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INTRODUÇÃO: 

O volume de produção da indústria de alimentos atual demanda novos métodos de análise de produtos 

durante o processo, que sejam rápidos e possam analisar um maior volume de amostras. Diversos tipos de 

línguas eletrônicas vêm sendo utilizadas para a diferenciação de líquidos complexos de maneira rápida e 

simples, utilizando-se de diversas ferramentas quimiométricas que resultam em análises quantitativas e 

qualitativas (DAIKUZONO et al., 2015). Há o interesse por este tipo de equipamento nas indústrias de alimentos, 

bebidas e farmacêuticas, pois a língua eletrônica torna possível a avaliação de líquidos complexos de maneira 

contínua, detectando os sabores doce, salgado, azedo, amargo e umami, similar ao sistema biológico (RIUL JR., 

2003). 

A língua eletrônica (e-tongue, do inglês, electronic tongue) utilizada neste projeto é composta por um 

conjunto de quatro sensores com diferentes respostas eletroquímicas (Braunger et al., 2020). Esses sensores 

são fabricados a partir da nano estruturação de filmes poliméricos ultrafinos de diferentes materiais, o que 

aumenta a sensibilidade do mesmo e permite uma percepção extremamente apurada de líquidos (SCARELLI, 

2004).  

Com a finalidade de diferenciar marcas de água de coco comerciais adquiridas em supermercados locais 

entre si e das amostras direto do coco verde, utilizamos a e-tongue juntamente com análises físico-químicas 

como a medição de pH, de graus brix, acidez total titulável e absorbância. Após a realização das análises, a 

diferenciação das amostras foi realizada a partir de verificação estatística. 

Para a análise estatística foi utilizado a análise de componentes principais, ou Principal Components 

Analysis (PCA), que é amplamente utilizada para estudar dados multivariados, reduzindo-os a um certo número 

de variáveis correlacionadas, encontrando, portanto, a maior variação possível entre os dados, chamadas de 

componentes principais (KUMAR, et al., 2014).  

METODOLOGIA: 
Foram compradas 9 diferentes marcas de água de coco industrializadas comercializadas 

no mercado em embalagens assépticas e 3 cocos in natura adquiridos no comércio local de 

Campinas, São Paulo.  

Analisamos as amostras com a língua eletrônica, em cada um dos quatro eletrodos, sendo 

que três são recobertos por filmes nano estruturados e um é deixado descoberto. A e-tongue foi 

utilizada no laboratório de Inovação em Alimentos da Unicamp e está representada na figura 1. A e-

tongue foi inicialmente calibrada com água deionizada para depois passar as amostras de água de 

coco. Foi passada água deionizada na língua eletrônica entre cada amostra e as amostras foram 

medidas em triplicata. Os dados de impedância das amostras foram obtidos utilizando um analisador 

de impedância IM3536 LCR Meter, na faixa de 10 Hz a 1 MHz, com 25mV. 

Além dos dados obtidos pela língua eletrônica foram realizadas medidas 

físico-químicas nas amostras a fim de realizar futuras análises e comparações. As Figura 1 – Língua eletrônica em 
funcionamento – Fonte: Autores (2022) 
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medidas feitas são: pH e temperatura utilizando um pHmetro, de acidez titulável que foi feita através da titulação 

utilizando 5 mL de amostra e 50 mL de água (QUEIROZ, 2015), sólidos solúveis (grau Brix) usando um 

refratômetro analógico da marca KASVI e medida da turbidez pela leitura da absorbância a 560 nm em um 

espectrofotômetro da PG Instruments, modelo T60 U. 

Após a obtenção de todos os dados da impedância das amostras e das análises de referência, foi feita a 

análise dos dados utilizando o método de Principal Component Analysis (PCA), pois é um método estatístico 

simples para extrair informações relevantes de conjuntos de dados mais extenso (SHLENS, 2014). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 As amostras de água de coco passaram pela análise na e-tongue e análises físico-químicas no mesmo 

dia em que foram abertas para que não ocorresse nenhuma alteração em suas características. Os resultados 

das análises de pH, absorbância, grau brix e acidez titulável estão dispostos na tabela 1 utilizando o teste de 

Tukey a 5% de probabilidade para comparar as médias, além dos rótulos terem sido analisados a fim de 

encontrar diferenças na composição. Os valores obtidos estão dados na forma de unidades média ± desvio 

padrão para três repetições. 

Amostras Absorbância 

nm 
ºBrix pH Acidez 

Titulável total 

% 

Antioxidante 

usado 

Presença de 

açúcar 

Água de coco 

concentrada 

LeveCoco 0,141±0,001d 5,1±0,000bc 4,90±0,006d 0,073±0,020ab Metabissulfito Sim Sim 

SoCoco 0,430±0,004b 5,1±0,044bc 5,16±0,026bc 0,064±0,044b Metabissulfito Não Não 

Dikoko 0,062±0,000h 5,0±0,000d 4,73±0,017e 0,086±0,044a Ác. Ascórbico Não Não 

Coco quadrado 0,004±0,000k 5,1±0,000bc 4,46±0,028f 0,026±0,000cd Ác. Ascórbico Sim Sim 

Maiscoco 0,073±0,01g 5,1±0,000bc 4,47±0,006f 0,064±0,000b Metabissulfito Sim Sim 

Campos do 

Jordão 

0,234±0,001c 5,15±0,000bc 5,11±0,024c 0,036±0,002c Metabissulfito Sim Sim 

Kerococo 0,111±0,001e 5,2±0,044bc 4,88±0,011d 0,064±0,066b Metabissulfito Sim Sim 

Iza 0,597±0,004a 5,1±0,040cd 5,20±0,042abc 0,013±0,004d Ác. Ascórbico Sim Não 

Taeq 0,082±0,000f 5,01±0,000cd 5,23±0,018ab 0,038±0,000c Metabissulfito Sim Não 

Coco natural 1 0,027±0,001j 5,3±0,044a 4,96±0,006d 0,0510,000±b - - - 

Coco natural 2 0,066±0,001g

h 

5,4±0,000a 5,29±0,053a 0,038±0,011c - - - 

Coco natural 3 0,052±0,000i 5,2±0,000b 5,28±0,004a 0,038±0,000c - - - 

 

 Analisando a tabela com as médias dos resultados físico-químicos é perceptível que as amostras de 

coco natural se assemelham bastante entre si com grau Brix variando entre 5,2 e 5,4, acidez titulável em duas 

amostras com o valor de 0,038% e o pH em torno de 5, menos no aspecto da absorbância que pode ser 

explicado pela presença de polifenoloxidases (PPO) e peroxidases (POD) na água de coco verde, que podem 

gerar uma maior turbidez, associada a menores valores de absorbância. A amostra que mais teve suas médias 

significativamente diferente das demais foram a Dikoko e Cocoquadrado e as que mais tiveram o resultado 

semelhante as águas de coco natural foram a Taeq e Maiscoco. Analisando a composição e comparando-a com 

o resultado físico-químico não aparenta haver nenhuma relação significativa entre os resultados. 

 O PCA foi feito utilizando as frequências obtidas por cada eletrodo agrupados em cluster, que é uma 

forma de agrupar amostras que se aproximam o máximo possível entre si das que diferem o máximo possível de 

outro cluster. Para criar esse agrupamento foi utilizado o algoritmo K-means no aplicativo estatístico Orange. Foi 

feito uma análise utilizando as frequências de todas as amostras de água de coco e das amostras de água 

deionizadas que foram utilizadas, o resultado está na figura 2. Já, a análise contendo só a água de coco está 

expresso na figura 3.  

 Primeiramente podemos analisar a figura 2, que mostra a diferenciação entre as análises de água de 

coco e água pura. Foi obtido a separação em dois cluster e a modelagem do PCA com dois fatores para estes 

dados obteve 4,1% de variância para PC2 e 88,4% de variância para PC1, totalizando 96,3%. Observamos que 

as águas deionizadas se encontram deslocadas para a direita (escores positivos) de PC1, já as amostras de 

água de coco estão deslocadas para a esquerda (escores negativos) de PC1. Essa divisão já era esperada, e 

Tabela 1 – Análises físico-químicas e de rotulagem das amostras de água de coco – Fonte: Autores (2022) 
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pode ser explicada pela diferença na composição e principalmente pelo resultado físico-químico, onde a água 

possui um perfil bem diferente de pH, acidez, brix e absorbância. 

  

Figura 2 – PCA entre as frequências de água de coco e água deionizada – Fonte: Autores (2022) 

Agora analisando o PCA somente das amostras de água de coco representados na figura 3, foi obtido 

um PCA com a divisão em três grupos e obteve 31,4% de variância para PC2 e 53,0% de variância para PC1, 

totalizando 84,4%.  As amostras em geral se agruparam bem, entretanto, a marca Cocoquadrado acabou se 

separando em dois grupos, o cluster 1 e o 2, isso pode acontecer por algum erro de medida e a que ficou 

separada das demais é considerada um outlier. 

Podemos primeiramente avaliar as amostras pelo cluster em que foram separadas. Vendo o cluster C1 

(azul), percebemos que a marca Dikoko agrupou bem, no quarto quadrante, ficando com o menor PC1, no 

extremo oposto das amostras Iza e Campos, que tiveram os maiores scores da PC1 e estão agrupadas no 

Cluster 3 (verde). Comparando essas amostras entre si, segundo a Tabela 1, podemos especular que a marca 

Dikoko tem a maior acidez titulável, enquanto as marcas Iza e Campos têm um dos menores valores de acidez.  

Também vemos que as marcas Levecoco e Sococo ficaram agrupadas nos scores positivos de PC1 e PC2, ao 

contrário de Campos e Iza que ficaram nos scores positivos de PC1, mas nos negativos de PC2, novamente o 

que difere as marcas é o valor de acidez titulável, Levecoco e Sococo possuem maiores valores do que Iza e 

Campos. 
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           Figura 2 – PCA das frequências de diferentes marcas de água de coco – Fonte: Autores (2022) 

No cluster 1, também observamos que as marcas Taeq, Maiscoco e Kerococo ficaram bem próximas às 

águas de coco naturais, analisando os resultados físico-químicos vemos que Maiscoco e Kerococo tiveram uma 

quantidade de sólidos solúveis mais elevado e por este motivo se assemelharam bastante com o resultado das 

amostras naturais. Também é visto que a Maiscoco ficou próxima de coco natural 2 na medida de absorbância e 

a acidez titulável perto de coco natural 1, assim como a acidez da Kerococo. Já a Taeq teve seu pH e acidez 

titulável semelhantes as amostras de coco natural 1 e 2. Nota-se que o que essas três marcas possuem de 

semelhante é a presença de açúcar e do antioxidante metabissulfito na composição. 

 Ainda dentro da análise do cluster 1 verificamos que a marca Dikoko se agrupou e se distanciou das 

demais, a marca Coco quadrado também ficou mais separada da agrupação apesar de uma de suas análises 

poder ser considerada como um outlier, já que está bem distante das demais. Esse resultado pode ser explicado 

pela presença do antioxidante ácido ascórbico na composição, que as outras marcas presentes no cluster 1 não 

possuem. 

 Analisando o cluster 2 temos a separação de duas marcas, a SoCoco e a LeveCoco vemos que elas 

ficam no primeiro quadrante com scores positivos de PC1 e PC2, porém não houve um agrupamento entre essas 

amostras, elas se separaram das outras marcas, mas, entre si não se agruparam. Existe proximidade nos 

valores de sólidos solúveis e acidez titulável e em relação à composição se assemelham apenas na presença de 

metabissulfito como agente antioxidante, de resto não possuem semelhança. 

No cluster 3 observamos a separação da marca Iza e Campos. Entre Iza e Campos vemos proximidade 

em pH e ambas as marcas possuem os menores valores de sólidos solúveis e acidez titulável, além de 

possuírem açúcar na composição, outro fato que analisamos é que a Iza se separou bastante das outras marcas 

e isso pode ser explicado por ela ter ácido ascórbico na composição, o que já mostrou ser um fator que causa 

uma maior separação das amostras.  

 Já para as marcas SoCoco e LeveCoco existe proximidade nos valores de sólidos solúveis e acidez 

titulável e em relação a composição se assemelham apenas na presença de metabissulfito como agente 

antioxidante. 

CONCLUSÕES: 
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 Os resultados obtidos sugerem que a análise por língua eletrônica foi capaz de diferenciar muito bem as 

amostras de água de coco das amostras de água deionizada. Comparando a identificação pelo equipamento de 

língua eletrônica com análise físico-químicas é capaz de agrupar diferentes marcas baseadas em características 

da composição e dos resultados de pH, sólidos solúveis, absorbância e acidez titulável.  

 Vemos que no caso da água de coco os fatores que mais causaram diferenciação entre as marcas são 

os valores de acidez titulável e o antioxidante utilizado. Adicionalmente, é válido ressaltar que caso o objetivo 

seja encontrar marcas semelhantes ao coco natural a utilização do PCA junto com a língua eletrônica é bastante 

eficiente. 
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