas 

industrializadas utilizadas nas casas se suco da região.  

Por outro lado, no caso da acerola, temos um maior percentual de pessoas que já 

consumiu o suco do que pessoas que consumiram a fruta in natura, tanto em função de 

uma menor tradição de seu cultivo nos quintais domésticos (apesar do incremento nos 

últimos anos) e ausência em ambientes naturais da Grande Florianópolis, como pela 

divulgação mundial da fruta, com incremento do comércio da polpa industrializada 

especificamente para sucos. 

As mesmas constatações são vistas na análise de frequência do consumo da fruta 

e do suco das frutas – figura 4A e 4B, respectivamente. Verifica-se que 31% (23) dos 

entrevistados consumiram entre 2 e 5 vezes pitanga in natura, nos últimos dois anos, 

21% (16) consumiram uma vez e 19% (14) consumiram mais de 10 vezes. Já em relação 

à fruta acerola in natura, somente 8% (6) dos avaliadores consumiram mais de 10 vezes 

a fruta in natura nos últimos dois anos, enquanto que 23% (17) consumiram uma vez e 

21% (16) consumiram entre 2 e 5 vezes. 

Por outro lado, quando analisado o consumo na forma de suco (figura 4B), 60% 

(45) dos avaliadores afirmaram não terem consumido suco de pitanga no último ano e 

17% (13) consumiram entre 2 e 5 vezes. Em relação à acerola, 35% (26) afirmaram 

terem consumido o suco de 2 a 5 vezes no mesmo período e 31% (23) não consumiram. 
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Figura 4. Frequência do consumo de pitanga e acerola in natura nos últimos dois anos (A) e 

frequência do consumo de suco de pitanga e acerola nos últimos doze meses (B), com base em 

75 avaliadores. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Embora o consumo de suco de pitanga seja menor se comparado com o de 

acerola, 25% (19) dos avaliadores afirmaram já ter consumido ou utilizado outros 

produtos à base de pitanga. Dentre esses, 53% (10) consumiram a pitanga na forma de 

geleias; 32% (6) consumiram bebidas alcóolicas com a fruta; 26% (5) consumiram em 

sorvetes ou picolés; 21% (4) utilizaram cosméticos e 11% (2) consumiram produtos 

panificáveis. Por outro lado, somente 15% (11) dos avaliadores afirmaram terem 

consumido ou utilizado algum produto à base de acerola, com uma baixa variação de 

produtos descritos. Dentre essas pessoas, 36% (4) afirmaram terem consumido geleia e 

sorvete e 27% (3) consumiram bebidas alcóolicas com a fruta.  

Conforme verificado acima, há uma maior versatilidade de utilização da pitanga 

em produções gastronômicas, em função de seu aroma marcante e sabor característico, 

configurando-se em uma fruta com grande potencial nesse setor. Por outro lado, a 

acerola parece ficar mais restrita ao setor de bebidas, sendo empregada especialmente 

sucos.  

 

4.2.3. Teste de aceitabilidade 

Conforme teste de aceitabilidade realizado, apresentado na Tabela 4, verificou-

se que o suco de pitanga elaborado a partir das frutas coletadas (amostra 491) foi 

estatisticamente avaliado como superior em relação à cor e sabor quando comparado ao 

suco elaborado com polpa industrial de pitanga (amostra 674). Essa constatação, 

associada à análise da intencionalidade de compra, mostra que as polpas industrializadas 
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estão sendo parte do motivo de rejeição do suco de pitanga em casas especializadas na 

Grande Florianópolis, apesar das notas estarem dentro dos limites de aceitação 

(superiores a 3, ou seja, superior ao conceito de “indiferente” - ver tabela 4). 

Quando comparado o suco de pitanga elaborado a partir da fruta (491) com o 

suco de acerola (325), observa-se que ambos são avaliados de forma estatisticamente 

semelhante em termos de textura, aroma e sabor, sendo que apenas em termos de 

coloração o suco de acerola é julgado como inferior (em função da coloração menos 

intensa, ou, como descrito, “pálida”). Analisando conjuntamente com os resultados de 

intencionalidade de compra (figura 5), constata-se que os sucos apresentam demanda 

semelhante, sendo que isso não ocorre de forma efetiva nas casas de suco. Isso se deve 

em função das polpas industriais utilizadas atualmente conferirem ao suco certo 

amargor, provavelmente em função da incorporação da semente no processo de 

despolpe ou mesmo da oxidação de alguns componentes durante o processo. Com os 

resultados, verifica-se o grande potencial da pitanga mesmo na forma de sucos (além de 

outros produtos), já que a demanda por suco de acerola é consideravelmente elevada e 

estatisticamente semelhante conforme os testes. 

Tabela 4. Teste de aceitabilidade dos sucos tropicais de polpa de acerola industrializada 

(325), polpa de pitanga elaborada com a fruta (491) e polpa de pitanga industrializada 

(674), utilizando-se escala hedônica estruturada em 5 pontos, conforme Dutcosky 

(2007). 

Amostra Cor  Textura Aroma Sabor 

325 3,70 ± 1,10 b* 4,10 ± 1,03 a 3,96 ± 1,06 a 4,19 ± 1,00 a 

491 4,58 ± 0,71 a 4,30 ± 0,88 a 3,79 ± 1,35 a 3,93 ± 1,15 a 

674 3,92 ± 1,23 b 4,15 ± 0,92 a 3,68 ± 1,07 a 3,25 ± 1,34 b 

* Valores são as médias ± o desvio padrão (DV), com base em 75 repetições. As diferentes letras após os 

valores de cada coluna indicam diferenças significativas entre as médias de notas, de acordo com o Teste 

de Tukey (p < 0,05). 

Evidencia-se que tanto a textura como o aroma não apresentaram diferenças 

estatísticas. Julga-se que esses aspectos sejam mais difíceis de serem avaliados por 

avaliadores não treinados – motivo nas notas semelhantes. Desta forma, aparentemente 

as diferenças da aceitabilidade desses sucos estão mais pautadas em diferenças de sabor 

e cor.  

Em suma, os resultados apresentados mostram que todos os sucos foram aceitos 

pelos julgadores, em todos os aspectos, pois as médias das notas foram superiores a 3 (o 
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que corresponde ao conceito de “indiferente”) – ver tabela 4. Entretanto, algumas 

pequenas variações parecem estar fazendo toda a diferença no comércio local, o que 

pode ser constatado na intencionalidade de compra apresentada na figura 5. 

 

Figura 5. Intencionalidade de compra das amostras (sucos) pelos avaliadores (75). 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Conforme o teste realizado, constata-se uma intencionalidade de compra muito 

semelhante do suco de acerola e do suco de pitanga elaborado a partir da fruta, com 

70% (52) e 67% (50) de intencionalidade total (sozinho e em conjunto com outra 

amostra), respectivamente. Por outro lado, apenas 39% (29) dos entrevistados 

demonstraram intencionalidade de compra no suco de pitanga elaborado com a polpa 

industrial (amostra 674), sozinho ou em conjunto com outra amostra. Além disso 9% (7) 

dos avaliadores afirmaram terem desaprovado o sabor e outros 16% (12) afirmaram 

sentir um sabor amargo no suco. O resultado reafirma a possibilidade do baixo consumo 

de suco de pitanga nas casas de suco do centro de Florianópolis.   

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente trabalho procura evidenciar o potencial ainda pouco explorado da 

pitanga, fruta nativa brasileira presente no sul do país. Constatou-se na pesquisa que há 

aceitabilidade para o suco e demanda para o sorvete da fruta. Entretanto, questões de 

qualidade de polpas industrializadas parecem estar conferindo características 

organolépticas negativas (como amargor), influenciando a demanda de produtos 

derivados, especialmente do suco (o que não é verificado para sorvetes analisados, 

elaborados a partir da fruta in natura). Dessa forma sugere-se estudos em relação aos 
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métodos de despolpe da fruta levando em consideração não só o rendimento, mas 

também a preservação das qualidades sensoriais da pitanga. 

Por ser uma fruta com sabor e aroma característicos e marcantes, a pitanga 

apresenta uma grande versatilidade de utilização gastronômica, ainda pouco explorada 

comercialmente, sendo que seu emprego pode favorecer a inovação de cardápios. 

Por fim, destaca-se que o uso gastronômico da pitanga pode contribuir 

socioambientalmente no sul do país, com o fomento das cadeias de produção locais, 

conservação da biodiversidade brasileira, além de possibilitar a construção de uma 

gastronomia mais identitária, com base em um produto regional diferenciado.   
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APÊNDICE A  

 

QUESTIONÁRIO PARA APLICAÇÃO EM CASAS DE SUCO DO 

CENTRO DE FLORIANÓPOLIS 
(Responsável pela casa ou pela comercialização) 

 

 

CASA DE SUCO:  
Data: ____ / ____ / 2017 
 

Tel.: _____________________________ 
 

Rua (número): ______________________ 
 

1. É comercializado suco de pitanga?  

(   )Sim    (   )Não 

 

2. O suco é feito com a polpa congelada ou fruta in natura? 

(   )Polpa congelada (   )Fruta in natura 

 

3. Qual a origem da fruta/polpa utilizada na preparação? 

Polpa (Marca): 

__________________________________________________________________ 

Fruta (fornecedor/cidade ou estado/ contato): 

__________________________________________ 

 

4. Há comercialização durante o ano todo de suco de pitanga?  

(  )Sim.   (   )Não. Por quê? 

____________________________________________________________________ 

Observação: 

____________________________________________________________________ 

 

6. Quantos sucos (copos) de pitanga são comercializados por mês (mais ou menos)? 

_______ sucos (copos). Comparativamente, quantos sucos (copos) de acerola são 

comercializados por mês (mais ou menos)? _______ sucos (copos).  

 

7. Como você julga a demanda para o suco de pitanga? E para o suco de acerola? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________ 
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APÊNDICE B  

 

QUESTIONÁRIO PARA APLICAÇÃO EM SORVETERIAS 
(Responsável pela sorveteria ou pela produção) 

 

 

SORVETERIA:  
Data: ____ / ____ / 2017 
 

Tel.: ______________________ 
 

Bairro: _____________________________________________ 
 

1. É comercializado sorvete de pitanga?  

(   )Sim    (   )Não 

 

2. O produto vendido é feito com a polpa congelada ou fruta in natura? 

(   )Polpa congelada (   )Fruta in natura 

 

3. Qual a origem da fruta/polpa utilizada na preparação? 

Polpa (Marca): 

__________________________________________________________________ 

Fruta (fornecedor/cidade ou estado/ contato): 

__________________________________________ 

 

4. Há produção o ano todo? 

(  )Sim.   (   )Não. Por quê? 

________________________________________________________ 

Observação: 

____________________________________________________________________ 

 

5. Há comercialização durante o ano todo?  

(  )Sim.   (   )Não. Por quê? 

________________________________________________________ 

Observação: 

____________________________________________________________________ 

 

6. Quantos litros de sorvete de pitanga são produzidos e/ou comercializados por 

ano (mais ou menos)? _______ litros. 

Comparativamente, quantos litros de sorvete de morango são produzidos e/ou 

comercializados por ano (mais ou menos)? ________ litros. 

 

7. Como é a demanda para o sorvete de pitanga? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________ 
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APÊNDICE C  

 

QUESTIONÁRIO TESTE DE ACEITABILIDADE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aluna responsável: Daniele Feller 
Professora orientadora: Liz C. C. Ribas 
Data: ___ / 11 / 2017 

 

TESTE DE ACEITABILIDADE DE SUCO DE FRUTA 
 
 

1. AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS 
 

Instruções: Prove as amostras de sucos e avalie os atributos utilizando a escala abaixo para 
descrever o quanto você desgostou ou gostou do produto. 
 
1 - Desgostei muito 
2 - Desgostei ligeiramente 
3 - Indiferente 
4 - Gostei ligeiramente 
5 - Gostei muito 
 
 

Código da amostra Atributos Valor de 1 a 5 

 Cor 
Textura 
Aroma 
Sabor 

(    ) 
(    ) 
(    ) 

                        (    ) 

 Cor 
Textura 
Aroma 
Sabor 

(    ) 
(    ) 
(    ) 

                        (    ) 

 Cor 
Textura 
Aroma 
Sabor 

(    ) 
(    ) 
(    ) 

                        (    ) 

2. Você compraria produtos como os das amostras para seu consumo pessoal?  
(   ) Não. 
(   ) Sim. Das três amostras 
(   ) Sim. Apenas da amostra ____ 
(   ) Sim. Da amostra ___ e ___ 
 

 
 

Comentários:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 



 

1. Nome:  

 
2. Sexo:   (   ) M   (   ) F             
               
3. Idade:   (   ) até 20 anos 
                 (   ) 21 – 35 anos 
                 (   ) 36 – 50 anos 
                 (   ) acima de 51 anos 
 
4. Você conhece a fruta pitanga? 
         (   )  Sim 
         (   )  Não 
 
5. Você já consumiu pitanga in natura (fruta não 
processada)?   
         (   )  Sim 
         (   )  Não 
 
Em caso positivo: 
Nos últimos 2 anos, quantas vezes você 
consumiu pitanga in natura? 
      (   )  1 vez 
      (   )  entre 2 e 5 vezes 
      (   )  entre 5 e 10 vezes 
      (   )  mais de 10 vezes 
 
6. Você já consumiu suco de pitanga?   
         (   )  Sim 
         (   )  Não 
 
7. Nos últimos 12 meses (1 ano), quantas vezes 
você consumiu suco de pitanga? 
      (   )  Não consumi 
      (   )  1 vez 
      (   )  entre 2 e 5 vezes 
      (   )  entre 5 e 10 vezes 
      (   )  mais de 10 vezes 
 
8. Além do suco, você já utilizou ou consumiu 
algum outro produto derivado de pitanga? 
            (   ) Não 
            (   ) Sim. Qual(ais)? _________________ 
_______________________________________
_______________________________________ 
 

9. Você conhece a fruta acerola? 
         (   )  Sim 
         (   )  Não 
 
 
10. Você já consumiu acerola in natura (fruta 
não processada)? 
         (   )  Sim 
         (   )  Não 
 
 
Em caso positivo: 
Nos últimos 2 anos, quantas vezes você 
consumiu acerola in natura?   
      (   )  1 vez 
      (   )  entre 2 e 5 vezes 
      (   )  entre 5 e 10 vezes 
      (   )  mais de 10 vezes 
 
 
11. Você já consumiu suco de acerola?   
         (   )  Sim 
         (   )  Não 
 
 
12. Nos últimos 12 meses (1 ano), quantas 
vezes você consumiu suco de acerola? 
      (   )  Não consumi 
      (   )  1 vez 
      (   )  entre 2 e 5 vezes 
      (   )  entre 5 e 10 vezes 
      (   )  mais de 10 vezes 
 
 
13. Além do suco, você já utilizou ou consumiu 
algum outro produto derivado de acerola?      
        (   ) Não 
        (   ) Sim. Qual(ais)? _________________ 
_____________________________________
_____________________________________ 
 
 
 

 


