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RESUMO 

 

O estruturado de frutas é um produto elaborado com polpas de frutas e hidrocoloides, com 

características de sabor semelhantes à fruta in natura, apresentando praticidade no consumo, 

maior vida útil, surgindo como uma alternativa para a diminuição de perdas pós-colheitas e 

reaproveitamento dos frutos. O objetivo do presente estudo foi desenvolver e analisar 

estruturados de goiaba (Psidium guajava L.) utilizando os hidrocoloides ágar e goma gelana. 

Foram elaboradas quatro formulações, sendo: ágar (100%); gelano baixo acilo (Low Acyl – 

LA) (100%); a proporção 75% de gelano (LA) e 25% de gelano alto acilo (High Acyl – HA) e 

a 50% (LA) e 50% (HA). Em cada amostra, utilizou-se 0,75% de hidrocoloide por volume de 

polpa. Foram avaliados os parâmetros químicos, fisico-químicos, compostos bioativos, 

atividade antioxidante, bioacessibilidade simulada in vitro, Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV), análise de perfil de textura (APT), reologia, determinação de compostos 

voláteis por microextração em fase sólida do headspace e cromatografia gasosa-

espectrometria de massa (HS-SPME e GC-MS) e avaliação sensorial dos estruturados de 

goiaba. Os resultados mostraram que a concentração de hidrocoloide mais adequada para a 

preparação de estruturados de goiaba foi a 0,75% em peso de polpa, por apresentar uma 

dureza de 0,96N e ausência de umidade. Para os testes sensoriais, verificou-se que a utilização 

de diferentes hidrocoloides (ágar e goma gelana) não influenciou nos valores médios dos 

principais atributos sensoriais, exceto aparência e textura. A análise do Check-All-That-Apply 

(CATA) indicou que as amostras ágar, LA100/HA0 e LA75/HA25 apresentaram 

características semelhantes, com maiores frequências dos mesmos atributos assinalados. Os 

estruturados de goiaba apresentaram características de cor, sólidos solúveis e acidez próximas 

da polpa in natura, portanto, uso de diferentes hidrocoloides não influencia nas características 

físico-químicas do produto final. Para a análise de bioacessibilidade, constatou-se que o 

conteúdo de vitamina C, compostos fenólicos e capacidade antioxidante foram influenciados 

diretamente pelo tipo de hidrocoloide utilizado na formulação. A APT das formulações exibiu 

parâmetros de elasticidade e coesividade semelhantes, independente do tipo de polissacarídeo, 

porém, as amostras LA100/HA0 e LA50/HA50 apresentaram maiores valores para a dureza. 

A HS-SPME e GC-MS dos estruturados e polpa permitiu a identificação de quarenta 

compostos de aroma, sendo os principais compostos voláteis identificados: Hexanal, (E)-2-

Hexanal, 2-Hexanal, 1-Hexanol e β-Cariofileno e, assim, grande parte da composição volátil 

da polpa foi preservada nos estruturados de goiaba. A MEV da LA100/HA0 mostrou géis 
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com estruturas firmes e compactas, com o aspecto de géis fortes. Por outro lado, as 

micrografias da amostra LA75/HA25 exibiram uma rede mais homogênea e densa. Nos testes 

reológicos e sensoriais, géis com ágar apresentaram-se com aspectos de gel fraco e com baixo 

estresse de fratura, porém, com maiores sabores doce e ácido e aroma adocicado em 

comparação com os estruturados com aspectos de géis fortes. Com base nos resultados, 

inferiu-se que é possível formular um estruturado de goiaba com características semelhante à 

polpa da fruta, com sabor agradável, sem perdas dos componentes nutricionais, cor ou 

compostos aromáticos, além da textura de um gel forte, assim, o produto pode ser produzido e 

comercializado para que possivelmente, ser uma alternativa de consumo de frutas entre os 

períodos de colheita. 

 

Palavras-chave: Frutas estruturadas. Reologia. Compostos antioxidantes. Bioacessibilidade. 

Avaliação sensorial. 
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ABSTRACT 

 

The structured fruit is a product made with fruit pulp and hydrocolloids, with characteristics 

similar to in natura fruits, presenting practicality in the consumption, greater shelf life, 

appearing as an alternative for the reduction of post-harvest losses and fruit reutilization. The 

objective of the present study was to develop and analyze structured guava (Psidium guajava 

L.) using the agar and gellan gum hydrocolloids. Four formulations were elaborated: 100% 

agar ; 100% low acyl gellan (Low Acyl - LA) ; 75% LA gellan  and 25% high acyl gellan 

(High Acyl - HA);  50% LA gellan and 50% HA gellan. In each sample, 0.75% of 

hydrocolloid per volume of pulp was used. There were conduted chemical and 

physicochemical analysis for the following parameters: bioactive compounds, antioxidant 

activity, in vitro simulated bioaccessibility, Scanning Electron Microscopy (SEM), texture 

profile analysis (TPA), rheology, determination of volatile compounds by solid phase 

microextraction of headspace and gas chromatography-mass spectrometry (HS-SPME and 

GC-MS) and sensory evaluation of the guava-structured. The results showed that the most 

suitable hydrocolloid concentration for the prepared structured guava was 0.75% by weight of 

pulp, having a hardness of 0.96N and absence of moisture. For the sensorial tests, it was 

verified that the use of different hydrocolloids (agar and gellan gum) did not influence the 

average values of the main sensory attributes, except appearance and texture. The  Check-All-

That-Apply (CATA) analysis indicated that the agar, LA100 / HA0 and LA75 / HA25 

samples presented similar characteristics, with higher frequencies of the same atributes. The 

structured guava showed color characteristics, soluble solids and acidity near to the in natura 

pulp, so the use of different hydrocolloids did not influence the physical and chemical 

characteristics of the final product. For the bioaccessibility analysis, it was found that the 

content of vitamin C, phenolic compounds and antioxidant capacity were directly influenced 

by the type of hydrocolloid used in the formulation. The TPA of the formulations exhibited 

similar parameters on elasticity and cohesiveness, regardless of the type of polysaccharide, 

however, samples LA100 / HA0 and LA50 / HA50 showed higher values for hardness. The 

HS-SPME and GC-MS of the structured and pulp allowed the identification of forty flavor 

compounds, Hexanal, (E)-2-Hexanal, 2-Hexanal, 1-Hexanol and β-Caryophyllene the main 

identified volatile compounds and, thus, much of the volatile composition of the pulp was 

preserved in guava. SEM of LA100 / HA0 showed gels with firm and compact structures, 

with the appearance of strong gels. On the other hand, the microscopy of the LA75 / HA25 
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sample exhibited a more homogeneous and dense network. In the rheological and sensory 

tests, gels with agar presented with aspects of a weak gel and with lower stress of fracture, 

however, with greater sweet and acid flavors and sweet aroma in comparison with those 

structured with aspects of strong gels. Based on the results, it can be inferred that it is possible 

to formulate a guava structure with characteristics similar to the fruit pulp, with a pleasant 

taste, without nutritional components, color or aromatic compounds losses, besides it’s strong 

gel texture.In that way, the product may be produced and marketed as it may be an alternative 

fruit consumption between harvest periods. 

 

Keywords: Structured fruits. Rheology. Antioxidant compounds. Bioaccessibility. Sensory 

evaluation. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

A busca por uma alimentação saudável e novos estilos de vida tem levado a 

população a mudar seus hábitos alimentares e consumirem produtos que possam trazer 

benefícios à saúde, praticidade e consumo imediato. Assim, surgem estudos e inovações no 

âmbito de produtos saudáveis que podem favorecer o aproveitamento de alimentos e 

desenvolver métodos a fim de prolongar a preservação, principalmente de frutas e hortaliças, 

mantendo suas características sensoriais e nutricionais. 

Desse modo, as frutas estruturadas surgem como uma possibilidade para o 

processamento de alimentos e consumo de produtos saudáveis, pois apresentam maior 

praticidade, maior tempo de prateleira, possibilitam a comercialização nos períodos 

entressafra, evitam perdas pós-colheita e disperdício, além disso, preservam o aspecto natural 

e características nutricionais da fruta fresca. Frutas estruturadas são produtos elaborados por 

meio da polpa de fruta associada a pequenas concentrações de carboidratos, estes 

responsáveis pela redução da umidade do alimento e estruturação da polpa, sendo um produto 

nutritivo, com boa textura, sabor e com aspecto agradável, além de uma melhor estabilidade e 

características nutricionais próximas da polpa in natura (PARN et al., 2015). 

Os carboidratos utilizados para a elaboração dos estruturados, também conhecidos 

por hidrocoloides, são polissacarídeos hidrofílicos amplamente utilizados na indústria de 

alimentos devido as suas diferentes funcionalidades, tais como: agentes espessantes; 

gelificantes e estabilizantes (espumas e emulsões); e na maioria dos casos, melhoria das 

propriedades dos alimentos, por exemplo, a viscosidade (ELLIS et al., 2017).   

O ágar, também conhecido como agarose, é um hidrocoloide extraído de diversos 

gêneros e espécies de algas marinhas vermelhas consistindo de uma mistura heterogênea de 

dois polissacarídeos: agarose e agaropectina. Ele forma um gel não absorvível, não 

fermentável e apresenta a importante característica de ser atóxico (PETROVSKI; TILLETT, 

2012). Já a goma gelana é um geleificante que se obtém a partir da fermentação realizada pela 

bactéria Sphingomonas elodea e está disponível em duas formas com diferentes 

características: baixo acilo e alto acilo, do inglês low acyl (LA) e high acyl (HA), 

respectivamente. Além de ser um bom agente geleificante, é também usado como espessante, 

estabilizante e na formação de filmes e revestimentos comestíveis. 

Sabe-se também que as frutas tropicais apresentam grande potencial para a 

produção e consumo de frutas estruturadas, devido a sua diversidade e sabores, na maioria das 
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vezes consumidas apenas in natura ou processadas na forma de polpas e sucos de frutas. 

Portanto, a sua utilização no estudo de hidrocoloides abre um conjunto de possibilidades, 

permitindo a agregação de valor às frutas tropicais, a diminuição de suas perdas e o aumento 

das variabilidades de uso. Dessa forma, o Brasil apresenta um amplo e promissor mercado a 

ser explorado em relação a tais tipos de produtos, principalmente pela grande riqueza de  

frutas tropicais encontradas em todo o seu território. 

Entre as frutas tropicais, a goiaba (Psidium guajava L.) é uma das mais 

conhecidas e apreciadas pelos consumidores, devido as suas propriedades nutricionais e 

funcionais, podendo ser consumida na íntegra (casca e polpa) ou processada. Seu tempo de 

vida útil pós-colheita é reduzido, assim, para uma maior conservação, é incorporada na 

produção de diversos produtos, tais como sucos, doces, polpas etc. Portanto, o 

desenvolvimento de um estruturado de goiaba é outro modo de agregar valor à fruta, 

possibilitando a criação um novo produto com as características sensoriais da polpa fresca, 

com a preservação da cor e composição química, sem o uso de aditivos ou açúcar, e, além 

disso, com a praticidade e a possibilidade de um maior tempo de armazenamento. 

Diante do exposto, o presente estudo tem o intuito de desenvolver estruturados de 

goiaba elaborados com hidrocoloides em diferentes proporções de ágar e goma gelana de alta 

e baixa acilação, caracterizando-os quanto aos aspectos químicos, fisico-químicos, capacidade 

antioxidante, bioacessibilidade, perfil de aroma e suas propriedades mecânicas, viscoelásticas 

e sensoriais. 

Este trabalho foi dividido em quatro capítulos, além da revisão de literatura sobre 

os principais tópicos relacionados ao tema da pesquisa. O primeiro capítulo, com o título 

“Desenvolvimento e análise sensorial de estruturados de goiaba (Psidium guajava L.) à base 

de ágar e goma gelana”, descreve a elaboração dos estruturados de goiaba, como também 

determina a concentração adequada para a formação do produto e por fim apresenta os testes 

sensoriais de aceitação e questionário Check-All-That-Apply (CATA).  

No segundo capítulo, “Caracterização química, físico-química e bioacessibilidade 

in vitro de estruturados de goiaba elaborados com ágar e goma gelana”, objetivou-se 

caracterizar os parâmetros químicos, físico-químicos, compostos bioativos, atividade 

antioxidante e bioacessibilidade in vitro dos estruturados de goiabas elaborados com 

diferentes hidrocoloides. No terceiro capítulo, foi estudado o “Efeito do ágar e goma gelana 

nos compostos voláteis, perfil de textura e microscopia eletrônica de varredura de estruturados 

de goiaba”, verificando a influência dos hidrocoloides goma gelana e ágar sobre a morfologia, 
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textura e aromas dos estruturados de goiaba. Por fim, no quarto capítulo foi estudado “Efeito 

de diferentes hidrocoloides sobre a textura de estruturados de goiaba (Psidium guajava L.): 

propriedades reológicas e sensoriais” com o objetivo de compreender o impacto que os 

hidrocoloides ágar e goma gelana proporcionam sobre as propriedades viscoelásticas do 

produto elaborado, assim como testar sensorialmente estes produtos através da Análise 

Descritiva Quantitativa (ADQ simplificada). 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

Desenvolver e caracterizar estruturados de goiaba elaborados com os 

hidrocoloides ágar e goma gelana.  

Objetivos Específicos 

 Caracterizar os estruturados de goiaba quanto aos parâmetros químicos, fisico-químicos 

e microbiológicos; 

 Quantificar os componentes bioativos, atividade antioxidante e determinar a 

bioacessibilidade in vitro dos produtos elaborados; 

 Caracterizar as propriedades reológicas, perfil de textura, microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) e extração de compostos voláteis dos estruturados de goiaba 

desenvolvidos; 

 Avaliar os estruturados através de análise sensoriais afetivos por métodos hedônicos, 

questionário Check-All-That-Apply (CATA) e análises descritivas quantitativas 

otimizada. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

A importância do desenvolvimento de novos produtos a partir de frutos tropicais 

 

Os pesquisadores de alimentos são geralmente confrontados com o desafio de 

modificar a formulação de produtos alimentares. O alvo pode ser a melhoria do sabor, textura 

ou aparência dos alimentos, para se obter um produto com uma aparência agradável, reduzir 

custos de produção através da incorporação de um ingrediente mais barato, ou aumentar a 

eficiência de fabricação, trazendo uma nova tecnologia de processamento. Tentam todo  

momento desenvolver métodos que possam conservar os alimentos por um período de tempo 

maior, mantendo, da melhor maneira, suas características sensoriais e nutricionais, além de 

evitar perdas pós-colheitas e excedente de produção (LI; NIE 2016). 

Além disso, a indústria de alimentos tem acompanhado as preferências dos 

consumidores por produtos mais frescos e convenientes, devido à crescente conscientização 

relativa à saúde, bem como à falta de tempo associada à rotina do cotidiano, cada vez mais 

ativa (CARVALHO, 2014). Desta forma, essas indústrias buscam inovações que possam 

favorecer o aproveitamento de alimentos e aumentar o nicho de mercado para alimentos 

relativamente conhecidos, como é o caso das polpas de frutas, no qual seu processamento 

destaca-se como novas e econômicas fontes de ingredientes funcionais e saudáveis, sendo 

uma alternativa para melhorar a dieta da população (JEDDOU et al., 2017).  

Alimentação e estilo de vida saudável estão em alta demanda atualmente no nível 

global. Este conceito levantou a necessidade de uma melhor preservação dos produtos 

perecíveis, como frutas e vegetais, pois são fontes abundantes de compostos bioativos, 

vitaminas e minerais (NAIR; SAXENA; CHARANJIT, 2018). O consumo regular de frutas é 

amplamente recomendado em diretrizes alimentares em todo o mundo devido sua riqueza em 

componentes com elevado teor nutricional. Dada a sua ampla diversidade de formas e cores, 

aliada ao sabor agradável, a fruta é um alimento sensorialmente atrativo, agradando grande 

parte da população mundial (CARVALHO, 2014, SERAGLIO et al., 2018). 

O consumo de frutas é conhecido por diminuir o risco de desenvolvimento de 

várias doenças crônicas, como câncer e doenças cardiovasculares (NUNES et al., 2016). 

Segundo Faraoni (2009), a preocupação das pessoas com a saúde tem elevado o consumo de 

frutas e seus derivados, pois estudos têm demonstrado cada vez mais que o seu consumo 

regular é um grande aliado na redução do risco de desenvolvimento de diversas doenças, uma 
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vez que são ricas em vitaminas, carotenoides, compostos fenólicos e outros componentes 

importantes.  

As mudanças no estilo de vida moderno e à crescente conscientização da ligação 

entre dieta e saúde, bem como novas tecnologias de processamento, tem levado a um rápido 

aumento no consumo de produtos de frutas frescas (O'SHEA; ARENDT; GALLAGHER, 

2012). De acordo com os autores Silva e Ramos (2009), o aproveitamento integral de frutas e 

hortaliças (polpa, cascas, talos e folhas), na elaboração de novos produtos, é uma alternativa 

tecnológica limpa que está ao alcance de todos, pois pode ser aplicada tanto no ambiente 

industrial quanto residencial. A utilização do alimento, de forma sustentável, reduz a 

produção de lixo orgânico, prolonga a vida útil do alimento, promove a segurança alimentar e 

beneficia a renda familiar. 

Os frutos e alguns produtos derivados têm sofrido uma procura exponencial, 

contudo, os consumidores preferem alimentos que preservem o seu valor nutricional, 

mantenham a cor fresca e natural, que contenham teores reduzidos de aditivos. Neste 

contexto, para dar resposta às exigências do mercado, de forma continuada, as empresas 

procuram desenvolver novos produtos que sejam saudáveis, de fácil transporte, preparação e 

consumo (SANTOS, 2011). 

 O desenvolvimento de um produto com as características da fruta fresca, mais 

prático e conveniente, indo de encontro às preferências dos consumidores seria uma 

oportunidade de agregar valor, possibilitando diminuição das perdas e desperdícios, além da 

possibilidade de consumir um produto em qualquer época do ano.  

Além das vantagens já mencionadas, é possível citar a diminuição de custos por 

meio da adição de frutas mais baratas às frutas de alto custo; suprir escassez e disponibilidade 

sazonal; a compensação de sabores extremamente fortes, principalmente acidez, adstringência 

ou amargor de alguns frutos; a correção de baixos teores de sólidos solúveis e melhorar a cor 

e a textura de alguns sucos (BATES et al., 2001; FARAONI, 2009). 

Um fator chave no desenvolvimento de novos produtos baseia-se na seleção do 

tipo de frutos a ser utilizado, tendo em conta o seu valor nutricional, propriedades sensoriais, 

físico-químicas e as características do produto final desejado (DANALACHE et al., 2015). 

Nos vários estudos de novos produtos ao longo dos anos, há o consenso de que a 

compreensão das necessidades de consumo é de grande valor estratégico especialmente nas 

fases iniciais do seu desenvolvimento. Para induzir uma mudança no comportamento do 

consumidor levando a um aumento do consumo de frutas e legumes, uma grande variedade de 
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intervenções de saúde e marketing social tem sido realizada ao redor do mundo por mais de 

uma década. No entanto, o sucesso destas iniciativas, medido em termos de aumento do 

consumo diário de frutas e legumes por pessoa, continua a ser modesto (REKHY; 

MCCONCHIE, 2014). 

Produtos com aspectos frescos, pronto-para-comer, pode torna-se parte integrante 

de um estilo de vida saudável em todo o mundo, em especial, devido às suas características de 

frescor, benefícios de saúde potenciais, baixo teor calórico e conveniência (RAYBAUDI-

MASSILIA; MOSQUEDA-MELGAR; MARTIN-BELLOSO, 2008). Portanto, a elaboração 

de estruturados de fruta, juntamente com agentes de gelificação, pode ser utilizada no 

desenvolvimento de novos produtos alimentares com uma variedade de texturas (MANCINI; 

MCHUGH, 2000; DANALACHE, 2014). 

 

 Hidrocoloides 

 

Os hidrocoloides têm sido amplamente estudados pela humanidade por centenas 

de anos, tanto da perspectiva funcional quanto nutricional. Há muito a aprender sobre o seu 

papel e a qualidade final do produto. E é bem sabido que a qualidade do produto depende do 

equilíbrio das interações entre diferentes tipos de ingredientes, incluindo estes hidrocoloides. 

Particularmente, a maioria é classificada como polissacarídeos e agrupada de sua fonte e 

terminologia é relativa ao termo goma (LI; NEI, 2016). 

São tradicionalmente utilizados como gelificantes, agentes ou espessantes em 

produtos alimentares. Um deles é a goma gelana, na qual a maioria das suas aplicações 

baseia-se na capacidade de formação de gel na presença de certos cátions à concentrações de 

polímero mais baixas em comparação com a maioria dos outros polissacárideos (NODA et al., 

2008; MURILLO-MARTÍNEZ; TECANTE, 2014; ELLIS et al., 2017). 

É um grupo heterogêneo de polímeros de cadeia longa (polissacarídeos e 

proteínas), caracterizado por sua propriedade de formar dispersões com alta viscosidade e/ou 

géis, quando dispersos em água. A presença de muitos grupos de hidroxilas aumenta 

notavelmente sua afinidade para ligação com a água tornando-os hidrofílico. Além disso, os 

hidrocoloides produzem uma dispersão, que é intermediária entre uma solução e uma 

verdadeira suspensão, e exibem as propriedades de um colóide. Consequentemente, eles são 

adequadamente denominados como "hidrocoloides" (SAHA; BHATTACHARYA, 2010).  

O principal motivo para o uso extensivo de hidrocoloides na indústria de 

alimentos é a sua capacidade de se ligar à água e modificar as propriedades dos ingredientes 
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alimentares (LI; NIE, 2016). Exibem múltiplas funcionalidades nos alimentos, incluindo 

espessamento, gelificação, retenção de água, dispersão, estabilização, formação de película e 

espuma e são utilizados como modificador de textura em quase todos os tipos de produtos 

alimentícios processados, incluindo maionese, molhos, gelatina, cremes e assim por diante. 

Os agentes gelificantes em diferentes concentrações podem ser incorporados em barra de 

frutas com o intuito de diminuir a viscosidade e facilitar seu manuseamento (FUNAMI, 2011; 

PARN et al., 2015). 

Eles ainda são utilizados em vários alimentos: como agentes de revestimento em 

confeitaria e alimentos fritos; agentes clarificantes na cerveja e no vinho; agentes para 

turbidez em sucos; agentes floculantes no vinho; agentes encapsulantes em aromas fixados em 

pó ou alguns óleos; inibidores de cristalização em sorvetes e xaropes de açúcar; 

estabilizadores de espuma na cerveja e coberturas de chocolate; agentes de suspensão em leite 

com chocolate; Inibidores de retrogradação de amido em pães e batatas; agentes de ligação à 

água em alimentos isentos de glúten (MOHAMMADI et al., 2014; ZIOBRO, et al., 2013). 

A utilização destes polissacarídeos em conjunto com polpa de fruta forma 

produtos com alto valor agregado, é o caso das frutas estruturadas, também conhecidas como 

frutas em barra. É um produto concentrado de frutas que possui valores nutricionais e 

energéticos superiores. Além disso, em comparação com as frutas frescas, tendem a ter uma 

vida útil prolongada, podendo ser um alimento instantâneo excepcional, que pode fornecer a 

quantidade de fibra dietética necessária e outros compostos bioativos, para atender às 

necessidades diárias em humanos (SUN-WATERHOUSE et al., 2010).  

As diferenças na estrutura de géis preparados com diferentes hidrocoloides 

dependem de suas propriedades de gelificação (CIURZYŃSKA, et al., 2017). Conforme 

Funami (2011), a gelificação é uma funcionalidade importante dos hidrocoloides alimentares 

em termos de modificador de textura, e é por isso que a transição sol-gel de hidrocoloides 

alimentares tem sido alvo de investigação por muitos pesquisadores. A transição sol-gel é 

examinada utilizando várias técnicas físico-químicas, incluindo reologia, termometria, 

dispersão de luz, dicroísmo circular, ressonância magnética nuclear, ressonância de spin 

eletrônico, microscopia atômica e assim por diante. 

A aplicação dessas gomas em diferentes setores industriais, tais como alimentício 

e farmacêutico, deve-se ao fato de que esses materiais podem apresentar diferentes 

propriedades físicas dependendo do meio em que se encontram. Podem conferir alta 

viscosidade às soluções por criarem redes intermoleculares coesivas; neste caso, a mudança 
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na viscosidade ocorre como resultado da natureza de alta massa molar polimérica das gomas e 

das interações estabelecidas entre as cadeias poliméricas, quando as gomas são dissolvidas ou 

dispersas. Estas características estão vinculadas à natureza hidrofílica destes polímeros 

(COUTINHO, 2013). 

Alguns hidrocoloides são extraídos de exsudado de árvores, algas marinhas, de 

plantas e animais. As principais classes de hidrocoloides estão dispostas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Principais fontes de hidrocoloides 

FONTES DE HIDROCOLOIDES COMERCIALMENTE IMPORTANTES 

                            CLASSE EXEMPLOS 

 

 

 

 

 

 

ORIGEM 

 Goma arábica, goma karaya, goma ghatti, goma 

tragacanto, inulina, amido, pectina, celulose, goma guar, 

goma alfarroba, goma tara, goma tamarindo, goma de 

aveia, goma de centeio, konjac manana. 

Plantas 

 

Algas Ágar, carragena, alginato, ácido algínico, furcelarana. 

Microbiana 
Goma xantana, curdlana, dextrana, goma gelana, celulose, 

goma tara. 

 

Animal 
Gelatina, caseinato, proteína de soro de leite, quitosana, 

quitina. 

 

Sintética 

Metil-celulose, etil-celulose de metilo,  

carboximetilcelulose, hidroxietilcelulose, propil-celulose 

hidroxilo, hidroxipropil metil celulose, celulose   

microcristalina. 
Fonte: Adaptado de Li; Nie (2016). 

 

Alimentos ricos em hidrocoloides apresentam benefícios para a saúde, que 

incluem prevenção de doenças cardiovasculares, controle da obesidade, saúde do cólon, entre 

outras.  Segundo Viebkea, Al-Assafa e Phillips (2014), estes efeitos benéficos são devidos à 

presença de fibras e a capacidade de gelificação, solubilidade, viscosidade, capacidade de 

fermentação do hidrocoloide específico. Todas estas características são únicas para cada 

hidrocoloide e podem também ser modificados dependendo do processo de fabricação ou a 

origem da matéria-prima. 

Segundo os mesmos autores, o consumo de alimentos ricos em hidrocoloides tem 

potencial para melhorar a sensação de bem-estar, evitar ganho de peso através da sensação de 
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saciedade, melhorar o funcionamento do sistema digestivo (o mantém funcionando de forma 

eficaz) e diminuir o colesterol, ajudar na prevenção de doenças cardiovasculares, controlar o 

açúcar no sangue e promover a ação de bactérias benéficas no intestino, aumentando a 

produção de ácidos graxos de cadeia curta (VIEBKEA; AL-ASSAFA; PHILLIPS, 2014). 

 

Hidrocoloides em alimentos 

 

Como principais agentes estruturantes em alimentos, os hidrocoloides são 

indispensáveis na elaboração da estrutura e funcionalidade de alimentos, hoje muito exigidas 

pelo consumidor da sociedade moderna (GAO et al., 2017).  Os hidrocoloides também 

chamados de coloides hidrofílicos são ricos em grupos hidroxilo (OH) que podem conter 

quantidade significativa de água. Nos produtos alimentares, modificam as propriedades 

viscosas e texturizadas, as duas propriedades mais importantes que afetam a qualidade 

sensorial dos alimentos e a estabilidade de armazenamento na prateleira (MAHMOOD et al., 

2017).  

Os alimentos contêm inúmeras micromoléculas, incluindo corantes, sabores, 

ácidos graxos, vitaminas e fitoquímicos. Essas moléculas são hidrofílicas ou hidrofóbicas e 

possivelmente interagem com os hidrocoloides através de ligação de hidrogênio e/ou 

interação hidrofóbica. As interações alteram significativamente as propriedades 

organolépticas, funcionais e nutricionais dos alimentos (GAO et al., 2017). As interações de 

hidrocoloides com outros componentes presentes na formulação de alimentos determinam a 

sua montagem molecular em diferentes escalas de comprimento e, consequentemente, a 

estrutura final dos produtos alimentares, tendo assim grandes impactos na textura (AI et al., 

2015). 

Assim, como macromoléculas biológicas são amplamente utilizadas nas indústrias 

de alimentos, por apresentarem uma variedade de funções em sistemas alimentícios, tais como 

espessantes, agentes de retenção de água, estabilizadores de emulsão, agentes de suspensão, 

aglutinantes, aumenta a viscosidade, forma a estrutura de gel, possibilita a formação de filme, 

controla a cristalização, inibe a sinérese (perda de água após a formação do gel), atua como 

agente encapsulante de aroma e aumenta a estabilidade física (BHOSALE; OSMANI; MOIN, 

2014). 

 De acordo com Li e Nie (2016), há vários anos os hidrocoloides têm sido 

utilizados em grande quantidade de alimentos, tais como em molhos (espessantes), pudins 
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(geleificantes), queijos (inibidores sinérese), cerveja (agentes clarificantes, estabilizadores de 

espuma), sorvetes (emulsionantes, inibidores de cristalização) e salsichas (agentes 

aglutinantes, formadores de filmes e substitutos de gordura).  

Segundo Varela e Fiszman (2013), são utilizados em produtos alimentares para 

espessar ou estabilizar diversos alimentos, e ainda ajudam durante os processos de fabricação 

no aprimoramento da textura, melhoram o comportamento do produto durante a embalagem, 

aumentam a vida de prateleira (impedindo a cristalização e sinérese ou melhorando o 

congelamento/descongelamento) e preservam as propriedades do produto durante o 

aquecimento em micro-ondas. 

Possuem a capacidade de aperfeiçoar a textura dos alimentos e, no caso do pão, 

por exemplo, contribuem para aumentar a retenção de CO2 e melhoram o volume devido às 

propriedades viscoelásticas que conferem às massas, favorecem a retenção de umidade, 

devido à sua capacidade hidrofílica, retardando a retrogradação do amido, e assim 

aprimorando o comportamento de endurecimento do miolo. Contudo, estas funcionalidades 

são afetadas por vários fatores, como a natureza química do hidrocoloide, temperatura, pH, 

concentração, tamanho da molécula (BOTELHO, 2012). 

A principal razão para uso extensivo de hidrocoloides na indústria de alimentos é 

a sua capacidade de ligação com água e a modificação das propriedades dos ingredientes 

alimentares. A modificação das características reológicas é útil para as propriedades 

sensoriais dos alimentos (VALDEZ, 2012).  

Segundo Moura (2011), uma das dificuldades associadas ao trabalho com 

hidrocoloides é o rigor necessário nas preparações de forma a obter-se a textura desejada e a 

liberação adequada de sabor e aroma. Muitos destes agentes texturizantes atuam em 

concentrações muito baixas e, por isso, são apenas necessárias quantidades muito pequenas. 

Pequenas alterações dessas quantidades podem ter influência muito significativa nos 

resultados obtidos. Portanto, é fundamental que as quantidades utilizadas sejam rigorosamente 

medidas. Trabalho que requer a utilização de equipamentos, tais como balanças de precisão, o 

entendimento do conceito “concentração” e capacidades básicas para calcular a quantidade 

necessária em cada situação. Ainda segundo o mesmo autor, o pH dos alimentos que se 

pretendem texturizar e a que se adicionam os hidrocoloides, pode, em muitas situações, 

influenciar o seu comportamento. É o caso de frutos ácidos cujo pH inferior a 4 interfere no 

poder de gelificação do ágar ou alginato (MOURA, 2011).    
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Segundo Varela e Fiszman (2011), hidrocoloides podem ser aplicados em 

produtos fritos, existindo duas principais formas de aplicação. A primeira é a formação de 

uma solução aquosa que é geralmente conhecida como um "revestimento comestível” no 

alimento a ser frito, seu principal objetivo, embora não seja o único, é reduzir a absorção do 

óleo. A segunda é como um ingrediente em massa ou alimentos à milanesa. Este é um campo 

que tem tido um crescimento espetacular nas últimas décadas. Tal como em filmes 

comestíveis, os hidrocoloides não têm o único propósito de reduzir a absorção de óleo. 

Oliveira et al. (2012), estudando a elaboração e caracterização físico-química e 

sensorial de estruturados de polpa concentrada de abacaxi, mencionaram que a mistura dos 

hidrocoloides (pectina de baixa metoxilação, gelatina 120 Bloom e ágar) permitiu a obtenção 

de produtos estáveis, com textura e aparência desejável e boa aceitabilidade na avaliação 

sensorial. Do ponto de vista físico-químico os produtos obtidos apresentaram teores 

significativos de fibras e vitamina C. 

No trabalho com hidrocoloides em patês de frutas, Eusébio et al. (2011) 

concluíram que a utilização de diferentes tipos de hidrocoloides (pectina de alto metoxilo, k-

carragenato e goma alfarroba) para a produção de patês de fruta afetou não só as suas 

propriedades químicas como também as propriedades reológicas dos produtos. 

Banerjee, Ravi e Bhattacharya (2013), avaliando a caracterização estrutural de 

géis de gelano e ágar fabricados com suco de cenoura, observaram que estes, na presença de 

sacarose e suco de cenoura, comportam-se de maneira diferente no que diz respeito aos seus 

índices de textura instrumental, atributos sensoriais e características de sinérese. 

Liu et al. (2018) estudaram os efeitos de hidrocoloides (hidroxipropilmetilcelulose 

(HPMC), carboximetilcelulose (CMC), goma de xantano (XG), e pectina de maçã com 

diferentes concentrações em massa de pão e inverstigaram as propriedades termo-mecânica e 

in vitro a digestibilidade do amido de batata do pão cozinhado. Os resultados mostraram que a 

adição hidrocoloides aumentou significativamente a temperatura de gelatinização (52,0-

64,2 °C) e a absorção de água (56,22-66,50%) de pasta de batata. Além disso, pães 

cozinhados com hidrocoloides apresentaram maior volume específico e dureza inferior. 

 

Goma gelana 

 

Goma gelana é um exopolissacarídeo linear, carregado negativamente (SARKAR 

et al., 2017). É um geleificante comercialmente preparado por fermentação microbiana 
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produzida pelas bactérias Sphingomonas elodea ou Pseudomonas elodea. Encontra-se 

disponível sob duas formas: conhecido como goma de acilo gélgano ou goma de gelano 

acilada (alta acilação, do inglês high acyl – HA) e a segunda conhecida como goma de baixa 

acilação (low acyl – LA) ou goma gelana desacilada, cujas propriedades interessantes que são 

aplicáveis a uma grande variedade de sistemas alimentares (WARREN; PANHUIS, 2015; 

MAHDI; CONWAY; SMITH, 2015).  

Como a goma gelana comercial é a mais utilizada, emprega-se simplesmente o 

termo goma gelana para referir-se a ela, enquanto a goma com alto nível de acila é chamada 

de goma nativa. Existe um grande efeito do grupo acetilo nas propriedades do gel de goma 

gelana. A acetilação muda de géis macios e expansíveis em géis fortes, duros e brilhantes com 

alta estabilidade térmica (CORONATO, 2010; ZIA et al., 2017). 

A estrutura molecular do gelano consiste em uma cadeia linear baseada na 

repetição de unidades de β-D-glucose, α-L-raminose e β-D-ácido glucurônico. As moléculas 

deste hidrocoloide estão presentes sob a forma de bobinas aleatórias em alta temperatura e sob 

a forma de duplas hélices a baixa temperatura (ZAND-RAJABI; MADADLOU, 2016). Na 

Figura 1, encontra-se a estrutura química da goma gelana com a presença de dois grupos 

acilo: acetilo e glicerilo. Estes se encontram localizados no mesmo resíduo de glucose, e, em 

média, existe um grupo glicerilo por repetição e um grupo acetilo para cada duas unidades de 

repetição (SEISUN, 2010; CARVALHO, 2014).  

Figura 1 – Estrutura química da goma gelana de alta acilação  

Fonte: Adaptado de Zia et al. (2017). 
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A presença do grupamento acila na goma gelana influencia na formação de gel. 

Quando exposta a solução alcalina em altas temperaturas, ambos os grupamentos acila (acetil 

e gliceril) são hidrolisados e ocorre à formação da goma gelana comercial (Figura 2), esta se 

dissolve na água em temperatura em torno de 90 °C, enquanto a goma de alto teor de acila 

(HA) necessita de temperatura mais alta para se dissolver e após o resfriamento a 65  °C 

forma hidrogel macio e flexível (NODA et al., 2008; DANALACHE et al., 2015). 

A goma gelana de baixa acilação (comercial) está disponível sob a forma de gel 

em pó, elaborada por tratamento alcalino através da goma gelana natural (HA). Assim, a 

goma de baixa acilação é uma forma desacilada da goma de gelana nativa. Ao resfriar a 

40  °C forma um hidrogel rígido e quebradiço (ZHANG et al., 2015;  ZHANG et al., 2017; 

ZIA et al., 2017).  

 

Figura 2 – Estrutura química da goma gelana de baixa acilação 

 

Fonte: Adaptado de Zia et al. (2017).  

 

Podem ser feitas misturas dos dois tipos de gelano, de modo a formar uma gama 

de estruturas com propriedades intermédiárias. Como referido, o gelano alto acilo gelifica as 

temperaturas mais altas, sendo que o gelano baixo acilo, gelifica dentro da rede criada pelo 

gelano alto acilo, permitindo assim uma transição suave entre formas, o que resulta em uma 

vasta gama de texturas (CARVALHO, 2014).  
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Tabela 2 – Comparação de propriedades dos géis formados pelos dois tipos de gelano 

 
Baixo acilo Alto acilo 

Íons como promotores de gelificação 

Viscosidade da solução 

Temperatura de gelificação 

Géis reversíveis 

Limpidez 

Textura do gel 

Sim 

Baixa 

10-60 ºC 

Não 

Clara 

Firme e quebradiço 

Não sensível a íons 

Alta 

70-80 ºC 

Sim 

Opaca 

Macio e elástico 

Fonte: Adaptado de Carvalho (2014). 

 

A goma gelana tem capacidade para suportar o choque de calor e ácido durante a 

fabricação, sendo resistente à ação enzimática e não degradada por meio de ambiente ácido 

(MORIS et al., 2012). Além da resistência ao calor e boas características no que se refere à 

libertação de sabor, o gelano também permite a produção de “géis fluidos”. Se uma solução 

com gelano é agitada enquanto resfria e o gel se forma, ou de forma alternativa é 

vigorosamente misturada depois de formado o gel, formam-se pequenas partículas deste e o 

resultado é o de um “gel fluido”, com uma textura suave e excelente liberação de sabor 

(MOURA, 2011).  

Devido à sua ampla gama de propriedades reológicas, físico-químicas e 

funcionais, o gelano tem importantes aplicações reais em vários campos, incluindo 

alimentícios, farmacêuticos, área de cosméticos e medicinais, sendo uma escolha importante 

para gerar materiais novos, versáteis e ecológicos (MURILLO-MARTÍNEZ; TECANTE, 

2014). Além de ser um bom agente geleificante, é também usado como, espessante, 

estabilizante, e na formação de filmes e revestimentos comestíveis, apresentando uma 

capacidade de produzir uma ampla gama de estruturas de gel com uma boa liberação de 

aroma (DANALACHE, 2014; ZIA et al., 2017).   

Segundo Zia et al. (2017), o gelano também pode ser utilizado em substituição 

completa ou parcial de gelatina para melhorar as características dos géis em carne, peixe ou 

produtos vegetais e para aumentar a temperatura de fixação das sobremesas de gelatina, 

eliminando a necessidade de refrigeração. A incorporação de gelano em pudins à base de 

amido dá estrutura e estabilidade adicionais, mantendo a característica consistência "espessa e 

pastosa". Ele é utilizado em numerosas formulações de fármaco para libertação contínua do 
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medicamento, tal como para fazer macropérolas de libertação controlada, as nanopartículas 

injectáveis etc. São usados em produtos de confeitaria, doces, alimentos fabricados, géis à 

base de água, produtos lácteos, como sorvetes, iogurte, batidos de leite, leite gelificado e em 

bebidas lacteas acidificadas, como emulsionante potencial estabilizador, agente ligante, 

gelificante, coagulante, lubrificante, agente formador de película (ZIA et al., 2017). 

Apesar disso, a goma gelana possui algumas desvantagens, tais quais: fraca 

resistência mecânica, baixa estabilidade em condições fisiológicas, alta temperatura de 

gelificação e pequena janela de temperatura, podendo exibir uma característica de "gel fraco" 

termicamente reversível, necessitando de algumas modificações químicas para superar essas 

desvantagens, como o uso em conjunto com outros tipos de hidrocoloides (ZIA et al., 2017). 

Algumas aplicações da goma gelana podem ser observadas na Tabela 3 a seguir: 

 

Tabela 3 – Aplicações alimentares típicas elaboradas com goma gelana 

Principal área de 

alimentação 
Produtos típicos 

Confeitaria Geleias de amido e pectina, marshmallow, recheios de 

panificação; 

Alimentos fabricados Frutas, legumes, carnes; 

Géis à base de água Géis de sobremesa; 

Recheios de torta e pudins Sobremesas instantâneas, pudins enlatados, pudins;  

pré-cozidos, recheios de torta 

Laticínios Sorvete, leite gelificado, iogurte, milk-shakes, pastas 

com baixo teor de gordura; 

Bebidas Frutas, leite, soja e bebidas carbonatadas; 

Filmes/revestimentos Massas, enchedoras, revestimentos, sistemas de 

aderência. 

           Fonte: Adaptado de Moris et al. (2012). 

Formação do gel de goma gelana 

 

A goma gelana pode produzir géis duros e translúcidos que são estáveis a pH 

baixo. O processo de gelificação de ambos os tipos de gelano é geralmente considerado 

envolvendo duas etapas distintas quando uma solução quente de goma é resfriada.  Em 

primeiro lugar, as moléculas de goma de gelano sofrem uma transição de fase muito rápida da 

forma em espiral para hélices duplas altamente ordenadas. Isso acontece independentemente 
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de haver ou não íons adicionados. A adição catiônica mostra o resultado na segunda fase deste 

mecanismo onde hélices produzem um canal de 3D complexo (KULKARNI et al., 2013; ZIA 

et al., 2017).  

As moléculas de gelano aparecem como polímeros helicoidais aleatórios quando 

se espalham em água e com aquecimento superior a 60 ºC. Estas bobinas com o resfriamento 

produzem uma estrutura dupla helicoidal com a cadeia vizinha através de pontes de 

hidrogênio e forças de Van der Waals. As duplas hélices formam uma zona de junção 

mediada por catião na presença de catiões de promoção de gel, que, em seguida, conduz à 

produção de canais de gel fortes por estas ligações cruzadas (ZHANG et al., 2017). 

Em outras palavras, a rede de gel é constituída predominantemente por cadeias 

desordenadas flexíveis, com poucas zonas de junção ordenada entre as hélices. Por estas 

zonas, as forças de estabilização, tais como ligações de hidrogênio, forças electrostáticas, 

interações hidrofóbicas, atrações de Van der Waals e o emaranhamento molecular são 

definidos pelas condições de solvente e estrutura do polímero (MORRIS et al., 2012). 

Observa-se na Figura 3, que o modelo convencional assume a formação de zonas 

de junção distintas e cadeias de polímero flexíveis desordenadas que ligam zonas de junção 

adjacentes. No modelo fibroso, por outro lado, as estruturas de rede desenvolvem-se através 

da formação de fibras ou fios não associados através de alongamento ou ramificação (NODA 

et al., 2008).   

 

Figura 3 – Modelos esquemáticos para o mecanismo de gelificação da goma de gelano  

  

(a) modelo convencional; (b) modelo fibroso. 

Fonte: Adaptado de Noda et al.( 2008). 
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Existe um grande efeito do grupo acetilo nas propriedades do gel de goma gelana. 

A acetilação muda de géis macios, expansíveis e maçantes em géis fortes, duros e brilhantes 

com alta estabilidade térmica. Vários fatores influenciam a textura de géis de gelana, estes 

incluem concentração da goma, pH, temperatura e a presença de íons metálicos, ácido e co-

solutos, como açúcar (BANERJEE; RAVI; BHATTACHARYA, 2013; ZIA et al., 2017). 

 

Ágar 

O ágar-ágar, também designado vulgarmente por ágar (que também significa gel), 

descoberto por Tarazaemon Minoya, em 1658, é um hidrocoloide tradicionalmente utilizado 

nas cozinhas asiáticas, para produzir géis aromatizados e como espessante de sopas e molhos. 

Possuem diversas aplicações como ficocolóides nas indústrias de alimentos, produtos 

farmacêuticos, cosméticos, médicos e biotecnológicos. É extraído de algas vermelhas 

marinhas pertencentes à classe das Rodophyceae e faz parte da estrutura das paredes celulares 

das suas células. O teor de ágar nestas algas, assim como as características do produto obtido, 

varia de acordo com as condições do meio onde se desenvolvem: a concentração de dióxido 

de carbono e oxigênio da água do mar, a temperatura e intensidade de radiação solar 

(GUERREIRO; MATA, 2017; LEE et al., 2017).  

É um polímero solúvel em água, formador de gel com função espessantes, agente 

de retenção de água e estabilizante, devido às suas propriedades de material barato, termo 

reversível e de alta resistência, tem encontrado uma ampla utilização crescente em todos os 

campos (KRAAN, 2012; YIN; WANG; WANG, 2018). O ágar é um polissacarídeo composto 

principalmente por agarose e agaropectina (FIGURA 4).  

Figura 4 – Estrutura química do ágar: agarose e a agaropectina  

 

 

Fonte: Adaptado de Santos (2011). 
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A agarose, componente geleificante do ágar, é um polissacarídeo neutro com uma 

estrutura linear. O dissacarídeo agarobiose repetição alternada (dímero constituído de D-

galactose e 3,6- anidro-L-galactose) e a agaropectina (a fração não gelificante de ágar) é um 

polissacarídeo sulfatado, composto por agarose com grupos éster sulfatos, ácido pirúvico e 

ácido D-glucurônico (SASUGA et al., 2017). A agarose é a fração que tem poder geleificante, 

a agaropectina constitui a fração não geleificante. A proporção entre estes dois polímeros 

varia de acordo com a espécie da alga, com a sua origem e até com a época da colheita. A 

agarose é conhecida por ser um ingrediente chave do ágar para gelificação, mas a 

agaropectina não inibe a gelificação do ágar. Não é sempre eficaz remover a agaropectina 

para aumentar a capacidade de gelificação. Estas são informações fundamentalmente 

importantes para a indústria de alimentos (NISHINARI; FANG, 2017). 

Umas das principais características deste hidrocoloide são: a capacidade de 

permanecer sólido até cerca de 40 °C, de se manter estável sob temperatura de esterilização 

(120 °C), de não apresentar toxicidade para a generalidade dos organismos e, finalmente, o 

fato de ser uma substância fisiologicamente inerte, isto é, poucas bactérias possuem enzimas 

capazes de digeri-lo, constituindo uma vantagem relativamente a outros agentes gelificantes. 

O ágar, quando no estado sólido, não permite trocas gasosas com a superfície e em particular 

de oxigênio, o que pode ser visto como uma vantagem ou uma desvantagem dependendo da 

sua aplicação (FERREIRA, 2015). 

O ágar pode, em meio ácido, sofrer hidrólise ficando com o peso molecular (e o 

tamanho das cadeias) reduzido e perdendo poder geleificante. Quanto mais tempo o ágar 

permanecer em meio ácido (pH < 5,5) e mais alta for a temperatura, maior a extensão da 

hidrólise. Quando é necessário fazer um gel ácido com ágar, o componente ácido deve ser 

adicionado depois que o ágar for dissolvido em um componente não ácido e de preferência ser 

adicionado a uma temperatura baixa para minimizar a hidrólise (MOURA, 2011). 

De acordo com Lee et al. (2017), os ágars possuem diversas aplicações em 

produtos farmacêuticos, biotecnológicos e como ficocoloides em alimentos. É bastante usado 

como meio de cultura microbiana, e nas indústrias alimentares como ingrediente aditivo em 

diversos produtos, como chocolate, pudins, produtos lácteos, sorvetes, balas de goma, geleias, 

patês, produtos enlatados de peixe, na clarificação de sucos e cervejas, entre outras 

utilizações.  

Sua aplicação em diferentes produtos depende da sua composição química 

(sulfato, metoxilo, teor de açúcares), que pode ser significativamente afetada pelas variáveis 

http://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/disaccharide
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utilizadas no processo de extração. Devido seu enorme poder de gelificação e a simplicidade 

do processo de extração, ágar foi escolhido como um candidato promissor para materiais 

amigáveis ao meio ambiente como resultado de seus recursos de renovabilidade e 

biodegradabilidade (YIN; WANG; WANG, 2018).  

No organismo humano, o ágar não é digerido nem é absorvido pelo intestino e 

também não é degradado pelas bactérias do trato intestinal, comporta-se, do ponto de vista 

nutricional, como uma fibra alimentar. Isto significa que apresenta uma fraca digestibilidade e 

um valor energético baixo, sendo bastante utilizado em dietas de baixas calorias 

(hipocalóricas), em regimes alimentares vegetarianos e em produtos dietéticos 

(GUERREIRO; MATA, 2017). 

 Gel de ágar 

 

O processo de gelificação do ágar está relacionado exclusivamente às ligações 

com pontes de hidrogênio, possuindo uma estrutura em forma de dupla-hélice. Esta se agrega 

para formar uma estrutura tridimensional que retém as moléculas de água nos seus 

interstícios, formando, assim, géis termo-reversíveis, que pode ser repetidos várias vezes, 

visto que o gel conserva muito bem suas propriedades mecânicas. Esquema de gelificação do 

ágar encontra-se na Figura 5.  

Figura 5 – Esquema de gelificação do ágar. Espirais aleatórias (A), com o resfriamento as 

duplas hélices se agregam (B), podem se agrupar com outras duplas hélices (C), por fim 

constituindo uma rede tridimensional, formando o gel de ágar (D)  

 

 

 

Fonte: Adaptado de Santos (2011) 

O ágar tem um grande poder geleificante, mantendo-se como gel mesmo em 

temperaturas superiores a ambiente, geleificando por volta de 38 ºC devido à baixa 

temperatura de gelificação faz com que este se torne consideravelmente útil como ingrediente 

aditivo em diversas aplicações na indústria de alimentos, evitando as temperaturas altas que 

A B C

  B 

D

  B 
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poderiam alterar as caracteristicas sensoriais do produto (PETROVSKI; TILLETT 2012; 

FERREIRA, 2015; GUERREIRO; MATA, 2017). 

O ágar forma um gel não absorvível, não fermentável e com a importante 

característica de ser atóxico; insolúvel em água fria, porém se expande consideravelmente e 

absorve uma quantidade de água de até vinte vezes o seu próprio peso. A dissolução em água 

quente é rápida e pode-se observar a formação de um gel firme a concentrações tão baixas 

quanto 0,50%.  Possue em sua composição, principalmente, fibras e também sais minerais (P, 

Fe, K, Cl, I), celulose, anidrogalactose e pequena quantidade de proteínas (RAPHAEL, 2010; 

PETROVSKI; TILLETT, 2012). As modificações das propriedades do gel resultam da 

oxidação intramolecular e da hidrólise dos polissacarídeos em solução que conduzem a uma 

diminuição do pH, o que favorece a condensação intermolecular dos polissacarídeos durante a 

gelificação (MAO et al., 2017). 

 

Estruturados de fruta 

 

A relação entre alimentação e saúde nunca foi tão estreita quanto nos dias de hoje.  

Inúmeros fatores afetam a qualidade da vida moderna e a população vem se sensibilizando da 

importância dos alimentos na promoção de uma vida saudável.  Nesse contexto, novas 

demandas e o surgimento de novos produtos no mercado fizeram com que se tornasse 

indispensável para os produtores, o desenvolvimento de alimentos que, além da função 

nutricional, promovam outros benefícios adicionais à saúde (CRUZ, 2013).  

Estruturados de fruta é um produto concentrado à base de frutas que possui valor 

nutricional e energético superior. Além disso, em comparação com as frutas frescas, tendem a 

ter uma vida útil prolongada, podendo ser um alimento nutritivo, saudável para todas as faixas 

etárias. Estes produtos são obtidos do purê de frutas devidamente formulado para a obtenção 

de produtos nutritivos, com boa textura e sabor. São utilizados hidrocoloides, responsáveis 

pela redução da umidade do alimento e estruturação da polpa, por meio de uma gelatinização, 

proporcionando textura e aspecto agradável ao produto final (GRIZOTTO; AGUIRRE; 

MENEZES, 2005; PARN et al., 2015). 

Essa estruturação de alimentos é feita principalmente por uma montagem 

complexa de vários nutrientes, como proteínas, polissacarídeos, lipídios, açúcares, minerais, 

água e outros componentes menores. Entre estes componentes, as proteínas e os 

polissacarídeos são os materiais mais utilizados no processamento destes alimentos. Eles 
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desempenham um papel sinérgico na estruturação das fases em massa dos sistemas coloides, 

ao mesmo tempo em que fornecem propriedades estabilizadoras de interface através de uma 

combinação de várias interações moleculares nas fases dispersas (WIJAYA et al., 2017). 

Durante a colheita e pós-colheita dos frutos, ocorrem grandes perdas e alterações 

dos frutos in natura. Estes frutos danificados não possuem qualquer demanda ou valor de 

mercado devido à sua textura não desejável. Por isso, em maior parte dos casos, os frutos 

danificados são preferidos principalmente como alimento para o gado.  Os estruturados de 

frutas podem ser uma melhor alternativa para o consumo sem intervalo, especialmente 

durante o período antessafra. Além disso, podem satisfazer as crescentes exigências dos 

consumidores locais e internacionais, onde determinado fruto não é cultivado (PARN et al., 

2015). 

A produção de estruturado de frutas com elevados teores de polpa de frutas 

utilizando hidrocoloides como agentes de ligação poderia abrir uma nova alternativa de 

mercado para a fruta nativa do semiárido e alargaria o mercado já existente, resultando em 

maior valor agregado, e em produtos que podem ser utilizados em muitas formulações 

alimentares, tais como em produtos lácteos e panificação. Esses produtos são formulados com 

alta concentração de polpa de frutas usando hidrocoloides (gelatina, alginato de sódio, 

pectina) para formar um produto com textura macia que pode ser consumido na forma como é 

apresentado, por exemplo, em forma de barra de fruta ou pode ser usado como um ingrediente 

de confeitaria (AZOUBEL et al., 2011). 

Na Índia, são produzidos estruturados de frutas através da desidratação sendo os 

produtos de manga mais comuns nesse país. Estas são tradicionalmente preparadas com 

açúcar branco ou mascavo e purê de manga madura, em uma proporção de 1:2 ou de 1:4. Esta 

mistura é desidratada ao sol por camadas, sendo por fim cortada em tamanhos uniformes; os 

estruturados são embrulhadas em papel celofane e comercializadas. Este processo tradicional 

foi melhorado ao se mecanizar as etapas de extração, mistura e secagem do purê, esta última é 

feita em secadores de ar quente. O purê é espalhado em bandejas de aço inoxidável e seco 

com ar quente a 50 °C-60 ºC durante 18-22 horas (CARVALHO, 2014).  

Estruturado de frutas é um produto bem estabelecido, particularmente no mercado 

norte americano. O Brasil, ao contrário, ainda apresenta um amplo e promissor mercado a ser 

explorado em relação a tais tipos de produtos, principalmente pela grande riqueza de sabores 

encontrados em todo o seu território com relação às frutas tropicais.  Estas, ainda pouco 

exploradas no preparo de estruturados de frutas, apresentam grande potencial por serem muito 
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apreciadas por suas diversidades e sabores agradáveis, sendo na maioria das vezes 

consumidas na forma in natura ou na forma de polpas e sucos de frutas. Portanto, a utilização 

de frutas na forma de polpas, sucos e doces no estudo de hidrocoloides abre um leque de 

possibilidades, permitindo agregação de valor às frutas tropicais, diminuindo suas perdas e 

aumentando suas possibilidades de usos. 

Oliveira et al. (2012) constataram que a produção de estruturado de abacaxi com 

elevada porcentagem de polpa é possível e os produtos finais apresentaram potencial de 

consumo na forma similar às barras de frutas, podendo ser considerado um produto de 

conveniência e saudável. Banerjee, Ravi e Bhattacharya (2013) desenvolveram géis à base de 

goma gelana e ágar com suco de cenoura. Lins et al. (2014) avaliaram os efeitos de diferentes  

concentrações de hidrocoloides (alginato de sódio, pectina,gelatina) nas características do 

estruturado de cajá e foi verificado que o hidrocoloide gelatina foi o mais importante fator que 

afeta a firmeza, pH e os parâmetros de cor dos estruturados. No entanto, os resultados 

mostraram que existe uma boa possibilidade para a produção de estruturados com polpa de 

cajá. 

Danalache et al. (2015) afimaram que o desenvolvimento de estruturados de frutas 

texturizadas envolve a compreensão do sinergismo entre a goma e o purê da polpa. A 

estrutura final e as propriedades de textura desses sistemas dependem fortemente das 

propriedades físico-químicas do hidrocoloide (por exemplo, grau de acilação), pH e 

composição do purê (por exemplo, açúcares, cátions e teores de fibras), bem como sobre 

condições de processamento, como a concentração de gelatina e temperatura. 

O principal objetivo do desenvolvimento de um gel especializado para alimentos é 

fornecer ou atingir uma ou mais propriedades físicas específicas. As propriedades mecânicas 

desejáveis estão relacionadas ao armazenamento, manejo ou percepção/propriedades 

sensoriais. Em alguns casos, as propriedades da fratura também são importantes considerando 

a aceitação pelo consumidor do produto gelificado acabado. 

 

Características da goiaba 

 

Goiaba (Psidium guajava L.) é uma fruta tropical nativa da América o Sul, que se 

espalhou em diversos países de áreas tropicais e subtropicais do mundo, devido a sua ampla 

aceitação para consumo in natura (OSÓRIO; CARRIAZO; BARBOSA, 2011). É uma fruta 

rica em fibras, licopeno, vitamina C e compostos fenólicos, possui sabor agradável e intenso, 
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proporcionando notáveis propriedades nutricionais, funcionais e sensoriais (FLORES et al., 

2015).  

A Psidium guajava L. tem uma curta vida pós-colheita quando conservada à 

temperatura ambiente. É amplamente consumida em seu estado fresco, mas também é 

incorporado em produtos processados devido seu sabor e vários benefícios dietéticos para os 

consumidores. A fruta amadurecida também é rica em pectina que fornece alto teor de fibra 

solúvel e insolúvel na dieta. Deve ser consumida na íntegra (polpa e casca), pois a casca 

apresenta excelentes conteúdos de ácido ascórbico, carotenoides, compostos fenólicos e 

capacidade antioxidante (VENCESLAU, 2013; GARCÍA-BETANZOS et al., 2017). 

Entre as frutas tropicais, a goiaba ocupa lugar de destaque por sua excelente 

qualidade, atribuída a quatro fatores principais: elevado valor nutritivo, excelentes 

propriedades organolépticas, alto rendimento por hectare e polpa com elevada qualidade 

industrial (GALLI, 2015). Destaca-se por seu valor nutricional como uma excelente fonte de 

vitamina C e por sua alta aceitação para consumo in natura  ou na forma processada (ABREU 

et al., 2012). Para a industrialização, existe a preferência pela goiaba de polpa vermelha, 

ficando as de polpa branca, destinadas exclusivamente para o consumo de mesa. A casca da 

fruta e cor da polpa varia entre cultivares, dependendo do tipo e quantidade de pigmentos 

(CRUZ, 2013; FLORES et al., 2015). É uma fonte rica de polifenois, especialmente ácido 

elágico, ácido gálico, rutina e catequina, o que contribui para uma maior utilização deste fruto 

como alimento funcional, aditivo e também para produtos farmacêuticos (SANTOS et al., 

2017). 

Durante muitos anos, a goiaba foi exclusivamente associada a atividades de 

exploração. Recentemente, no entanto, em função de sua comprovada propriedade nutricional 

(rica em vitaminas A, C, ferro, cálcio e fósforo), associada com a facilidade de cultivo e uma 

crescente demanda por produtos manufaturados, como doces, geleias e sucos, goiabas agora 

são cultivadas em países tropicais e subtropicais (FORATO et al., 2015). 

Os principais produtores são a África do Sul, Índia, Hawai, Colômbia, Porto Rico, 

Jamaica e Brasil. No Brasil, são produzidas frutas para a indústria (variedades “Paluma” e 

“Rica”, entre outras) e para consumo in natura (variedades “Sassaoka” e “Pedro Sato”, entre 

outras) (HAIDA et al., 2015). 

A goiaba é frequentemente comercializada como "super-fruta", pois tem uma 

considerável importância nutricional, com sementes que são ricas em ômega-3,6 ômega- 



45 

 

 

ácidos graxos poli-insaturados, fibra, especialmente alimentar, riboflavina, bem como em 

proteínas e sais minerais (KADAM; KAUSHIK; KUMAR, 2012). 

A fruta é rica em carotenoides, sendo 80% representado pelo licopeno, um 

poderoso antioxidante que pode manter a juventude das células por mais tempo. É um dos 

mais potentes antioxidantes, sendo sugerido na prevenção de câncer e da formação de placas 

de gorduras nos vasos sanguíneos. Tem-se verificado que a goiaba vermelha brasileira oferece 

aproximadamente o dobro dos conteúdos de licopeno observados no tomate, tido como a 

principal fonte deste elemento, o que indica a necessidade de mais estudos nesta área 

(MORGADO, 2010; HAIDA et al., 2015). 

Em consequência de seu potencial antioxidante, acredita-se que o consumo de 

goiabas e alguns de seus derivados possa ajudar na redução do risco de alguns tipos de câncer. 

Além disso, o elevado teor de β-caroteno em goiaba, que atua como precursor da vitamina A, 

faz com que o consumo desta fruta desempenhe um papel importante na manutenção da 

qualidade e da saúde dos olhos, da pele, dos dentes, dos ossos e das membranas mucosas 

(KADAM; KAUSHIK; KUMAR, 2012). 

A goiaba não é ácida e, assim, pode substituir o tomate na confecção de molhos 

salgados e agridoces, sobretudo no caso de pessoas com restrições à acidez deste último. De 

um modo geral, não tem muito açúcar e possui quase nenhuma gordura, sendo indicada para 

qualquer tipo de dieta. É contraindicada apenas para pessoas que tenham o aparelho digestivo 

delicado ou com problemas intestinais (ABREU et al., 2012). 

A goiaba fresca é perecível e deteriora-se rapidamente, levando a grandes perdas 

econômicas. Além disso, a temporada da colheita de goiaba é breve, ou seja, o fruto não está 

disponível durante todo o ano, o que limita a sua comercialização e consumo (NUNES et al., 

2016).  Portanto, a produção de polpas de frutas congeladas tem-se destacado como uma 

importante alternativa para o aproveitamento de frutas durante a entressafra, permitindo a 

estocagem das polpas fora da época de produção dos frutos in natura (VIEIRA et al., 2011). 

A goiaba após seu processamento pode ser usada em uma variedade de formas 

como: purê, pasta, goiabada, geleia, polpa, néctar, xarope, fruta em calda, alimentos para 

crianças, base para bebidas, sorvete ou suco. Esta fruta pode ainda ser consumida processada 

na forma de doces, produtos prontos para beber, agente aromatizante em doces e bolos, 

biscoitos, barras de chocolate etc. No que diz respeito ao consumo de frutas frescas, os 

consumidores preferem frutas de tamanho médio com sólidos solúveis totais elevados (TSS), 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814615301953
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polpa rosa e sementes macias (RAMOS et al., 2010; KADAM; KAUSHIK; KUMAR, 2012; 

MCCOOK-RUSSELL et al., 2012; PADMAKAR et al., 2015). 

 

 Características físico-químicas e compostos bioativos da goiaba 

 

O conhecimento das características de qualidade de goiaba para o consumo in 

natura está relacionado com seus atributos físicos (aparência, tamanho, forma, coloração e 

firmeza) e sua composição química (sólidos solúveis totais, acidez total titulável), responsável 

pelo sabor. Essas características são fatores altamente relevantes mesmo sendo influenciadas 

pela variedade, estágio de maturação, área e práticas de cultivo, condições climáticas, pois são 

utilizadas como referência para a aceitabilidade da fruta no mercado nacional e internacional 

(ABREU et al., 2012). A natureza do climatério de goiaba limita a sua vida de prateleira pós-

colheita de 3-4 dias a 25 ± 2 °C, e o armazenamento em condições de refrigeração agravam os 

danos causados pelo frio (MURMU; MISHRA, 2017). 

Motta et al. (2015) fizeram avaliações do índice de cor e sua correlação com 

parâmetros físicos e físico-químicos da goiaba e demonstraram valores de sólidos solúveis 

variando de 10,19 a 8,76 °Brix, observaram também que o pH variou de 4,04 a 3,55 durante o 

armazenamento refrigerado. Cruz (2013), avaliando as características físico-químicas da 

goiaba fresca, apresentou valores inferiores para SS, pH, acidez total titulável e vitamina C, 

de 7,0, 3,5,  0,4g/100g e 29,50 mg/100g, respectivamente. Kadam, Kaushik e Kumar (2012) 

também estudaram as propriedades físico-químicas da polpa de goiaba fresca e relataram 

valores de sólidos solúveis variando de 7,0-7,5 ºBrix, acidez titulável variando de 0,29 a 0,34 

e o teor de ácido ascórbico foi de 41,5 mg/100g de polpa. 

Na avaliação de fenólicos totais e capacidade antioxidante in vitro de polpas de 

frutos tropicais, Vieira et al. (2011) revelaram que a polpa de goiaba obteve valores 

intermediários de compostos fenólicos totais variando de 104,76 ± 4,39 e 20,2 ± 1,95 mg 

EAG.100g-1 e  sua atividade antioxidante utilizando o radical livre DPPH apresentaram 

valores que variavam de 433,36 a 16,69 EC50 em μg/mL. Venceslau (2013) estudou os 

compostos bioativos e capacidade antioxidante da goiaba “Paluma” em diferentes estádios de 

maturação, e encontraram teores de vitamina C entre 24,03 a 34,2 mg/100g de polpa, taxa de 

variação de polifenois de 164,84 a 258,24 mg/100g de polpa e atividade antioxidante pelo 

método DPPH variando de 74,29 a 120,45 g.polpa/g. DPPH. 

Os autores Murmu e Mishra et al. (2017) estudaram o  efeito do revestimento 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814617319234
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comestível  em  goiabas durante o armazenamento em um intervalo de 7, 21, 35 e 40 dias. As 

aplicações de revestimento resultaram em maior atividade de eliminação de radicais DPPH, 

maior retenção de ácido ascórbico com valores iniciais de 222,32 mg/100g, polifenois totais 

(63,6 mg/100g) e apresentaram aumento mais lento da redução do açúcar total nas amostras 

de polpa de goiaba.  

 

Bioacessibilidade 

 

O termo biodisponibilidade pode ser definido como a proporção da quantidade do 

nutriente ingerido disponível para ser utilizada ou armazenada pelo corpo humano 

(CASTENMILLER; WEST, 1998). 

No entanto, o conteúdo total de um nutriente presente em um alimento não revela 

realmente o valor nutricional deste alimento, pois se deve destacar que nem toda a quantidade 

de um nutriente presente na matriz de um alimento é liberada para a absorção no organismo 

durante a digestão humana; este aspecto é muitas vezes referido como a bioacessibilidade do 

nutriente no alimento, e esta é muitas vezes negligenciada quando se promove o valor 

nutricional de um produto. No que diz respeito a este assunto, dois termos devem ser 

distinguidos para um melhor entendimento: biodisponibilidade e bioacessibilidade 

(TOGNON, 2012). 

O termo biodisponibilidade pode apresentar várias definições dependendo da área 

em que se aplica. Do ponto de vista nutricional, biodisponibilidade refere-se à fração de um 

nutriente presente em um dado alimento que é disponível para ser usado nas funções 

fisiológicas ou para ser estocado (TOGNON, 2012). Ou seja, em termos de nutrição não é 

suficiente apenas para determinar o teor total de nutrientes é necessário conhecer a 

biodisponibilidade, em outras palavras, a quantidade de composto liberado a partir da matriz 

alimentar durante a digestão gastrointestinal que se torna disponível para absorção no 

intestino (LIMA, et al., 2014). 

A bioacessibilidade refere-se à quantidade de um determinado nutriente presente 

em um alimento (para cada nutriente temos uma bioacessibilidade específica) que é liberada 

no trato gastrointestinal durante a digestão; nem todo o conteúdo deste nutriente presente no 

alimento é liberado durante a digestão, sendo que o conteúdo liberado é considerado a fração 

bioacessível para a absorção pelo organismo. Agora, deste total de nutriente bioacessível, 

apenas uma fração tornar-se-á disponível realmente para ser usada pelo organismo nas suas 

funções fisiológicas, ou ser estocada para uso posterior; isto é, apenas uma parte do total 
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bioacessível será de fato absorvida pelo organismo: essa parte refere-se ao conteúdo 

biodisponível do nutriente, ou seja, sua biodisponibilidade (TOGNON, 2012). 

As técnicas in vitro permitem estimar bioacessibilidade de elementos inorgânicos 

considerados essenciais. Essa metodologia é capaz de quantificar a capacidade solúvel ou 

dialisável do nutriente, mas não a disponibilidade deste propriamente dito, uma vez que nem 

todo o material solúvel ou dialisável é absorvido. Embora seja difícil exatamente imitar as 

condições fisiológicas que ocorrem in vivo, o uso de modelos de digestão in vitro é ideal, 

devido à sua simplicidade, facilidade de aplicação e baixo custo (COZZOLINO, 2012; 

PINEDA-VADILLO et al., 2016). Além disso, usando a simulação in vitro, é possível 

procurar mais especificamente os parâmetros que influenciam, por exemplo, a conversão 

metabólica e a liberação de um alimento ingerido (ATTRI et al., 2017). 

Foram desenvolvidos métodos in vitro para simular as condições fisiológicas e a 

sequência de eventos que ocorrem durante a digestão no trato gastrointestinal humano. Em 

um primeiro passo, a digestão gastrointestinal simulada (estágios gástricos e intestinais e, em 

alguns casos, estágio salivar) é aplicada em alimentos homogeneizados ou compostos 

bioativos isolados em sistema fechado, com determinação da fração de componente solúvel 

obtida por centrifugação (método de solubilidade) ou diálise de componentes solúveis em 

uma membrana semipermeável (método de diálise) para obter a fração bioacessível. 

Segundo Lima et al. (2014), a aplicação da digestão gastrointestinal simulada in 

vitro demonstrou que, em alguns casos, apenas uma pequena fração da quantidade total de 

nutrientes em alimentos é potencialmente bioacessível. O método in vitro é aplicado a um 

sistema de digestão gastrointestinal simulada utilizando pepsina na fase gástrica e uma 

mistura de sais biliares e de pancreatina durante o tratointestinal. O elemento difundido 

através de uma membrana semipermeável na fase intestinal é usado como uma medida do 

elemento bioacessibilidade. 

Para cada composto nutriente ou bioativo, os modelos específicos de digestão in 

vitro devem ser adaptados, alterados, testados e validados contra estudos in vivo antes que 

qualquer conclusão seja extraída de seus resultados. Por conseguinte, não pode ser tido como 

certo que um ensaio in vitro produzirá resultados aplicáveis à situação in vivo. Portanto, 

sempre que possíveis estudos in vivo devem ser utilizados para a validação de modelos in 

vitro (CARDOSO et al., 2015 ). De acordo com Lima (2012), para a aplicação de um método 

in vitro de simulação gastrointestinal é necessária à compreensão da fisiologia humana. O 
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trato digestivo é composto pelo tubo digestivo e por glândulas secretoras anexas que 

produzem enzimas digestivas por quase toda a sua extensão, desde a boca até o íleo terminal. 

 O efeito da digestão gastrointestinal na biodisponibilidade dos compostos pode 

ser reproduzido in vitro, por meio de procedimentos de extração que reconstituem as 

condições características do trato gastrointestinal (GAWLIK-DZIKI et al., 2012). Estudos 

bem executados para a determinação de biodisponibilidade in vivo em humanos são 

preferidos, porém são caros, complexos e demandam um grande trabalho laboratorial. Para 

uma avaliação inicial, métodos in vitro de determinação da bioacessibilidade e/ou 

biodisponibilidade vêm sendo desenvolvidos para que um maior número de amostras seja 

analisado, de maneira mais rápida e barata (OLIVEIRA, 2011). 

Apesar da relevância fisiológica que têm os ensaios in vivo nem sempre podem 

ser realizados devido a questões éticas, constrangimentos técnicos, custo e à grande 

variabilidade interindividual. Uma maneira de ultrapassar estas dificuldades seria a alternativa 

de realizar estes estudos através dos sistemas in vitro (MÉNARD et al., 2014; ASSUNÇÃO et 

al., 2014). 

 

Análise Sensorial 

 

Conforme a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 1993), a análise 

sensorial é definida como uma disciplina científica usada para evocar, medir, analisar e 

interpretar reações das características dos alimentos e materiais como são percebidas pelos 

sentidos da visão, olfato, gosto, tato e audição. Utiliza-se a análise sensorial para avaliar 

mudanças na matéria-prima, alterações nos processos de fabricação, nos estudos de vida de 

prateleira, em análises de armazenamento e também para avaliar a preferência e a aceitação de 

um produto pelos consumidores. 

Segundo o Instituto Adolfo Lutz (2008), a análise sensorial é realizada em função 

das respostas transmitidas pelos indivíduos às várias sensações que se originam de reações 

fisiológicas e são resultantes de certos estímulos, gerando a interpretação das propriedades 

intrínsecas aos produtos. As sensações produzidas podem dimensionar a intensidade, a 

extensão, a duração, a qualidade, o gosto ou o desgosto em relação ao produto avaliado. Nesta 

avaliação, os indivíduos, por meio dos próprios órgãos sensoriais, em uma percepção somato-

sensorial, utilizam os sentidos da visão, do olfato, da audição, do tato e do paladar. 
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Os estudos sensoriais e a avaliação dos alimentos podem ser vistos como um 

processo de coleta de informações usado para medir, analisar e interpretar as respostas 

comportamentais aos produtos alimentares com base nos cinco sentidos de visão, audição, 

sabor, cheiro e toque, onde os painéis humanos são usados como instrumentos para medir as 

qualidades de um produto alimentar. É composto por um conjunto de técnicas que são usadas 

para medir as respostas humanas, minimizando a tendência causada por potenciais fontes de 

confusão, que incluem a marca e outras informações que podem afetar a percepção do 

consumidor (MUKHOPADHYAY et al., 2013). 

Compreender fatores de percepção de impacto do sabor é um desafio importante 

para a indústria de processamento de alimentos, para que esta seja capaz de produzir um 

produto inovador e que seja apreciado pelo consumidor. O sabor de um produto é o principal 

fator de influência para a preferência dos consumidores (BONNEAU et al., 2018). No 

desenvolvimento e melhoria de produtos, um dos principais objetivos é atender às 

necessidades dos consumidores. Os resultados obtidos a partir de estudos sensoriais de 

alimentos fornecem informações importantes sobre a qualidade e as características dos 

produtos alimentares que podem ser utilizados em vários aspectos, como desenvolvimento de 

novos produtos, compreensão do consumidor, perfis de sabor e controle de qualidade (YU; 

LOW; ZHOU, 2018).  

Segundo os mesmos autores, os dados sensoriais referem-se a resultados 

sensoriais concedidos aos atributos sensoriais de um produto alimentar por um painel de 

avaliadores. Esses atributos referem-se não apenas ao perfil de sabor e odor do produto, mas 

podem se estender a outras propriedades, incluindo textura e atributos físico-químicos e 

propriedades extrínsecas, tais como preço, marca e informações nutricionais (YU; LOW; 

ZHOU, 2018). 

A análise descritiva (DA) tem sido a principal ferramenta de ciência sensorial para 

adquirir dados detalhados, confiáveis e reprodutíveis para descrever os perfis sensoriais dos 

produtos alimentares (ALEXI et al., 2018). De acordo com Minim (2010), os testes de 

aceitação são usados quando se deseja avaliar se os consumidores gostam ou desgostam do 

produto. As escalas utilizadas nestes testes podem ser balanceadas ou não balanceadas. As 

escalas balanceadas são as mais empregadas, sendo consideradas mais discriminativas e 

questionadoras por apresentarem mesmo número de categorias positivas e negativas e termos 

igualmente espaçados, ao contrario das não-balanceadas, que apresentam mais termos 
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positivos do que negativo, e os termos são mais espaçados. Existem várias escalas para medir 

aceitação, sendo as mais utilizadas a escala hedônica, a escala de atitude e a do ideal. 

A escala hedônica é a mais utilizada e é facilmente compreendida pelos 

consumidores, onde eles expressam sua aceitação pelo produto seguindo uma escala 

previamente estabelecida, que varia gradativamente com base nos atributos “gosta” e 

“desgosta”. Essas escalas podem ser faciais, verbais e não estruturada. Nos testes hedônicos, o 

principal ponto de referência associado é o gosto pela aceitação do consumidor. Isso fornece 

informações sobre o quão é bem recebido um produto no mercado (OLIVEIRA, 2010; YU; 

LOW; ZHOU, 2018). 

As metodologias para avaliação subjetiva englobam avaliar o grau de preferência 

entre um grupo de amostras ou avaliar o grau de aceitação de uma única amostra e/ou de um 

grupo. Entende-se que a preferência de um produto em relação a outro não está relacionado ao 

“gostar”. Entre os diferentes testes utilizados para avaliar o grau de preferência, tem-se o teste 

de comparação pareada (escolher entre um par de amostras a preferida), o teste de ordenação 

(ordenar de acordo com a preferência, do mais para o menos preferido) e o teste de 

comparação múltipla (avaliar o grau de preferência em relação a uma referência) (MENDES, 

2013). 

Técnicas multivariadas são muitas vezes, e cada vez mais, aplicadas em análise de 

dados para lidar com o número considerável de amostras e variáveis envolvidas. Entre a 

ampla variedade de métodos disponíveis multivariados, Análise de Componentes Principais 

(ACP) é uma das técnicas mais comuns utilizadas (MARSOL-VALL et al., 2018). A análise 

de componente principal (ACP) é uma conversão no espaço vetorial que é usada para reduzir 

as dimensões de um conjunto de dados. Neste método, as respostas são analisadas como 

resultado dos tratamentos exercidos nas amostras no espaço vetorial, com base na correlação 

entre os dados extraídos em um conjunto de dados (ALIZADEH BEHBAHANI et al., 2017). 

Essa análise estatística multivariada é um instrumento geralmente usado para gerar perfis de 

voláteis, que realce as diferenças entre as amostras, sendo uma técnica com uma melhor 

visualização de todas as informações contidas no conjunto de dados. Ao projetar os objetos do 

conjunto de dados no espaço dos primeiros componentes, é possível visualizar as diferenças 

entre os vários objetos (CHENG et al., 2015). 

O Mapa de Preferência Interno é um procedimento estatístico multivariado que 

considera a individualidade dos consumidores, e não somente a média do grupo. Essa técnica 

possibilita obtenção de uma representação gráfica das diferenças de aceitação entre as 
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amostras em uma escala bidimensional, o qual permite a identificação de cada consumidor e 

suas preferências em relação aos alimentos avaliados (MINIM, 2010).  

No Mapa de preferência, o foco está nos perfis sensoriais dos produtos: o espaço 

de produto obtido é baseado nas diferenças sensoriais entre os produtos. As primeiras duas 

dimensões sensoriais obtidas por análise multivariada (geralmente ACP) são extraídas, e as 

pontuações de gostos de cada consumidor são distribuídas nelas (WORCH, 2013). É a técnica 

mais utilizada nas indústrias de alimentos e bebidas para avaliar as preferências dos 

consumidores e a segmentação desses consumidores em grupos homogêneos. Além disso, 

esta metodologia fornece informações sobre quais os atributos alimentares que explicam a 

preferência do consumidor (BONANY et al., 2014). 

O método Check-All-That-Apply (CATA) está cada vez mais sendo utilizado para 

caracterização sensorial com consumidores (MEYNERS; CASTURA, 2014). Nesta 

metodologia, os participantes são apresentados a uma lista de termos a partir do qual eles 

devem selecionar, de todas as opções, as que consideram aplicáveis ou apropriadas para uma 

determinada amostra analisada (VIDAL et al., 2015; MEYNERS; CASTURA 2014). Os 

termos selecionados para o questionário CATA devem ser de fácil compreensão e 

preferencialmente relacionados ao vocabulário normalmente utilizado para descrever produtos 

(DELARUE; LAWLOR; ROGEAUX, 2014). É constituído por questões de resposta múltipla, 

consistindo em uma lista de atributos (palavras ou frases) em que os provadores escolhem 

aqueles que melhor caracterizam cada produto (VALENTIN et al., 2012). A principal 

vantagem de um questionário CATA é que ele permite múltiplas opções a serem escolhidas, 

em vez de limitar os consumidores a selecionar apenas uma resposta ou concentrando sua 

atenção e avaliação de atributos específicos (SANTOS et al., 2015). Combinado com a sua 

natureza simples e rápida, a citada limitação categorizou o CATA principalmente como uma 

ferramenta sensorial de pesquisa do consumidor, apropriada quando aplicada a um grande 

conjunto de participantes. Especificamente, a recomendação mínima para o teste CATA é N = 

60-80 consumidores (VARELA; ARES, 2012; ARES et al., 2014). 

Os atributos de uma pergunta CATA não são restringidos apenas a características 

sensoriais, podendo estar relacionados igualmente com aspetos emocionais ou de sensações 

(características como o fresco ou o adstringente) e hedónicos (características como o suave) 

(DOOLEY et al., 2010). Uma das principais vantagens das perguntas CATA é que os 

consumidores percebem que é uma tarefa fácil e não tediosa para completar a lista de opções 

estabelecidas. Porém, ao aumentar o tamanho da lista de termos CATA, a facilidade percebida 
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da tarefa pode diminuir e a fadiga pode aumentar, o que compromete a atenção para a tarefa 

(ARES et al., 2014; JAEGER et al., 2015). 

Segundo Ares e Jaeger (2013), o método de questões CATA tem sido usado para 

a caracterização sensorial de uma vasta gama de produtos, incluindo cerveja, pão, queijo, 

chocolate, biscoitos, produtos cosméticos, água com sabor, frutas, bebidas de fruta, bebidas 

com sabor de frutas e refrigerantes, sorvetes, sobremesas lácteas, batatas fritas, lanches e pães 

integrais. 
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3 DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE SENSORIAL DE ESTRUTURADOS DE 

GOIABA (Psidium guajava L.) À BASE DE ÁGAR E GOMA GELANA  

 

RESUMO 

 

O estruturado de fruta é um produto formulado a partir da combinação de polpa de fruta e 

polissacarídeos e, quando comparado com frutas frescas, tende a possuir vida útil estendida, 

podendo ser um alimento nutritivo e saudável. O presente trabalho teve como objetivo 

otimizar a concentração de hidrocoloide ágar e gelano LA (Low Acyl) e HA (High Acyl) para 

a elaboração de estruturados de goiaba (Psidium guajava L.) e analisar sensorialmente o 

produto elaborado. Na primeira etapa realizou-se a escolha da concentração de hidrocoloide a 

partir da análise do perfil de textura (APT) e teste de aceitação sensorial para o atributo 

textura dos estruturados produzidos apenas com o ágar em quatro concentrações diferentes 

(0,25; 0,5; 0,75; 1,0%) em relação ao peso da polpa. Na segunda etapa definiram-se as 

formulações que seriam analisadas neste estudo, foram: Ágar (100%); LA100/HA0 (100% de 

LA) e (0 % de HA); LA75/HA25 (75% LA e 25% HA), LA50/HA50 (50% de LA e 50% HA) 

e realizados os testes sensoriais de aceitação (Escala Hedônica) e Check-All-That-Apply 

(CATA). Os resultados da primeira etapa mostraram que a concentração de hidrocoloide 

adequada para a preparação de estruturados de goiaba foi a 0,75% em relação ao peso da 

polpa, por apresentar valor médio de dureza de 0,96 N e ausência de líquidos. Nos testes de 

aceitação sensorial das amostras (ÁGAR, LA100/HAO, LA75/HA25, LA50/HA50) não 

houve diferença significativa em grande parte dos atributos avaliados, com exceção dos 

parâmetros “aparência” e “textura”, desse modo, os diferentes tipos de hidrocoloide não 

influenciaram os aspectos sensoriais dos estruturados. Por outro lado, o CATA mostrou que 

os provadores identificaram como semelhantes apenas as amostras Ágar e LA100/HA0 e 

ainda de acordo com a frequência, os principais atributos assinalados foram homogênea, 

brilhante, cor vermelho-rosada, aroma de goiaba e gosto ácido. Portanto, a elaboração de 

estruturados de goiaba com os hidrocoloides ágar e goma gelana é viável e os produtos 

apresentam características sensoriais aceitáveis pelo consumidor final.   

 

Palavras-chave: Estruturados; Check-All-That-Apply; hidrocoloides. 
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ABSTRACT 

 

The structured fruit is a product formulated from the combination of fruit pulp and 

polysaccharides and, when compared to fresh fruit, it tends to have an extended shelf life and 

can be a nutritious and healthy food. The objective of the present work was to optimize the 

concentration of agar and LA (Low Acyl) and HA (High Acyl) gellan for the elaboration of 

structured guava (Psidium guajava L.) and sensory analysis of the elaborated product. In the 

first step, the choice of the hydrocolloid concentration was obtained from the texture profile 

analysis (TPA) and the sensory acceptance test for the texture attribute of the structures 

produced with the agar alone, in four different concentrations (0.25, 0, 5, 0.75, 1.0%, of the 

weight of the pulp). In the second stage, the formulations that were analyzed in this study 

were: Agar (100%); LA100 / HA0 (100% LA) and (0% HA); LA50 / HA25 (75% LA and 

25% HA), LA50 / HA50 (50% LA and 50% HA) and the Acceptance (Hedonic Scale) and 

Check-All-That-Apply (CATA) sensory tests were performed. The results of the first step 

showed that the concentration of hydrocolloid suitable for the preparation of guava was 

0.75% of the weight of the pulp, due to the average hardness value of 0.96 N and absence of 

liquids. In the tests of sensorial acceptance of the samples (AGAR, LA100 / HAO, LA75 / 

HA25, LA50 / HA50), there was no significant difference in most of the evaluated attributes, 

except for the parameters "appearance" and "texture", and thus, the different hydrocolloid 

types did not influence the sensory aspects of the structured. On the other hand, CATA 

showed that the tasters identified as only the Agar and LA100 / HA0 samples, and according 

to frequency, the main attributes were homogeneous, bright, rosy red, guava aroma and acid 

taste. Therefore, the elaboration of guava structured with the hydrocolloids agar and gellan 

gum is feasible and the products present sensorial characteristics acceptable to the final 

consumer. 

 

Keywords: Structured; Check-All-That-Apply; hydrocolloids. 

 

Introdução 

 

Estruturado de fruta é um produto concentrado de frutas que em comparação com 

as frutas frescas, tendem a ter uma vida útil prolongada, podendo ser um alimento nutritivo, 

saudável para todas as faixas etárias. Estes produtos são obtidos do purê de frutas 
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devidamente formulado para a obtenção de produtos nutritivos, com boa textura e sabor 

(GRIZOTTO; AGUIRRE; MENEZES, 2005; PARN et al., 2015). 

São elaborados à base de polissacarídeos, obtidas com alta concentração de polpa 

de frutas e hidrocoloides, estes responsáveis pela redução da umidade do alimento, formando 

a estruturação da polpa, por meio de uma gelatinização, proporcionando um produto nutritivo, 

com boa textura, sabor e aspecto agradável ao produto final. Além disso, em comparação a 

maioria das frutas frescas possui vida útil estendida, podendo ser um alimento instantâneo 

excepcional que pode fornecer a fibra dietética e outros compostos bioativos, necessários para 

satisfazer as necessidades diárias em seres humanos (GRIZOTTO, AGUIRRE; MENEZES, 

2005; SUN-WATERHOUSE  et al., 2010; AZOUBEL et al., 2011). 

As frutas tropicais podem ser eficientes na elaboração de estruturados de frutas, 

devido suas diversidades e sabores agradáveis, permitindo agregação de valor, diminuindo 

suas perdas e aumentando suas possibilidades de uso. Assim, no desenvolvimento e melhoria 

dos produtos, um dos principais objetivos é atender às necessidades dos consumidores. Para 

tanto, faz-se necessário um levantamento sobre a percepção dos consumidores a respeito das 

características sensoriais dos produtos (MARÇAL et al., 2011).  

Para a elaboração destes produtos, utilizam-se os hidrocoloides, que são 

polissacárideos solúveis em água de elevado peso molecular, utilizados para promover o 

espessamento devido sua capacidade de ligação à água. Também conhecidos como 

modificadores de textura, são adicionados aos alimentos para dar propriedades de textura 

desejada, com características de fluxo apropriadas, que incluem aumento da viscosidade 

(espessamento), retenção de água, firmeza e suavidade (HAYAKAWA et al., 2014).  

O ágar é frequentemente utilizado como agente espessante e gelificante em várias 

formulações alimentares, principalmente devido à rentabilidade, disponibilidade e à 

capacidade de formar gel com outros alimentos líquidos quando resfriados (YARNPAKDEE; 

BENJAKUL; KINGWASCHARAPONG, 2015). Forma um gel termo-reversível, 

amplamente utilizado na indústria alimentar como um aglutinante de água, sendo uma 

alternativa mais saudável para agentes gelificantes de maior conteúdo calórico, como várias 

proteínas (WANG et al., 2014).  

A goma gelana ou gelano é obtida a partir da fermentação realizada pela 

bactéria Sphingomonas elodea. Está disponível em duas formas com diferentes características: 

baixo acilo e alto acilo, com propriedades interessantes que são aplicáveis a uma grande 

variedade de sistemas alimentares. A goma com alto nível de acila (HA) é chamada de goma 
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nativa, forma gel macio, elástico, não quebradiço e transparente, formados em concentrações 

de goma superiores a 0,2%. Quando exposta a solução alcalina em altas temperaturas, ambos 

os grupamentos acila (acetil e gliceril) são hidrolisados e ocorre a formação da goma gelana 

comercial (LA) (CUI, 2005; MORRIS, NISHINARI; RINAUDO, 2012).  

Os questionários Check-All-That-Apply (CATA) consistem em uma forma de 

pesquisa de múltipla escolha em que uma lista de alternativas de resposta é apresentada e os 

entrevistados marcam as opções que consideram aplicáveis ao produto. Teoricamente, o uso 

do CATA deve permitir que os provadores selecionassem os termos mais apropriados para 

descrever um produto sem um viés de consenso, reduzindo assim o risco de esquecer atributos 

relevantes se os termos selecionados incluídos no teste tiverem sido escolhidos com base em 

uma extensa pesquisa bibliográfica quando acessível (LAZO; CLARET; GUERRERO, 2016).     

A vantagem dessa metodologia é que permite considerar termos relacionados às 

características sensoriais, ocasiões de uso, posicionamento do produto e emoções. Além disso, 

pode reunir informações sobre os atributos de um produto percebidos sem a necessidade de 

escala, permitindo uma descrição um pouco menos artificial das principais propriedades 

sensoriais de produto testado (dependendo da forma como os termos são criados) (DOOLEY; 

LEE; MEULLENET, 2010; GILBERT et al.,2012). 

Diante do exposto, o objetivo deste capítulo foi otimizar a concentração de 

hidrocoloide para a elaboração de estruturados de goiaba e analisar sensorialmente o produto 

elaborado. 

 

Materiais e métodos 

 

Material 

 

Os estruturados foram desenvolvidos com polpas de goiaba não pasteurizadas, 

cedidas pela empresa Pomar da Polpa localizada na cidade de Fortaleza-CE. Foi preferida 

polpa industrializada à fruta in natura, devido a praticidade e disponibilidade de obter o 

produto em qualquer época do ano. Além disso, com a polpa processada também era 

permitido obter um produto padronizado obtendo-se uma maior replicabilidade do produto 

processado. Para o preparo das amostras, foram utilizados os hidrocoloides ágar de marca 

Sosa® e goma gelana em diferentes proporções com High Acyl (HA) e Low Acyl (LA) 

correspondentes à marca CP Kelco®. 
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Otimização da textura 

 

Inicialmente, foram feitos testes para a determinação da concentração de 

hidrocoloides mais adequada, utilizando a análise sensorial, com base na textura. Foram 

elaboradas quatro formulações com concentrações diferentes de ágar, 0,25%; 0,5%; 0,75% e 

1,0%, em relação ao peso da polpa. Dessas, a concentração escolhida pelos provadores como 

tendo a textura mais adequada foi utilizada na formulação dos estruturados e estudada no 

decorrer dos próximos capítulos. Além da avaliação sensorial, também foi realizado a análise 

de perfil de textura (APT) para relacionar e comparar com os dados sensoriais, obtendo-se 

resultados mais pertinentes e concisos.  

Após a seleção da concentração, foram elaboradas quatro formulações com os 

hidrocoloides ágar e as proporções de goma gelana, sendo estas utilizadas em todos os testes 

químicos, físicos e sensoriais desta pesquisa. Desse modo, desenvolveram-se as amostras: 

Ágar (100%), LA100/HA0 (100% LA e 0% HA), LA75/HA25 (75% LA e 25% HA), 

LA50/HA50 (50% LA e 50% HA). Estas proporções foram utilizadas segundo os autores 

Danalache et al. (2015). Vale ressaltar que a proporção LA0/HA100 não foi avaliada nesta 

pesquisa devido à má formação do gel ao ser elaborado com polpa de goiaba, portanto, foi 

excluída do estudo.  

Processamento dos estruturados de goiaba 

 

Para a elaboração dos estruturados, pesou-se o hidrocoloide ágar em béckeres de 

acordo com cada concentração (0,25%; 0,50%; 0,75% e 1,0%); logo após, 50 mL da polpa de 

goiaba foi adicionado e homogeneizou-se com auxílio de um bastão de vidro e, 

posteriormente, aquecido em processador de alimentos Termomix, modelo SPM-018 da 

marca Yammi, sob uma temperatura de 90 °C durante 60 s, com o objetivo de dissolver 

completamente o hidrocoloide e garantir a dispersão e hidratação do pó, de acordo com a 

metodologia descrita por Danalache et al. (2015). Cabe ressaltar que não foi adicionado 

qualquer tipo de açúcar ou aditivos às formulações.  

A mistura obtida foi colocada em moldes de silicone retangulares (27 x 10 x 50 

mm), onde permaneceu à temperatura ambiente (±25 °C) durante 30 minutos. Em seguida, foi 

armazenada em refrigerador (5 °C a 10 °C) por 12 horas para a completa maturação do gel. 

Ao completar o período de maturação, as amostras foram desenformadas (FIGURA 6) e 

armazenadas em recipientes fechados e cobertos com plástico-filme para evitar contato com o 
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oxigênio do ambiente. As amostras foram elaboradas em triplicata, permanecendo 

armazenadas em refrigeração até o momento das análises. Para uma maior compreensão, na 

Figura 7 está disposto o fluxograma com as etapas do processamento do estruturado de 

goiaba. 

Figura 6 – Estruturado de goiaba após a maturação refrigerada 

 

Foto: Pedro Humberto da Siva (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

 

Figura 7 – Fluxograma da elaboração e processamento de estruturados de goiaba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pesagem dos hidrocoloides  

Homogeneização 50 mL de 

polpa/hidrocoloide 

Aquecimento Termomix 90 ºC 

agitação por 60 s 

Colocação em formas de silicone 

Em repouso por 30 min 

Temperatura ambiente ±25 ºC 

Descongelamento das polpas 

Maturação por 12 h  

em refrigerador 

Desenformagem e embalagem 

Armazenamento sob refrigeração 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 
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Análise do Perfil de Textura (APT) dos estruturados de goiaba com quatro concentrações 

de ágar 

Analizaram-se as amostras em um texturômetro modelo TA.TX Plus (Stable 

Micro Systems, Ltd., UK) equipado com uma  carga de 50 N, do laboratório de físico-química 

da Embrapa Agroindustria Tropical, aplicando um método usado por Mandala, Palogou e 

Kostaropoulos (2002). Foi realizado um teste duplo-ciclo de compressão, com 60% de 

deformação da altura original, usando um êmbolo de alumínio com 60 milímetros de 

diâmetro. Um intervalo de tempo de 5 segundos foi decorrido entre os dois ciclos de 

compressão. Determinaram-se os valores de dureza (N), adesividade (N/s), elasticidade e 

coesividade. As medições realizaram-se à temperatura ambiente (20 ± 2 °C) em três 

repetições. 

 

Teste de aceitação sensorial da textura de estruturados de goiaba de ágar com diferentes 

concentrações (0,25%; 0,50%; 0,75% e 1,0%) 

 

Os testes de aceitação sensorial aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP), através do parecer de n
o
 1.829.642 (ANEXO 1) foram realizados no laboratório de 

análise sensorial de alimentos e bebidas do Instituto de Cultura e Arte (ICA) da Universidade 

Federal do Ceará, em condições de iluminação, ruídos e temperatura controladas. Os ensaios 

foram realizados em laboratório  

 O teste de preferência foi executado segundo Stone e Sidel (2004), no qual cada 

provador foi solicitado a avaliar as amostras considerando um único atributo sensorial – a 

textura. As quatro amostras com diferentes concentrações do hidrocoloide ágar foram 

avaliadas por 60 provadores não treinados, de ambos os sexos, recrutados de forma aleatória, 

com idade entre 18 e 65 anos.  

As frutas estruturadas foram cortadas em pedaços de aproximadamente 4 cm², 

servidas em copos plásticos de 50 mL codificados com números aleatórios de três dígitos. As 

amostras apresentavam-se a temperatura de 7 ºC ±1. Os provadores avaliaram a textura, 

através do tato, sem provar a amostra. Utilizou-se escala hedônica estruturada verbal de nove 

pontos, associado a um valor numérico (1: “desgostei muitíssimo” a 9: “gostei muitíssimo”). 

Com a finalidade de analisar os dados afetivos, levando-se em consideração a 

resposta individual de cada consumidor, e não somente a média do grupo de consumidores 

que testaram os produtos, foi utilizada análise multivariada intitulada Mapa de Preferência 
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Interno (MPI) (MARKETO et al., 1994; FERNANDES et al.,2009), o qual identifica a 

preferência individual de cada um dos consumidores por meio das Componentes Principais 

(CP-1, CP-2), aliando-se ao teste de médias, pode explicar as preferências dos consumidores 

de forma mais abrangente e com informações mais detalhadas (RODRIGUES et al., 2013). 

 

Aplicação de testes sensoriais no desenvolvimento de estruturados de goiaba 

Após a seleção da formulação de ágar com textura mais apreciada (0,75%), foram 

desenvolvidas quatro amostras, sendo 0,75% em peso de ágar (100%) e 0,75% de gelano nas 

proporções de LA/HA: 100/0, 75/25 e 50/50.  

Teste de aceitação de estruturados de goiaba com diferentes hidrocoloides com a 

concentração 0,75% 

As quatro amostras (Ágar, LA100/HA0, LA75/HA25 e LA50/HA50) foram 

avaliadas por 100 provadores não treinados, de ambos os sexos, recrutados de forma aleatória 

com predominância do sexo feminino (63 mulheres e 37 homens), com idade entre 18 e 65 

anos. 

As frutas estruturadas foram preparadas e analisadas conforme o item 1.2.4. Para 

avaliação da aceitação das amostras de estruturado de goiaba testaram-se os atributos 

aparência, cor, aroma, sabor, textura e impressão global. Para a intenção de consumo, foi 

adotada uma escala hedônica estruturada de 5 pontos, em que 1 representa a pontuação 

mínima (nunca comeria) e 5 a maior pontuação (comeria sempre).  Para analisar os dados 

hedônicos, foi também empregada à técnica multivariada Mapa de Preferência Interno (MPI).  

  

Check-All-That-Apply (CATA) 

 

Após o teste de aceitação, os provadores preencheram um questionário chamado 

Check-All-That-Apply (CATA), o qual apresentava 28 termos descritivos relacionados com as 

características sensoriais do estruturado de goiaba (TABELA 4). Esses termos foram 

selecionados de acordo com testes preliminares feitos com possíveis provadores.  

Durante o teste, os consumidores foram orientados a assinalar com a letra X nos 

termos do CATA que melhor descreviam as características percebidas nas amostras de 

estruturado de goiaba. No questionário CATA (APÊNDICE B), a frequência de uso de cada 
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termo foi determinada pela contagem do número de consumidores que usaram os mesmos 

termos em maior número de vezes de acordo com Vidal et al. (2015). 

 

Tabela 4 – Lista de atributos gerados para a aplicação da técnica CATA              

Lista de atributos gerados para o CATA 

Homogênea 

Brilhante 

Cor pálida 

Cor vermelho-rosado 

Cor vermelho-amarelada 

Presença de líquido 

(exudado) 

Firme 

Mole 

Macia 

Gelatinosa 

Pegajosa 

Adstringente 

Arenosa 

Quebradiça 

 

Suculenta 

Aroma frutado 

Aroma ácido (azedo) 

Aroma doce 

Aroma de goiaba 

Aroma de goiaba cozida 

Gosto ácido (azedo) 

Gosto doce 

Sabor de fruta 

Sabor de goiaba 

Sabor de goiaba verde 

Sabor de goiaba cozida 

Sabor de goiaba fresca 

Sabor estranho 

   Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

 

Teste Perfil do Ideal e Análise de Penalidade 

 

As questões CATA também foram usadas para identificar as características 

sensoriais do produto ideal, como proposto por Van Trijp et al. (2007), no Método Perfil Ideal 

(APÊNDICE C). Os consumidores foram convidados a avaliar o estruturado de goiaba ideal 

através de uma ficha com os mesmos atributos que foram gerados para o método CATA. 

Desta vez, o provador responderia quais as características que identificaria um estruturado de 

goiaba ideal, assinalando os atributos que consideravam apropriados para descrever a amostra. 

A análise de penalidade foi executada nos dados da CATA, visando identificar se 

um atributo levará a uma preferência menor, nenhum efeito ou uma preferência maior sobre 

aquele produto (MEYNERS et al., 2013). 
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Análise estatística 

 

Os dados dos testes de aceitação foram avaliados por ANOVA, seguido por 

comparações das médias dos valores hedônicos pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. O 

teste de Cochran Q foi realizado para identificar diferenças significativas de cada atributo do 

método CATA (MANOUKIAN, 1986).  Foi realizada a contagem da frequência na tabela 

CATA a fim de compreender o posicionamento das quatro amostras de estruturados segundo 

a percepção dos consumidores, juntamente com sua amostra ideal. 

Os resultados também foram avaliados através da análise dos componentes 

principais (ACP) com gráficos bidimensionais e os testes de médias apresentados de forma 

tabular e gráfica. Todas as análises estatísticas foram realizadas por XLSTAT (2017) software 

para Windows versão 0.7 (Adinsoft, Paris, França). 

 

Resultados e Discussão 

 

Otimização da textura do estruturado de goiaba 

Perfil de textura dos estruturados de goiaba com diferentes concentrações de ágar 

Os resultados médios para os parâmentros avaliados no perfil de textura estão 

disponíveis na Tabela 5. Constata-se uma diferença significativa (p ≤ 0,05) entre as 

concentrações para as medidas de dureza e adesividade. 

 

Tabela 5 – Resultados médios do perfil de textura de estruturados de goiaba com quatro 

concentrações de ágar (0,25; 0,5; 0,75 e 1,0%) 

 Parâmetros 

Concentração 

de Ágar 

Dureza (N) Adesividade (N/s) Elasticidade Coesividade 

Média Média Média Média 

0,25% 0,141±0,02
d
     17,409± 1,90

b 
0,882± 0,01

a
 0,309± 0,05

a
 

0,50% 0,552±0,14
c
 41,056± 5,55

ab
 0,924± 0,01

a
 0,341± 0,04

a
 

0,75% 0,968±0,07
b
 53,526± 18,50

a 
0,948± 1,58

a 
0,354± 0,01

a
 

1,0% 1,274±0,07
a
 66,565± 15,91

a 
0,883± 0,09

a
 0,338 ±0,13

a
 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

Médias seguidas por, pelo menos, uma letra igual na mesma coluna, não diferem significativamente entre si ao 

nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. N: Newton; s: segundos. 
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Para a dureza, verifica-se que todas as formulações apresentaram-se 

estatisticamente diferentes, com um aumento dos valores médios a um aumento da 

concentração de ágar, sendo que a concentração 0,25% apresentou dureza de 0,141 N e a 

maior concentração (1,0%) 1,274 N. Algo já esperado, pois é sabido que o aumento da 

concentração de hidrocoloide acarreta uma maior dureza do gel. Nota-se que a concentração 

0,75% apresentou valores intermediários. 

Os valores da adesividade também foram influenciados pela concentração de ágar, 

no qual se obteve menores valores com baixas concentrações de hidrocoloide. Segundo Parn 

et al. (2015), quanto menor os valores desse parâmentro, menos adesivas ou pegajosas são as 

amostras. Assim, não é favorável para a elaboração de estruturados de goiaba amostras com 

aspectos mole ou pegajoso. Portanto, as amostras com ágar a 0,25% e 0,5 % possivelmente 

não estariam adequadas para o uso na fabricação deste produto, pois o intuito é produzir um 

estruturado com aspecto de barra.  

Segundo Sharma et al. (2017), elasticidade é a medida de como a extensão ou 

velocidade que um produto volta à sua forma original após a deformação da amostra com 

primeira mordida. Neste estudo, para a elasticidade, não houve diferença significativa 

(p>0,05) entre as amostras. Os valores médios para esse parâmetro variaram de 0,882 a 0,948, 

sendo o valor máximo da amostra com 0,75% de ágar. 

Para a coesividade, não houve diferença significativa a 5% de probabilidade para 

os valores médios deste parâmetro. Dessa forma, pode-se sugerir que as 4 concentrações 

apresentaram uma mesma resistência  a compressão do gel. 

Yarnpakdee, Benjakul e Kingwascharapong (2015), estudaram as propriedades 

físico-químicas e o perfil de textura de géis de ágar comercial e nativo e obtiveram valores de 

dureza e coesão para os géis elaborados com goma comercial de 0,37 N e 0,46 N, 

respectivamente. Valores distintos dos encontrados nesta pesquisa, porém, é importante 

enfatizar que estes autores utilizaram apenas água destilada e hidrocoloide para a formação 

dos géis, consequentemente pode ter interferido nos valores reduzidos da textura das 

amostras. 

Teste de aceitação sensorial da textura dos estruturados de goiaba com quatro concentrações 

de ágar 

Os resultados das médias do teste de aceitação sensorial para a textura estão 

exibidos na Tabela 6. Observa-se que houve diferença significativa apenas para a amostra 

0,25% (p ≤ 0,05), sendo menos aceita pelos provadores, apresentando média correspondente 
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ao “desgostei ligeiramente”. Possivelmente devido seu aspecto mole, com presença de 

exudado, característico deste hidrocoloide, que, após um período de armazenamento à 

temperatura ambiente, ocorre à perda de líquido do gel formado (HANSEN et al., 2010).  

 

Tabela 6 – Valores médios do teste de aceitação para a textura de estruturados de goiabas com 

diferentes concentações de ágar 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 
a, b

 Médias com letras iguais em mesma coluna, não diferem entre si ao nível de 5% de significância para o teste 

de Tukey. 

 

Banerjee e Bhattacharya (2011) também observaram a formação de géis frágeis e 

moles; quando utilizados hidrocoloides ágar e com o aumento da concentração, ocorreu a 

diminuição da sinérese. Tal fato também foi observado neste estudo para as amostras nas 

concentrações de 0,75 e 1% de ágar. Segundo Mao, Tang e Swanson (2001), os géis de ágar 

apresentam normalmente uma textura quebradiça e crocante e demonstraram uma sinérese 

extensiva. Em geral, os géis de polissacarídeos frágeis são mais suscetíveis a sinérese do que 

os géis elásticos. Uma elevada extensão de sinérese do gel de ágar está associada com uma 

baixa resistência ao gel. As concentrações mais elevadas de hidrocoloides resultam em géis 

mais fortes, altamente elásticos, opacos e com baixa sinérese (BANERJEE; 

BHATTACHARYA, 2011; KOHYAMA et al., 2016). 

As demais concentrações não apresentaram diferença significativa entre si 

(p>0,05). Cabe citar que todas as amostras obtiveram valores hedônicos variando entre “não 

gostei nem desgostei” e “gostei ligeiramente”. Banerjee e Bhattacharya (2011), estudando 

atributos de textura de géis preparados com ágar e gelano, com diferentes concentrações de 

hidrocoloides (0,25 a 2,0%), observaram que as concentrações 0,25% e 0,5% elaboradas com 

ágar não formou gel, fato contrário ao relatado neste estudo. Por outro lado, na concentração 

0,75% de hidrocoloide ágar, houve a formação de um gel translúcido, de textura 

extremamente macia. Na concentração de 1%, formou-se um gel translúcido e textura suave. 

Concentração ágar (%) Textura 

0,25 4,250 
b
 

0,50 5,734 
a
 

0,75 6,266 
a
 

1,00 5,844 
a
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Mapa de preferência interno para a textura das amostras de estruturados com ágar nas 

concentrações 0,25, 0,5, 0,75 e 1,0% 

 

Com os dados obtidos no teste de aceitação das quatro formulações de 

estruturados gerados pelos 60 provadores, foi obtido o Mapa de Preferência Interno para o 

atributo textura. Foi gerado o mapa (GRÁFICO 1) que junto explicou 79,60% para o atributo 

textura, onde F-1 explicou 54,20% da variação e o F-2 25,39%. Cada ponto em vermelho 

representa as correlações entre os dados de aceitação de um provador e os dois primeiros 

componentes principais. Assim, cada ponto vermelho está associado a um provador. Não 

houve provadores localizados no centro do gráfico, sendo que todos discriminaram as 

amostras em relação à textura. Consumidores que tiveram opinião semelhante sobre os 

produtos estão próximos entre si, e uma maior concentração de consumidores na região da 

amostra indica maior aceitação. 

 

Gáfico 1 – Mapa de preferência interno da textura de estruturados de goiaba com diferentes 

concentrações do hidrocoloide ágar 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018).  
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 A localização dos produtos das amostras com ágar 0,25% no quadrante inferior 

esquerdo confirmou a baixa aceitação da textura desse produto. A alta contribuição positiva 

na F-2 das amostras ágar 0,5 e 1,0%, contrária à localização da amostra 0,75%, mostraram 

que mesmo que estes dois grupos apresentem uma aceitabilidade elevada do consumidor, não 

foram escolhidos pelos mesmos consumidores, pois aqueles que preferiram as texturas 0,5 e 

1,0% não escolheram a textura de concentração 0,75%. 

As amostras com concentração de 0,5 e 1,0% se agruparam, formando um grupo 

de provadores. As amostras 0,25 e 0,75 apresentaram-se isoladamente formando outros dois 

grupos. Quanto à correlação entre os dados de aceitação de cada consumidor, verificou-se que 

seis provadores estavam próximos à amostra ágar 0,25%, assinalando a textura como 

preferida. Dessa forma, confirmando o teste de aceitação, onde as amostras obtiveram notas 

inferiores a cinco, sendo pouco aceita pelos provadores (TABELA 3). 

Observando o teste de média das amostras (TABELA 3), verificou-se que não 

houve diferença significativa entre as formulações com concentrações 0,5; 0,75 e 1,0% de 

ágar. Porém, observando o mapa de preferência interno, verifica-se que existiu a presença de 

dois grupos distintos bem definidos (grupo 0,5 e 1,0% e grupo 0,75%), portanto o mapa 

identificou com maior precisão que a amostra 0,75% obteve maior aceitação pelos 

provadores, pois houve uma maior aglomeração de provadores em volta desta amostra, 

totalizando 29 provadores que escolheram a textura de ágar 0,75%. 

 Em resumo, infere-se que a amostra 0,75% apresenta a textura adequada para a 

formulação das estruturados de goiaba, pois mostrou uma dureza intermediária de acordo com 

os dados do perfil de textura e teste de aceitação sensorial. De acordo com o Hayakawa et al. 

(2014), a firmeza sensorial e esforço de corte aumentam com a concentração de hidrocoloide 

quando comparados com amostras da mesma fonte hidrocoloide.  Portanto, a concentração de 

hidrocoloide selecionada para os estudos dos estruturados de goiaba foi 0,75% em peso de 

polpa. 

  

Desenvolvimento de estruturados de goiaba 

 

Os resultados do teste de aceitação estão dispostos na Tabela 7.  
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Tabela 7 – Médias do teste de aceitação sensorial dos estruturados de goiaba: ágar 

LA100/HA0, LA75/HA25 e LA50/HA50, na concentração 0,75% em peso de polpa 

 

Atributos 
Amostras 

Ágar LA100/HA0 LA75/HA25 LA50/HA50 

Aparência 7,28 
a 

7,20 
a 

6,72 
a 

5,30 
b 

Cor 7,28 ª 7,38 ª 7,28 ª 6,88 ª 

Aroma 6,66 ª 6,80 ª 6,73 ª 6,38 ª 

Textura 6,42 
a 

 5,86 ªᵇ 5,69 ªᵇ 5,54 
b 

Sabor 5,73 ª 5,46 ª 5,58 ª 5,52 ª 

Impressão global 5,97 ª 5,83 ª 5,95 ª 5,53 ª 

Intenção de consumo 2,77 ª 2,61 ª 2,65 ª 2,70 ª 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 
a, b

 Médias com mesma letra na mesma linha não diferem entre si ao nível de 5% de significância para o teste de 

Tukey. 

 

 

Não houve diferença significativa (p > 0,05) para a impressão global e os atributos 

cor, aroma, sabor entre as amostras avaliadas. Entretanto, “aparência” e “textura” diferiram 

significativamente a 5% de probabilidade. Para a “aparência” e “cor”, as médias encontradas 

para as quatro amostras variaram entre os termos “não gostei nem desgostei” e “gostei 

moderadamente”. Já nos atributos sabor, textura e impressão global, as médias apresentavam-

se na escala entre “não gostei nem desgostei” e “gostei ligeiramente”. 

Para a amostra LA50/HA50, o atributo aparência ficou com média na zona de 

indiferença, com nota 5,30 correspondentes a “não gostei nem desgostei” da escala hedônica e 

diferindo significativamente (p ≤ 0,05) das demais amostras. Possivelmente, devido o aspecto 

da amostra, pois segundo algumas observações dos provadores, a amostra apresentava-se 

exsudada, desuniforme, pegajosa e mole. Porém, esses resultados não interferiram nos demais 

atributos sensoriais, não influenciando nos valores dos demais parâmetros: sabor, cor, aroma e 

impressão global. Segundo Noda et al. (2008), a presença do grupamento acila na goma 

gelana influencia na formação de gel. Como a goma gelana forma géis fluidos e elásticos, 

acredita-se que houve uma má formação do gel na formulação LA50/HA50 e, 

consequentemente, as amostras apresentaram-se com aparência desuniforme e com presença 

de exsudado.  
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A formulação com ágar para o atributo “textura” diferiu significativamente (p ≥ 

0,05) da amostra LA50/HA50, porém não diferiu estatisticamente das amostras LA100/HA0 e 

LA75/HA25, obtendo maior média (6,42) referente ao termo hedônico “gostei ligeiramente”. 

Mesmo fato foi observado para o atributo “aparência”, no qual as amostras com ágar 

apresentaram diferença significativa apenas com a amostra LA50/HA50.   

As amostras ágar, LA100/HA0 e LA75/HA25 obtiveram maiores valores de 

aceitação para os atributos aparência e cor, não diferindo entre si para o teste de média, 

ficando entre o termo hedônico “gostei moderadamente”. Pode-se observar ainda que as três 

amostras não apresentaram diferença significativa em nenhum dos atributos avaliados, ou 

seja, de acordo com os provadores as amostras apresentaram características sensoriais 

semelhantes e foram igualmente aceitas. 

Ao avaliar a impressão global, averiguou-se que não houve diferença significativa 

entre as formulações e as médias das notas situaram-se entre os termos hedônicos “não gostei 

nem desgostei”. Avaliando sensorialmente três formulações de estruturados mistos de cajá e 

goiaba, Silva, Carvalho e Pinto (2009) mostraram que as amostras foram bem aceitas para 

todos os atributos avaliados, com notas variando de 7,65 a 8,17, valores que representam, 

respectivamente, “gostei moderadamente” e “gostei muitíssimo”; valores acima dos 

observados neste estudo. Todavia, é importante destacar que o estruturado de goiaba e cajá 

apresentava 60 ºBrix, uma vez que foi adicionado açúcar ao produto; dessa forma, 

favorecendo a aceitação dos provadores.  

Oliveira et al. (2012) elaboraram estruturados de abacaxi, com a mistura dos 

hidrocoloides pectina, gelatina, ágar e alginato de sódio, desidratada osmoticamente (24 

ºBrix), no qual obtiveram produtos com textura e aparência desejável e boa aceitabilidade na 

avaliação sensorial, com notas situadas no intervalo de 6 a 9, as quais correspondem às 

categorias “gostei ligeiramente” e “gostei muitíssimo”, respectivamente.  

Quanto às médias para o atributo sabor, todas as amostras situaram-se entre os 

termos “não gostei nem desgostei” e “gostei ligeiramente”. As médias um pouco abaixo do 

esperado podem ser justificadas em razão dos consumidores associarem os estruturados de 

goiaba ao doce de goiaba em barra, devido sua cor rosada e formato semelhante, o que pode 

ter causado uma frustação aos provadores e, assim, influenciado os resultados. Foi relatado, 

durante a análise sensorial, comentários de alguns provadores sobre a ausência de açúcar nas 

amostras, sendo estas ainda comparadas a um doce e não a fruta in natura. No entanto, o 
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objetivo do desenvolvimento das frutas estruturadas é criar um produto mais próximo da 

goiaba fresca sem o acréscimo de qualquer tipo de aditivo ao produto. 

Agudelo, Varela e Fiszman (2015) avaliaram sensorialmente seis amostras de 

recheios de frutas preparadas com hidrocoloides diferentes e adição de sacarose e adoçantes, 

nas quais constataram que as amostras com adição de sacarose foram as mais bem aceitas 

pelos consumidores e observaram ainda que a aceitabilidade do atributo “sabor” das amostras 

de recheio de frutas se sobressaiu sobre o atributo “textura”, assim, a percepção do 

consumidor foi mais impulsionada pelo sabor do que pela textura. 

Segundo os mesmos autores, alterar o perfil doçura dos produtos e o uso de 

estratégias de marketing, provavelmente seria uma boa opção para informar aos consumidores 

sobre as vantagens de uma baixa ingestão de calorias ou de baixo índice glicêmico com 

relação às questões de saúde, tais como diabetes, obesidade e controle de peso e também para 

ajustar o padrão de uma dieta saudável e estilo de vida (AGUDELO; VARELA; FISZMAN, 

2015). 

Quanto à atitude de consumo, não houve diferença significativa entre as amostras, 

e as formulações ficaram na região da escala “comeria raramente” e “comeria 

ocasionalmente”. Esse fato pode estar relacionado com os valores para o sabor que também 

foram baixos, como mencionado anteriormente e o estranhamento diante de um tipo de 

produto “novo” ao consumidor. 

Portanto, através dos testes sensoriais, verificou-se que a utilização dos 

hidrocoloides ágar e a proporção de gelano LA/HA na mesma concentração, 0,75% em peso, 

não influenciou nos valores médios dos principais atributos sensoriais (cor, aroma, sabor, 

impressão global). Concluindo-se que o uso desses hidrocoloides não altera grande parte das 

características sensoriais do estruturado de goiaba.   

 

Mapa de Preferência Interno do atributo impressão global  

 

Os resultados do teste de aceitação gerados pelos 100 provadores foram 

analisados utilizando a técnica estatística: Mapa de Preferência Interno – MPI (GRÁFICO 2). 
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Gráfico 2 – Mapa de Preferência Interno do atributo impressão global para os estruturados de 

goiaba com hidrocoloides (Ágar, LA100/HA0, LA75/HA25 e LA50/HA50) 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

Foi gerado o mapa que explicou 73,89% para o atributo impressão global, no qual 

F-1 apresentou 43,78% da variação e o F-2 30,12%. Para todos os atributos avaliados, os dois 

primeiros componentes principais foram superiores a 70%, sendo suficientes para representar 

a dispersão das formulações. O consumidor que está posicionado na região central do gráfico 

(provador 60) significa que não houve correlações significativas (p>0,05) com os dois 

componentes principais, logo, tal consumidor não diferenciou as quantro amostras em relação 

ao atributo avaliado. 

Verificou-se uma separação espacial das amostras, sugerindo a existência de três 

grupos de acordo com a aceitação destas, sendo um grupo formado pelas formulações ágar e 

LA100/HA0 e os outros dois pelas amostras LA75/HA25 e LA50/HA50, 

separadamente.  Assim, foi observado grande quantidade de provadores alocados à direita no 

lado superior do gráfico, onde se encontram as amostras do grupo da amostra LA75/HA25. Já 

na parte inferior direita do gráfico, percebe-se outra grande parte dos provadores que 

preferiram as amostras do grupo 2 formado pelo ágar e a LA100/HA0 e na parte inferior 

esquerda, o grupo 3 formado pela amostra LA50/HA50. 

Nos resultados obtidos anteriormente com o teste de médias, a amostra 

LA75/HA25 não havia apresentado diferença significativa das amostras ágar e LA100/HA0, 

enquanto que no Mapa de Preferência essas amostras se apresentaram em dois grupos 
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separados (grupo LA75/HA25 e grupo ágar e LA100/HA0). Entretanto, houve uma aceitação 

homogênea para as quatro amostras analisadas, pois não houve definição de preferência dos 

consumidores em relação a uma amostra específica.   

As amostras ágar e LA100/HA0 ficaram próximas entre si e aglomeradas por 23 

provadores em volta, e estes não fizeram distinção entre estas duas formulações, indicando 

que estas foram semelhantes, sendo igualmente aceitas pelos mesmos julgadores. Segundo 

Poinot et al. (2011), a combinação de cor, aroma, sabor e textura pode influenciar a percepção 

dos provadores durante o consumo de um produto, pois esta é influenciada pela somatória de 

atributos que levam a discriminar as diferenças nos testes aplicados. Observa-se que alguns 

julgadores estavam situados próximos à região da formulação LA75/HA25, ou próximo às 

formulações ágar e LA100/HA0, e, assim, não tiveram uma clara diferenciação por parte dos 

provadores. Houve um número de 20 julgadores que não demonstraram preferência por 

nenhuma das amostras avaliadas, apresentando-se distante dos três grupos formados, alocados 

na esquerda do gráfico. 

 

Teste CATA  

 

Na Tabela 8, estão apresentados os resultados do teste CATA com cada atributo 

utilizado na descrição das quatro amostras de estruturado de goiaba.  
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Tabela 8 – Frequência do check-all-that-apply (CATA) utilizando o teste Cochran 

Q para comparação entre amostras de estruturados de goiaba 

Atributos Amostras 

Ágar LA100/HA0 LA75/HA25 LA50/HA50 IDEAL 

Homogênia 

 
63 

a 
55 

a 
36 

b 
23 

b
 68 

Brilhante 62 
a
 62 

a
 43 

b
 40 

b
 64 

Cor pálida 18 ª 17 ª 9 ª 8 ª 0 

Cor vermelho-rosada 64 ª 71 ª 75 ª 76 ª 91 

Cor vermelho-amarelada 7 ª 2 ªᵇ 5 ªᵇ 0 
b
 0 

Presença de líquido 4 
b
 3 

b
 10 

b
 33 ª 6 

Firme 39 ª  44 ª 28 ªᵇ 15 
b
 71 

Mole 27 
b
 26 

b
 42 ª

b
 55 ª 4 

Macia 45 ª 31 ª 41 ª 31 ª 79 

Gelatinosa 49 ª 43 ªᵇ 30
 b

  33 ªᵇ 15 

Pegajosa 5 
b
 1 

b
 6 

b
 16 ª 1 

Adstringente 6 ª 3 ª 7 ª 5 ª 2 

Arenosa 5 ª 10 ª 12 ª 15 ª 2 

Quebradiça 17 ª 29 ª 26 ª 23 ª 0 

Suculenta 18 ª 12 ª 16 ª 23 ª 66 

Aroma frutado 19 ª 28 ª 33 ª 23 ª 27 

Aroma ácido 15 ª 17 ª 18 ª 15 ª 5 

Aroma doce  13 ª 13 ª 14 ª 13 ª 40 

Aroma de goiaba  57 ª 48 ª 49 ª 53 ª 78 

Aroma de goiaba cozida 7 ª 11 ª 6 ª 6 ª 5 

Gosto ácido 40 ª 41 ª 46 ª 43 ª 15 

Gosto doce 10 ª 9 ª 10 ª 14 ª 58 

Sabor de fruta 21 ª 18 ª 19 ª 19 ª 41 

Sabor de goiaba 36 ª 29 ª 34 ª 38 ª 59 

Sabor de goiaba verde 18 ª 26 ª 22 ª 14 ª 1 

Sabor de goiaba cozida 9 ª 8 ª 8 ª 10 ª 1 

Sabor de goiaba fresca 12 ªᵇ 5ᵇ  7 ªᵇ 14 ª 42 

Sabor estranho 11 ª 22 ª 19 ª 16 ª 0 
Fonte: Elaborada pela autora (2018). 
a, b

 Médias com letras iguais, em mesma linha, não diferem entre si ao nível de 5% de significância para o teste 

Cochran Q. 

 

Foram selecionados todos os termos, embora alguns tenham sido usados 

mais/menos do que outros. Nota-se que dos 28 termos do questionário CATA, nove 

apresentaram diferença significativa (p≤0,05), sugerindo que os consumidores não 

conseguiram detectar diferença entre as quatro amostras para a maioria dos termos.   

Verificou-se que houve diferença de 5% de significância entre as amostras para os 

atributos homogênea, brilhante, cor vermelho-amarelada, presença de líquido, firme, mole, 
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gelatinosa, pegajosa e sabor de goiaba fresca. Não foram encontradas diferenças significativas 

para os termos adstringente, arenosa, quebradiça, suculenta, aroma frutado, aroma ácido, 

aroma doce, aroma de goiaba, aroma de goiaba cozida, gosto ácido, gosto doce, sabor de 

fruta, sabor de goiaba, sabor de goiaba verde, sabor de goiaba cozida, sabor de goiaba fresca e 

sabor estranho.   

Ares e Jaeger (2013) verificaram que uma ordem aleatória de atributos sensoriais 

em um teste CATA reduzia a frequência total de uso de termos em comparação com quando 

os atributos foram agrupados com semelhante termos. Por exemplo, termos sabor/gosto e 

termos de textura). Neste estudo, o teste CATA foi aplicado com lista de termos semelhantes 

agrupados, possivelmente influenciou na frequência dos termos utilizados.  

No entanto, vale ressaltar que as amostras ágar e LA100/HA0 não apresentaram 

diferença significativa (p>0,05) para estes atributos, exceto para os termos “gelatinosa” e 

“sabor de goiaba fresca”, porém diferiram das amostras LA75/HA25 e LA50/HA50. Assim, 

devido à natureza das amostras serem muito parecidas, os provadores possivelmente não 

fizeram distinção entre as formulações ágar e LA100/HA0, tal fato também foi observado 

anteriormente no Mapa de Preferência Interno (GRÁFICO 2), no qual houve a formação de 

um único grupo para as duas amostras. 

Segundo Varela e Ares (2012), a natureza das respostas fornecidas pelos 

participantes da pesquisa no teste CATA, quando os produtos são muito semelhantes, tendem 

a apresentar os mesmos atributos selecionados para todas as amostras avaliadas. Mesmo fato 

observado pelos autores Ares et al. (2014) os quais afirmaram que os atributos que não 

apresentam diferença significativa em um teste CATA podem estar relacionados à pequena 

diferenciação entre as amostras. Ou Ainda segundo que os paticipantes envolvidos no teste 

CATA geralmente não são treinados. Desse modo, mesmo com o uso de hidrocoloides 

diferentes, porém com a mesma concentração (0,75%), foram produzidos estruturados de 

goiaba com características semelhantes para os principais termos utilizados no teste CATA.   

Os atributos mais frequentes marcados pelos consumidores foram: homogênea, 

brilhante, cor vermelho-rosada, aroma de goiaba e gosto ácido. Esses termos apresentaram 

maiores valores médios e, dessa forma, podem ser considerados os que mais descreveram as 

formulações de estruturado de goiaba por aqueles que participaram da pesquisa. Vale ressaltar 

que o atributo “cor vermelho-rosada” foi citado com maior frequência para todas as amostras. 

Assim, no desenvolvimento do estruturado, este atributo deve ser levado em consideração. 

Além disso, observou-se que os atributos: “homogênea” e “brilhante” foram mais 
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relacionados às amostras ágar e LA100/HA0, enquanto LA50/HA50 foi menos associado a 

estes atributos. Os termos menos usados para descrever as quatro formulações foram: 

adstringente, sabor de goiaba cozida, cor vermelho-amarelada, arenosa, pegajosa. Portanto, de 

acordo com os participantes da pesquisa, são características que tornam o produto inaceitável. 

A formulação LA50/HA50 apresentou-se com formação de grumos e exsudação, 

acredita-se que essa deformação a tornou menos homogênea e brilhante. Destaca-se ainda que 

os atributos “presença de líquido” e “mole” foram mais atribuídos a esta mesma amostra.  

Segundo Banerjee, Ravi e Bhattacharya (2013), vários fatores influenciam a 

textura de géis de gelano, estes incluem concentração da goma, pH, temperatura e a presença 

de íons metálicos, ácido e co-solutos, como açúcar. A mistura dos tipos de gelano (alto acilo e 

desacilados) diferem substancialmente nas suas respostas às mudanças de temperatura e 

ambiente iónico. A mistura gelano alta e baixa acilação formam géis com texturas que se 

encontram entre a fragilidade extrema do gelano LA e a extensibilidade extrema do gelano 

HA (MORRIS; NISHINARI; RINAUDO, 2012; MORRISON et al., 1999; SWORN, 2009). 

Dessa forma, a junção dos dois tipos de gelano em iguais proporções (LA50/HA50) 

possivelmente influenciou na estrutura do gel das frutas estruturadas, apresentando maior 

presença de líquido e mais quebradiça.  

Foi possível perceber também que a amostra LA50/HA50 apresentou diferença 

significativa em relação às demais amostras para os atributos presença de líquido, mole, 

pegajosa, ao nível de 5% de probabilidade. Essas características, provavelmente, 

influenciaram nas notas um pouco inferiores indicadas no teste de aceitação (escala hedônica) 

para o atributo aparência, no qual justifica a diferença significativa desta mesma amostra com 

as demais formulações, a qual apresentou médias na escala do “não gostei nem desgostei” 

(TABELA 7). De acordo com Ares e Jaeger (2015), o uso de perguntas CATA 

concomitantemente com avaliações hedônicas parece ser uma escolha metodológica adequada 

para obter informações sobre as preferências dos consumidores e suas percepções das 

características sensoriais dos produtos. 

Portanto, de acordo com as informações cedidas pelos participantes do teste, os 

estruturados de goiaba devem apresentar-se firme e com ausência de líquidos, atributos 

encontrados nas amostras ágar, LA100/HA0 e LA75/25. 
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Análise dos componentes principais para o atributo impressão global através do teste CATA 

A análise de componentes principais (ACP) foi realizada sobre a 

matriz de covariância das pontuações de atributos na média entre avaliadores e estão dispostas 

no Gráfico 3.  

 

Gráfico 3 – Análise da componente principal (ACP) para as amostras de estruturados de 

goiaba (ágar, LA100/HA, LA75/HA25, LA50/HA50) 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

A primeira dimensão foi correlacionada positivamente com os termos 

“homogênea”, “firme”, “brilhante” e “macia” e, negativamente, com os termos “mole”, 

“pegajosa” e “presença de líquido”. Na segunda dimensão, foram correlacionados 

positivamente os termos “cor vermelho-amarelada” e “cor pálida”. Enquanto a impressão 

global correlacionou positivamente com os termos “brilhante”, “firme”, “aroma de goiaba 

fresca”, “homogênea” e “macia”, indicando que as amostras que apresentaram maiores 

frequências desses termos foram as mais aceitas, ou seja, esses termos de aparência e textura 

dirigiram a preferência. 
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Teste da amostra ideal a partir das questões CATA 

 

Observa-se no gráfico 4 que a amostra ideal apareceu no canto superior esquerdo 

do gráfico (com valores positivos para o primeiro fator e os negativos para o segundo). 

 

Gráfico 4 – Representação das amostras de estruturado de goiaba (ágar, LA100/HA0, 

LA75/HA25 e LA50/HA50) e o produto ideal. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Os consumidores indicaram que a amostra de estruturado de goiaba ideal seria 

descrita como: “macia”, “aroma de goiaba fresca”, “homogênea”, firme” e brilhante”, uma 

vez que estes atributos foram frequentemente mencionados e caracterizados negativamente a 

partir dos atributos correlacionados “presença de líquido”, “pegajosa”, “aroma frutado”, 

“mole”, “arenosa”.  

Dessa forma, a opinião dos consumidores tornou-se muito importante para o 

aperfeiçoamento das características sensoriais e não sensoriais do estruturado de goiaba. 

Segundo Bruzzone et al. (2015), as metodologias aplicadas para descobrir a percepção dos 

consumidores durante o desenvolvimento do produto são diversas, mas todas compartilham 

do pressuposto subjacente comum que existe um produto ideal. 
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As amostras ágar e LA100/HA0 foram as que mais se aproximaram das 

características do produto ideal, corroborando com o teste de frequência, onde estas 

apresentaram maiores valores para os atributos “homogênea”, “brilhante”, “firme”, “macia” e 

“aroma de goiaba fresca”. Por outro lado, as amostras LA75/HA25 e LA50/HA50 foram 

menos semelhantes ao ideal, ou seja, estas amostras estão alocadas distante da amostra ideal, 

possivelmente devido à presença de líquidos, pegajosa, mole e gelatinosa, já mencionadas 

anteriomente. Este resultado pode estar relacionado com o fato de que os consumidores 

esperavam encontrar uma amostra mais semelhante ao um doce em barra. No entanto, as 

amostras apresentavam-se com a presença de líquido; além disso, moles, pegajosas, 

gelatinosas e com cor pálida.   

Os autores Worch et al. (2012a) e Worch et al. (2012b) citaram em seus estudos 

que a descrição do produto ideal fornecida pelos consumidores foi semelhante ao das 

amostras com as pontuações de mais alta preferência, o que indica a validade das informações 

fornecidas pelos consumidores, ao descrever seu produto ideal usando o teste CATA. No 

presente trabalho, a posição do produto ideal nos espaços foi semelhante aos atributos com a 

maior pontuação da impressão global, isto é, homogênea, brilhante, firme, macia e aroma de 

goiaba fresca (GRÁFICO 3), confirmando a consistência das informações. Fato também foi 

constatado por Bruzzone et al. (2015)  avaliando o produto ideal de sobremesas lácteas, 

verificaram que a posição do produto ideal nos espaços de amostra foi próximo ao das 

amostras com a maior pontuação. 

Análise de penalidades baseada nas questões CATA e Perfil do Ideal 

 Os gráficos 5 e 6 exibem a análise de penalização (AP) com base nas questões 

CATA, mostrando a incongruência dos atributos, diferenciando claramente em relação aos 

condutores positivos e negativos.  
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Gráfico 5 – Resultados do pênalti analise baseados nas questões CATA em que o atributo é 

selecionado para o produto ideal [I (SIM)], mas faltando no produto real [P (NÃO)] 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

Os gráficos onde as incongruências são representadas por sinais (-) indicam queda 

da aceitação do atributo devido ao desvio do ideal, pois os atributos não estiveram presentes 

na amostra real (estruturado de goiaba), e sim na amostra ideal (0,1). Assim, considera-se que 

“deveria apresentar ou ter” esse atributo; (+) indica a queda da aceitação devido ao desvio do 

ideal, pois o atributo esteve presente na amostra real e não no ideal (1,0). Assim, considera-se 

que “não deveria apresentar ou ter” esse atributo (AGUDELO et al., 2015). 

No Gráfico 5, destacam-se os atributos que “deveriam ter” no estruturado de 

goiaba, isto é, estavam presentes na amostra ideal, mas não se apresentaram nas quatro 

amostras avaliadas neste estudo. Os atributos “firme” e “macia”, de acordo com os 

consumidores, causaram uma queda significativa para a aparência dos estruturados de goiaba, 

no qual, mais de 45% dos consumidores acharam incongruentes com o ideal, portanto, para os 

consumidores estes atributos presentes na amostra ideial deveriam estar mais acentuados nas 

amostras de estruturados de goiaba, assim apresentaria maior aceitação.  As quatro 

formulações de estruturados de goiaba não apresentavam estes dois atributos que, de acordo 

com os consumidores, são parâmetros essenciais para uma amostra ideal de estruturado de 

goiaba. Também houve uma queda significativa na aceitação, redução de 0,75 ponto, em 
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relação ao atributo brilhante, no qual 25% dos consumidores informaram que este atributo é 

essencial para a elaboração do estruturado de goiaba. Observando as frequências de seleção 

para cada amostra (TABELA 5), pode-se ver que o ágar e o LA100/HA0 obtiveram uma boa 

frenquência neste atributo, estando próximo do ideal (GRÁFICO 4), enquanto que as outras 

amostras apresentaram frequências mais baixas para esse atributo. 

Observam-se no gráfico 6 os condutores negativos, no qual o atributo “gelatinosa” 

proporcionou queda de aproximadamente 0,5 ponto, sendo identificado por mais de 30% dos 

consumidores como incongruente com o ideal, sugerindo que as amostras de estruturados de 

goiaba sejam mais gelatinosas do que o ideal.  

 

Gráfico 6 – Resultados do pênalti analise baseados nas questões CATA em que o atributo é 

selecionado para o produto ideal [I (NÃO)], mas faltando no produto real [P (SIM)] 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

O atributo “mole” também ocasionou um distanciamento entre as amostras reais e 

a ideal, queda maior que 1,0 ponto, onde 35% dos provadores as identificaram como 

incongruentes em relação ao produto ideal. Resultados corroboram a alta frequência destes 

parâmetros assinalada pelos consumidores, no qual as amostras LA75/HA25 e LA50/HA50 

obtiveram frequências mais altas para os atributos “mole” e “gelatinosa” (TABELA 5). 

Portanto, estes atributos devem ser excluídos das amostras de estruturados para a satisfação 

dos consumidores e, assim, obter uma amostra mais próxima do ideal. 
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As questões CATA, unidas à análise de penalização, ajudaram a identificar os 

itens “textura macia”, “textura firme”, “aparência brilhante”, “textura gelatinosa” e “textura 

mole” como os principais atributos a serem modificados em uma reformulação posterior de 

estruturados de goiaba. 

 

Conclusões  

 

Este estudo permitiu desenvolver e analisar sensorialmente estruturados de goiaba 

elaborados com as gomas ágar e gelana. Com a análise de perfil de textura e teste de aceitação 

sensorial das amostras com ágar (0,25%, 0,50%, 0,75% e 1,0%), determinou-se a 

concentração 0,75% em peso de hidrocoloide devido o valor de dureza intermediário e maior 

preferência pelos provadores. 

Nos testes de aceitação sensorial das amostras (Ágar, LA100/HA0, LA75/HA25 e 

LA50/HA50) verificou-se diferença estatística apenas entre os atributos sensoriais: aparência 

e textura, sendo que a formulação LA50/HA50 apresentou menores valores médios para esses 

parâmetros, correspondentes à zona de indiferença da escala hedônica “não gostei nem 

desgostei”. Por outro lado, em relação aos demais atributos as amostras apresentaram-se 

iguais, portanto, o tipo de hidrocoloide não altera o sabor, a cor e o aroma dos estruturados de 

goiaba. 

Os resultados do método Check-All-That-Apply (CATA) mostraram que os 

atributos sensoriais dos estruturados de goiaba não apresentaram grande variação com o uso 

de diferentes hidrocoloides e que as amostras ágar e LA100/HA0 foram consideradas pelos 

provadores como muito semelhantes em todos os aspectos avaliados. Em contrapartida, 

apenas a formulação LA50/HA50 se afastou das características aceitáveis pelos provadores, 

com um perfil menos desejado devido à aparência úmida e textura mole. O teste da amostra 

ideal com os dados do CATA identificou que estruturado de goiaba deve ser caracterizado 

pelos termos: homogênea, brilhante, firme, macia e aroma de goiaba fresca, portanto, estes 

atributos devem ser levados em consideração no desenvolvimento destes novos produtos. 
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4 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA, FÍSICO-QUÍMICA E BIOACESSIBILIDADE 

IN VITRO DE ESTRUTURADOS DE GOIABA ELABORADOS COM ÁGAR E 

GOMA GELANA 

 

RESUMO 

 

A indústria de alimentos busca inovações que possam favorecer o aproveitamento e aumentar 

a vida útil dos seus produtos. Assim, o uso de agentes de gelificação pode ser uma alternativa 

no desenvolvimento destes produtos com uma ampla variedade de texturas e sabor, como é o 

caso dos estruturados de frutas. O objetivo deste estudo foi caracterizar os parâmetros 

químicos, físico-químicos, compostos bioativos, atividade antioxidante e bioacessibilidade in 

vitro de estruturados de goiaba com diferentes hidrocoloides.  Foram elaboradas quatro 

formulações, sendo: Ágar (100%); LA100/HA0 (100% de gelano baixo acilo - LA); 

LA75/HA25 sendo a proporção 75% de gelano (LA) e 25% de gelano alto acilo (HA) e a 

LA50/HA50 na qual, 50% (LA) e 50% (HA). Realizaram-se as seguintes análises: Sólidos 

Solúveis (SS), pH, Acidez Titulável (AT) expressa em g de ácido cítrico/100 g de amostra, 

atividade de água, colorimetria,  teor de ácido ascórbico determinado pelo método 

titulométrico, Polifenois Extraíveis Totais (PET), através do reagente de Folin-Ciocalteu, 

capacidade antioxidante total pelo método ABTS, bioacessibilidade in vitro executada com 

pepsina durante a fase gástrica e sais de bile-pancreatina, na fase intestinal e análises 

microbiológicas. Os resultados mostraram que os valores de pH e SS das amostras 

(LA100/HA0 e LA50/HA50) foram superiores aos ágar e LA75/HA25. Todos estruturados de 

goiaba apresentaram coloração aproximada da cor da polpa. Em relação às análises 

microbiológicas, a polpa e o produto elaborado apresentaram valores dentro dos padrões 

exigidos pela legislação. Os valores médios de vitamina C, PET e capacidade antioxidante 

total foram estatísticamente menores após a digestão gastrointestinal, porém, apresentaram 

valores bioacessíveis consideráveis desses componentes, com conteúdos próximos aos da 

polpa. Assim, os estruturados de goiaba caracterizaram-se química e fisico-químicamente 

com perfis semelhantes à polpa in natura e mesmo com o processamento não houve alteração 

significativa desses parâmetros.  

 

Palavras chave: Bioacessibilidade; estruturado de fruta; capacidade antioxidante. 
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ABSTRACT 

 

The food industry looks for innovations that can favor the use and increase the shelf life of its 

products. Thus, the use of gelling agents may be an alternative in the development of these 

products with a wide variety of textures and flavors, such as structured fruit. The objective of 

this study was to characterize the chemical, physico-chemical, bioactive compounds, 

antioxidant activity and in vitro bioaccessibility of guava structured fruit with different 

hydrocolloids. Four formulations were elaborated: Agar (100%); LA100 / HA0 (100% low 

acyl gellan - LA, 0% high acyl gellan - HA); LA75/HA25 ratio being 75% LA gellan and 

25% HA gellan; LA50/HA50 in which, 50% LA gellan and 50% HA gellan. The following 

analysis were carried out: Soluble Solids (SS), pH, Titratable Acidity (TA, expressed as citric 

acid grams per100 grams of sample), water activity, colorimetry, ascorbic acid content 

(determined by the titrator method,) total polyphenols (PET, through Folin-Ciocalteu 

reagent), total antioxidant capacity (ABTS method), in vitro bioaccessibility (performed with 

pepsin during the gastric phase and bile-pancreatin salts in the intestinal phase) and 

microbiological analyzes. The results showed that the pH and SS values of the samples 

(LA100/HA0 and LA50/HA50) were higher than the agar and LA75/HA25. All guava-

structured fruits presented approximate coloration of the pulp color. In concern to the 

microbiological analyzes the pulp and the elaborated product presented values within the 

standards required by the national legislation. The average values of vitamin C, PET and total 

antioxidant capacity were statistically lower after gastrointestinal digestion, however, they 

presented considerable bioaccessible values of these components, with contents near to those 

of the pulp. Thus, the guava structured were characterized chemically and physicochemically 

with profiles similar to the in natura pulp, and even with the processing there was no 

significant alteration of these parameters. 

 

Keywords: Bioaccessibility; Structured fruit; gellan; gum agar 

 

Introdução 

 

A goiaba (Psidium guajava L.) é uma fruta rica em fibras, licopeno, vitamina C e 

compostos fenólicos, possui o sabor agradável e intenso, proporcionando notáveis 

propriedades nutricionais, funcionais e sensoriais (FLORES et al., 2015). Sabe-se que a 
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riqueza nutricional de um dado alimento, bem como os aspectos relacionados à sua cor, 

aparência, preservação e apresentação, conferem características importantes, influenciando as 

escolhas dos consumidores e a aceitação de tais produtos (NOBRE et al., 2015). Assim, a 

elaboração de um produto com as características da fruta fresca, prático, conveniente, que 

possa trazer benefícios a sáude e atendendo as atuais preferências dos consumidores é uma 

oportunidade de agregar valor ao produto, possibilitando a diminuição das perdas e 

desperdícios de alimentos; além da possibilidade de consumir um produto em qualquer época 

do ano.  

Uma alternativa tecnológica da indústria de alimentos para a fabricação de novos 

produtos é a utilização de hidrocoloides. Estes são polissacarídeos que podem ser extraídos de 

algas marinhas, como é o caso da goma ágar, que consiste de uma mistura heterogênea de 

dois polissacarídeos, agarose e agaropectina (PETROVSKI; TILLETT 2012), ou ainda, obtido 

a partir da fermentação produzida pela bactéria Sphingomonas elodea, como exemplo a goma 

gelana, podendo ser utilizada como um estabilizador, agente espessante e agente gelificante 

para melhorar a qualidade de alimentos (HAYASHI et al., 2016). 

 Assim, o uso desses gelificantes podem ocasionar transformações importantes 

nos alimentos, modificando texturas, antes inesperadas para alguns alimentos, e viabilizando a 

criação de novas possibilidades, como frutas estruturadas na forma de géis (MOURA, 2011). 

A produção de estruturado de frutas com elevados teores de polpa de frutas utilizando 

hidrocoloides como agentes de ligação pode abrir uma nova alternativa de mercado para as 

frutas e alargaria o mercado já existente, resultando em maior valor acrescentado e em 

produtos que podem ser utilizados em muitas formulações alimentares, tais como em produtos 

lácteos e panificação (AZOUBEL et al., 2011).  

A eficácia nutricional dos produtos alimentares pode ser assegurada pela 

determinação da bioacessibilidade, definida como a quantidade ou fração de um componente 

que é liberada da matriz dos alimentos no trato gastrointestinal (TGI) e fica disponível para 

absorção no organismo. Os procedimentos de digestão in vitro são geralmente utilizados na 

avaliação da bioacessibilidade dos compostos alimentares e constituem uma abordagem fácil 

e rápida (BUNIOWSKA et al., 2017).  As recomendações nutricionais são muitas vezes 

baseadas em ingestões ou concentrações presentes em extratos de material vegetal bruto, sem 

levar em conta a bioacessibilidade e quaisquer alterações durante a digestão gastrointestinal. 

Isso pode resultar em superestimação de nutrientes e enfatiza a importância de estimar a 
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bioacessibilidade, para saber a quantidade de compostos bioativos biodisponíveis presente no 

produto alimentar (LOW; ARCY; GIDLEY, 2015).  

Diante disso, o objetivo deste capítulo foi caracterizar os parâmetros químicos, 

físico-químicos, compostos bioativos, atividade antioxidante e bioacessibilidade in vitro de 

estruturados de goiabas com diferentes hidrocoloides. 

 

Materiais e Métodos 

 

Elaboração de frutas estruturadas 

 

O processamento e análises dos estruturados foram realizados no laboratório de 

Frutos e Hortaliças da Universidade Federal do Ceará. A fabricação dos estruturados foi 

realizada com polpas de goiaba, não pasteurizadas, cedidas pela empresa Pomar da Polpa, 

localizada na cidade de Fortaleza-CE. Foram elaboradas quatro formulações, todas com 

concentração de 0,75%, isto é, 0,375 g de hidrocoloide por 50 mL de polpa. Duas 

formulações foram usadas com as proporções entre gelano baixo acilo (LA) e gelano alto 

(HA), sendo 75% de LA e 25% de HA e outra formulação com 50% de LA e 50% de HA. E 

as outras duas formulações foram produzidas apenas com os hidrocoloides ágar e gelano, 

separadamente.  

Pesaram-se os hidrocoloides ágar e gelano em béckeres; logo após, foi adicionado 

50 mL da polpa de goiaba e feita a homogeneização com auxílio de um bastão de vidro, o 

preparado foi aquecido a aproximadamente 90 ± 2 °C durante 60 s em processador de 

alimentos Termomix, modelo SPM-018 da marca Yammi, para a dissolução completa do 

hidrocoloide segundo metodologia descrita por Danalache et al. (2015). A mistura obtida foi 

colocada em moldes de silicone retangulares (27 x 10 x 50 mm), onde permaneceu à 

temperatura ambiente durante 30 minutos; após este intervalo, foi armazenada em refrigerador 

a temperatura entre 5 °C e 10 °C, por 12 horas para a completa  maturação do gel. Depois 

desse tempo, as formulações foram armazenadas em recipientes fechados e cobertos com 

plástico-filme. As amostras foram elaboradas em triplicata, permanecendo armazenadas em 

refrigeração até o momento das análises.  

 

 

 



99 

 

 

Análises físico-químicas 

 

Para a caracterização físico-química das amostras de goiaba estruturada, foram 

realizadas as seguintes análises, conforme o Instituto Adolfo Lutz (2008), sólidos solúveis 

(SS), pH, acidez total (AT) expressa em ácido cítrico e atividade de água, medida através do 

instrumento analisador, o higrômetro AQUA-LAB, modelo 4TE.  

 

Determinação da cor 

 

As medidas de cor foram realizadas em colorímetro modelo ColorQUEST 

(HunterLab), conectado a um computador provido do sistema software Universal. Para medir 

a cor, a polpa de goiaba e os estruturados foram colocados em uma cubeta de vidro 

(capacidade 4 mL) de cerca de 3,0 mm de espessura, e determinados os seguintes parâmetros: 

L* – Luminosidade, que varia de 0 (preto) a 100 (branco); a* - cromaticidade, que varia de 

+a* (vermelho) a – a*(verde); e b* - cromaticidade, que varia de +b* (amarelo) a –b* (azul).  

 

Determinação dos compostos bioativos e atividade antioxidante 

Ácido ascórbico 

 

 Determinado por meio do método titulométrico, baseado na redução do indicador 

2,6-diclorofenolindofenol pelo ácido ascórbico (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008), sendo 

expresso em mg de ácido ascórbico por 100 g de amostra. 

 Determinação de polifenois extraíveis totais  

 

Para a determinação do conteúdo de polifenois extraíveis totais (PET) e atividade 

antioxidante total (ATT), inicialmente, preparou-se o extrato para cada formulação segundo a 

metodologia descrita por Larrauri, Rupérez e Saura-Calixto (1997), com adaptações, quando 

necessárias. Os polifenois extraíveis totais foram determinados utilizando o reagente Folin-

Ciocalteu, utilizando uma curva padrão de ácido gálico como referência, conforme 

metodologia descrita por Obanda e Owur (1997). A determinação foi realizada usando 

alíquotas dos extratos de 300 µL adicionadas em tubos de ensaio, seguido da adição 200 µL 

de água destilada para diluição da amostra até volume final de 0,5 mL, 0,5 mL do reagente 
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Folin-Ciocalteu (1:3), 1,0 mL de Na2CO3 20% e 1,0 mL de água destilada. Os tubos de ensaio 

foram homogeneizados e deixados em repouso por 30 minutos. Decorrido esse tempo, as 

leituras das absorbâncias foram realizadas em espectrofotômetro (SHIMADZU Modelo UV – 

1800 a 700 nm), os resultados foram expressos em mg de ácido gálico (AG)/100 g de 

amostra. 

Atividade antioxidante total 

 

A atividade antioxidante foi realizada pelo método de captura dos radicais 2,2´- 

azinobis (3-etilbenzotiazolina-6-ácido sulfônico) (ABTS) (RE et al., 1999) com algumas 

modificações. A análise foi realizada utilizando uma amostra de 30 µL do extrato das 

amostras de frutas estruturadas feitas anteriormente, estas reagiram com 3 mL da solução 

resultante do radical ABTS no escuro. O decréscimo da absorbância a 734 nm foi medido 

após 6 min, com o auxílio de uma curva padrão entre 500-1500 µM de Trolox. Os resultados 

foram expressos como µM de capacidade antioxidante equivalente ao Trolox (TEAC) por 

grama de massa fresca.  

 

Digestão gastrointestinal simulada in vitro (Bioacessibilidade)  

 

A simulação da digestão gastrointestinal foi realizada de acordo com a 

metodologia proposta por Miller et al. (1981). A análise foi executada com enzima pepsina 

solubilizada em HCl 0,1 mol L
-1

 durante a fase gástrica e sais de bile-pancreatina, solubilizada 

com NaHCO3 0,1 mol L
-1

 na fase intestinal. A solução de pepsina foi preparada dissolvendo 

5,6 g de pepsina em 35 mL de HCl 0,1 mol L
-1

. A solução de pancreatina e sais de bile foi 

preparada pela dissolução de 0,2 g de pancreatina e 3,13 g de extrato de bile em 50 mL de 

NaHCO3 0,1 mol L
-1

. Adicionou-se a 20 g de estruturado de goiaba, acrescentaram-se 100 mL 

de HCl 0,01 mol L
-1

 e ajustou-se o pH para 2 com solução de HCl 2 mol L
-1

. Após o ajuste do 

pH, adicionou-se 3,2 mL de pepsina no meio, agitou-se em banho termostatizado a 37 ºC 

durante 2 horas. Essa etapa simula a digestão do alimento que ocorre no estômago.  

Ao final da primeira etapa de 2 horas de digestão, 20 g do digerido de pepsina foi 

pesado em triplicata sendo uma delas utilizada para o procedimento de titulação e as outras 

para a diálise. Para o procedimento de titulação, 5 mL de solução de pancreatina e sais de bile 

foram adicionados aos digeridos de pepsina de cada amostra que, em seguida, foram tituladas 
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com solução 0,5 mol L
-1

 de NaOH até pH 7,5 para simular o valor de pH encontrado no meio 

intestinal de um indivíduo. A diálise foi realizada durante 2 horas em sacos de diálise 

contendo NaHCO3 0,1 mol L
-1

 equivalente à acidez titulável. NaHCO3 0,1 mol L
-1

 foi 

utilizado no interior da membrana de diálise, pois esta deve estar em meio tamponado para 

que, durante o processo de diálise, não ocorra mudança brusca de pH e precipitação das 

proteínas. Após o ajuste do pH, adicionou-se as membranas de diálise e agitou-se em banho 

termostatizado a 37 ºC durante 30 minutos. Após isso, adicionaram-se 5,0 mL da solução de 

pancreatina e sais de bile ao meio e agitou-se em banho termostatizado a 37 ºC durante 2 

horas. Essa etapa simula a digestão do alimento que ocorre no intestino. Ao final dessa etapa, 

de 2 horas de digestão, o conteúdo da membrana, chamado de dialisado, foi retirado e as 

amostras foram armazenadas sob congelamento a 5 ºC até o instante das análises. 

A bioacessibilidade foi determinada como a relação entre a concentração de 

compostos bioativos nas frações dialisadas (para compostos fenólicos, vitamina C e atividade 

antioxidante) e as polpas e estruturados não digeridos. Os resultados foram expressos em 

porcentagem. A porcentagem bioacessível dos compostos quantificados (vitamina C, 

polifenois e ABTS) foi calculada de acordo com Briones-Labarca et al. (2011): 

% Bioacessível= 100 x (D/E) (1); 

Onde:  

D= conteúdo composto dializável  

E= teor de composto da amostra não digerida 

 

Análises microbiológicas 

As análises microbiológicas foram realizadas segundo metodologias descritas em 

American Public Health Association (APHA, 2001), consistindo da contagem de coliformes 

totais a 35 ºC e de coliformes fecais a 45 ºC, através da técnica do Número Mais Provável 

(NMP/g). A contagem de bolores e leveduras (UFC/g) foi realizada por espalhamento em 

superfície em meio de ágar batata acidificado (pH final 3,5) e incubado a 25 
o
C, por 3 a 5 

dias. 

 

Avaliação Estatística 

 

Todas as análises estatísticas foram realizadas por o XLSTAT software para 

Windows versão 2017.7 (Adinsoft, Paris, França). 
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Resultados e Discussão 

Caracterização química e físico-química da polpa e estruturados de goiaba 

 

Na Tabela 9 verifica-se que não houve diferença significativa (p > 0,05) entre os 

estruturados de goiaba para os parâmetros acidez total e atividade de água. Entretanto, os 

valores de SS e pH diferiram significativamente entre os tratamentos (p ≤ 0,05). 

Tabela 9 – Resultados médios das análises químicas de estruturados de goiaba 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 
a,b,c

 Médias com pelo menos uma letra igual, na mesma coluna, não diferem entre si ao nível de 5% de 

significância para o teste de Tukey; SS: em ºBrix. Acidez: g de ácido cítrico/100g de polpa. *Diferença 

significativa pelo teste de Dunnett em relação à amostra controle (polpa). 

 

Os estruturados LA100/HA0 e LA50/HA50 apresentaram valores um pouco 

acima para os parâmetros pH e SS, em comparação com as outras amostras. Assim, verificou-

se que as amostras com a proporção de gelano LA/HA apresentaram características físico-

químicas aproximadas, exceto para a análise de sólidos solúveis, exibindo valores próximos 

ao da polpa in natura. Estes valores elevados possivelmente podem ser justificados pelo fato 

de que durante a formação do gel, ocorreu à retenção de água presente nas amostras e, sem a 

perda de líquido, os componentes nutricionais permaneceram concentrados.  

Silva, Carvalho e Pinto (2009) elaboraram estruturado de frutas mista de goiaba e 

cajá e avaliaram o efeito de diferentes proporções de polpas nas características físico-

químicas e sensoriais do produto final, nas quais observaram para a formulação 60% de polpa 

de goiaba e 40% de polpa de cajá, valores de pH de 4,16, acidez total  de 0,69 % de ácido 

cítrico e sólidos solúveis de 72 ºBrix. No entanto, vale lembrar que, no presente estudo, a 

preparação dos estruturados, o tipo de hidrocoloides, assim como a proporção de polpa 

utilizada foram diferentes.  

Amostras SS pH Acidez Aw 

POLPA  7,30 ± 0,26 3,46 ± 0,08 0,62 ±  0,01 0,99 ± 0,00 

ÁGAR  7,66 ± 0,06ªᵇ 3,49 ± 0,01 ͨ 0,59 ± 0,07ª 0,99 ±0,00 ª 

LA100/HA0  7,93 ± 0,15ª
*
  3,84± 0,02 ª

*
 0,63 ± 0,00ª 0,98 ±0,01ª 

LA75/HA25  7,53± 0,15ᵇ 3,72 ±0,01ᵇ
*
 0,63 ± 0,01ª 0,99 ±0,00ª 

LA50/HA50  8,00± 0,17ª
*
 3,75 ± 0,08ᵇ

*
 0,59 ± 0,01ª 0,98 ±0,00ª 
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Estruturados com ágar diferiram estatisticamente em relação aos demais 

tratamentos para a análise de pH (p ≤ 0,05). Segundo Moura (2011), o ágar pode, em meio 

ácido, sofrer hidrólise ficando com o peso molecular (e o tamanho das cadeias) reduzido e 

perdendo poder geleificante. Quanto mais tempo este permanecer em meio ácido (pH < 5,5) e 

mais alta for a temperatura, maior a extensão da hidrólise. Dessa forma, os valores reduzidos 

podem ser justificados devido à quebra do gel e consequentemente perda de água durante o 

armazenamento das amostras.  

Em relação à polpa de goiaba utilizada nas preparações dos estruturados, todos os 

atributos avaliados apresentaram conformidade com os padrões de identidade e qualidade de 

polpas de frutas (PIC) (BRASIL, 2000). Motta et al. (2015) avaliaram índice de cor e sua 

correlação com parâmetros físicos e físico-químicos de polpas de goiaba in natura e 

demonstraram os valores de sólidos solúveis de 10,19 a 8,76 °Brix; observaram também  que 

o pH variou de 4,04 a 3,55 durante o armazenamento refrigerado. É importante levar em 

consideração que as amostras utilizadas neste estudo foram polpas de frutas industrializadas, 

portanto é possível surgir valores maiores aos relatados neste trabalho.  

Segundo Sancho et al. (2007), a variabilidade do teor de SS também pode ser 

explicada, em princípio, pela variação do °Brix da própria matéria-prima e do atrito entre as 

partículas da amostra e a parede do local de processamento, resultando em maior 

fracionamento da polpa, promovendo um acréscimo no valor do teor de sólidos solúveis. 

Brasil et al. (2016), avaliando  a  qualidade  físico-química  das  polpas  de  goiabas  

congeladas, encontraram valores para o pH que variaram de 2,93 a 3,15, acidez total (AT), de 

0,23 a 0,75 g de ácido cítrico/100g de polpa e SS que variaram de 8,42 a 10,06, valores 

próximos aos encontrados no presente estudo. Ninga et al. (2018) relataram em seus estudos 

com suco de goiaba valores para pH e SS de 3,7 e 1,7 °Brix, respectivamente. 

Para a análise de atividade de água, verificou-se que as amostras com os 

hidrocoloides apresentaram valores próximos ao da polpa in natura. Este atributo é 

importante ser avaliado para os fins de armazenamento e comercialização do produto, visto 

que sabendo os valores de atividade de água de um produto, evita-se a proliferação de 

microrganismos.  

 

Parâmetros de cor 

Os parâmetros de cor da escala Hunter L*, a*, b*, c* e h* estão dispostos na 

Tabela 10.  
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Tabela 10 – Resultados das coordenadas da cor realizadas em estruturados de goiaba 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

L* – luminosidade (branco puro ao preto puro). a* – intensidade de verde (-) e vermelho (+) .b* – intensidade de 

azul (-) e amarelo (+). C* – cromaticidade. h – ângulo de tonalidade. 
a,b,c

 Médias com pelo menos uma letra 

igual, na mesma coluna, não diferem entre si ao nível de 5% de significância para o teste de Tukey. *Diferença 

significativa pelo teste de Dunnett em relação à amostra controle (polpa). 

 

Os resultados obtidos para o parâmetro L*, que indica brilho, foram de 45,58 a 

46,93. Apenas a LA75/HA25 apresentou-se estatiticamente diferente (p ≤ 0,05) das demais 

amostras, porém, não diferindo (p ≤ 0,05) em relação à polpa fresca, esta com valor médio 

inferior em comparação com as demais formulações de estruturados. 

A luminosidade representa o brilho da superfície ou a quantidade de preto, com 

escala variando de 0 a 100, quanto maiores os valores de L* mais brilho apresenta as 

amostras. De acordo com os resultados obtidos, os estruturados apresentaram-se mais 

brilhantes do que opacos. Este aumento da luminosidade nos estruturados, possivelmente 

pode ser justificado devido ao aquecimento durante o processamento, ocasionado reações 

químicas, como degradação de pigmentos, além da possível interação com outros 

componentes do meio, como ácido ascórbico, íons metálicos, açúcares.  

Estatisticamente, os valores observados para a coordenada (a*) apresentaram 

diferença significativa (p ≤ 0,05) para a amostra LA75/HA25, a qual apresentou um valor de 

a* superior em comparação com os demais tratamentos, valores característicos de cor mais 

próximos ao amarelo-avermelhado. Isto é, a amostra mostrou-se com tonalidade mais próxima 

do vermelho em comparação com as demais. Os valores das outras formulações 

apresentaram-se próximos aos valores de a* da polpa.  

Para o parâmetro b* (intensidade da cor azul ou amarela), houve diferença 

significativa entre os tratamentos, no qual a amostra LA75/HA25, apresentou maior valor. 

Ocorreu uma tendência ao amarelo, valores de b (+) que variaram de 9,78 a 11,60, onde é 

possível perceber que houve um pequeno aumento dos valores após a elaboração das frutas 

Parâmetros de cor 

Amostras L⃰ a⃰ b⃰ c⃰ h⃰ 

Polpa 44,06 ±  0,02 23,51±0,06 8,71 ±0,06 25,98±0,06 19,19±0,51 

Ágar 46,51±1,22 ª
*
 22,54±1,65ᵇ

*
 9,78±0,70ᵇ

*
 24,53±1,81

 b
 23,42±0,10 ª

b*
 

LA100/HA0 46,15±0,79 ª
*
 23,15±0,91ᵇ

*
 9,80±0,50ᵇ

*
 25,15±1,15

 b
 23,83±0,58 ª

*
 

LA75/HA25 45,58 ±0,45ᵇ 25,54±0,29 ª 11,60±0,32 ª
*
 27,53±0,15 ª 23,88±0,11 ª

*
 

LA50/HA50 46,93±0,14 ª
*
 23,29±1,13ᵇ 9,81±0,22ᵇ

*
 25,53±1,76

 b
 22,34±0,13ᵇ

*
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estruturadas. Castro et al. (2015) avaliaram o parâmetro de qualidade de polpas de frutas 

congeladas e encontraram valores de L* variando de 40,70 a 46,69,  valores de a* de 15,38 a 

20,50 e b*19,53 a 24,94.Valores próximos aos encontrados para a polpa de goiaba analisada 

neste estudo.  

Os valores do croma encontrados para os estruturados ficaram entre 24,53 a 

27,53, no qual a formulação LA75/HA25 apresentou maior resultado, com valor de 27,53, 

consequentemente apresentou uma cor mais acentuada em comparação com as demais 

formulações. Para o componente da cor, ângulo Hue (h*), observa-se que houve um aumento 

desta variável nas amostras de estruturados, nas quais a LA100/HA0 e LA75/HA5 diferiram 

estatisticamente (p≤ 0,05) da formulação LA50/HA50. De acordo com os resultados obtidos, 

as formulações apresentaram valores com tendência ao vermelho, onde se verificou um 

aumento desta variável em comparação com os resultados da polpa de goiaba. Portanto, após 

o processamento dos estruturados, há um aumento da intensidade da cor vermelha, 

possivelmente devido ao processamento e concentração dos hidrocoloides.  

 

Análises microbiológicas 

Os resultados das análises microbiológicas das polpas e dos estruturados de 

goiaba estão disponíveis na Tabela 11. 

Tabela 11 – Resultados das análises microbiológicas das amostras de polpas e estruturados de 

goiaba (ágar, LA100/HA0, LA75/HA25, LA50/HA50) 

AMOSTRAS 
Coliformes a 35 °C 

(NMP/g) 

Coliformes a 45 °C 

(NMP/g) 

Salmonella sp. em 

25 g 

Polpa < 3 < 3 Ausência 

Ágar < 3 < 3 Ausência 

LA100/HA0 < 3 < 3 Ausência
 

LA75/HA25 < 3 < 3 Ausência 

LA50/HA50 < 3 < 3 Ausência 

Fonte: Elaborada pela autora (2018).  

NMP: número mais provável; UFC: unidade formadora de colônia. 

 

Constata-se que as amostras de estruturados de goiaba apresentaram resultados 

abaixo de 3 NMP/g para as contagens de coliformes a 35 °C e a 45 °C, como também 

ausência de Salmonella sp. Portanto, afirma-se que os produtos foram elaborados dentro dos 

padrões higiênicos sanitários, atendendo as normas exigidas pela RDC n
o
 12 de 2 de janeiro 

de 2001, a qual se aplica sobre padrões microbiológicos para alimentos no Brasil (BRASIL, 

2001). 
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 Dalanache et al. (2017) avaliaram microbiologicamente estruturados de frutas 

elaboradas com polpa de manga submetidas ao tratamento por altas pressões hidrostática e 

constataram que o produto era bastante estável, apresentrando qualidade microbiológica da 

fruta fresca, e que as boas práticas de fabricação e o tratamento térmico para inativação 

enzimática e dissolução de goma de gelana aplicada a polpa de manga, durante a produção 

dos estruturados, influenciaram nestes resultados. 

 

Digestão gastrointestinal in vitro (DGI) simulada 

 

Foi realizada uma digestão gastrointestinal in vitro simulando os processos 

fisiológicos (tempo de trânsito, pH e condições enzimáticas) que ocorrem no trato 

gastrointestinal do sistema digestivo humano e os compostos bioativos e a capacidade 

antioxidante total foram medidos após o final da digestão. 

Resultados médios de vitamina C antes e após a digestão gastrointestinal in vitro 

Os resultados médios de vitamina C antes e após a digestão simulada in vitro, da 

polpa e estruturados de goiaba estão dispostos na Tabela 12. 

Tabela 12 – Média dos teores de vitamina C antes e após a digestão gastrointestinal simulada 

in vitro dos estruturados de goiaba 

Amostras 

Vitamina C 

mg  ác. 

ascórbico/100g 
(Antes da DGI) 

Vitamina C 

mg  ác. 

ascórbico/100g 
(Após a DGI) 

Bioacessibilidade     

(%) 

POLPA       49,10
 
± 5,28

 A
 38,82

 
± 0,44

 B   
        79,59 ±7,34

 

ÁGAR 35,33 ± 2,66
 bA*  

     28,02 ± 0,36 ª
B*

 79,57
 
± 5,21

a 

LA100/HA0       45,20 ± 1,25
 aA   

     28,27 ± 0,49
 aB*

 62,57
 
± 0,70

a 

LA75/HA25 29,49 ±0,09
 bcA*

   19,32 ± 0,23ᵇ
B*

 65,51
 
± 0,69

a
 

LA50/HA50 26,18 ± 5,62
 cA*  

   18,97 ± 0,22ᵇ
A*

   75,05
 
± 18,25

a
 

 Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

 a, b, c, d
 Médias com letras iguais, em mesma coluna, não diferem entre si ao nível de 5% de significância para o 

teste de Tukey; 
A, B,C

 Médias com letras iguais, em mesma linha, não diferem entre si ao nível de 5% de 

significância para o teste de Tukey. *Diferença significativa pelo teste de Dunnett em relação à amostra controle 

(polpa).  DGI: Digestão gastrointestinal simulada in vitro.  

 

 

Observa-se que houve diferença significativa a 5% de significância entre as 

formulações antes e após a DGI. A amostra LA100/HA0 antes da digestão apontou valores 

superiores aos demais, com teores de vitamina C próximos aos da polpa e assim não diferindo 
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significativamente com esta (p > 0,05). Esses valores elevados de ácido ascórbico podem ser 

justificados devido à presença de maior concentração de gelano LA, o qual possui a 

propriedade de reter componentes após a formação do gel e não apresentar sinérese, portanto 

é sugerido que o ácido áscobico foi preservado com a formação do estruturado, e durante a 

extração do composto foi possível obter maiores concentrações deste nutriente. Outra 

justificativa para este fenômeno, é que pode ter ocorrido a microencapsulação do ácido 

árcorbico, ocasionada por esta goma, proporcionando uma maior detecção do composto. 

Segundo Zia et al. (2017), a microencapsulação utilizando a goma gelana pode ser efetuada 

para reduzir as perdas celulares durante o processamento e armazenamento de alimentos.  

Por outro lado, a LA75/HA25 e ágar não diferiram entre si estatisticamente, 

apresentando médias entre 29,49 a 35,33 mg /100 g, respectivamente. Já a LA50/HA50 

mostrou valores inferiores antes e após a DGI, apresentando diferença significativa em relação 

à polpa e aos estruturados LA100/HA0 e ágar. Conforme Cassanelli, Norton, Mills (2018), 

géis com a presença de gelano HA possuem uma rede de gel mais aberta, reduzindo a 

probabilidade das moléculas de água interagirem com as cadeias moleculares, encontrando-se 

em uma região mais ampla entre as cadeias e resultando em um teor de água livre mais 

elevado. Dessa forma, sugere-se que os baixos valores de ácido ascórbico para a LA50/HA50 

foi devido à perda de água durante o período de armazenamento e assim acarretando na perda 

de nutrientes.  

Os valores médios de ácido ascórbico neste estudo para a polpa de goiaba in 

natura foram superiores aos descritos por Santos et al. (2017), em torno de 11,14 mg/100 g, e 

Brasil et al. (2016) com valores médios de 10,9 mg/100 g para polpa de goiaba comercial.  

Silva, Carvalho e Pinto (2009) elaboraram estruturados mistos de goiaba e cajá, 

utilizando os hidrocoloides: pectina, gelatina e alginato de sódio e encontraram valores de 

vitamina C que variaram entre 24,10 e 25,35 mg/100 g; além disso, concluíram que é possível 

a produção de estruturado de frutas com elevada porcentagem de polpa de  cajá  e de goiaba. 

Valores inferiores aos mencionados neste estudo, estão relacionadas as concentrações dos 

hidrocoloides e o tipo de processamento que foram diferentes.  

Os tratamentos ágar, LA75/HA25 e LA50/HA50 antes da DGI apresentaram 

diferença significativa a 5% em relação à polpa. Após a digestão, todas as amostras 

apresentaram-se estatiticamente diferentes em comparação com os resultados da polpa 

digerida. Também se encontram expostos os valores percentuais de bioacessibilidade para a 
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vitamina C das amostras de estruturado de goiaba, os quais se apresentaram variação de 62,57
 

a 79,59%. 

 Assim, constatou-se que, após a DGI, o conteúdo de ácido ascórbico permaneceu 

em quantidades razoáveis, comparando com os valores médios da polpa antes da digestão. 

Portanto, os hidrocoloides ágar e gelano não provocam alterações drásticas nos teores de 

vitamina C após o processamento dos estruturados de goiaba, exibindo um grande percentual 

de absorção deste composto após a digestão.  

Resultados dos Polifenois Extraíveis Totais (PET) antes e após a digestão gastrointestinal 

 

 Na Tabela 13, podem ser observados os valores médios encontrados para os 

teores de polifenois totais dos estruturados de goiaba antes e após a digestão gastrointestinal 

simulada in vitro. 

 

Tabela 13 – Média dos teores de polifenois totais antes e após a digestão gastrointestinal 

simulada in vitro dos estruturados de goiaba 

Amostras 
   Polifenóis totais 
    mg EAG.100g

-1
  

    (Antes da DGI) 

Polifenóis totais 
mg EAG.100g

-1
 

(Após a DGI) 

Bioacessibilidade     

(%) 

POLPA       158,55
  
± 2,23

 A
 45,87   ± 1,07

 B
       28,94 ± 1,09

 

ÁGAR 129,04 ±
 
3,05

 bcA*
 40,81  ± 0,69

 abB*
 31,65 ± 1,27

a
 

LA100/HA0 123,28 ± 5,65
 cA*

 38,66  ± 1,23
bB*

 31,43
 
± 2,43

a
 

LA75/HA25 137,32 ± 2,29
 abA*

 43,65  ± 0,71
aB

 31,80
 
± 1,23

a
 

LA50/HA50 141,77 ± 3,45
 a A*

 41,95 ± 1,63
aB*

 29,61 ± 1,62
a
 

         Fonte: Elaborada pela autora (2018). 
a, b, c, d

 Médias com letras iguais, em mesma coluna, não diferem entre si ao nível de 5% de significância para o 

teste de Tukey. 
A, B, C

 Médias com letras iguais, em mesma linha, não diferem entre si ao nível de 5% de 

significância para o teste de Tukey *Diferença significativa pelo teste de Dunnett em relação à amostra controle 

(polpa). AG: Ácido gálico; DGI: Digestão gastrointestinal simulada in vitro. 

 

Na determinação de compostos fenólicos totais antes e após a digestão 

gastrointestinal simulada in vitro, houve diferença significativa (p ≤ 0,05). Em geral, as 

quantidades de polifenois totais detectados após a fase intestinal gástrica foram 

significativamente mais baixas do que os valores determinados antes da DGI para todos os 

tipos de estruturados e a polpa de goiaba. 

O valor médio de compostos fenólicos para a polpa fresca foi de 158,55 mg 

EAG.100g
-1

, por outro lado, os estruturados apresentaram médias próximas desta, variando de 

123,28 a 141,77 mg EAG.100g
-1

.  Haida et al. (2015), no estudo dos compostos fenólicos e 
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atividade antioxidante de goiaba fresca e congelada, descobriram teores de compostos 

fenólicos que variaram de 40,10 a 112,49 mg EAG.100g
-1

 para goiaba madura e congelada 

por 30 dias, respectivamente, valores inferiores aos encontrados neste estudo. Em uma 

investigação recente sobre fenólicos (SANTOS et al., 2017), os resultados encontrados para a 

goiaba madura foram superiores: variando de 186,89 a 448,54 mg EAG.100g
-1

. Em 

contrapartida, Ninga et al. (2018) identificaram valores médios de 60,4 mg EAG.100g
-1

 em 

suco de goiaba in natura. Silva e Sirasa (2018) apontaram valores superiores aos deste estudo, 

no qual identificaram valores de 173,4 mg EAG.100g
-1

, em polpa de goiaba branca. 

 É possível verificar na Tabela 13 que as amostras LA75/HA25 e LA50/HA50 

obtiveram maiores teores de polifenois antes (137,32-141,77 mg EAG.100g
-1

) e após (43,65-

41,95 mg EAG.100g
-1

) a DGI. Portanto, sugere-se que o tipo de hidrocoloide induziu a 

detecção destes compostos, levando a crer que a presença do gelano HA proporcionou a maior 

extração e identificação de fenólicos.  

A observação da Tabela 13 permite verificar a existência de um decréscimo do 

teor de compostos fenólicos totais após a simulação da digestão gastrointestinal para todas as 

amostras avaliadas. A quantidade de polifenois totais bioacessíveis após digestão     

gastrointestinal variou de 28,94 a 31,80%. É sugerido que o tratamento térmico aplicado 

durante o processamento pode ter gerado mudanças estruturais que influenciaram na 

bioacessibilidade dos compostos fenólicos. Ou ainda que a presença de algumas 

macromoléculas, tais como fibras dietéticas, hidrocoloides, poderia interagir com  

biomoléculas e afetar a sua libertação para o meio de digestivos (MOSELE et al., 2016).  

De acordo com Mosele et al. (2016), a composição da matriz do alimento e a 

proporção das formas ligadas e livres de polifenois são importantes e devem ser consideradas 

para compreender a baixa recuperação destes compostos na digestão gastrointestinal em 

comparação com o seu conteúdo em extractos hidroalcóolico. No estômago, os polifenois são 

expostos a fortes condições ácidas, a presença de pH baixo em torno de 2,0 também podem 

influenciar a sua estabilidade (MOSELE et al., 2016; TOMAS et al., 2017). Além disso, a 

quantidade de compostos fenólicos ou compostos antioxidantes em um produto pode 

depender, bem como ser diretamente influenciadas por vários fatores, tais como: a 

temperatura, o calor, os parâmetros de processamento, o tamanho de partícula, os solventes de 

polaridade etc. (WIJEKOON; BHAT; KARIM, 2011).  

Segundo Lima (2012), as estruturas polifenólicas que apresentam uma elevada 

atividade antioxidante in vitro não necessariamente terão esta mesma atividade após a ação 
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das enzimas gastrointestinais durante a digestão. Pereira (2014) observou a redução de 

compostos fenólicos após a digestão in vitro de maçãs e concluiu que de uma forma geral os 

resultados parecem indicar que durante a digestão não se consegue obter uma liberação 

completa dos compostos fenólicos presentes nos frutos ou uma parte destes compostos, talvez, 

seja degradada durante condições digestivas.  

Segundo Dutra et al. (2017), os compostos fenólicos podem ser transformados 

durante a digestão em compostos com menores bioacessibilidade e, consequentemente, sua 

bioatividade pode ser comprometida. Conforme Rodríguez-Roque et al. (2014), a 

complexidade da matriz alimentar em que os compostos bioativos estão contidos pode afetar 

seu grau de digestibilidade e, portanto, sua bioacessibilidade. De acordo com Buniowska et al. 

(2017), as limitações in vitro devem ser levadas em consideração, pois esses métodos 

permitem uma abordagem, mas não prevêem absolutamente quanto de um composto bioativo 

específico que um ser humano irá absorver e utilizar.  

Em contraste, estudos do efeito da digestão gástrica e pancreática in vitro sobre o 

potencial antioxidante de sucos de frutas, Attri et al. (2017) identificaram um aumento de 

quatro vezes no teor de polifenois extraíveis totais em sucos de goiaba após a fase digestão de 

gastrointestinal, constatando-se resultados divergentes aos desta pesquisa. A diferença nessas 

observações pode ser devida às diferentes etapas de processamento envolvidas na fabricação 

do suco ou extrato de frutas utilizadas nestes estudos. 

Resultados da atividade antioxidante total antes e após a digestão gastrointestinal 

 

Os resultados médios obtidos para as análises de atividade antioxidante total de 

polpa e estruturados de goiaba e a influência de digestão gastrointestinal sobre a atividade de 

eliminação de radicais livres estão exibidos na Tabela 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



111 

 

 

Tabela 14 – Médias da atividade antioxidante total da polpa e estruturados de goiaba, antes e 

após a digestão gastrointestinal simulada in vitro, pelo método ABTS 

Amostras 
ABTS 

μM Trolox/g de polpa 

(Antes da DGI) 

ABTS 
μM Trolox/g de polpa 

(Após a DGI) 

Bioacessibilidade     

(%) 

Polpa        6,52 ± 1,27
 A

 1,31
     

± 0,16
 B

     20,43 ± 2,57
 

ÁGAR 5,88 ± 0,10
 bA

 1,11
 
± 0,19

 b B*
 18,93

 
± 3,61

 b
 

LA100/HA0 5,92 ± 0,08
 bA

 1,01 ± 0,15
 b B*

 17,01
 
± 2,65

 b
 

LA75/HA25        7,58 ± 0,66
 aA

 1,74 ± 0,08
 a B*

  23,01
 
± 0,98

 ab
 

LA50/HA50 6,27 ± 0,05
 bA

 1,77 ± 0,08
 a B *

 28,31± 1,62
 a*

 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 
a, b, c, d

 Médias com letras iguais, em mesma coluna, não diferem entre si ao nível de 5% de significância para o 

teste de Tukey. 
A, B, C

 Médias com letras iguais, em mesma linha, não diferem entre si ao nível de 5% de 

significância para o teste de Tukey. *Diferença significativa pelo teste de Dunnett em relação à amostra controle 

(polpa).  ABTS: 2,2´-azinobis (3-etilbenzotiazolina-6-ácido sulfônico).  

 

É possível verificar valor médio de 6,52 μM Trolox/g de polpa para amostra de 

goiaba in natura. Com a formação dos estruturados de ágar e gelano, estes valores não foram 

muito inferiores, com teores entre 5,88 a 7,58 μM Trolox/g de polpa. Na análise de 13 

compostos fenólicos em goiabas verdes e maduras, Santos et al. (2017) obtiveram resultados 

superiores aos deste estudo, com valores médios de atividade antioxidante pelo método ABTS 

alternando de 17,63 a 18,74 μM Trolox/g de polpa. A goiaba é uma fruta que possui uma 

atividade antioxidante excepcionalmente alta, porém, levando em consideração que no 

presente estudo foram utilizadas polpas processadas e congeladas, justificam-se os valores 

reduzidos detectados. 

Antes da DGI, observa-se que ocorreu diferença significativa ao nível de 5% 

apenas para a amostra LA75/HA25, a qual apresentou maior valor de atividade antioxidante 

(7,58 μM Trolox/g de polpa) em comparação com as demais amostras de estruturados e ainda 

com valor um pouco acima dos da polpa in natura. Sob outra perspectiva, as formulações 

LA100/HA0, LA50/HA50 e ágar não diferenciaram entre si e não apresentaram diferença 

significativa (p > 0,05) em relação à polpa de goiaba. Deste modo, propõe-se que os 

estruturados mantiveram a capacidade antioxidante da fruta fresca após o processamento e 

que o uso de ágar e goma gelana nas formulações não provocam perdas ou degradação de 

compostos antioxidantes.  

Após a DGI, nota-se que a polpa de goiaba mostou valores médios de 1,31 μM 

Trolox/g de polpa e que estes valores aumentaram nos estruturados, no qual as amostras ágar 

e LA100/HA0 não apresentaram diferença significativa entre si (p > 0,05); no entanto, 
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diferindo em relação as demais amostras, com valores de 1,11 e 1,01 μM Trolox/g de polpa, 

respectivamente. As formulações LA75/HA25 e LA50/HA50 se sobressaíram entre as 

demais, com valores superiores de atividade antioxidade, inclusive superiores aos da polpa de 

goiaba fresca. Portanto, inferir-se que as quantidades de goma gelana HA influenciaram na 

liberação um pouco mais completa dos compostos antioxidantes após a DGI, possivelmente 

devido à estrutura da cadeia de gel apresentar-se mais aberta, portanto, maior possibilidade de 

extração desses compostos. 

 Por outra pespectiva, sugere-se que o maior contribuinte para o decréscimo 

observado no conteúdo de compostos fenólicos ou a atividade antioxidante em estruturados 

pode ser atribuído ao calor aplicado (temperatura), bem como os parâmetros de 

processamento envolvidos, assim ocorrendo à degradação de compostos antioxidantes 

sensíveis ao calor e luz, durante as fases de processamento ou preparação dos estruturados de 

goiaba. 

Após a digestão gastrointestinal in vitro, ocorreu um decréscimo dos valores 

médios da atividade antioxidante total, tanto para a polpa como para as formulações, 

consequentemente as porcentagens de bioacessibilidade apresentaram-se inferiores. Verifica-

se que a absorção de compostos antioxidantes nas amostras estudadas variou de 17,01 a 

28,31% e que a amostra LA50/HA50 apresentou-se significativamente diferente em 

comparação com a polpa e os estruturados ágar e LA100/HA0 com porcentagens de 

bioacessibilidade mais elevada (28,31%). Segundo Dantas et al. (2019), durante os estágios 

gástrico e intestinal da digestão simulada, as amostras são expostas a condições de pH ácido e 

alcalino, e as variações de pH podem alterar a atividade antioxidante. 

De acordo com Schulz et al. (2017), o processo de digestão afeta a capacidade 

antioxidante devido à diminuição do conteúdo de compostos fenólicos e/ou a transformação 

destes em diferentes formas estruturais com outras propriedades químicas. Conforme os 

autores Attri et al. (2017), é bastante frequente que a atividade antioxidante dos frutos ricos 

em polifenois tenha sido possivelmente subestimada por causa dos solventes de extração e da 

matriz alimentar, que geralmente não permitem uma liberação completa de compostos 

polifenolicos. Além disso, as diferentes condições de processamento também podem afetar a 

atividade antioxidante das frutas. 
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Conclusões 

 

Os estruturados de goiaba apresentaram características semelhantes da polpa in 

natura, e o uso de diferentes hidrocoloides na mesma concentração (0,75%) não influenciou 

nas características químicas e físico-químicas do produto final.  

Os valores do SS das amostras com gelano (LA) mostraram-se superiores em 

comparação aos demais tratamentos, com exceção da amostra LA75/HA25 que obteve médias 

menores, porém todas as formulações obtiveram valores de SS superiores aos da polpa de 

goiaba.   

Os estruturados apresentaram coloração próxima da cor da polpa, concluindo-se 

que o processamento dos estruturados de goiaba não interferiu severamente na cor do produto 

elaborado. O processamento do estruturado de goiaba apresenta-se mais brilhoso e com maior 

tendência ao vermelho quando comparado com os valores da polpa in natura. A formulação 

com a proporção LA75/HA25 apresentou diferença significativa em todos os parâmetros 

analisados, portanto esta proporção de hidroloides pode influenciar na concentração dos 

pigmentos responsáveis pelas cores do produto elaborado.  

Os produtos elaborados apresentaram ausência de Salmonella sp e valores abaixo 

do estabelecido para coliformes 35 ° C e 45 ºC  portanto, encontram-se dentro dos padrões 

higiênicos sanitários, atendendo as normas exigidas. 

O conteúdo de vitamina C, compostos fenólicos e capacidade antioxidante, foram 

estatísticamente menores após a DGI e que o tipo de hidrocoloide influenciou diretamente na 

bioacessibilidade. Porém, os estruturados apresentaram maior percentual bioacessível de 

vitamina C, com destaque para a formulação LA100/HA0, portanto, com o uso deste 

hidrocoloide pode se obter maiores concentrações deste nutriente com valores relativamente 

próximos aos da polpa. A bioacessibilidade dos compostos fenólicos e atividade antioxidante 

variou significativamente entre as diferentes amostras de estruturados. Após a digestão in 

vitro, os polifenois obtiveram percentagem de bioacessibilidade de 28,94 a 31,80
 
% e para os 

antioxidantes as amostras LA75/HA25 e LA50/HA50 mostraram maiores percentagem de 

bioacessibilidade de 23,01% a 28,31%, respectivamente. 
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5  EFEITO DO ÁGAR E GOMA GELANA NOS COMPOSTOS VOLÁTEIS, 

PERFIL DE TEXTURA E MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA DE 

ESTRUTURADOS DE GOIABA  

 

 

RESUMO  

 

A qualidade de um produto alimentar desempenha um papel fundamental para a avaliação do 

consumidor no ato da compra. Deste modo, alterações na aparência, perda da textura e 

modificações do aroma desses produtos, podem afetar sua aceitação.  Diante disso, o objetivo 

deste estudo foi avaliar os parâmetros de textura, perfil volátil e morfologia de estruturados de 

goiaba elaborados com ágar e goma gelana. Os estruturados foram elaborados com a mistura 

de polpa de goiaba e os hidrocoloides ágar (100%) e goma gelana de baixa acilação (low acyl 

– LA) e alta acilação (high acyl – HA) nas proporções de LA/HA (p:p): 100/0, 75/25 e 50/50, 

utilizando a concentração de 0,75% p/v de polpa em todas as amostras. A morfologia foi 

determinada através da Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), a Análise do Perfil de 

Textura (APT) através de texturômetro e a determinação de compostos voláteis pela técnica 

de microextração em fase sólida do headspace (HS-SPME) e cromatografia gasosa-

espectrometria de massa (GC-MS). De acordo com os resultados constatou-se que a 

formulação com ágar apresentou uma microestrutura fibrosa e muito densa, com valor de 

dureza 0,96 N e elasticidade 0,93, inferiores às demais amostras. As formulações LA100/HA0 

e LA75/HA25 exibiram microestruturas mais densas e homogêneas, em comparação ao ágar, 

com valores de dureza de 1,71 N e 1,19 N, respectivamente, portanto, uma maior resistência à 

força aplicada. O gelano HA evidenciou uma microestrutura com poros maiores, gerando uma 

menor resistência à força aplicada e valores mais elevados de elasticidade (0,99), 

particularmente para a amostra LA50/HA50. Em relação aos compostos voláteis, os 

cromatogramas da polpa e das quatro amostras mostraram elevada libertação de aromas, nos 

quais foram detectados 40 compostos aromáticos, com prevalência dos compostos Hexanal, 

(E)-2-Hexenal, Hexanol e β-Cariofileno. Com base nos resultados, inferiu-se que o tipo de 

hidrocoloide influencia as características morfológicas, o perfil de textura e a retenção de 

compostos voláteis dos estruturados de goiaba. 

 

Palavras-chave: Texturometria. Hidrocoloides. Goma Gelana. Ágar. Compostos voláteis 
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ABSTRACT 

The quality of a food product plays a key role in its purchase, as it will one of the main 

evaluated features by the consumer. Thus, changes in appearance, texture and aroma of these 

products may affect their acceptance. Therefore, the objective of this study was to evaluate 

the parameters for texture, volatile profile and morphology of guava pulp structured with agar 

or gellan gum. The structures were elaborated with guava pulp mixture and the hydrocolloids 

agar (100%) and gellan gum of low acylation (low acyl - LA) and high acylation (HA) in 

LA/HA ratios (p:p): 100/0, 75/25 and 50/50 using the 0.75% w / v concentration of pulp in all 

samples. The morphology was determined by Scanning Electron Microscopy (SEM), Texture 

Profile Analysis (TPA) through a texturometer and the volatile compounds by headspace solid 

phase microextraction (HS-SPME) and gas chromatography/mass spectrometry (GC-MS). 

According to the results, it was found that the agar formulation showed a very dense fibrous 

microstructure, with a hardness value of 0.96 N and elasticity of 0.93, lower than the other 

samples. The LA100 / HA0 and LA75 / HA25 formulations exhibited more dense and 

homogeneous microstructures, compared to agar, with hardness values of 1.71 N and 1.19 N, 

respectively, therefore, a higher resistance to applied force. HA Gellan showed a 

microstructure with larger pores, generating a lower resistance to applied force and higher 

values of elasticity (0.99), particularly for the LA50 / HA50 sample. In relation to the volatile 

compounds, the chromatograms of the pulp and the four samples showed high aromatic 

release, in which 40 aromatic compounds were detected, with the prevalence of Hexanal, (E) -

2-Hexenal, Hexanol and β-Caryophyllene compounds. Based on the results, it was inferred 

that the type of hydrocolloid influences the morphological characteristics, the texture profile 

and the retention of volatile compounds of the structured guava. 

 

Keywords: Scanning electron microscopy. Texturometry. Hydrocolloids. Gellan gum. Agar. 

Volatile compounds. 

 

Introdução 

 

A alimentação e estilo de vida saudável estão em alta demanda atualmente no 

nível global. Este conceito levantou a necessidade de uma melhor preservação dos produtos 

perecíveis, como frutas e vegetais, pois são fontes abundantes de compostos bioativos, 

vitaminas e minerais (NAIR; SAXENA; CHARANJIT, 2018).  Além disso, o aroma e o sabor 
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são importantes características internas da qualidade da fruta que refletem a diversidade dos 

processos bioquímicos que ocorrem durante a maturação, juntamente com aparência, textura 

ou compostos nutricionais (BIANCHI et al., 2017). 

Os hidrocoloides, como ágar, alginato, carragena, gelano, xantana, gelatina e suas 

misturas, têm sido frequentemente utilizados para o desenvolvimento de alimentos a base de 

frutas (BANERJEE; RAVI; BHATTACHARYA, 2013), objetivando a reestruturação de 

frutas, estabilização de bebidas e produção de geleias e gelatinas. Entre os hidrocoloides 

formadores de gel, destaca-se o ágar, que é um polímero no qual sua gelificação ocorre pela 

agregação de conformação helicoidal através de ligações de hidrogênio. É usado em vários 

campos de aplicação, sendo um dos ingredientes alimentares seguros e naturais para modificar 

a textura (YARNPAKDEE; BENJAKUL; KINGWASCHARAPONG, 2015; 

NISHINARIAB; FANG, 2017). Outro hidrocoloide também utilizado é o gelano nativo (high 

acyl - HA), altamente acilado e pode ser desacilado com álcalis quente para a obtenção do 

gelano desacilado (low acyl - LA), este é mais amplamente utilizado comercialmente (HU et 

al., 2017). Os géis de goma de gelano baixo acilo têm uma textura firme e quebradiça. 

Adicionar uma goma de acilação elevada reduz a fragilidade do gel. 

A aparência de um produto de frutas desempenha um papel fundamental na 

avaliação do consumidor no ato da compra, portanto, mudanças na textura causa perda de 

qualidade do produto, assim sendo um critério de qualidade muito importante 

(DANALACHE et al., 2017). A textura, composição e estrutura comprometem o sabor dos 

alimentos, afetando a aceitação dos produtos alimentares pelo cliente, pois os consumidores 

obtêm grande prazer em comer com a percepção da mudança de textura, o que também afeta o 

perfil de liberação do sabor através da via retronasal (FUNAMI, 2011; YANG et al., 2015).  

 Ao longo dos anos, uma ampla gama de testes instrumentais tem sido utilizada 

tanto na pesquisa como na indústria para avaliar a textura dos alimentos (CHEN; OPARA, 

2013). Análise de Perfil de Textura (APT) é uma delas, a qual simula parcialmente ações de 

mordida e mastigação dentro da boca, são de uso prático para o desenvolvimento do produto e 

avaliação da aceitação do consumidor. A partir da análise de TPA, dureza, coesão e 

elasticidade são alguns dos parâmetros mais importantes que devem ser avaliados durante o 

desenvolvimento de produtos alimentícios (DANALACHE et al., 2015b). De acordo com 

Tiwari e Bhattacharya (2014), os dados sobre os atributos texturais detalhados do suco de 

frutas ou dos géis à base de polpa são limitados. Um estudo sobre a compreensão dos 

atributos dos géis, com especial referência às características texturizadas e à estabilidade do 
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gel formado, proporcionaria uma visão detalhada desse fenômeno complexo que poderia ser 

explorado para aplicações comerciais. 

Compreender fatores de impacto e percepção do sabor é um desafio importante 

para a indústria de processamento de alimentos, tornando-se capaz de criar produtos 

inovadores e apreciados pelos os quem consomem. O aroma dos alimentos é um dos atributos 

mais importantes na qualidade sensorial para frutas e produtos de frutas, sendo também um 

dos principais atributos a serem considerados em relação à aceitação do consumidor. A 

análise de aromas tem um papel central na qualidade das frutas e vegetais, uma vez que os 

compostos orgânicos voláteis são parâmetros importantes na avaliação de qualidade e 

atributos sensoriais de um produto (DEZA-DURAND; PETERSEN, 2011; MARSOL-VALL 

et al., 2018). 

O perfil de aromas de diferentes matrizes alimentares tem sido amplamente 

estudado por meio da técnica de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa 

(GC-MS) em combinação com diferentes técnicas de extração. A técnica de microextração em 

fase sólida (SPME) é comumente usada para a extração de compostos voláteis em frutos. É 

uma análise muito útil para isolar e concentrar compostos voláteis de matrizes líquidas em um 

curto espaço de tempo e de forma simples. As principais vantagens desta técnica são: a não 

necessidade de solvente, limites de detecção, baixo custo, simplicidade na manipulação e 

pequena quantidade de amostra necessária. No entanto, o estágio de extração dos compostos 

voláteis é considerado crítico e deve ser feito com um grande cuidado, para eliminar 

interferências que possam alterar o aroma original do produto em estudo (GONZÁLEZ-

CEBRINO, GARCÍA-PARRA, RAMÍREZ, 2016; ROCHA et al., 2017).  

Diante do exposto, o objetivo deste capítulo foi investigar o impacto que os 

hidrocoloides ágar e gelano proporcionam na morfologia e textura de estruturados de goiaba e 

identificar diferenças na composição volátil destes produtos. 

 

Materiais e Métodos 

 

Elaboração das frutas estruturadas 

 

Parte do experimento foi realizada no laboratório de química da Universidade 

Nova de Lisboa - Faculdade de Ciência e Tecnologia, na cidade de Almada em Portugal. Para 

a produção dos estruturados de goiaba nesta instituição foi necessário o transporte aéreo das 
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polpas de goiaba congeladas, armazenadas em caixa térmica selada até seu acondicionamento 

no laboratório da Universidade. 

Os estruturados foram preparados com hidrocoloides: ágar da marca Sosa® e 

goma gelana em diferentes proporções de baixo acilo (LA) e alto acilo (HA) correspondentes 

à marca KELCOGEL® LT100 (CP Kelco, Atlanta, GA, EUA). Foram elaboradas quatro 

formulações, sendo: 0,75% em peso de ágar e 0,75% de gelano nas proporções de LA/HA: 

100/0, 75/25 e 50/50 (p/p) 

Os hidrocoloides ágar e gelano foram pesados separadamente, de acordo com as 

concentrações previamente estabelecidas, e, em seguida, misturados à polpa. Estas 

preparações foram levadas para um processador de alimentos (Termomix, SPM-018, Yammi) 

com temperatura de aproximadamente 90 ± 2 °C, sob agitação por 60 s até início da fervura, 

promovendo a homogeneização e dissolução completa do hidrocoloide, de acordo com a 

metodologia descrita por Danalache et al. (2015a).  

As misturas obtidas foram vertidas em moldes de silicone retangulares (27 x 10 x 

50 mm),, onde permaneceram em repouso à temperatura ambiente durante 30 minutos; após 

esse intervalo, foram desenformadas e colocadas em recipiente fechado e cobertos com 

plástico-filme; em seguida, armazenadas sob refrigeração a temperatura entre 5 °C a 10 °C, 

por 12 horas para completar a maturação do gel das frutas estruturadas. 

 

Análise do Perfil de Textura  

 

A Análise de Perfil de Textura foi realizada no Laboratório de Físico-Química da 

Embrapa Agroindústria Tropical localizada na cidade de Fortaleza-Ceará. Utilizou-se um 

texturômetro modelo TA. XT2i (Stable Micro Systems, Ltd., UK) T Systems equipado com 

uma célula de carga de 50 N, baseado no método usado por Mandala, Palogou e 

Kostaropoulos (2002). Realizou-se um teste de compressão de duas mordidas, com ciclo de 

compressão realizado até 60% de deformação da altura original, usando um êmbolo de 

alumínio com 60 milímetros de diâmetro. Um intervalo de tempo de 5 segundos foi decorrido 

entre os dois ciclos de compressão.  

A dureza (N) foi definida como a força máxima atingida durante o primeiro ciclo 

de compressão e elasticidade, foi medida como a razão entre a primeira e a segunda distância 

de compressão até as forças máximas. A coesividade foi calculada como a razão entre a área 
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de força positiva durante o segundo ciclo para a do primeiro ciclo de compressão. Todas as 

medições foram efetuadas à temperatura ambiente (20 ± 2 °C) realizadas em triplicata. 

 

Figura 8 – Análise de textura em estruturados de goiaba  

 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

 

Determinação do perfil de compostos voláteis da polpa e estruturados de goiaba  

 

Microextração em fase sólida do headspace (Headspace Solid Phase Microextraction - HS-

SPME) 

As análises de determinação de compostos aromáticos foram realizadas no 

laboratório de química da Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa- 

Portugal. A microextração em fase sólida do headspace, do inglês Headspace Solid Phase 

Microextraction (HS-SPME) foi a técnica utilizada para a extração e concentração de 

compostos voláteis das amostras de polpas e estruturados de goiaba, segundo Carasek e 

Pawliszyn (2006).  

As análises cromatográficas (Gas Chromatography Mass Spectrometry - GC-MS) 

foram realizadas com as polpas e com os estruturados ágar, LA100/HA0, LA75/HA25 e 

LA50/HA50. Para as análises, foram pesados 7,0 g da polpa de goiaba ou estruturado, em 

balança analítica e posteriormente acondicionada em vial de fundo cônico de 10 mL, sendo 
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este hermeticamente fechado com uma tampa de polipropileno vazada contendo um septo de 

PTFE/ Silicone (Supelco). Este frasco foi colocado em suporte metálico e introduzido em 

banho de água, em um béquer contendo água destilada com uma barra de agitação magnética 

e mantido sob agitação a 500 rpm e aquecido em placa de aquecimento a 60 ºC. A fibra 

(Supelco, EUA) de SPME, que consiste em uma fibra de sílica fundida de 1-2 cm de 

comprimento, com a superfície exterior revestida com um filme de polidimetilsiloxano, 

divinilbenzeno PDMS-DVB (FE – Fase Estacionária) com 65 m de espessura e ligada a um 

êmbolo de aço, e um detentor semelhante a uma microseringa.  A agulha da seringa contendo 

a fibra foi introduzida de forma a perfurar o septo da tampa do vial com a amostra. Com o 

banho de água termostatizado a 60 °C foi realizada a extração durante 30 minutos, e a fibra 

ficou exposta ao headspace da amostra. 

 

Cromatografia Gasosa-Espectrometria de Massa (GC–MS) 

 

Após a exposição (extração), a fibra de SPME com analitos que foram extraídos e 

concentrados foi inserida no bloco de injeção do cromatógrafo gasoso de um sistema de GC-

MS (Agilent Technologies, EUA) com um GC 6850, acoplado a um detector de massa 

seletivo 5975C VL MSD, com uma coluna capilar não polar de sílica (30 m x 0,32 mm ID; df: 

0,25 μm) com fase estacionária 5% fenil-/95% dimetilpolisiloxano (DB-5ms, Agilent - J & W 

Scientific), mantida a 30 
o
C por 1 min, e em seguida, rampa até 150 

o
C a 5 

o
C/min seguida de 

rampa até 315 
o
C a 20 

o
C/min, no qual o hélio foi usado como gás transportador usado a um 

fluxo de 1,0 mL/min e assim iniciou-se a análise cromatográfica. A injeção em modo splitless 

(válvula de repartição fechada, 3 min.) foi realizada com uma temperatura do injetor de 250 
o 

C. Para cada amostra a fibra de SPME (PDMS-DVB) foi condicionada durante 33 min. a 250 

o 
C, no bloco de injeção do GC (de acordo com as especificações da marca, Supelco). No 

espectrômetro de massa, a fonte iônica, quadrupólo, e a linha de transferência foram mantidas 

a 230
o
, 150

o
, e 250 

o
C, respectivamente. Os espectros de massa foram obtidos por impacto 

eletrônico (EI) a 70 eV e cobrados a uma taxa de 1 leitura/s num intervalo de m/z de 30-300, e 

usando software MSD ChemStation E.02.00493 (Agilent Technologies, EUA). 
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Identificação de compostos aromáticos ativos 

 

Os compostos identificados foram atribuídos de acordo com seu espectro de 

massa, índices de retenção (RI) e tempo de retenção (RT). Seus espectros de massa foram 

comparados com os da base de dados de referência (NIST Mass Spectral Data 98), devendo 

ter necessariamente ajustes superiores a 85% e os RI e RT foram confrontados com a 

literatura disponível. É importante enfatizar que até a presente data não houve relatos na 

literatura do uso desta metodologia para a detecção de compostos voláteis em estruturados de 

goiaba. 

 

Microscopia Eletrônica de Varredura – MEV 

 

O processamento para visualização em Microscopia Eletrônica de Varredura – 

MEV (QUANTA FEG 450) foi realizado de acordo com Kitajima e Leite (1999). 

 As amostras foram cortadas em cubos pequenos entre 1 a 5 mm
2 

em um 

eppendorff contendo o fixador, a solução de Karnovsky, em uma proporção 10 vezes o 

volume da amostra. A amostra ficou mergulhada na solução por 1 h. Após esse intervalo, foi 

retirada a solução de Karnovsky do eppendorff, as amostras foram lavadas por três vezes em 

solução tampão fosfato 0,1M
2
, deixando agir por 10 minutos em cada lavagem. Em seguida, 

foi adicionado o Tetróxido de Ósmio 1% suficiente para cobrir a amostra, deixando agir por 1 

h. Após a fixação, as amostras foram desidratadas em uma série de soluções de etanol de 

concentrações crescentes de 30, 50, 70, 90 e 100%, com intervalos de 15 minutos e secas em 

um aparelho de secagem, da marca Emitech, modelo K 850, ao ponto crítico.  

Logo em seguida, as amostras foram montadas em “stubs” e metalizadas com uma 

fina camada de ouro em aparelho da marca Emitech, modelo K 550, de onde foram 

encaminhadas ao microscópio eletrônico de varredura, o qual foi ajustado para uma voltagem 

de aceleração de 15 KV. Essa técnica auxiliou na visualização da superfície das frutas 

estruturadas, as imagens foram capturadas e digitalizadas. 

 

 Análise dos dados estatísticos 
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A análise de variância (ANOVA) foi conduzida nos dados TPA para verificar se 

existiam diferenças significativas entre os tratamentos (p <0,05) e foi conduzido o teste de 

Tukey ao nível de 5% para identificar diferenças entre as amostras. 

A quantificação para cada composto volátil foi realizada medindo a área do pico 

correspondente no cromatograma iônico total e expressa como área relativa (por cento) por 

normalização (3 replicadas). Todos os perfis em compostos voláteis existentes nas amostras 

analisadas foram obtidos por HS-SPME, utilizando a fibra de PDMS-DVB e analisados por 

GC-MS. A análise de componentes principais (ACP) foi realizada para visualizar as 

diferenças na composição de aroma volátil da polpa e dos estruturados de goiaba detectada 

por GC-MS. Todos os dados coletados foram analisados usando o XLSTAT 2018  (Adinsoft, 

Paris, França). 

 

Resultados e Discussão 

 

Perfil de textura 

De acordo com a tabela 15 verificou-se uma diferença significativa para os 

parâmetros “dureza” e “adesividade”.  

Tabela 15 – Resultados médios obtidos na análise do perfil de textura das amostras de 

estruturados de goiaba peso na concentração 0,75% 

Parâmetros 

Amostras Dureza(N) Adesividade (N/s) Elasticidade Coesividade 

ÁGAR 0,96 ± 0,21
 c
  141,80

 
± 4,93

b
 
 

0,93 ± 0,01
 a
 0,37 ± 0,0

 a
 

LA100/HA0 1,71 ± 0,15
b 

 214,05
 
± 0,35

a 
0,90 ± 0,14

 a
 0,35 ± 0,03

a
 

LA75/HA25 1,21 ± 0,02
c 

      59,39
 
± 9,96

c 
0,99 ± 0,01

 a
 0,33 ± 0,01

a
 

LA50/HA50    2,19 ± 0,04
a 

  54,38
 
± 8,25

c 
0,99 ± 0,01

 a
 0,36 ± 0,01

a
 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 
Médias seguidas por pelo menos uma letra igual na mesma coluna, não diferem significativamente entre si ao 

nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. N: Newton; s: segundos. 

 

A formulação L50/HA50 exibiu um valor médio de dureza superior às demais 

amostras, apresentando diferença significativa (p ≤ 0,05) com as demais formulações. 

Possivelmente, com as concentrações semelhantes de gelano (LA/HA) houve uma maior 

interação com a polpa na formação do estruturado, formando um produto mais firme. 

Conforme Danalache et al. (2015b), existe uma interação sinérgica entre as moléculas de HA 

e LA após a formação de gel, quando ambos os tipos de gelano estão presentes no sistema. O 

gelano LA apresentou valores elevados de dureza, justificado devido à baixa acilação, estes 
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hidrocoloides formam géis mais duros, não elásticos e frágeis. (MORRIS; NISHINARI; 

RINAUDO, 2012).  

Os autores Sharma et al. (2017) estudaram o efeito do gelano HA sobre géis de 

cenouras e obtiveram valores 0,94N para a dureza das amostras, valores inferiores aos 

observados neste estudo. A goma de gelana é um polissacarídeo aniônico com propriedades 

sensíveis ao pH baixo. A exposição dos géis fluidos de goma de gelana a um ambiente ácido 

aumenta a força do gel (BRADBEER et al., 2015). 

A força do gel é um dos índices de qualidade mais importantes das gomas ágar 

(YARNPAKDEE; BENJAKUL; KINGWASCHARAPONG, 2015). A formulação com a ágar 

mostrou menores valores para a dureza confirmando assim a baixa resistência do gel.  

Conforme Banerjee, Ravi e Bhattacharya (2013), os géis de ágar são mais quebradiços do que 

as amostras de gelano e são apenas afetadas integralmente pelos ingredientes adicionados.  

Em estudos com texturizado de manga à base de ágar, Tiwari e Bhattacharya 

(2014) relataram que um alto nível de polpa de fruta interfere com o processo de formação de 

gel por ágar. Sharma, Chakkaravarthi e Bhattacharya (2015) avaliaram géis de ágar 

elaborados com polpa de manga e submetidos à liofilização, seguido de análise de imagem da 

estrutura celular e constataram que a adição de polpa de manga possivelmente ofereceu uma 

estrutura de gel fraca, pois interferiu no processo de formação de gel, afetando a formação de 

zonas de junção, já que a polpa de manga contém cerca de 26% de sólidos solúveis com 11% 

de açúcar, fibra e amido. Possivelmente, pode ter ocorrido algo semelhante nos estruturados 

de goiaba, nos quais a polpa in natura pode ter interferido na formação dos géis, tornando-os 

menos firmes e quebradiços e com presença de exudado. 

Banerjee e Bhattacharya (2011), em seus estudos com géis preparados com goma 

gelana e ágar, relataram que géis frágeis e moles resultaram de goma ágar enquanto que os 

géis de gelano, sem a adição de gelatina ou cálcio, formaram géis menos frágeis e rígidos. 

Banerjee, Ravi e Bhattacharya (2013) caracterizaram a estrutura de géis fabricados à base de 

gelano e ágar com suco de cenoura e observaram que, com a presença de pectina obtida a 

partir de suco de cenoura, houve um aumento da força de fratura ou a dureza dos géis de 

gelano; já com os géis de ágar, não apresentam qualquer tendência clara.  

Dalalache et al. (2015b), estudando o perfil de textura de estruturados de manga, 

observaram que a medida que o teor de gelano HA aumentou, verificaram  uma diminuição 

acentuada do valor de dureza das amostras e agruparam os estruturados de manga em dois 

perfis de textura diferentes: (i) estruturados apresentando maior dureza (LA100, LA75/ HA25 
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e LA50/HA50) e (ii) estruturados com tamanho mais suave e estrutura mais coesa com maior 

recuperação elástica (HA100 e LA25 / HA75). 

Danalache et al. (2017) avaliaram a textura de estruturados de manga elaboradas 

com gelano LA e HA submetidas a altas pressões hidrostáticas e armazenadas sob 

refrigeração e identificaram que todos os estruturados de manga mantiveram sua textura 

inicial firme durante todo o período de armazenamento; além disso, as propriedades de 

dureza, elasticidade e coesão foram praticamente constantes durante o período de 

armazenamento. 

Após a primeira mordida, o trabalho necessário para superar as forças atrativas 

entre amostra e a sonda instrumental é denotada como adesividade (SHARMA et al., 2017). 

Sensorialmente, adesividade é definida como a força necessária para remover o material que 

adere à boca (geralmente o palato) durante o processo normal de comer, ou ainda, permite 

prever o grau de adesão do alimento nos dentes (SZCZESNIAK, 2002; SCHMITZ, 2014).  

As amostras com a presença do gelano alto acilo (LA75/HA25 e LA50/HA50) 

não apresentaram diferença significativa entre si (p> 0,05) para a adesividade, porém foram 

estatísticamente diferentes em comparação com as amostras com ágar e gelano LA100/HA0. 

Observa-se que a presença do gelano alto acilo influenciou nos valores médios da 

adesividade, pois apresentaram menores resultados; em contrapartida, a LA100/HA0 

identificou valores maiores (214,05 N/s) para este parâmentro.  

Após a deformação da amostra na primeira mordida, mede-se como elasticidade a 

extensão ou velocidade que um produto volta à sua forma original (SHARMA et al., 2017). A 

elasticidade não apresentou diferença significativa (p > 0,05) entre os tratamentos, entretanto, 

foi possível perceber que as amostras LA75/HA25 e LA50/HA50 mostraram maiores valores 

médios para este parâmetro, sugere-se que foi devido à presença do gelano de alta acilação. 

Por outro lado, as amostras ágar e LA100/HA0 apresentaram-se menos elásticas, portanto 

quebram mais facilmente durante a mastigação.  Conclui-se que com a adição de gelano HA 

houve um acréscimo nos valores da elasticidade. É sabido que o módulo elástico de géis de 

polímero aumenta com o aumento da concentração de polímero. Embora a concentração 

aumente por sinérese dos géis, o módulo de elasticidade diminui devido ao afrouxamento das 

cadeias de rede, resultado da contração do volume (NISHINARI; FANG, 2016). Danalache et 

al. (2015b), em seu estudo com estruturados de manga, também observaram este mesmo 

comportamento, no qual a elasticidade dos estruturados aumentou com o aumento do teor de 

gelano HA, com um máximo (cerca de 0,9) observado para a amostra LA75/HA25. Os géis 
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formados por gelano desacilado comercialmente (goma gelana) têm tipicamente valores de 

fragilidade (25-30%), colocando-os no extremo "firme e quebradiço"(MORRIS; NISHINARI; 

RINAUDO, 2012). 

Os valores médios para a coesão não apresentaram diferença significativa entre as 

amostras. Segundo Parn et al. (2015), isto sugere que as estruturados de goiaba podem ser 

facilmente mastigadas, devido à sua baixa coesão. Danalache et al. (2015b) apontaram dados 

semelhantes com estruturados de manga, onde identificaram uma diminuição da coesão com o 

aumento da dureza dos estruturados. Entretanto, este fato não foi constatado para as 

formulações com a presença de gelano HA.  

 

Identificação de compostos voláteis em polpa e estruturados de goiaba 

 

Os perfis de compostos voláteis das amostras de polpa e estruturados de goiaba e 

os valores médios de área total dos picos estão dispostos na Tabela 16. Foi identificado um 

total de quarenta compostos voláteis na polpa de goiaba in natura (APÊNDICE F), porém, 

para uma análise detalhada dos resultados, foram selecionados, de acordo com a literatura, 

apenas os compostos voláteis mais importantes e responsáveis pelo odor característico da 

goiaba. 

Os perfis volátis da polpa e estruturados de goiaba compreenderam aos seguintes 

compostos: aldeídos, álcoois, ésteres e terpenos. Os compostos mais abundantes identificados 

em todas as amostras no perfil cromatográfico foram: Hexanal, (E)-2-Hexenal, Hexanol, β-

Cariofileno (APÊNDICE F) 
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Tabela 16 – Médias das áreas da composição volátil dos compostos detectados em polpa e 

estruturados de goiaba (Ágar, LA100/HA0, LA75/25 e LA50/H50)   

                                           CONTEÚDO RELATIVO (ÁREA x 10 
6
) 

PICO KI COMPOSTOS POLPA ÁGAR LA100/HA0    LA75/HA25    LA50/HA0 

1 555 Etanol 32,312 - 3,18 ±0,52 12,10- 17,85- 14,30 ±3,92 

2 608 Ácido acético 7,74± 1,83 0,71- 1,57±1,10 nd nd 

3 614 Acetato de etila 3,08±1,15 nd 2,69± 0,48 5,77±1,32 1,09±0,25 

4 801 Hexanal 38,33 ±3,00 9,31±0,80 13,33±- 10,99- 11,81±0,64 

5 850 (E)-2-Hexenal  13,75± - 21,46±- 5,31±- 20,23±- 11,12±4,50 

6 856 2-Hexenal 15,04±- 10,34±- 8,45±- nd 10,38±2,32 

7 868 1-Hexanol 11,08± - 7,90±- 8,20±- 31,70±- 11,79±0,47 

8 N/D (Z)-3-Hexen-1-ol 1,39 ±0,33 4,43±1,26 3,76±1,21 10,74±- 7,91±0,11 

9 985 
6-Metil-5-hepten-2-ona  

0,86±0,16 1,45- nd 1,96±0,67 nd 

10 999 Hexanoato de etila 1,62±0,36 nd nd 1,97 ±- nd 

11 991 
6-Metil-5-hepten-2-ol 

 0,23±0,01 nd nd nd nd 

12 1012 
Acetato de hexilo 

1,16± 0,30 nd nd 1,14±- nd 

13 1032 Eucaliptol 2,50±0,08 2,75± 1,05 1,30 ± 0,09 3,58± 0,46 2,10± 0,19 

14 1046 (E)-β-ocimeno 1,65±0,40 1,56 ±0,25 1,30- 2,70±- nd 

15 1103 Nonanal 0,46± - 1,57± 0,32 nd 1,38± 0,56 1,76±0,78 

16 1164 Ácido benzóico 19,92± 2,70 7,06 ± 1,14 17,45- 9,95 ±0,51 28,90 ±- 

17 1204 Decanal nd nd nd 1,58 ± 0,43 2,05 ±1,18 

18 1257 Edulan I nd 4,19±2,83 1,34±- 2,67 ±- 1,64±0,94 

19 1368 
3-Fenil-1-propanol acetato 

4,40± 0,10 1,71±0,26 1,51±0,98 1,92±0,08 1,58±0,37 

20 1376 Copaeno 1,51±0,24 1,15±- nd nd nd 

21 1420 β-Cariofileno 21,69 ± 3,57 16,62±4,14 12,64 ±2,67 7,33 ±1,64 6,08 ±0,88 

22 1455 α-Humuleno 2,34±0,42 1,86±0,54 1,47 ±0,33 13,27 ±0,01 nd 

23 1496 α-Selineno 0,89±0,01 1,48±0,50 2,09 ±0,42 1,00 ±0,08 nd 

24 1580 Óxido de cariofileno 3,08±0,05 1,39±0,20 2,87 ±0,25 1,27 ±0,03 0,67 ±0,17 

Fonte: Elaborada pela autora (2018).  

Os compostos voláteis foram tentativamente identificados com base em ambos os espectros de massa 

(similaridade índice > 85%) e o índice de retenção (<5% de diferença a partir dos dados publicados). Os 

resultados são expressos como médias ± desvios-padrão de três repetições. RT: tempo de retenção (minutos).  

 



133 

 

 

De acordo com a Tabela 16, percebe-se que o composto 6-metil-5-Hepten-2-ol 

(Pico 11) foi detectado apenas na polpa fresca, não sendo identificado nos produtos 

elaborados. Por outro lado, alguns compostos não foram detectados na polpa fresca, apenas 

nos estruturados: Decanal (Pico 17), Edulan I (Pico 18), possivelmente, durante a elaboração 

e processamento térmico das amostras, pode ter ocasionado a formação destes componentes. 

Segundo Pino e Bent (2013), o Hexanal e (E)-2-Hexenal com o (Z)- 3-Hexen-1-ol está 

fortemente relacionado com o sabor de goiaba fresca, fornecendo um aroma herbáceo e 

fresco. Esses grupos de compostos também foram identificados por Soares et al. (2007) em 

documentos anteriores como constituintes de goiabas durante a maturidade, o que sugere um 

papel importante destes compostos no aroma da goiaba madura. 

Aldeídos são considerados os compostos aromatizantes mais importantes; estes 

são geralmente descritos como verdes, frutados e delicados a baixas concentrações (SONG et 

al., 2014). É provável que a classe de aldeídos seja de voláteis mais desejáveis, uma vez que 

contribuem para odores aromáticos em plantas. Alguns já foram relatados como compostos 

voláteis chave em frutas orgânicas e que são compostos que estão presentes nos frutos 

imaturos e, também, funcionam como compostos de impacto no aroma de maturidade goiaba 

(APICHARTSRANGKOON; CHAIKHAM; SRISAJJALERTWAJA, 2014; CUEVAS et al., 

2016). O Hexanal foi um dos compostos da classe dos aldeídos com maior área identificada 

no presente estudo. Nota-se que houve uma redução dos valores deste volátil após o 

processamento das frutas estruturadas, destaque para as formulações com gelano LA, as quais 

exibiram maiores áreas (10,99-13,33), em comparação com a amostra de ágar que apresentou 

menor aréa volátil total. Conforme Tian et al. (2017), durante o processamento térmico, pode 

ocorrer a fácil volatilização da maioria dos aldeídos presentes nas amostras. A volatilização 

leva a uma perda marcada, enquanto a hidrólise enzimática subsequente pode aumentar a 

quantidade de outros aldeídos. 

 O (E)-2-Hexenal foi o segundo aldeído mais abundante encontrado nas amostras 

analisadas neste estudo, comportamento também constatado por Egea et al. (2014), os quais 

investigando os compostos voláteis de goiaba de morango e limão (Psidium cattleianum 

Sabine). Constata-se que houve um aumento dos valores médios das áreas nos produtos 

elaborados, as quais as amostras ágar e LA75/HA25 mostraram áreas superiores as da polpa. 

Uma das hipóteses para justificar este aumento, supõe-se que, durante aquecimento, pode ter 

ocorrido o processo de oxidação via lipoxigenase, como descrito anteriormente por Besada et 

al. (2017) e assim aumentando a quantidade destes compostos aromáticos no produto 
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elaborado. Uma segunda hipótese para o aumento nos níveis de hexanal seria o resultado da 

oxidação de alguns ácidos graxos livres, como os ácidos linoleico e linolênico (GONZÁLEZ-

CEBRINO; GARCÍA-PARRA; RAMÍREZ, 2016).  

O β-Cariofileno é o principal hidrocarboneto sesquiterpeno dos compostos 

voláteis em goiabas maduras, que contribui para a nota de odor de goiaba, e é normalmente 

encontrado em associação com o seu isómero, α-Humuleno (SOARES, et al., 2007; PINO; 

BENT, 2013).Verifica-se na Tabela 16 valores consideráveis de áreas totais para este 

composto, tanto na polpa como nas formulações; das quatro formulações, destaque para a 

amostra de ágar e LA100/HA0 que apresentaram médias relativamente mais altas. Assim, 

corroborando o que já foi citado por alguns autores na literatura, onde o cariofileno 

caracterizou-se como um dos compostos odoríferos que mais contribuem para o aroma geral 

de goiaba. Os autores Pino e Bent (2013) avaliaram os compostos voláteis da polpa de goiaba 

por SPME e identificaram os compostos β-Cariofileno e Hexanal como os mais abundantes 

no perfil cromatográfico, comportamento similar ao detectado nesta pesquisa.  

Avaliando os compostos voláteis de goiaba fresca e em pó, Nunes et al. (2016) 

encontraram trinta e um voláteis, sendo os terpenos predominantes, mesmo após ambos os 

processos de secagem. Em contraste, os ésteres e aldeídos, que são voláteis característicos da 

goiaba fresca, diminuíram após o processo de secagem. Neste mesmo estudo foi detectado, 

com maior porcentagem de área de pico na polpa de goiaba fresca, os α-Humuleno e o β-

Cariofileno, sendo os dois principais compostos voláteis encontrados. Resultados semelhantes 

aos encontrados nesta pesquisa, no qual o β-Cariofileno também apresentou conteúdo volátil 

acentuado.   

Conforme os autores Wei et al. (2018), álcoois voláteis, assim como os aldeídos, 

são compostos comuns presentes nas frutas. O 1-Hexanol foi o álcool dominante em ambas as 

amostras, com áreas de 7,90 a 31,70 do conteúdo de voláteis total. Destaque para as 

formulações LA75/HA25 e LA50/HA50, que expressaram valores mais elevados. Este álcool 

é formado durante a decomposição de ácido linoleico contribuindo para os aromas frutados, 

alcoólicas e doces (GOFF; KLEE, 2006; PORTO-FIGUEIRA et al.,2018). Outro álcool, o 

(Z)-3-Hexen-1-ol, também foi identificado nas amostras analisadas, ressaltando que as 

amostras com proporções de gelano LA/HA mostraram médias superiores aos da polpa. 

Como tem sido descrito, este composto pode surgir a partir de degradações enzimáticas 

oxidativas de ácidos graxos. Portanto, diante do exposto, sugere-se que este composto pode 

ter sido formado após o processamento das frutas estruturadas. De acordo com Hosoglu 
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(2018), devido à contribuição significativa de voláteis derivados de lípidos (aldeídos e 

álcoois) para as características de aroma, a prevenção ou controle da oxidação lipídica é 

recomendado para garantir a boa qualidade do sabor de um produto. 

Nos estudos de Correa et al. (2010), a técnica de microextração de fase sólida 

(SPME) juntamente com cromatografia de gás ligada à espectrometria de massa foi eficiente 

na identificação e quantificação de compostos, tais como: Hexanal, (E)-2-Hexenal, 1-

Hexenol, (Z)-3-Hexenal e Acetatos de (Z)-hex-3-enilo, 3-fenilpropilo e cinamilo e ácido 

acético em néctar de goiaba. Para os autores Pino e Bent (2013), são considerados compostos 

base de odor o Hexanoato de etilo, Butanoato de etilo, Hexanal, (Z)-3-Hexenal, Acetato de 

hexilo, (E)-2-Hexenal e Limoneno contribuindo mais para o aroma típico de goiaba vermelha. 

Já para Egea et al. (2014), o sabor da goiaba é o resultado da interação de cerca de 23 

componentes de odores e que é dominado pela presença de numerosos aldeídos e cetonas, 

entre os quais (Z)-3-Hexenal é o odorante mais intenso.  

A maioria dos compostos relatados nestas bibliografias também foi identificada na 

polpa fresca de goiaba avaliada nesta pesquisa, entretanto, a quantidade e tipos de compostos 

identificados dependem da espécie de fruto analisado, época de colheita, clima, maturidade do 

fruto. Como já foi mencionado, a diferença de identificação de compostos entre a polpa e os 

estruturados de goiaba, supostamente pode ser devido ao modo de preparo e aquecimento das 

formulações que poderia ter algum efeito no aumento ou diminuição de alguns compostos 

voláteis. Deve-se ter cuidado ao avaliar o conteúdo relativo de compostos voláteis amostrados 

através de SPME. Vários fatores, além dos conteúdos originais dos compostos na amostra, 

podem afetar as áreas de pico dos compostos. Apesar dessas limitações, uma elevada área de 

pico em um determinado composto volátil por SPME-GC-MS indica potencialmente um 

elevado conteúdo na amostra, embora o contrário não seja necessariamente verdadeiro 

(NUNES et al., 2016). 

A presença do composto volátil ácido benzoico foi identificada, tanto na polpa 

fresca como nos texturizados de goiaba. Não foi encontrada na literatura a presença deste 

composto em polpa de fruta fresca. Porém, é importante ressaltar que neste estudo foram 

utilizadas polpas de goiaba comerciais. Conforme a RDC N
o
 8, de 6 de março de 2013 é 

permitida a adição de 0,1g/100g de ácido benzoico em polpas de frutas associado à 

pasteurização. Portanto, durante a produção da polpa de fruta, provavelmente esse composto 

químico foi incorporado à polpa de fruta durante o processamento, pois possui função de 

aditivo com o intuito de evitar contaminação microbiológica. De acordo com os resultados da 
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Tabela 16, pode-se constatar que, após a elaboração das frutas estruturadas, ocorreu a 

preservação dos principais compostos responsáveis pelo aroma da fruta fresca, levando a crer 

que o sabor fresco da goiaba in natura foi mantido após a elaboração das amostras.  

 

Análise gráfica para comparação de perfis de voláteis da polpa de goiaba e estruturados 

elaborados com diferentes hidrocoloides 

A análise dos perfis de compostos voláteis da polpa e estruturados de goiaba 

também foi executada através da representação gráfica dos cromatogramas, estes gerados 

através da seleção dos cromatogramas de cada amostra mais representativo (GRÁFICOS 7 e 

8). 

 

Gráfico 7 – Perfil de aroma da polpa de goiaba in natura 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

A compreensão dos cromatrogramas revelou a presença de diversos compostos 

voláteis responsáveis pelo aroma característico da goiaba. Em geral, a goiaba tem notas de 

aroma agradáveis, como frutado e doce, combinado com notas verdes e “gramadas” (PINO; 

BENT, 2013). Dentro do número de compostos identificados, pode-se referir que existe um 

conjunto de nove compostos que aparecem em todos os cromatogramas gerados, tanto na 
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polpa como nas frutas estruturadas, são eles: Hexanal, (E)-2-Hexanal, 1- Hexanol, Eucaliptol, 

6-Metil-5-hepten-2-ona, Copaeno, β-Cariofileno, Óxido de cariofileno. Percebeu-se que 

grande parte dos compostos voláteis presentes na amostra polpa in natura permaneceram após 

a elaboração dos estruturados, porém a intensidade destes compostos em cada perfil 

cromatrográfico gerado apresentou algumas variações com picos maiores e outros menores 

(GRÁFICO 7). 

 

Gráfico 8 – Perfil de aromas obtido por (HS-SPME-GC-MS) de estruturados de goiaba 

elaborados com os hidrocoloides ágar e goma gelana 

 

 

 

 

Fonte: Eaborado pela autora (2018). 
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Tempo de Retenção 

LA50/HA50 

3 
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14 
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23 

26 

3. Etanol; 7. Hexanal; 9. (E)-2Hexanal; 25. Eucaliptol; 

32. β-Cariofileno; 35. α- Humuleno. 

3. Etanol; 7. Hexanal; 10. (E)-2Hexanal; 22. β-Cariofileno. 

3. Etanol; 7. Hexanal; 9. (E)-2 Hexanal; 16. Eucaliptol; 

30. β-Cariofileno; 33. α- Humuleno. 
3. Etanol; 6. Hexanal; 7. (E)-2 Hexanal; 8. 2-Hexanal; 14. Nonanal; 

20. β-Cariofileno; 23. α- Humuleno; 26. Óxido de cariofileno. 
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No gráfico 8A, percebe-se que, entre as amostras de estruturados, o ágar 

apresentou maior número e maior intensidade de picos relativos aos compostos voláteis, estes 

foram disponibilizados e assim foi obtida uma maior identificação de voláteis, 

comportamento muito semelhante ao detectado na polpa in natura. Para explicar este 

comportamento, as características de textura dos géis devem ser levadas em consideração. 

Possivelmente, pelo fato de texturizados com a presença de goma ágar serem considerados 

géis de comportamento fraco, de acordo com os resultados reológicos e mecânicos, reportados 

neste estudo (Capítulo 4), estes atingiram a capacidade de liberar maior quantidade dos 

compostos responsáveis pelo aroma da goiaba, visto que à quanto menos resistente o gel, 

maior a capacidade de libertar compostos aromáticos (EVAGELIOU; MAVRAGANI; 

KOMAITIS, 2012).  

No cromatograma do LA100/HA0 (GRÁFICO 8B), nota-se a presença de picos 

com menores intensidades, isto é, houve uma redução da identificação dos compostos 

voláteis. A explicação mais plausível para esse resultado se deve ao fato que as amostras com 

a goma gelana LA conseguem aprisionar certos compostos voláteis, sendo identificados um 

número reduzido de picos, contrariamente o que ocorreu com as amostras contendo ágar. 

Segundo os autores Boland, Delahunty e Van Ruth, (2006), géis mais duros libertam mais 

compostos de aroma no nariz durante o consumo; no entanto, as intensidades sensoriais de 

doçura e sabor diminuiram com o aumento da dureza em gel. 

Na Tabela 16, observa-se que as amostras LA100/HA0 e LA75/HA25 apontaram 

maiores valores área do conteúdo volátil total para o composto hexanal. Entretanto, estas 

formulações apresentaram menores picos cromatográficos (GRÁFICO 8). Segundo os autores 

Evageliou, Mavragani e Komaitis (2012), o aumento da resistência do gel está diretamente 

associado à retenção do aroma e os resultados desta pesquisa parecem estar de acordo com 

essa sugestão. Esta forte resistência do gel pode está relacionada com a presença em maior 

concentração da goma gelana baixa acilação (LA), pois, como relatado anteriormente, este 

hidrocoloide possui a capacidade de formar géis firmes e quebradiços. Com base nas 

diferenças entre a composição volátil das frutas estruturadas, foi possível inferir que a 

concentração e o tipo de hidrocoloide afetaram a composição volátil de maneira distinta. 

Em sua pesquisa Danalache et al. (2017), analisando o perfil volátil de 

estruturados de manga elaboradas com goma gelana e tratadas com altas pressões, 

constataram que em todos os tratamentos apresentaram efeitos semelhantes na liberação de 
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voláteis e que não se observou efeito substancial sobre o perfil de aroma. Carvalho (2014), 

estudando o perfil volátil de texturizados de manga elaborados com goma gelana, descobriu 

que o purê de manga e o texturizado com gelano (barra) possuíram uma capacidade de 

retenção dos aromas muito semelhante. O mesmo autor enfatizou que este resultado é positivo 

quando se relaciona com a ingestão e degustação de estruturados de manga, na qual o 

consumidor poderá não notar diferenças sensoriais significativas em termos de perfil 

aromático, em comparação à ingestão do fruto em si. A presente pesquisa demonstrou uma 

tendência idêntica. 

 

Dados GC-MS por análise de componentes principais (ACP) 

 

Aplicação de análise estatística multivariada incluindo análise de componentes 

principais (ACP) permite a diferenciação entre as amostras. Após a identificação dos 

compostos voláteis, os dados SPME-GC-MS obtidos (médias de três repetições) foram 

submetidos à análise de ACP para verificar a contribuição dos compostos voláteis em cada 

amostra elaborada e estabelecer a relação entre amostras (objetos) e compostos voláteis 

(variáveis) (GRÁFICO 9). 

Gráfico 9 – Análise da componente principal (ACP) e distribuição de compostos 

aromáticos detectados por cromatografia gasosa – espectrometria de massa (GC-MS) 

(GRÁFICO A) para a identificação das quatro amostras de goiaba e estruturados (Ágar, 

LA100/HA0, LA75/HA25, LA50/HA50) (GRÁFICO B)  

     
Fonte: Elaborado pela autora (2018).  
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Devido uma lista extensa de compostos encontrados (TABELA 2) para a análise 

do ACP, foram selecionados apenas 12 compostos voláteis, para uma maior e melhor 

interpretação dos resultados. Estes foram selecionados segundo os autores Plaza, Marshall, 

Rouseff (2015), Nunes et al. (2016), Pino e Bent (2013) e Lee et al. (2011) que também 

identificaram compostos voláteis de goiaba por SPME, onde citaram estes compostos como 

responsáveis pelo aroma e sabor característico desta fruta. 

 O ACP calcula cargas de vetores que definem direções ortogonais no espaço 

multivariado ao longo do qual as amostras são maximamente dispersas (BOUHLEL et al., 

2018). Nos gráficos elaborados, cada composto volátil foi representado por um vetor, onde a 

direção indica a região de crescimento do composto, e o comprimento da decomposição nos 

eixos indica a importância da variável para diferenciar as amostras (NOBRE et al., 2015).  

O gráfico de correlação (GRÁFICO 9A), por meio das Componentes Principais 

(F-1, F-2), gerou os mapas que juntos explicaram 89,53% para as variáveis avaliadas, onde F-

1 explicou 23,20% da variação e o F-2 66,33%, no qual se percebe claramente as diferenças 

entre as amostras de polpa de goiaba e os estruturados ágar, LA100/HA, LA75/HA25, 

LA50/HA50. 

No gráfico 9B, está disposto o gráfico das observações das amostras no espaço 

ACP. Verificou-se a formação de quatro grupos distintos, onde um grupo foi representando 

pela polpa, um segundo grupo com a amostra LA75/HA25, o terceiro grupo formado pelos 

estruturados LA100/HA0 e LA50/HA50 e o último formado pela amostra ágar. Cada grupo 

está localizado no gráfico 9A, de acordo com os principais vetores que mais caracterizam 

determinada amostra; separados pelos seus principais conteúdos voláteis. Pode-se sugerir, de 

acordo com estes resultados, que a composição volátil das formulações possuem 

comportamento diferente e que o tipo de hidrocoloide utilizado na elaboração do produto 

pode ter influência na extração e detecção dos voláteis.   

As variáveis Hexanal, Etanol, 3 Fenil-1-propanol acetato estão posicionadas longe 

do centro do gráfico e próximo um do outro, portanto, estão significativamente 

correlacionadas positivamente. De acordo com o gráfico 9B, percebe-se que esses compostos 

estão caracterizando a polpa fresca, sendo responsáveis por maior parte da composição volátil 

desta amostra. Os α-Humuleno, 1-Hexanol, Eucaliptol estão mais próximos entre si e, 

também, estão correlacionados positivamente. Nota-se que estes voláteis obtiveram teores 

acentuados na amostra LA75/HA25. Assim, pode-se sugerir que houve a formação destes 
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compostos voláteis com a preparação desta amostra, pois foram detectadas de forma discreta 

na polpa in natura. Os compostos (E) 2-Hexanal, Copaeno e β-Cariofileno, encontram-se 

próximos ao centro do gráfico, portanto, ortogonais e assim não estão correlacionados com as 

demais variáveis. Estes voláteis, além de caracterizar a polpa in natura, também são 

responsáveis pela composição volátil da formulação com ágar. 

Por outro lado, com base nos resultados de ACP, verificou-se que os estruturados 

Ágar, LA100/HA0 e LA50/HA50 apresentaram-se iguais em relação à composição de 

aromas. De acordo com os gráficos 9A e 9B, verifica-se amostras de estruturados que 

apresentaram maior perfil volátil distinto aos da polpa fresca. Estes resultados podem ser 

justificados devido à perda de compostos voláteis durante o processamento dos produtos. 

Durante o aquecimento, pode ter ocorrido à evaporação destes compostos e assim como 

ocorreu à interação do hidrocoloide e polpa, interferido na extração e identificação de 

voláteis.  

 

 MEV (Microscopia Eletrônica de Varredura) 

 

O estudo da microestrutura foi realizado nas estruturados de goiaba, obtidos por 

diferentes hidrocoloides e no qual se pode verificar o efeito destes polissacarídeos na 

formação do gel. Os resultados gerados pelo MEV são mostrados nas Figuras 9 (a), (b), (c) e 

(d). Como pode ser observada, a microestrutura de géis diferiu consideravelmente com o tipo 

de hidrocoloide. 
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Figura 9 – Fotomicrografias (MEV) de estruturados de goiaba elaboradas com os 

hidrocoloides ágar e goma gelana 

 

     

 Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

 Tratamentos: Ágar (a), LA100/HA0 (b), LA75/HA25 (c) e LA50/HA50 (d) com resolução de 5 µm. 

 

Os géis de ágar formados mostraram uma microestrutura do tipo fibrosa composta 

por “fios interligados”, a qual se apresentou pouco densa e frouxa com pequenos vazios e os 

“fios” podem ser vistos mais claramente em comparação com as demais formulações 

(FIGURA 9 (a)). Yarnpakdee, Benjakul e Kingwascharapong (2015), também observaram 

uma menor densidade e uma melhor rede de géis de ágar com vazios muito pequenos 

refletindo menos zonas de junção entre as hélices. 

Na amostra de gelano LA100/HA0 (FIGURA 9 b), contata-se a formação de redes 

altamente interligadas, formando uma estrutura altamente densa e compacta. De acordo com 

Dalanache et al. (2015a), os cátions presentes na amostra podem suprimir as repulsões 

eletrostáticas entre a carga negativa de pectina da polpa de fruta e da goma gelana, 
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respectivamente, promovendo a gelificação e, eventualmente, a formação de uma rede 

polimérica mais densa. 

Conforme os autores Noda et al. (2008), quanto menor o conteúdo de acilo (LA) 

em um gel, mais heterogêneo, mais fino e mais dispersos são os feixes moleculares, levando a 

uma diminuição da elasticidade do sistema gelificado. Tal fato levar a concluir que, devido à 

disposição dessa rede de gelano baixo acilo, obtém-se a ausência ou baixa sinérese desta 

amostra.  

A microestrutura observada nos sistemas de estruturados com goma gelana foi 

consistente com os estudos de TPA avaliados neste trabalho, no qual se verificou que géis 

com a presença de gelano LA formou-se estruturas firmes e compactas, com o aspecto de géis 

fortes, assim com dureza elevada. Pérez-Campos et al. (2012) estudaram a microestrutura de 

soluções diluídas de gelano com íons de cálcio e detectaram a formação de estruturas mais 

interconectadas à medida que aumenta a concentração de gelano e o aumento progressivo da 

concentração de íons cálcio reforça a rede de goma gelana. Resultados obtidos neste estudo 

foram semelhantes aos revelados por Tiwari, Chakkaravarthi e Bhattacharya (2015), os quais 

observaram que microestruturas de géis obtidos com polpa de manga apresentaram uma 

melhor uniformidade das estruturas celulares, onde as células de ar aparentemente eram 

homogêneas e com o tamanho reduzido. 

Danalache et al. (2016), que estudaram a otimização do revestimento comestível 

de goma de gelano para estruturados de manga com a adição de cálcio e amostra a estrutura 

dos revestimentos de baixo gelano acilo sem adição de cálcio, exibiu uma estrutura com poros 

maiores, com uma disposição semelhante a uma estrutura em favo de mel. 

A Figura 9 (c) mostra a micrografia da amostra LA75/HA25, foi evidenciada por 

uma rede mais homogênea e as cavidades ou zonas livres de polímero menores em 

comparação com a amostra LA50/HA50 (FIGURA 9 d). Segundo Yuris et al. (2017), poros 

maiores indica presença de água dentro da rede de gel em grandes quantidades, 

provavelmente devido à ausência de uma rede homogênea, apresentando cavidades elevadas, 

possivelmente devido a presença de bolhas de ar durante o processamento do estruturado, 

porém se leva a crer que a presença do hidrocoloide HA, que apresenta uma matriz elástica, 

ajudou a formar um gel menos homogêneo e denso.  Isto poderia explicar a diminuição da 

dureza do gel encontrado para esta amostra (TABELA 15).   

Danalache et al. (2015a), estudando a microscopia de estruturados de manga, 

constataram que à medida que o teor de gelano de HA aumenta, o tamanho de poro da 
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estrutura é maior, conferindo menos resistência à deformação aplicada. Fato também 

constatado neste estudo. De acordo com Dewan et al. (2017), com o aumento da concentração 

de goma de gelana, o tamanho de poro do gel diminui. Pode ser devido ao fato de que com o 

aumento da concentração de goma de gelano, a malha de polímero se torna mais condensada. 

Segundo Oliveira Cardoso et al. (2017), avaliaram hidrogéis de goma de gelana e misturas 

retrógradas de amido e sugeriram que a presença do gelano LA no sistema contribui para o 

aumento da densidade do gel. A polpa de frutas aumenta o número de poros (TIWARI; 

CHAKKARAVARTHI; BHATTACHARYA, 2015). 

 Tiwari, Chakkaravarthi e Bhattacharya (2015) estudaram géis de ágar e gelano 

com nutrientes como sulfato ferroso, sacarose em polpa de manga submetidos à liofilização 

seguido de análise de imagem da estrutura celular e constataram que a adição de polpa de 

manga possivelmente ofereceu uma estrutura de gel fraca, pois interfere no processo de 

formação de gel, afetando a formação de zonas de junção.  

 

Conclusões 

 

As formulações ágar e LA75/HA25 obtiveram menores valores médios para a 

dureza, portanto, podem ser consideradas de baixa resistência, por outro lado os texturizados 

LA100/HA0 e LA50/HA50 mostraram-se com maiores valores médios para esse parâmetro. 

As formulações LA100/HA0 e Ágar mostraram-se mais adesivas. Por outro lado, os 

parâmetros de elasticidade e coesividade das amostras de estruturados de goiaba foram 

semelhantes, independente do tipo de hidrocoloide. 

A análise qualitativa detalhada dos cromatogramas obtidos permitiu a 

identificação de quarenta compostos de aroma em polpas de goiaba, identificados por HS-

SPME e GC-MS. Esse método mostrou ser uma técnica útil para identificar vários compostos 

voláteis da polpa e estruturados de goiaba. Os principais compostos voláteis identificados nas 

amostras de polpa e estruturados de goiaba foram o Hexanal, (E)-2-Hexanal, 2-Hexanal, 1-

Hexanol e β-Cariofileno. 

Foram observadas pequenas variações no perfil volátil dos estruturados 

elaborados. Pode-se inferir que o tipo de hidrocoloide favoreceu a retenção de compostos 

voláteis da polpa ou ainda, que o método de preparo pode impulsionar o aumento de 

compostos de aroma já existentes na polpa comercial utilizada, favorecendo a formação de 

outros voláteis, assim, contribuindo para um odor característico do produto final.  
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Os estudos de identificação dos compostos voláteis em estruturados de goiaba 

foram satisfatórios, pois foi possível perceber que o processamento e elaboração do produto 

final não altera a composição volátil da goiaba fresca, sendo uma característica positiva para o 

produto. Com base nos resultados alcançados, o ACP revelou que houve diferenças entre as 

quatro amostras estudadas, portanto, foram classificadas em três grupos distintos. Os 

resultados também mostraram os compostos voláteis que influenciaram na diferenciação das 

amostras, a qual o estruturado LA75/HA25 se sobressaiu em comparação com as demais 

formulações, sendo caracterizados por maior parte dos compostos voláteis identificados. 

Os resultados gerados pelo MEV exibiram microestruturas de géis 

consideravelmente diferentes para cada tipo de hidrocoloide. A microestrutura dos 

estruturados com goma gelana (100%) mostrou géis com estruturas firmes e compactas, com 

o aspecto de géis fortes. Por outro lado, as micrografias de gelano baixo acilo na proporção 

75% LA e 25% de HA foi evidenciada por uma rede mais homogênea e densa.  

Com base nesses resultados, infere-se que a extração de compostos voláteis pode 

estar relacionada com a estrutura interna dos géis, concluindo-se que quanto mais densa o 

estruturado, mais fácil à extração e a determinação dos compostos voláteis.  
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6 EFEITO DO USO DE DIFERENTES HIDROCOLOIDES SOBRE A TEXTURA, 

PROPRIEDADES REOLÓGICAS E SENSORIAIS DE ESTRUTURADOS DE 

GOIABA (Psidium guajava L.) 

 

RESUMO 

 

A preparação de estruturados de frutas geralmente envolve o uso de hidrocoloides para 

potencializar a textura do produto. Assim, o objetivo deste capítulo foi compreender o 

impacto que os hidrocoloides ágar e goma gelana proporcionam sobre a textura, propriedades 

viscoelásticas de frutas estrututuradas de goiaba (Psidium guajava L.), assim como, comparar 

sensorialmente estes produtos através da Análise Descritiva Quantitativa (ADQ simplificada). 

Foram elaborados quatro formulações de estruturados de goiaba: Ágar (100%), LA100/HA0 

(100% de gelano LA - Low Acyl); LA75/HA25 sendo a proporção 75% de gelano (LA) e 

25% de gelano HA - High Acyl) e a LA50/HA50 (50% (LA) e 50% (HA)) utilizando a 

concentração de 0,75% p/v de polpa em todas as amostras. Em seguida foram analisados 

pelos testes seguintes testes: dureza, elasticidade, módulo de Young e fraturabilidade, ensaios 

reológicos através de um reômetro de tensão controlada e análise ADQ simplificada, por meio 

do recrutamento de participantes, selecionados devido suas habilidades sensoriais de gostos 

básicos, detecção de odor e capacidade de comunicar descrições sensoriais de produtos. Os 

APT revelaram-se, significativamente, maiores valores de dureza e coesão nos estruturados 

LA100/HA0. A formulação com ágar apresentou menor índice de dureza e elasticidade, 0,9 N 

e 0,93 respectivamente. Nos testes reológicos, observou-se que com o aumento da proporção 

de HA foi necessária uma temperatura de 80 °C ± 1,0, para a formação das redes de géis. Em 

contrapartida, amostras com ágar não formaram géis no intervalo de 90 a 20 °C ± 1,0 assim, 

os valores de dureza foram inferiores, porém, nos testes sensoriais, os atributos relacionados 

ao sabor e aroma dessa formulação foram mais acentuados. Na ADQ simplificada, percebeu-

se que a proporção LA50/HA50 forma estruturados com aspecto mole e presença de líquidos, 

apresentando maior média (4,70) para o termo “úmido”. Conclui-se que géis com aspectos 

fracos e com baixo estresse de fratura se apresentam mais doce, com maior sabor ácido e 

aroma adocicado que os estruturados com aspectos de géis fortes. 

 

Palavras-chave: Reologia. Compressão. Gel forte; Análise sensorial. 
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ABSTRACT 

 

The preparation of structured fruits usually involves the use of hydrocolloids to enhance the 

texture of the product. Thus, the objective of this chapter was to understand the impact of agar 

and gellan gum hydrocolloids on the texture, viscoelastic properties of guava fruit (Psidium 

guajava L.), as well as to compare these products sensorially through simplified Quantitative 

Descriptive Analysis (QDA). The structures were elaborated with guava pulp mixture and the 

hydrocolloids agar (100%) and gellan gum of low acylation (low acyl - LA) and high 

acylation (HA) in LA/HA ratios (p:p): 100/0, 75/25 and 50/50 using the 0.75% w / v 

concentration of pulp in all samples. The following tests were then conducted: hardness, 

elasticity, Young's modulus and fracturability, rheological tests (through a controlled voltage 

rheometer) and simplified QDA analysis (through the recruitment of participants, selected due 

to their basic taste sensory abilities, odor detection and ability to communicate sensory 

descriptions of products). The TPA showed significantly higher values of hardness and 

cohesion in the structured LA100 / HA0. The agar formulation showed a lower hardness and 

elasticity index, 0.9 N and 0.93, respectively. In the rheological tests, it was observed that, 

with the increase of the HA ratio, a temperature of 80 ° C ± 1.0 was required for the formation 

of the gel networks. On the other hand, samples with agar did not form gels in the range of 90 

to 20 ° C ± 1.0 so the hardness values were lower, but in the sensorial tests, the attributes 

related to the flavor and aroma of this formulation were more accentuated. In the simplified 

QDA, it was observed that the LA50 / HA50 ratio is structured with a soft appearance and 

presence of liquids, presenting a higher average value (4.70) for the term "moist". It was 

concluded that gels with weak aspects and low fracture stress are sweeter, with a higher acidic 

flavor and sweet aroma than those with strong gels aspects. 

 

Keywords: Rheology. Compression. Strong gel. Sensory analysis. 

 

Introdução 

 

As novas tendências na indústria de alimentos exigem o desenvolvimento de 

novos produtos com alta qualidade, que sejam convenientes e compatíveis com uma dieta 

saudável, contribuido para a diversificação das possibilidades de mercado, especialmente se 

eles são atraentes, práticos e têm uma longa vida útil. No entanto, é difícil obter um produto 
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que mantenha uma estabilidade desejada apresentando os atributos nutricionais, substâncias 

químicas, enzimáticas, microbiológicas e sensoriais de um produto fresco (DANALACHE et 

al., 2015b; ABID et al., 2018).  

A preparação de estruturados de frutas geralmente envolve o uso de hidrocoloides 

para a estabilidade e textura do produto. Estes são polissacarídeos solúveis em água de alto 

peso molecular, utilizados para o seu espessamento e capacidade de ligação à água. Também 

conhecidos como modificadores de textura, os hidrocoloides são adicionados em alimentos 

para dar as propriedades de textura desejadas com características de fluxo apropriadas, que 

incluem aumento da viscosidade (espessamento), retenção de água, firmeza e suavidade 

(FUNAMI et al., 2012; HAYAKAWA et al., 2014). 

A textura pode ser considerada um dos aspectos mais importantes na qualidade de 

um alimento, desempenhando um papel significativo em determinar se os consumidores estão 

preparados ou não para aceitar um novo produto (PARN et al., 2015). É uma propriedade 

sensorial e, portanto, apenas um ser humano (ou um animal no caso de alimento animal) pode 

percebê-lo e descrevê-lo. Os atributos de textura são usados para monitorar e controlar a 

qualidade e aceitação do produto, sendo uma das características mais importantes que podem 

afetar a aceitação do consumidor (CHEN; OPARA, 2013; DANALACHE et al., 2015).  

As características reológicas também são considerações importantes na qualidade 

dos produtos de frutas para consumidores e processadores (KEENAN et al., 2012). O 

comportamento reológico e mecânico dos produtos alimentares são relevantes para projetar, 

melhorar e otimizar a qualidade e as propriedades sensoriais dos produtos alimentícios, bem 

como a sua capacidade de processamento. A primeira impressão textural na boca pode estar 

relacionada ao comportamento reológico em pequenas condições de deformação e, neste caso, 

a medida das propriedades viscoelasticidade fornecem informações úteis sobre a estrutura dos 

alimentos. A partir dessas perspectivas, as medidas reológicas devem ser realizadas para 

discutir a relação entre propriedades mecânicas e textura alimentar das propriedades dos géis 

(FUNAMI, 2011; DUVARCI; YAZAR; KOKINI, 2017). Os ensaios de varrimento em 

frequência estão relacionados com o estudo da variação do comportamento viscoelástico de 

um material em função da taxa de aplicação da tensão. Em função da frequência de oscilação 

aplicada, a determinada deformação e temperatura constantes, são obtidos os valores de G’ 

(módulo de armazenamento de energia) que representa o comportamento elástico da amostra, 

e G’’ (módulo de perda de energia) que representa o comportamento viscoso da amostra 

(SCHMITZ, 2014).  
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Os chamados instrumentos de teste de textura podem detectar e quantificar apenas 

certos parâmetros físicos que devem então ser interpretados em termos de percepção 

sensorial. Como a textura é uma propriedade sensorial, portanto, uma avaliação sensorial é o 

método mais direto para avaliar e entender a textura de um determinado alimento 

(FOEGEDING et al., 2011; NISHINARI et al., 200; SZCZESNIAK, 2002). O TPA é um 

método padrão para avaliar texturas de produtos alimentícios; permite a medição de perfis 

texturizados de propriedades mecânicas, tais como dureza, coesão e elasticidade, entre outros. 

No entanto, o TPA não é eficaz para quantificar texturas finas que os seres humanos 

percebem (NAKAMOTO; NISHIKUBO; KOBAYASHI, 2018).  

Assim, através da análise sensorial, as indústrias de alimentos buscam 

constantemente recursos para identificar e atender as necessidades dos consumidores em 

busca de novos produtos e/ou produtos com qualidade superior (MINIM, 2010). Um dos 

testes sensoriais é a Análise Descritiva Quantitativa (ADQ), que consiste em treinar um painel 

para expressar sua percepção de um produto de maneira confiável, fornecendo dados 

quantitativos, que podem ser comparados com medidas instrumentais para ajudar a formular 

alimentos seguros combinados com as propriedades sensoriais desejadas (ETTINGER; 

DUIZER, 2014; ILHAMTO; KELLER; DUIZER, 2014; DEVEZEAUX DE LAVERGNE et 

al., 2015). Portanto, os atributos de textura podem ser incorporados ao lado de atributos de 

aroma e gosto para obter um perfil sensorial descritivo completo de um alimento. Mesmo que 

os aspectos dinâmicos de textura sejam reconhecidos, os métodos sensoriais requerem uma 

integração da percepção de cada atributo ao longo do tempo com um único valor de 

intensidade e estas informações se obtêm através de um painel com provadores treinados 

(DEVEZEAUX DE LAVERGNE et al., 2015).  

Diante do exposto, objetivou-se neste capítulo compreender o impacto que os 

hidrocoloides ágar e goma gelana, com a mesma concentração, proporcionam sobre a textura 

e propriedades viscoelásticas de estruturados de goiaba (Psidium guajava L.), assim como 

comparar os resultados destes parâmetros com testes sensoriais.  

Materiais e Métodos 

Parte do experimento foi realizada no laboratório do departamento de engenharia 

de alimentos do Instituto Superior de Agronomia localizado em Liboa-Portugal. Para a 

produção dos estruturados de goiaba nesta instituição foi necessário o transporte aéreo das 
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polpas de goiaba congeladas, armazenadas em caixa térmica selada até seu acondicionamento 

no laboratório da Universidade. 

 

Elaboração das frutas estruturadas 

 

Os estruturados foram preparados com hidrocoloides ágar da marca Sosa® e 

goma gelana em diferentes proporções de baixo acilo (LA) e alto acilo (HA), correspondentes 

à marca KELCOGEL® LT100 (CP Kelco, Atlanta, GA, EUA) e polpa de goiabas não 

pasteurizadas. Elaboraram-se quatro formulações, sendo: 0,75% em peso de ágar (100%) e 

0,75% de gelano nas proporções de LA/HA: 100/0, 75/25 e 50/50 (p/p). 

Os hidrocoloides ágar e goma gelana foram pesados separadamente, de acordo 

com as concentrações previamente estabelecidas, e, em seguida, misturados à polpa. Estas 

preparações foram misturadas em um processador de alimentos (Termomix, SPM-018, 

Yammi) com temperatura de aproximadamente 90 ± 2 °C, sob agitação por 60 s, promovendo 

a homogeneização e dissolução completa do hidrocoloide, de acordo com a metodologia 

descrita por Danalache et al. (2015a).  

As misturas obtidas foram vertidas em moldes de silicone retangulares (27 x 10 x 

50 mm), onde permaneceram em repouso à temperatura ambiente durante 30 minutos; após 

esse intervalo, foram desenformadas e colocadas em recipiente fechado e cobertos com 

plástico-filme; em seguida, armazenadas sob refrigeração a temperatura entre 5 °C a 10 °C, 

por 12 horas para completar a maturação do gel das frutas estruturadas. 

 

Medidas de textura de estruturados de goiaba 

Análise de perfil de textura 

 

A análise de perfil de textura (APT) foi realizada para determinar as 

características de textura dos estruturados de goiaba, de acordo com a metodologia utilizada 

por Mandala, Palogou e Kostaropoulos (2002). As amostras foram comprimidas duas vezes a 

60% da altura original por um êmbolo de alumínio com 60 milímetros de diâmetro com um 

período de repouso de cinco segundos entre os ciclos de compressão. Foram obtidos os 

seguintes atributos de textura: dureza (força máxima na primeira compressão, N), índice de 

elasticidade (habilidade do estruturado se recuperar após a primeira compressão, %). A 
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análise foi realizada em pedaços retangulares de estruturados de goiaba à temperatura 

ambiente (20 ± 2 °C), usando um analisador de textura equipado com uma célula de carga de 

50 N (TA-XT2i marca Stable Micro Systems).  Foram analisadas três repetições de cada 

amostra. 

A fratura dos estruturados de goiaba e o módulo de Young foram avaliados 

utilizando um teste de compressão no analisador de textura TA-XT2i, marca Stable Micro 

Systems. Semelhante à configuração utilizada na análise TPA, as amostras de estruturados 

foram pressionadas até atingir uma deformação de 60% da altura original. A partir da curva 

mancha-estresse, foram extraídos três parâmetros: o Modulo Young (MPa), o estresse de 

fratura (MPa) e a tensão (%). Foram analisadas em três repetições de cada amostra. 

 

Estudo das propriedades reológicas 

 

Para estudar as propriedades reológicas dos estruturados de goiaba, prepararam-se 

formulações sem adição de hidrocoloide (polpa-controle) e estruturados com os hidrocoloides 

ágar e proporções de gelano LA/HA (LA100/HA0, LA75/HA25 e LA50/HA50) na 

concentração 0,75% p/v de polpa. A massa de hidrocoloides necessária foi dispersa em 20 g 

de polpa de goiaba, sob agitação, durante 15 minutos em um agitador de placa magnética à 

temperatura ambiente (22 ± 2 ºC). Em seguida, transferiu-se uma amostra para a placa do 

reômetro pré-aquecida à temperatura de 90 ºC, no qual se realizaram os testes. Utilizou-se um 

reômetro de tensão controlada (Thermo Scientific HAAKE MARSIII, Alemanha), equipado 

com um sistema de controle de temperatura Peltier e uma geometria de pratos planos serrados 

(35 mm), com uma distância de 1 mm. A superfície da amostra em contato direto com o ar foi 

coberta com parafina líquida para minimizar a desidratação da amostra durante os testes. 

Imediatamente, antes de qualquer ensaio reológico, todas as amostras foram sujeitas à 

temperatura de 90 ºC, durante 2 min na geometria do reômetro para promover a hidratação 

dos hidrocoloides. 

Para cada formulação, foram realizados vários ensaios oscilatórios de baixa 

amplitude, na seguinte ordem: 

I. Varrimento de tensões da formulação (T = 90 ºC, f = 1 Hz, 0,1 Pa < τ < 5.000 Pa), para 

avaliar a Zona Viscoelástica Linear (ZVL). 
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II. Com uma nova amostra da formulação, efetuou-se um varrimento de temperatura usando 

um valor constante de tensão da ZVL (τ = 5 Pa, f =1 Hz), resfriando de 90 ºC até 20 ºC a uma 

velocidade de 0,018 ºC/s. Este teste teve como objetivo avaliar a temperatura de gelificação. 

III. Após o varrimento de temperatura, e mantendo a amostra, efetuou-se um varrimento de 

tempo a 5 ºC (τ = 5 Pa, f =1 Hz), para monitorização da maturação do gel. 

IV. O gel maturado no tópico anterior foi em seguida submetido a um varrimento de tensões 

(T = 5 ºC, f = 1 Hz, 0,1 Pa < τ < 10.000 Pa) para avaliar a zona viscoelástica linear deste gel. 

V. Uma nova amostra da mesma formulação foi sujeita aos passos II e III, sendo 

imediatamente sujeita a um varrimento de frequências (0,01 < f < 100 Hz) a uma tensão 

constante selecionada da ZVL calculada em IV (T = 5 ºC, τ = 10
-1

 e 10
4
 Pa).  

 

Análise descritiva quantitativa otimizada (ADQ) de estruturados de goiaba à base de goma 

gelana e ágar 

Recrutamento e seleção de provadores 

 

Foram distribuídos 25 questionários de recrutamento entre estudantes do Curso de 

Gastronomia da Universidade Federal do Ceará (APÊNDICE A). Os provadores que se 

dispuseram a participar voluntariamente dos testes foram conduzidos a participarem das 

etapas posteriores da seleção. A escolha dos provadores foi realizada utilizando testes 

discriminativos, considerando aprovados aqueles que conseguiram acertar no mínimo 75% 

das respostas (SILVA et al., 2012). Os participantes foram recrutados e selecionados por suas 

habilidades sensoriais de reconhecer os gostos básicos, detectar odores e pela capacidade de 

comunicar descrições sensoriais de produtos.  

O primeiro teste foi a percepção da capacidade dos provadores de distinguir os 

principais gostos básicos, nas seguintes concentrações e referências: salgado (cloreto de sódio 

4 g/L), doce (sacarose 24 g/L), ácido (ácido cítrico 1 g/L) e a sensação adstringente (ácido 

tânico 0,5 g/L) (FARIA; YOTSUYANAGI, 2008)(APÊNDICE D). Após o teste de 

identificação de gostos, os provadores aprovados foram submetidos a quatro sessões de teste 

triangular. Para o teste triangular, foi utilizada amostras de estruturados de goiaba com as 

seguintes formulações: amostras com proporções de hidrocoloides ágar e goma gelana; 

amostras com 0,75% de gelano LA com adição de água e a mesma proporção sem a adição de 

água; formulações com adição de 5% de açúcar e sem açúcar; produtos com concentrações 
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diferentes de goma gelana LA. (APÊNDICE D). Após esses testes, foram selecionados 

dezoito provadores para participar do painel de ADQ. 

Os dezoito juízes pré-selecionados participaram de uma sessão de familiarização 

com termos descritivos e seus materiais de referência. Inicialmente, os participantes foram 

convidados a gerar um vocabulário objetivo de atributos sensoriais (descritores) durante uma 

sessão preliminar de grupo focal usando várias amostras de estruturados de goiaba. Após 

discussão em grupo e eliminação de termos semelhantes por consenso, uma lista de 12 

atributos sensoriais foi então elaborada.  

A avaliação dos estruturados de goiaba foi realizada utilizando o protocolo 

atributo-por-atributo de modo que apenas um atributo foi avaliado por sessão, através da 

Análise Descritiva Quantitativa Simplificada (ADQ), em uma escala não estruturada de 9 cm 

(SILVA et al., 2012). Foi solicitado aos julgadores que eles avaliassem a aparência (textura, 

brilho e presença de bolhas); aroma de goiaba madura; textura (arenosa, mole, quebradiço) e 

sabor (ácido, doce e sabor de goiaba) de cada amostra, utilizando ficha de avaliação pré-

elaborada. Essa avaliação foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), através do 

parecer de n
o
 1.829.642 (ANEXO 1). 

Em cada sessão de avaliação, os julgadores receberam quatro formulações de 

estruturados (Ágar, LA100/HA0, LA75/HA25, LA50/HA50) codificadas com três algarismos 

codificados com três dígitos, as quais foram apresentadas em um modo aleatório. Foi 

solicitado avaliar os produtos em relação a um determinado estímulo sensorial. Nas cabines 

individuais, amostras de estruturados de goiaba foram disponibilizadas para cada provador em 

temperatura ambiente (±25 ºC), servidas em copos descartáveis de polietileno de cor branca. 

Para remover o sabor residual entre a avaliação consecutiva de amostras, foi disponibilizada 

água mineral, em temperatura ambiente. 

Os julgadores foram instruídos a indicar, com traço vertical sobre a linha da 

escala, o ponto que melhor representasse a sensação percebida de cada característica avaliada, 

identificando com o código da amostra (APÊNDICE E).  Os valores atribuídos por cada 

julgador foram quantificados com escalímetro triangular para conversão em escala decimal, 

medindo-se a distância da extremidade esquerda da escala (zero) até a marca vertical 

assinalada. Os materiais de referência ("fraco" e "forte") do estímulo sensorial avaliados 

também foram apresentados aos julgadores juntamente com as amostras. O juiz foi solicitado 

a comparar as amostras entre si e com os materiais de referência, e, em seguida, atribuir a 

intensidade do estímulo na escala (SILVA et al., 2012). 
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 Foram realizadas três sessões de avaliação. Na primeira sessão, o atributo foi a 

“aparência”; na segunda sessão, “aroma e textura”, e na terceira, “sabor”. Assim, cada um dos 

18 participantes em cada sessão realizou quatro avaliações com os tratamentos de frutas 

estruturadas, (ágar, LA100/HA0, LA75/HA25 e LA50/HA50) para cada atributo avaliado. Os 

testes foram realizados em triplicata. 

 

 Análise dos dados estatísticos 

 

Todos os dados experimentais relatados neste capítulo foram realizados como a 

média de pelo menos três determinações replicadas. A análise de variância (ANOVA) foi 

aplicada para comparar, seguida do teste de Tukey ao nível de 5% para identificar diferenças 

significativas entre as amostras. Os resultados dos testes da análise descritiva quantitativa 

otimizada (ADQ) obtidos para cada atributo, foram analisados por Análise de Variância 

(ANOVA) com duas fontes de variação (amostra e provador) e a interação amostra × 

provador. 

 

Resultados e discussão 

 

Perfil de textura 

 

O gráfico 10 mostra as curvas de análise de perfil textural típicas traçadas em 

função do tempo. A análise de TPA revelou valores significativamente maiores de dureza e 

coesão para os estruturados LA100/HA0. Esta formulação parece ser mais resistente à fratura 

e à deformação. A formulação com ágar apresentou menor índice de dureza e elasticidade, 0,9 

N e 0,93 respectivamente, portanto, maior fragilidade e menor capacidade de recuperação. A 

área reduzida sob as curvas significa que a amostra exige uma menor força para deformar 

(GOH et al., 2015). 
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Gráfico 10 – Análise do perfil de textura: curva de força versus tempo das amostras de 

estruturados de goiaba 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

Formulações: Ágar, LA100/HA0, LA75/HA25 e LA50/HA50. 

 

Banerjee, Ravi e Bhattacharya (2013) também encontraram valores elevados de 

força/deformação de fratura para géis de gelano elaborados com suco de cenoura, no qual 

observaram que produtos com estes hicrodoloides mostraram-se difíceis e menos frágeis, uma 

vez que ocorreu a fratura retardada. 

As propriedades mecânicas obtidas a partir do teste de compressão são mostradas 

na Tabela 17. Verifica-se uma diferença significativa entre os tratamentos (p ≤ 0,05) para os 

parâmetros: Módulo Young e tensão de fratura, porém o estresse da fratura não variou 

significativamente (p >0,05) entre as amostras. 

Tabela 17 – Teste de compressão para estruturados de goiaba 

 

Amostras 

Módulos Young 25% 

(MPa) 

Estresse da 

fratura (MPa) 

Tensão da fratura 

(%) 

ÁGAR          0,25 ± 0,10
 b
 0,04 ± 0,00

a 
75,27 ± 2,89

b 

LA100/HA0 0,53± 0,42
 ab

 0,06 ± 0,05
a 

86,02 ± 1,24
a 

LA75/HA25          0,61 ± 0,14
 ab

 0,07 ± 0,00
a 

77,60 ± 1,80
b 

LA50/HA50          0,88 ±  0,05
 a
 0,08 ± 0,00

a 
65,35 ± 0,61

c 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

Formulações: Ágar, LA100/HA0, LA75/HA25 e LA50/HA50. Médias seguidas por pelo menos uma letra igual 

na mesma coluna, não diferem significativamente entre si ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. 
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Os valores do módulo de Young aumentaram com a presença de gelano HA, por 

outro lado, a tensão de fratura diminuiu com a presença desse hidrocoloide. Os testes de 

compressão revelaram módulo de elasticidade (Módulos Young) elevado para a formulação 

LA50/HA50, assim, apresentando maior rigidez ao ser submetida aos testes realizados. 

Porém, houve uma deformação elástica maior para os estruturados elaborados com ágar, com 

módulo Young de 0,25 MPa, portanto houve uma diminuição da resistência à tração. Percebe-

se que existiu um aumento da resistência a compressão com o aumento da concentração de 

gelano HA, o que era esperado, pois este hidrocoloide apresenta características de géis mais 

macios e flexíveis; dessa forma, precisando de uma maior tensão para que possa deformá-lo. 

Os géis LA75/HA25 e LA50/HA50 mostraram um estresse de compressão de 0,07 

e 0,08 MPa, respectivamente, em comparação para os estruturados com LA 100/HA0 e ágar. 

Isto indicou que os géis com a presença de HA parece ser um gel relativamente resistente, 

enquanto que géis de ágar se comportam como um estrututurado com características de 

tenacidade mais baixas.  

A tensão de fratura variou de 65,35 a 86,02%, na qual se percebeu que quando 

aumenta a proporção de gelano HA, menores são os valores médios para este parâmetro e que 

o gelano com baixa acilação apresentou maior tensão durante a fratura do gel (86,02%), 

corroborando com os resultados de dureza encontrados nos testes de perfil de textura, ou seja, 

por ser mais firme é necessário maior tensão para comprimir a amostra.  

Mao et al. (2017), avaliando o impacto nas propriedades estruturais e mecânicas 

dos géis de ágar, chegaram a conclusão que géis preparados a partir de soluções cozinhadas 

demais mostram uma microestrutura cada vez mais grosseira associada a propriedades 

elásticas mais suaves e um comportamento parecido com dúctil que torna o gel menos 

resistente à compressão e atrasa o desprendimento de gel das placas quando submetido a uma 

deformação por cisalhamento. 

Tiwari e Bhattacharya (2014) caracterizaram a textura de géis de ágar a base de 

polpa de manga e identificaram que o efeito da adição de polpa sobre as propriedades 

mecânicas dos géis também depende do tipo de polpa utilizada. Uma grande variedade desses 

parâmetros de textura foi obtida de tal forma que esses géis podem ser denominados frágeis, 

encharcados ou difíceis.  A concentração de ágar proporciona o efeito máximo sobre a tensão 

de falha seguida pelo efeito da polpa. O estresse de falha aumenta acentuadamente com um 

aumento no teor de ágar e açúcar. 
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Propriedades reológicas  

Varrimento de temperatura 

 

Os resultados do varrimento de temperatura estão dispostos no gráfico 11. A base 

seguida para avaliar a temperatura de gelificação das amostras foi identificada a partir do 

momento que os valores dos módulos dinâmicos G’ e G’’ aumentaram durante o intervalo de 

temperatura analisado em relação aos valores obtidos para a polpa sem agente gelificante 

(Controle). Verificou-se que todas as amostras avaliadas exibiram G' maiores do que G" em 

toda a faixa de temperatura, sem cruzamento entre os módulos, inclusive a amostra de polpa 

sem agente gelificante. 

 

Gráfico 11 – Varrimento de temperatura de polpa e estruturados de goiaba a base de goma 

ágar e proporções de gelano de baixa e alta acilação 
 

  

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

É possível observar que os estruturados elaborados com goma gelana 100% 

(LA100/HA0) apresentaram uma temperatura de gelificação de cerca de 40 °C ± 1,0 

correspondendo ao momento em que os valores dos módulos dinâmicos G’ e G’’ aumentaram 

significativamente em relação aos da polpa. Este aumento foi continuado à medida que a 

10

100

1000

10000

0 20 40 60 80 100

G
' 

, 
G

''
 (

P
a

) 

TEMPERATURA ° C 

 G' ÁGAR

G'' ÁGAR

G' LA100/HA0

G'' LA100/HA0

G' LA75/HA25

G'' LA75/HA25

G' LA50/HA50

G'' LA50/HA50

G' POLPA

G'' POLPA



162 

 

 

temperatura era reduzida, porém, ao chegar em torno da temperatura de 20 °C 

aproximadamente houve uma convergência de valores constantes para as frutas estruturadas 

com a presença de gelano, o que sugere uma aproximação ao estado de maturação dos géis. 

Conforme Dalalache et al. (2015a) os valores dos módulos tendem a um patamar depois de 

atingir um valor máximo, isso pode ser atribuído à formação de uma rede interna muito 

próxima de estar totalmente desenvolvida. 

Todavia, as amostras com proporções de gelano LA/HA apresentaram processos 

de gelificação a dois valores de temperaturas distintos e sendo este fato mais evidente à 

medida que aumenta a proporção de gelano HA (40 °C ± 1,0 e 80 °C ± 1,0). Conforme 

Morris, Nishinari e Rinaudo (2012), ao resfriar a partir de temperaturas elevadas, as misturas 

de L/H mostram duas regiões de aumento acentuado em G'; a primeira coincidindo com a 

transição sol-gel de gelano alto acilo e a alta temperatura e a segunda com a transição 

correspondente da polímero desacilado a uma temperatura muito mais baixa. 

Fato também observado por Danalache et al., (2015a) ao utilizarem o gelano HA 

como agente gelificante em polpas de manga, identificaram um ligeiro aumento dos módulos 

(G’ e G’’) em torno de 90 °C correspondendo à temperatura de gelificação. Para as misturas 

LA/HA gelano, foi de cerca de 60 ± 1,1 ° C para 75/25, 53 ± 1,3 ° C para LA50/HA50 e 50 ± 

1,0 ° C para a proporção LA25/HA75. 

Por outro lado, nas amostras de estruturados elaborados com ágar não foram 

observadas nenhuma transição durante a fase de temperatura investigada (90 a 20 °C), 

levando a crer que o processo de gelificação deste hidrocoloide ocorre em temperaturas 

inferiores a 20 ºC. Segundo Piazza e Benedetti (2010), a formação do gel ocorre 

antecipadamente com o aumento da concentração de ágar devido à maior probabilidade de 

associação quando mais moléculas de ágar estão presentes. Em altas temperaturas, as 

moléculas de ágar adotam uma conformação aleatória da bobina, enquanto que, durante o 

resfriamento, as moléculas de ágar associam-se entre si, formando montagens de alta ordem 

(superfícies). Yarnpakdee, Benjakul e Kingwascharapong (2015) encontraram para géis 

elaborados com gomas de ágar comercial e nativa e água destilada, temperaturas de 

gelificação de 33,2 °C e 30,4 °C, respectivamente. Resultados contraditórios aos desta 

pesquisa, levando a crer que a presença de polpa de fruta na elaboração de géis influencia na 

temperatura de gelificação do ágar. 

Teste de maturação 
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No gráfico 12, observa-se que, para todas as formulações com goma de gelana, 

ambos os módulos G’ e G’’atingiram um patamar em um curto período de tempo (inferior a 

30 min), indicando estrutura estável e totalmente desenvolvida de um gel maturado. 

Danalache et al. (2015a) apresentaram resultados semelhantes aos encontrados 

neste manuscrito. Segundo os mesmos autores, este fato é bastante importante, pois pode 

aumentar significativamente a taxa de produção de estruturados de frutas em escala industrial. 

Danalache et al. (2015b) avaliaram a influência da concentração de goma gelana, assim como 

a proporção de LA e HA, nas propriedades reológicas e microestruturais de frutas estruturada 

de manga. Segundo os autores, a adição de LA, HA ou a relação LA/HA para o purê de 

manga melhorou sua estrutura, produzindo um purê de manga texturizado com propriedades 

viscoelásticas interessantes. 

 

Gráfico 12 – Testes de maturação a 5 ºC de polpa e estruturados de goiaba a base de goma 

ágar e proporções de gelano de baixa e alta acilação 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Os espectros mecânicos de todas as amostras de estruturados e polpa de goiaba 

estão ilustrados no Gráfico 13.  

 

Gráfico 13 – Aspectros mecânicos dinâmicos de polpa e estruturados de goiaba (ágar, 

LA100/HA0, LA75/HA25, LA50/HA50) para o módulo de armazenamento (G ') e módulo de 

perda (G'') 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

O módulo de armazenamento ou elástico G' (que mede a energia recuperada ou 

acumulada em cada ciclo de deformação e determina o comportamento elástico da amostra) 

de estruturados permaneceu maior do que a perda ou módulo viscoso G " (a perda de energia 

ou energia dissipada em cada ciclo de deformação, que descreve o comportamento de 

viscosidade do material) em toda a faixa de frequência para todas as formulações de 

estruturados de goiaba, mostrando a presença de um arranjo de rede e uma estrutura 

semelhante a um gel (TABILO-MUNIZAGA; BARBOSA-CÁNOVAS, 2005, YANG et al., 

2015). 

Com base nos valores obtidos de G’ e G’’, atribuiu-se a designação de géis 

estruturados há sistemas para os quais G’ é superior (pelo menos 10 vezes) a G’’ em toda a 

gama de frequências estudada. São considerados matrizes de gel tipo fraco, onde os sistemas 

para os quais G’ e G’’ apresentam uma pequena diferença entre si e uma grande dependência 

face à frequência (SHARMA et al., 2017). 
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 As formulações de estruturados a base de gelano (LA100/HA0, LA75/HA25 e 

LA50/HA50) apresentaram um maior grau de estruturação, ou seja, o espaço entre o G’ e o 

G” é mais elevado em comparação com as formulações obtidas com a goma ágar. As 

formulações exibiram valores de G’ e G” variando entre 2.900-11.700 Pa e 465-1.900 Pa, 

respectivamente (GRÁFICO 13).  Nota-se no gráfico 13 uma alteração insignificante no 

módulo de elasticidade em comparação com o módulo viscoso, segundo Goh et al. (2015), 

esse comportamento sugere que interações entre as cadeias de polímero mantiveram seu 

módulo de elasticidade (pequena deformação) presumivelmente devido ao número similar de 

locais de ligação que formaram a rede de gel em uma dada concentração de hidrocoloide.  

É possível observar que todas as formulações de estruturados o módulo G’ 

apresentou maiores valores que o G’’, isso indica que o módulo elástico e viscoso das 

amostras foi modificado e que os estruturados com a presença de hidrocoloides LA 

apresentaram aspectos de géis mais fortes. Entre as formulações com proporções de gelano, 

aumentaram a capacidade do módulo elástico e viscoso dos estruturados até os picos de 

1.1700 e 1.900, respectivamente, indicando uma formação de gel mais firme. O aumento de 

G’ pode ser atribuído ao aumento no número de zonas de junção, resultando em um aumento 

no número de cadeias elasticamente ativas, que produziram uma estrutura de gel mais firme 

(DERVISI; LAMB; ZABETAKIS, 2001). As propriedades viscoelásticas (por exemplo, 

módulo de elasticidade) e o tamanho de partícula do gel podem ser modificados alterando as 

concentrações de polímero (MAHDI et al., 2016). Porém, nota-se valores reduzidos em 

ambos os módulos G’ e G’’ nos géis com a presença de gelano HA.  

Danalache et al. (2015b), ao usar diferentes proporções LA/HA para a mesma 

amostra de estruturados de manga a 1% em peso, produziram amostras texturizadas com 

propriedades viscoelásticas intermediárias, com aumento progressivo dos módulos dinâmicos 

à medida que o conteúdo de LA aumentou. Segundo os mesmos autores, a adição de gelano 

LA ou HA à polpa de manga melhorou significativamente as propriedades viscoelásticas do 

produto elaborado, desde a estrutura de gel instável e fraca da polpa de manga até uma rede 

totalmente desenvolvida com maior módulo dinâmico e pequena dependência de frequência. 

Estas observações também foram semelhantes e constatadas neste estudo com estruturados de 

goiaba.  

Sharma et al. (2017) investigaram o efeito de hidrocoloides incluindo a goma 

gelana na textura de purês de cenoura e averiguaram que o módulo de armazenamento foi 
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maior do que o módulo de perda (G") em toda a faixa de frequência para todas as 

formulações, reforçando que o tipo de gel das matrizes era fraco. 

Em contraste, a formulação a base de ágar, os valores de G’ e G’’ foram inferiores 

(GRÁFICO 13) quando comparados com as demais amostras de estruturados. No processo de 

gelificação do ágar, ocorre uma mudança gradual de um sol aquoso homogêneo para uma rede 

de gel elástica e turva durante o resfriamento e os parâmetros característicos de gelificação; 

em particular a temperatura de ajuste e o tempo de gelificação, dependem da concentração de 

ágar (PIAZZA; BENEDETTI, 2010). Esses dados estão correlacionados com a análise de 

perfil de textura mencionados anteriormente (item 4.2.1), no qual foram detectados valores 

reduzidos para a dureza dos géis de estruturados elaborados com ágar. Segundo Sharma et al. 

(2017), os baixos valores de módulo de armazenamento e espectros mecânicos sugerem uma 

amostra de  estrutura de gel menos rígida, com maior contribuição do componente viscoso, 

considerando-se, assim, uma estrutura que, ao ser colocada na boca, seria mais fácil de ser 

engolida em comparação com amostras que apresentem estruturas opostas. 

Em um recente estudo, Dankar et al. (2018) avaliaram as mudanças 

microestruturais e reológicas induzidas por aditivos alimentares em purê de batata e 

descobriram que a amostra de gel com ágar em baixa concentração (0,5%) e em baixas 

frequências, o módulo G ' foi encontrado sob a curva correspondente ao purê de batata puro 

(controle), enquanto que em altas frequências, o G' subiu ligeiramente acima da amostra 

controle, não suficiente para formar uma rede de gel, consequentemente resultando em um 

aumento da elasticidade da amostra.  A polpa de goiaba apresentou funções viscoelasticas 

inferiores, comportamento já esperado, visto que a amostra não possui agentes de gelificação, 

apresentando módulos (G’ e G”) paralelos e com diferença muito próximas; dessa forma, 

caracterizando-se como estrutura com aspecto de gel fraco. 

 

7.3.3 Análise Descritiva Quantitativa Otimizada (ADQ) 

 

7.3.3.1 Definição dos termos e apresentação dos materiais de referência 

 

Os termos definidos em grupo de foco descreveram as características das amostras 

quanto à aparência, aroma, sabor e textura. A Tabela 18 resume os atributos sensoriais 

gerados pelo painel ADQ simplificado, juntamente com suas definições e materiais de 

referência. 
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Tabela 18 – Lista de atributos gerados durante o treinamento e definições usadas na ADQ de 

estruturados de goiaba. 

APARÊNCIA 

DESCRITOR DEFINIÇÃO REFERÊNCIA (mínima – máxima) 

Arenosa 
Presença de pequenas partículas de 

fibras de goiaba. 

       Pouco – LA50/HA50 

       Muito – LA100/HA0 

Brilho 
Aspecto brilhante ou opaco do 

estruturado. 

       Pouco – LA100/HA0 

       Muito – LA50/HA50 

Presença de bolas 
Presença de bolhas relacionada à 

fervura. 

       Pouco – LA50/HA50 

       Muito – Ágar 

Úmido 
Aparência com presença de exsudado, 

aquoso. 

       Pouco – LA100/HA0 

       Muito – Ágar 

AROMA 

DESCRITOR DEFINIÇÃO REFERÊNCIA (Mínima – máxima) 

Goiaba madura 
Aroma volátil de goiaba percebido no 

ato de inspiração da amostra. 

Pouco – LA50/HA50 

        Muito – LA100/HA0 

Adocicado Um aroma agradável e açucarado. 
Pouco – LA100/HA0 

Muito – Ágar 

TEXTURA 

DESCRITOR DEFINIÇÃO REFERÊNCIA (Mínima – máxima) 

Arenosa 
Sensação de presença de areia no ato 

da mastigação. 

Pouco – LA50/HA50 

Muito – LA100/HA0 

Firme 
Maior esforço ao morder a amostra. Pouco – Ágar 

Muito – LA100/HA0 

Quebradiça 
Quão rápido o produto quebra quando 

esmagado. 

Pouco –  LA50/HA50 

Muito – LA100/HA0 

SABOR 

DESCRITOR DEFINIÇÃO REFERÊNCIA (Mínima – máxima) 

Ácido Percepção no interior da boca com 

gosto ácido durante a mastigação. 

Pouco – LA50/HA0 

Muito – LA100/HA0 

Doce Agradável sabor associado com 

alimentos açucarados. 

Pouco – LA50/HA50 

Muito – LA75/HA25 

Sabor de goiaba Um sabor parecido ou sugestivo de 

goiaba madura. 

Pouco –  LA50/HA50 

Muito – LA100/HA0 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 
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ADQ simplificada 

 

Os valores médios para cada atributo avaliado no teste sensorial da ADQ 

simplificada para as amostras de estruturado de goiaba estão apresentados na Tabela 19.  

 

Tabela 19 – Valores médios indicados pelos provadores para cada atributo avaliado em 

estruturados de goiaba (ágar, LA100/HA0, LA75/HA25, LA50/HA50) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 

Médias seguidas da mesma letra na mesma linha não diferem significativamente entre si. Teste de Tukey 

aplicado ao nível de 5% de probabilidade. 

 

De acordo com a análise de variância, os descritores utilizados pelos provadores 

para avaliar as amostras foram adequados para a discriminação entre as amostras, com 

exceção dos termos “presença de bolhas”, “aroma de goiaba madura” e “aroma adocicado”, os 

quais não apresentaram diferença estatísticamente significativa (p > 0,05). Esses resultados 

sugerem que os consumidores demonstraram menor capacidade em discriminar essas 

características, entretanto esse fato pode estar relacionado à falta de compreensão dos 

referidos descritores pelos consumidores. Como observado na Tabela 18, os avaliadores 

utilizaram quatro descritores referentes à aparência para caracterizar as amostras (arenosa, 

brilho, presença de bolhas e úmido).  

Com base nos dados sensoriais (médias), foi gerado um gráfico-aranha 

(GRÁFICO 14) para fornecer uma ilustração gráfica dos descritores analisados e observar 

variações entre as amostras de estruturados, facilitando a identificação. O centro do gráfico 

representa o ponto 0 da escala, enquanto que a intensidade aumenta do centro para a periferia, 

Descritores 
                     Amostras 

Ágar LA100/HA0 LA75/HA25 LA50/HA50 

 Arenosa 3,94 
ab

      4,97
a 

4,54 
a
 2,93 

b
 

Brilho 6,05 
a
 5,05

ab 
3,23 

c
 3,99 

bc
 

Presença de bolhas 3,64 
a
 3,54 

a
 2,88 

a
 2,75 

a
 

Úmido 3,84 
ab

 3,30 
b
 4,37

ab
 4,70 

a
 

Aroma goiaba madura 3,82 
a
 3,76 

a
 4,37 

a
 4,46 

a
 

Aroma adocicado 4,36 
a
 3,90 

a
 3,39 

a
 3,99 

a
 

Textura arenosa 3,43 
b
 6,16 

a
 5,05 

a
 3,08 

b
 

Firme 3,32 
c
 6,92 

a
 5,28 

b
 3,58 

c
 

Quebradiça 4,39 
ab

 5,49 
a
 4,54 

a
 3,13 

b
 

Sabor ácido 5,68 
a
 4,99 

ab
 4,11

bc
 3,03 

c
 

Sabor doce 5,00 
a
 4,36 

ab
 3,77

b
 3,21 

b
 

Sabor goiaba 4,98 
a
 4,99 

a
 4,23 

a
 2,99 

b
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e a média de cada descritor, para cada produto, é marcada no eixo correspondente, traçando o 

perfil sensorial pela conexão dos pontos. 

 

Gráfico 14 – Gráfico-aranha representativo das médias dos atributos da ADQ simplificada 

para as quatro formulações de estruturados de goiaba (ágar, LA100/HA0, LA75/HA25 e 

LA50/HA50) utilizando escala de 9 cm 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

A amostra ágar recebeu uma pontuação média de 6,05 para o atributo brilho, que 

pode ser considerado um ponto positivo para os consumidores. Observa-se que essa amostra 

recebeu notas de maior intensidade para os descritores “brilho”, “sabor doce”, “sabor ácido”, 

mas, por outro lado, apresentou baixa intensidade para os descritores: “firme” e “textura 

arenosa”. Os resultados reológicos desta pesquisa sugeriram que amostras com ágar 

apresentavam aspectos de géis fracos. Dados também constatados por Banerjee, Ravi e 

Bhattacharya (2013), os quais observaram a formação géis frágeis e moles quando utilizados 

hidrocoloides ágar na formação de géis. Dessa forma, sugere-se que géis com aspectos fracos 

se apresentam mais doce e ácido que os géis mais firmes. E ainda de acordo com os testes de 

compressão, percebeu-se que géis com baixo estresse de fratura (ágar) foram geralmente 

percebidos mais doces, sabor ácido e aroma adocicado, em comparação com os géis com alto 

estresse de fratura (LA50/HA50) (TABELA 17). 
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Os estruturados de goiaba formulados com ágar também se apresentaram com 

mole e com presença de exsudado. Segundo Schiavi, Cuccaro e Troia (2016), os géis de ágar 

podem estar sujeitos à degradação relevante se não forem preservados em um ambiente de 

temperatura controlada; com o aumento da temperatura durante o experimento, podem ocorrer 

alterações na estrutura do gel devido à perda de água. Segundo Kohyama et al. 

(2016),  quando a água expele para fora da superfície dos géis, e as correntes da rede são 

folgadas, levando à diminuição do módulo elástico da amosta. Pode-se inferir que a presença 

de líquido foi devido ao intervalo de tempo entre a elaboração e preparação da análise 

sensorial em que o produto ficou armazenado sob refrigeração e possivelmente alterações de 

temperatura durante a realização dos testes. 

O termo “arenosa” apresentou diferença significativa (p < 0,05) entre as amostras 

LA50/HA50 e as amostras LA100/HA0 e LA75/HA25, sendo que estas últimas não diferiram 

estatisticamente entre si. Possivelmente, a presença de gelano LA pode causar géis com 

aspecto mais arenoso, visto que as duas amostras com maior concentração deste hidrocoloide 

apresentaram maiores médias. 

Em relação ao termo descritivo “úmido”, a amostra LA50/HA50 apresentou 

média mais elevada (4,70), portanto considerada uma amostra com umidade intermediária. É 

possível inferir que tal fato esteja relacionado com a alta concentração de grupamentos acila, 

formando géis flexíveis e mais elásticos. A mistura dos tipos de gelano (alto acilo e 

desacilados) pode causar um contraste na formação do gel, principalmente em relação à 

sinérese e textura. (MORRIS; NISHINARI; RINAUDO, 2012). Tal fato pode ser confirmado 

através das médias de textura para a mesma amostra, na qual apresentou médias inferiores 

para o termo “textura” (TABELA 19). Assim, conclui-se que a proporção LA50/HA50 forma 

estruturados de textura mole e presença de líquidos, influenciando nas médias do atributo 

aparência, a qual apresentou menor média para o termo “brilho”. Já a amostra LA100/HA0, 

apresentou média inferior, o que era previsto, pois, em concentrações de hidrocoloides 

elevadas, não há perda de liquído durante o armazenamento. Os géis de gelano são 

comparativamente estáveis quando armazenados à temperatura ambiente ou sob refrigeração, 

mas pode haver alguma libertação de fluido (sinérese), particularmente a concentrações de 

polímero inferiores a 0,2% em peso (GIBSON; SANDERSON, 1997; MORRIS; 

NISHINARI; RINAUDO, 2012). 

Em relação à textura, os 3 descritores levantados pelos provadores apresentaram 

diferenças significativas (p < 0,05). Para o atributo “textura arenosa”, a amostra LA100/HA0 
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apresentou a maior média, sem diferir da amostra LA75/HA25 e, em segundo plano, com 

menores médias, as amostras ágar e LA50/HA50. No que tange à “firme” e “quebradiça”, as 

maiores médias foram relacionadas à amostra LA100/HA0, sendo que no primeiro diferiu das 

demais amostras, e no segundo, o valor obtido pela amostra apresentou diferença significativa 

apenas em relação à amostra LA50/HA50. As diferenças nas propriedades de textura do gel 

são consequência da presença dos grupos acilo, que interferem com a agregação de duplas 

hélices, resultando assim em um gel macio, elástico e termoreversível (VALLI; CLARK, 

2010). Assim, estes resultados sensoriais para a textura coincidem com seu comportamento 

texturais e reológicos relatados na sessão anterior 4.3.1, em que estruturados com a presença 

de gelano LA apresentaram característica de géis com aspectos mais fortes.  

A conclusão que se chega é a de que amostras com maior concentração de gelano 

LA produzem estruturados mais firmes e, consequentemente, mais quebradiços; evento 

confirmado por  Morris, Nishinari e Rinaudo (2012), os quais afirmaram que géis formados 

por gelano desacilado comercialmente têm tipicamente valores de fragilidade de cerca de 25 a 

30%, colocando-os no extremo "firme e quebradiço". No entanto, o gelano de alta acilação 

forma géis que ficam no extremo oposto (“macio” e “flexível”) fato observado nos testes 

reológicos e compressão. Lavergne et al. (2015) avaliaram a textura dinâmica de géis 

elaborados com gelatina e ágar através do método sensorial ADQ e observaram diferenças 

significativas nas propriedades de textura percebidas na primeira mordida (firmeza e 

fragilidade). Constataram ainda que os géis de ágar se apresentaram significativamente 

diferentes nos atributos de sabor e textura, mas não nos atributos de odor. Fenômeno  

observado neste estudo, no qual não houve diferença significativa para os termos descritivos 

relacionados ao aroma. 

Análise de componentes principais das amostras e atributos sensoriais  

Dois componentes principais foram gerados com os dados, explicando 96,19% da 

variância. Cada formulação ficou localizada em um quadrante, sendo caracterizadas pelos termos 

mais próximos a elas (GRÁFICO 15). 
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Gráfico 15 – Análise das componentes principais (ACP) para ilustrar as semelhanças e as 

diferenças entre as amostras de estruturados de goiaba com respeito aos seus atributos 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

 Analisando o primeiro componente principal da ACP que reproduziu 67,91% da 

variação constatou-se que o grupo I representado pela amostra ágar possuem escores positivos 

e representadas pelos atributos “brilho”, “sabor de goiaba”, “sabor doce” e “sabor ácido”. A 

amostra LA100/HA0 foi caracterizada como firme, textura arenosa, arenoso e quebradiço. 

Implica-se que essas características sensoriais estão correlacionadas positivamente com a 

preferência do provador uma vez que as referidas amostras também apresentaram adequada 

aceitação.  

O segundo componente principal reproduz 28,28%, constatando-se que as 

amostras LA75/HA25 e LA50/HA50 foram caracterizadas como “úmida”, atributo 

correlacionado como negativo para as estruturados de goiaba. Como já mencionado 

anteriormente, a alta umidade dessas formulações pode está relacionada à presença do gelano 

HA. Fatos que corroboram com valores observados no teste de médias dos atributos avaliados 

e demonstrados no gráfico-aranha. 

É sugerido que a diferença entre as formulações constatadas no ACP pode está 

relacionada com a concentração e tipo de hidrocoloide, a formação do gel elaborado com a 
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polpa de goiaba, a forma de processamento de cada formulação, o tipo de aquecimento, pH da 

amostra. Akissoé et al. (2015) avaliaram a aceitação transcultural de um produto tradicional à 

base de iogurte feito a partir de cereais fermentados e observaram que o ACP mostrou o efeito 

do tipo de processamento, da natureza da matéria-prima e da adição de açúcar ou leite 

influencia na diferença entre as amostras avaliadas. Fato também constatado por Mukisa et al. 

(2010) os quais afirmaram que o tipo de matérias-primas, utensílios, métodos de 

processamento e práticas de processador influenciaram a qualidade de bebidas de cereais 

fermentadas e não fermentadas, alcoólicas ou não alcoólicas. 

 

Conclusões 

 

Foi apresentado um estudo sistemático das características físicas e sensoriais de 

estruturados de goiaba a base dos hidrocoloides ágar e goma gelana. Uma combinação de 

análise reológica e de textura foi útil para revelar mais informações sobre a influência de cada 

hidrocoloide na preparação dos texturizados.  

Formulações com maior concentração de gelano baixo acilo (LA100/HA0) 

produziram estruturados mais firmes e, consequentemente, mais quebradiços. Os géis frágeis 

e macios resultaram das amostras elaboradas com ágar, apresentando valores de dureza 

inferiores devido à formação do gel incompleta, porém mais acentuados os atributos 

relacionados ao sabor e aroma, estes identificados nos testes sensoriais e confirmados na 

análise de componentes principais (ACP). O módulo de Young e as propriedades de fratura 

(estresse, tensão) obtidas a partir do teste de compressão nos estruturados de goiaba 

aumentaram com o aumento da concentração de gelano HA, e o módulo e estresse foram 

menores em géis elaborados com o hidrocoloide ágar. 

 Os estruturados elaborados com goma gelana 100% (LA100/HA0) formaram géis 

a uma temperatura de gelificação em torno de 40 °C ± 1,0. Para a formulação com gelano HA, 

verificou-se que à medida que se aumentou sua proporção no estruturado (LA50/HA50) foi 

necessário uma temperatura mais elevada (80 °C ± 1,0) para a formação das redes de géis. Em 

contrapartida, amostras com ágar não formaram gel no intervalo de 90 a 20 °C ± 1,0. Todas as 

formulações com gelano L/H atingiram estrutura estável e totalmente desenvolvida de um gel 

maturado em períodos inferiores a 30 minutos. 

Como resultado para os testes sensoriais, através da ADQ simplificada, percebeu-

se que entre as quatro amostras investigadas, a proporção LA50/HA50 forma estruturados 
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com textura mole e presença de líquidos, com maior presença de umidade.  Portanto, a 

amostra LA100/HA0, de acordo com os paneilistas, parece ser o hidrocoloide mais adequado 

para ser utilizado na produção dos estruturados de goiaba, em relação ao atributo textura, por 

ser mais resistente e possuir maior dureza, além de se apresentar menos elástica. Em relação 

aos aspectos sensoriais, mostrou-se com menor presença de umidade e maior sabor de goiaba 

e de doce. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

De acordo o objetivo geral proposto para este estudo, no qual seria a elaboração 

de estruturados de goiaba com os hidrocoloides ágar e goma gelana de alta e baixa acilação e 

caracterização quanto os aspectos químicos, fisico-químicos, compostos bioativos, atividade 

antioxidante, bioacessibilidade, propriedades reológicas, determinação dos compostos voláteis 

e perfis de textura e sensorial, tendo em vista os resultados obtidos pode-se dizer que: 

 Os estruturados de goiaba elaborados com ágar e goma gelana na mesma 

concentração, 0,75% em peso, apresentam as mesmas características sensoriais, assim, o 

hidrocoloide não modifica os parâmetros de cor, aroma e sabor dos produtos. 

Para o teste CATA, dos 28 atributos avaliados as amostras manifestaram-se 

semelhantes para 19 termos, apresentando diferença significativa para os parâmetros 

“homogênia”, “brilhante”, “cor vermelho-amarelada”, “presença de líquido”, “firme”, “mole”, 

“gelatinosa”, “pegajosa”, “sabor de goiaba fresca”, e que o estruturado de goiaba ideal deve 

ser descrito como: “homogêneo”, “brilhante”, “firme”, “macio” e de “aroma de goiaba 

fresca”. Portanto, a opinião dos consumidores tornou-se muito importante para o 

aperfeiçoamento das características sensoriais e não sensoriais do estruturado de goiaba. 

O produto deste estudo apresenta características físico-químicas próximas ou 

superiores às das polpas in natura, dentro dos padrões microbiológicos exigidos pela 

legislação, além de uma retenção igual ou superior de compostos bioativos e atividade 

antioxidante em comparação ao controle (polpa). Após a digestão gastrointestinal, os 

estruturados de goiaba mostraram um percentual bioacessível relativamente alto para o 

parâmetro vitamina C, porém, para os compostos fenólicos e atividade antioxidante, o tipo de 

hidrocoloide interfere na absorção desses compostos.   

Quanto às propriedades visoelásticas, os estruturados elaborados com ágar 

apresentam menor valor de dureza, consequentemente, devido ao seu comportamento 

reológico, à temperatura de 90 º C, não há a total formação do gel. Contudo, pela estrutura 

interna desses géis apresentaram-se densa e com redes mais abertas, há maior possibilidade de 

extração de compostos voláteis e uma maior percepção sensorial dos sabores doce e ácido. 

Por outro lado, estruturados elaborados com gelano LA/HA possuem maior dureza e são 

menos adesivos, com microestruturas firmes e compactas, e estrutura totalmente desenvolvida 

de um gel maturado em períodos inferiores a 30 minutos, caracterizando-os como de géis 

fortes, assim, favorecendo a retenção de compostos voláteis. 
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 Com base nos resultados, verificou-se que é possivel formular um estruturado de 

goiaba que atenda as exigências dos consumidores quanto aos aspectos sensoriais de 

aparência e textura, com característica de um produto natural semelhante à polpa da fresca, 

porém com praticidade no consumo, durabilidade, sabor agradável, sem perdas dos 

componentes nutricionais, cor e compostos aromáticos, além de textura de um gel forte, 

portanto, um produto que pode ser comercializado e possivelmente substituir a fruta fresca 

nos períodos entre as colheitas. 
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                  APÊNDICE A – FICHA RECRUTAMENTO DE PROVADORES 

 
PRODUTO: ESTRUTURADO DE GOIABA   

                                                               
NOME: __________________________  Idade:  (   ) < 18   (   ) 18- 25   (   ) 26-35  (   ) 36-50   (   ) 

51-65    (   ) > 65  Data: ________   Sexo: (    ) Homem  (    ) Mulher 

 

 

O (A) Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a) em uma atividade do projeto de 

pesquisa do Doutorado em Ciências e  Tecnologia de alimentos, DESENVOLVIMENTO DE 

ESTRUTURADOS DE GOIABA UTILIZANDO HIDROCOLÓIDES: RETENÇÃO DE 

COMPONENTES COM POTENCIAL BIOATIVO, BIOACESSIBILIDADE E AVALIAÇÃO 

SENSORIAL, de responsabilidade da aluna Juliana Nascimento da Costa e do Prof. Dr. Paulo Henrique 

Machado de Sousa. O propósito desta pesquisa é avaliar a aceitação sensorial de estruturados de goiaba. Você 

não será remunerado por esta atividade, porém contribuirá para o desenvolvimento de novos produtos. Sua 

participação não é obrigatória, e, a qualquer momento, você poderá desistir de participar.  

Após ter sido esclarecido(a) sobre as informações acima, no caso de concordar em fazer parte do estudo, 

por favor assinar ao final do documento.   

 

___________________________________________ 

 

Estamos realizando um teste de aceitação com novos produtos de Polpa de Goiaba e gostaríamos de conhecer a 

sua opinião. Caso você esteja interessado (a) em participar, por favor, responda a ficha abaixo, devolvendo-a em 

seguida ao atendente. 

  

1. Indique a frequência com que você consome produtos de frutas. 

(     )  Diariamente 

(     ) 2 a 3 vezes/semana 

(     ) 1 vez/semana 

(     ) Quinzenalmente 

(     ) Mensalmente 

(      ) Semestralmente 

(      ) Nunca  

 

2. Quanto você gosta de goiaba?  

(    ) Gosto muitíssimo 

(    ) Gosto muito 

(    ) Gosto moderadamente 

(    ) Gosto ligeiramente 
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APÊNDICE B – FICHA DE AVALIAÇÃO SENSORIAL DAS AMOSTRAS DE 

ESTRUTURADO DE GOIABA 

 
 
NOME: __________________________ Idade: (   ) < 18  (   ) 18- 25   (   ) 26-35  (   ) 36-50   (   ) 51-65    (   ) > 65  
Data: ________                     Sexo: (    ) Homem  (    ) Mulher 
 

 
AMOSTRA: _________ 

 

1. Você recebeu uma amostra de Barra Estruturada de Goiaba. Por favor, OBSERVE a amostra e indique o quanto 
gostou ou desgostou da APARÊNCIA, COR e AROMA, utilizando-se a escala abaixo: 

 
APARÊNCIA 

(   ) gostei extremamente 
(   ) gostei muito 
(   ) gostei moderadamente 
(   ) gostei ligeiramente 
(   ) não gostei nem desgostei 
(   ) desgostei ligeiramente 
(   ) desgostei moderadamente 
(   ) desgostei muito 
(   ) desgostei extremamente 
 

 
COR   

(   ) gostei extremamente 
(   ) gostei muito 
(   ) gostei moderadamente 
(   ) gostei ligeiramente 
(   ) não gostei nem desgostei 
(   ) desgostei ligeiramente 
(   ) desgostei moderadamente 
(   ) desgostei muito 
(   ) desgostei extremamente 
 

 
AROMA  

(   ) gostei extremamente 
(   ) gostei muito 
(   ) gostei moderadamente 
(   ) gostei ligeiramente 
(   ) não gostei nem desgostei 
(   ) desgostei ligeiramente 
(   ) desgostei moderadamente 
(   ) desgostei muito 
(   ) desgostei extremamente 
 
 
 

 

 

 
 

   

   

 

 

 

 

 

 

  
 4. Abaixo estão listados vários termos. Marque todos os termos que caracterizam a amostra. 
 

 Homogênea 

 Brilhante 
     Cor Pálida 
     Cor vermelho rosada 
     Cor vermelho-amarelada 
     Presença de líquido 
(Exudado) 
     Firme 
     Mole 
     Macia 
     Gelatinosa 
 

     Pegajosa 
     Adstringente 
     Arenosa 
     Quebradiça 
     Suculenta 
     Aroma frutado 
     Aroma ácido (Azedo) 
     Aroma doce 
     Aroma de goiaba     
     Aroma de goiaba cozida 

     Gosto ácido (Azedo) 
     Gosto doce 
     Sabor de fruta 
     Sabor de goiaba      
     Sabor de goiaba verde 
     Sabor de goiaba cozida 
     Sabor de goiaba fresca     
     Sabor estranho      
      Outros_______________________ 

_______________________________ 

______________________________ 

2. Agora, PROVE a amostra e indique o quanto gostou ou desgostou da TEXTURA, SABOR e IMPRESSÃO 
GLOBAL, utilizando-se a escala abaixo: 

 
TEXTURA 

(   ) gostei extremamente 
(   ) gostei muito 
(   ) gostei moderadamente 
(   ) gostei ligeiramente 
(   ) não gostei nem desgostei 
(   ) desgostei ligeiramente 
(   ) desgostei moderadamente 
(   ) desgostei muito 
(   ) desgostei extremamente 
 

 
SABOR 

(   ) gostei extremamente 
(   ) gostei muito 
(   ) gostei moderadamente 
(   ) gostei ligeiramente 
(   ) não gostei nem desgostei 
(   ) desgostei ligeiramente 
(   ) desgostei moderadamente 
(   ) desgostei muito 
(   ) desgostei extremamente 
 

 
IMPRESSÃO GLOBAL  

(   ) gostei extremamente 
(   ) gostei muito 
(   ) gostei moderadamente 
(   ) gostei ligeiramente 
(   ) não gostei nem desgostei 
(   ) desgostei ligeiramente 
(   ) desgostei moderadamente 
(   ) desgostei muito 
(   ) desgostei extremamente 
 
 
 

 

 

 

 

 

3. Marque na escala de INTENÇÃO DE CONSUMO o grau de certeza com que comeria ou não esta amostra. 

(    ) comeria sempre 
(    ) comeria frequentemente 
(    ) comeria ocasionalmente 
(    ) comeria raramente 
(    ) nunca comeria 
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APÊNDICE C – FICHA PARA O TESTE DO IDEAL PARA AS AMOSTRAS DE 

ESTRUTURADOS DE GOIABA 

 

 

 Abaixo estão listados vários termos. Marque todos os termos que caracterizam uma  

barra estruturada IDEAL para você. 

  

 Homogénea 

 Brilhante 

    Cor Pálida 

     Cor vermelho-rosada 

     Cor vermelhoamarelada 

     Presença de líquido 

(Exudado) 

     Firme 

     Mole 

     Macia 

     Gelatinosa 

 

 

 

 

     Pegajosa 

     Adstringente 

     Arenosa 

     Quebradiça 

     Suculenta 

     Aroma frutado 

     Aroma ácido (azedo) 

     Aroma doce 

     Aroma de goiaba 

     Aroma de goiaba cozida 

     Gosto ácido (azedo) 

     Gosto doce 

     Sabor de fruta 

     Sabor de goiaba 

     Sabor de goiaba verde 

     Sabor de goiaba cozida 

     Sabor de goiaba fresca      

     Sabor estranho   

     Outros___________________ 

___________________________ 

___________________________ 
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APLICAÇÃO DO TESTE TRIANGULAR 

 

APÊNDICE D – FICHA DE APLICAÇÃO DOS TESTES TRIANGULAR E GOSTOS 

BÁSICOS 

 

 

 

Nome:____________________________________ Data:___/___/_____ 

Por favor, prove as amostras codificadas da esquerda para a direita. Duas amostras são iguais, 

e uma é diferente. Identifique com um círculo a amostra diferente. 

 

                       _________            __________         __________ 

 

 

 
 

FICHA DE RECRUTAMENTO PARA ANÁLISE SENSORIAL 

 

Nome:_______________________________________  

 

Você está recebendo 4 amostras com diferentes soluções com os gostos básicos listados 

abaixo. Prove uma amostra por vez assinalando o gosto correspondente à mesma. Antes de 

provar a amostra seguinte, beba um pouco da água fornecida. 

Ácido          ________________ 

Adstringente _______________ 

Doce              _______________ 

Salgado        _______________ 
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APÊNDICE E – MODELO DA FICHA DE APLICAÇÃO DA ANÁLISE DESCRITIVA 

QUANTITATIVA SIMPLIFICADA 

 

ADQ – ESTRUTURADO DE GOIABA  

Nome:_____________________________________________________________________ 

Prove cuidadosamente as amostras de estruturado de goiaba, avaliando inicialmente as 

características de aparência. Marque com um traço a intensidade percebida para cada atributo. 

APARÊNCIA 

Descritor: Arenosa 

Amostra: ______ 

 

Amostra: ______ 

 

Amostra: ______ 

 

Amostra: ______ 

 

Amostra: ______ 

 

Amostra: ______ 

 

Amostra: ______ 

 

Amostra: ______ 

 

Amostra: ______ 

 

Amostra: ______ 

 

Amostra: ______ 

 

Amostra: ______ 

Pouco Muito  

Pouco 

 

Muito  

Pouco 

 

Muito  

Pouco 

 

Muito  

Pouco 

l 

Muito  

Pouco 

 

Muito  

Pouco 

 

Muito  

Pouco 

 

Muito  

Pouco 

 

Muito  

Pouco 

 

Muito  

Pouco 

l 

Muito  

Pouco 

 

Muito  
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                  APÊNDICE F – COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS: LIMIARES DE DETEÇÃO DA POLPA DE GOIABA 

PICO 

R.T.(min

) 

ALTUR

A ÁREA % MAX % TOTAL COMPOSTOS CAS KI OTV ORGANOLEPTICOS LITERATURA 

1 1,464 426857 8931059 14,03% 2,68% Dióxido de carbono 000124-38-9 N/I 486,000 N/I 
N/I 

2 1,541 187575 2750015 4,32% 0,83% Metanol 000067-56-1 N/I 2,15  Doce, álcool 
N/I 

3 1,636 1545651 21508656 33,79% 6,46% Etanol 000064-17-5 555  1,35 

Álcool, floral, maçã madura, 

doce. 

Plaza, Marshall, Rouseff 

(2015); 

4 2,370 133742 3027443 4,76% 0,91% 

 

Acetato de etila 
000141-78-6 614 5,36  Aromáticos, uva, doce. 

Nunes et al.(2016); Pino e Bent 

(2013); Plaza, Marshall, 

Rouseff (2015); Soares et al. 

(2007) 

5 2,551 332370 6443190 10,12% 1,93% Ácido acético 000064-19-7 608 3,6  
Ácido, fruta, pungente, azedo, 

vinagre. 

Plaza, Marshall, Rouseff 

(2015); Correa et al. (2010) 

6 3,708 163976 6057579 9,52% 1,82% Acetato de amônia 000631-61-8 
N/D N/D N/I N/I 

7 5,384 1642303 36213314 56,88% 10,87% Hexanal 000066-25-1 801 0,23 
Fresco, fruta, grama, verde, 

óleo. 

Nunes et al.(2016); Plaza, 

Marshall, Rouseff (2015); Pino 

e Bent (2013); Lee et al. (2011) 

Correa et al. (2010); Soares et 

al. (2007) 

9 6,756 426656 15036988 23,62% 4,52% (E)-2-Hexenal 006728-26-3 850 0,0031 
Gorduroso, floral, fruta, grama 

verde, pungente. 

Nunes et al.(2016); Pino e Bent 

(2013); Egea et al. (2014); 

Correa et al. (2010); Soares et 

al. (2007) 

10 7,219 380932 13328496 20,94% 4,00% 1-Hexanol 000111-27-3 868 0,74 
Vegetais cozidos, flores, 

frutas, grama, verde. 

Nunes et al.(2016); Plaza, 

Marshall, Rouseff (2015); Pino; 

Bent (2013); Correa et al. 

(2010); 

13 10,670 39677 972667 1,53% 0,29% 6-metil-5-Hepten-2-ona 000110-93-0 985 0,01889 
Cítricos, cogumelos, pimeta, 

borracha, morango. 

Nunes et al.(2016); Plaza, 

Marshall, Rouseff (2015) 

14 11,101 87566 1874905 2,95% 0,56% 

 

Hexanoato de etilo 000123-66-0 999 0,003 

Casca de maçã, conhaque, 

fruta, goma de fruta, couro 

velho. 

 

N/I 

16 11,519 65730 1373017 2,16% 0,41% 
 

Acetato de hexilo 
000142-92-7 1012 73,7 - 179 

Maçã, banana, confeitaria, 

grama, erva. 

N/I 

17 12,142 173937 4112455 6,46% 1,23% Eucaliptol 000470-82-6 1032 0,014 
Cânfora,  eucalipto, hortelã, 

doce. 

Lee et al. (2011) 

18 12,248 60960 1363155 2,14% 0,41% 
(E) -3,7-dimetil-1,3,6-

octatrieno 
003779-61-1 1046 0,0187 

Citrinos, ervas, bolor,doces, 

quentes. 

N/I 
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19 15,002 30660 762249 1,20% 0,23% 6-metil-5-Hepten-2-ol 001569-60-4  991 2* N/D N/I 

22-24 

16,694-

17,216 

149563-

283919 

180035124

1399295 

28,28%-

65,03% 

5,41%-

12,43% 
Ácido benzoico 

000065-85-0 
1164 427* Pungente, azedo, urina. N/I 

25 NI 

    

N/D 
N/D  N/D N/D N/I 

26 19,298 31965 1229353 1,93% 0,37% 

Ácido acetico, trifluoro-

,decil ester 
000333-88-0 ND N/D N/D N/I 

27 20,327 232745 5706801 8,96% 1,71% 

2H-1-Benzopirano, 

3,5,6,8a-tetrahidro 

-2,5,5,8a-tetrametil-, 

trans- 

041678-29-9 N/D N/D N/D N/I 

28 21,893 170521 4477099 7,03% 1,34% 
3-fenil-1-propanol, 

acetato 
000122-72-5 1368 N/D N/D 

Plaza, Marshall, Rouseff 

(2015); Soares et al. (2007) 

29 22,105 52156 1397212 2,19% 0,42% Copaeno 003856-25-5 1376 N/D Tempero, madeira 
Nunes et al.(2016); Lee et al. 

(2011)   

30 23,273 765499 19156213 30,09% 5,75% β-Cariofileno 000087-44-5 1420 1,5 Frito, tempero, madeira 

Nunes et al. (2016); Plaza, 

Marshall, Rouseff (2015); Pino 

e Bent (2013), Lee et al. (2011)  

Soares et al. (2007),  

33 24,177 90035 2112879 3,32% 0,63% α-Humulene 006753-98-6 1455 0,16* 
Balsâmico, lúpulo, especiarias, 

madeira 

Nunes et al. (2016); Plaza, 

Marshall, Rouseff (2015); Lee 

et al. (2011)   Soares et al. 

(2007) 

36 24,997 141638 2770376 4,35% 0,83% α-Selineno 000473-13-2 1496 N/D N/D N/I 

40 26,250 291855 6918436 10,87% 2,08% Óxido de cariofileno 001139-30-6 1580 0,41* 
Ervas, mosto, especiarias, 

doces, de madeira 

Nunes et al. (2016);  

Fonte: Elaborado pela autora (2018).  

Pesquisa dos compostos e limiar de odor, fonte: http://www.vcf-online.nl/VcfHome.cfm .KI Índices de Retenção Kovats em iu; OTV- Odor no ar: mg / m 
3
; *OW: mg/L em água; 

ND: Não detectado; NI: não identificado.
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              APÊNDICE G – COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS: LIMIARES DE DETEÇÃO DA AMOSTRA COM ÁGAR 

PICO R.T. ALTURA AREA % MAX 

% 

TOTAL COMPOSTOS CAS KI OTV 

 

ORGANOLEPTICOS 

1 1.444 436546 11775831 10,54% 2,81% Dióxido de carbono 000124-38-9 N/D 486.000 
N/D 

2 1.527 169141 3095999 2,77% 0,74% Metanol 00067-56-1 N/D 2,15 Doce, álcool 

3 1.627 1324206 29589501 26,49% 7,06% Etanol 000064-17-5 555  1,35 Álcool, floral, maçã madura, doce. 

7 5.365 807570 17335484 15,52% 4,14% Hexanal 000066-25-1 801 0,23  Fresco, fruta, grama, verde, óleo. 

9 6.749 603602 22741450 20,36% 5,43% (E)-2-Hexenal 006728-26-3 850 0,0031 
Gorduroso, floral, fruta, grama 

verde, pungente. 

10 7.202 341294 13926301 12,47% 3,32% 1-Hexanol 000111-27-3 868      0,74 
Vegetais cozidos, flores, frutas, 

grama, verde. 

13 10.663 56117 1484122 1,33% 0,35% 6-Metil-5-Hepten-2-ona 000110-93-0 985 0,01889 
Cítricos, cogumelos, pimenta, 

borracha, morango. 

14 11.092 45098 1019637 0,91% 0,24% Hexanoato de etilo 000123-66-0 999 0,003 
Casca de maçã, conhaque, fruta, 

goma de fruta, couro velho. 

15 11.285 33216 1341646 1,20% 0,32% (E) -3-hexenil acetato 003681-82-1 1003 0,87* Frutas, verde. 

16 11.511 32389 702000 0,63% 0,17% Acetato de hexilo 000142-92-7 1012 
73,7 - 

179 

Maçã, banana, confeitaria, grama, 

erva. 

17 12.128 254858 6239086 5,59% 1,49% Eucaliptol 000470-82-6 1032 0,014 Cânfora, eucaliptol, hortelã, doce. 

18 12.235 79397 1901824 1,70% 0,45% 
(E)-3,7-dimetil-1,3,6 

octatrieno 
003779-61-1 1046 0,034 

Citrinos, ervas, bolor, doces, 

quentes. 

25 17.354 390377 1,12E+08 100,00% 26,65% Ácido benzoico 000065-85-0 1164 427* Pungente, azedo, urina. 

31 22.085 48424 1480063 1,33% 0,35% Copaeno 003856-25-5 1376 N/D Tempero, madeira. 

32 23.250 804260 19629134 17,57% 4,68% β - Cariofileno 000087-44-5 1420 1,5 Frito, tempero, madeira 

34 23.898 74574 2223162 1,99% 0,53% 
(E) - 6,10-dimetil-5,9-

undecadien-2-ona 
003796-70-1 1451 0,06* Verde, feno, magnólia 

35 24.153 97085 2291045 2,05% 0,55% α-Humuleno 006753-98-6 1455 0,16* Balsâmico, lúpulo, especiarias, 

madeira 

42 26.235 248921 6573958 5,89% 1,57% Óxido de cariofileno 001139-30-6 1580 0,41* 
Ervas, mosto, especiarias, doces, de 

madeira 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018).  

Pesquisa dos compostos e limiar de odor, fonte: http://www.vcf-online.nl/VcfHome.cfm KI: Índices de Retenção Kovats em iu; OTV- Odor no ar: mg / m 3; *OW: 

mg/L em água; ND: Não detectado; NI: não identificado. 
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                APÊNDICE H – COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS: LIMIARES DE DETEÇÃO DA AMOSTRA LA100/HA0 

PICO R.T. HEIGHT AREA % MAX 

% 

TOTAL COMPOSTOS CAS KI OTV 

 

ORGANOLEPTICOS 

2 1.510 136907 2614746 10,65% 1,77% Álcool metílico 00067-56-1 N/A 2.150 Doce 

3 1.609 1082872 12214466 49,75% 8,29% Álcool Etílico 000064-17-5 555 iu 1,350 Álcool, floral, maçã madura, doce. 

7 2.333 45799 796394 3,24% 0,54% 
Acetato de etila 000141-78-6  614 iu 5,36 Aromáticos, uva, doce. 

8 5.343 637632 14293688 58,22% 9,70% Hexanal 000066-25-1 801 0,23  Fresco, fruta, grama, verde, óleo. 

10 6.738 388092 8511880 34,67% 5,78% (E)-2-Hexenal 006728-26-3 850 0,0031 
Gorduroso, floral, fruta, grama verde, 

pungente. 

11 6.808 137534 4915242 20,02% 3,34% (Z)-3-Hexen-1-ol N/D N/D N/D N/D 

12 7.205 320472 9531987 38,83% 6,47% 1-Hexanol 
000111-27-3 868    0,74 

Vegetais cozidos, flores, frutas, 

grama, verde. 

14 10.670 27649 761440 3,10% 0,52% 6-Metil-5-Hepten-2-ona 000110-93-0 985 0,01889 
Cítricos,cogumelos,pimenta,borracha, 

morango. 

15 11.093 28309 658573 2,68% 0,45% Ácido Hexanoico 000123-66-0 999 0,003 
Casca de maçã, conhaque, fruta, 

goma de fruta, couro velho. 

16 12.123 129045 3519888 14,34% 2,39% Eucaliptol 000470-82-6 1032 0,014 Cânfora,eucaliptol, hortelã, doce. 

17 12.232 57638 1464678 5,97% 0,99% 
(E)-3,7-dimetil-1,3,6 octatrieno 

003779-61-1 1046 0,0187 Citrinos,ervas,bolor, doces, quentes. 

18 16.868 151517 24551073 100,00% 16,66% Ácido benzoico 000065-85-0 1164 

1 10% 

de água / 

etanol, 

Pungente, azedo, urina. 

19 20.302 119692 2916208 11,88% 1,98% 
2H-1-Benzopirano, 3,5,6,8a-

tetrahidro-2,5,5,8a-tetrametil- 

trans- 

041678-29-9 N/D N/D N/D 

21 22.081 31909 960436 3,91% 0,65% Copaeno 003856-25-5 1376 N/A Tempero, madeira. 

22 23.246 589943 14578750 59,38% 9,89% β-Cariofileno 000087-44-5 1420 0,064  Frito, tempero, madeira. 

25 24.152 71646 1679511 6,84% 1,14% α-Humuleno 006753-98-6 1455 0,16 Balsâmico,lúpulo,especiarias,madeira. 

26 24.856 110848 2445267 9,96% 1,66% α-Selineno 000473-13-2    

30 26.234 179764 4454672 18,14% 3,02% Óxido Cariofileno 001139-30-6 1580 0,41 
Ervas, mosto, especiarias, doces, de 

madeira. 

33 27.057 52443 1409014 5,74% 0,96% Globulol  51371-47-2 N/D N/D N/D 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018).  

Pesquisa dos compostos e limiar de odor, fonte: http://www.vcf-online.nl/VcfHome.cfm KI: Índices de Retenção Kovats em iu; OTV- Odor no ar: mg / m 3; *OW: 

mg/L em água; ND: Não detectado; NI: não identificado. 
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                APÊNDICE I – COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS: LIMIARES DE DETEÇÃO DA AMOSTRA LA75/HA25 

PICO R.T. HEIGHT AREA % MAX 

% 

TOTAL COMPOSTOS CAS KI OTV 

 

ORGANOLEPTICOS 

2 1.587 158017 6136266 13,08% 2,54% 
Álcool Etílico 000064-17-5 555 iu 1,350 

Álcool, floral, maçã madura, 

doce. 

4 2.304 171186 6706616 14,30% 2,78% Acetato de etila 000141-78-6  614 iu 5,36 Aromáticos, uva, doce. 

5 5.335 1626515 47998820 102,31% 19,87% 
Hexanal 000066-25-1 801 0,23 

 Fresco, fruta, grama, verde, 

óleo. 

7 6.525 31024 848859 1,81% 0,35% 
(E)-2-Hexenal 006728-26-3 850 0,0031 

Gorduroso, floral, fruta, grama 

verde, pungente. 

8 6.731 1043876 46914609 100,00% 19,42% 2-Hexenal 000505-57-7 N/D N/D N/D 

9 7.082 53302 1325264 2,82% 0,55% (Z)-3-Hexen-1-ol N/D N/D N/D N/D 

10 7.195 1084219 31697389 67,56% 13,12% 
1-Hexanol 

000111-27-3 868    0,74 

Vegetais cozidos, flores, 

frutas, grama, verde 

12 10.655 92392 2438482 5,20% 1,01% 
6-Metil-5-Hepten-2-ona 000110-93-0 985 0,01889 

Cítricos, cogumelos, pimenta, 

borracha, morango. 

13 11.084 81178 1965280 4,19% 0,81% 

Hexanoato de etilo 000123-66-0 999 0,003 

Casca de maçã, conhaque, 

fruta, goma de fruta, couro 

velho. 

14 11.279 59160 2717602 5,79% 1,12% (E) -3-hexenil acetato 003681-71-8 N/D N/D N/D 

15 11.506 49720 1135113 2,42% 0,47% 
 

Acetato de hexilo 000142-92-7 N/D N/D N/D 

16 12.117 303865 8089643 17,24% 3,35% Eucaliptol 
000470-82-6 

1032 0,014 
Cânfora, eucaliptol, hortelã, 

doce. 

17 12.231 106187 2698546 5,75% 1,12% (E)-3,7-dimetil- 1,3,6 octatrieno 003779-61-1 1046 0,0187 
Citrinos,ervas,bolor, doces, 

quentes. 

21 14.370 91437 2441077 5,20% 1,01% Nonanal 000124-19-6    

23 16.657 27550 2994099 6,38% 1,24% Ácido benzoico 000065-85-0 1164 

1 10% 

de água / 

etanol, 

Pungente, azedo, urina. 

24 17.386 72577 2203768 4,70% 0,91% Decanal * 000112-31-2 N/D N/D N/D 

27 20.300 206003 5153456 10,98% 2,13% 

2H-1-Benzopyran, 3,5,6,8a-

tetrahidro-2,5,5,8a-tetrametil-, 

trans- 

041678-29-9 N/D N/D N/D 

29 22.080 38804 1145691 2,44% 0,47% Copaeno 003856-25-5 1376 N/D Tempero, madeira. 
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30 23.244 645542 15687329 33,44% 6,49% β-Cariofileno 000087-44-5 1420 0,064  Frito, tempero, madeira. 

33 24.151 68453 1659831 3,54% 0,69% α-Humuleno 006753-98-6 1455 0,16 
Balsâmico, lúpulo,especiarias, 

madeira. 

35 24.855 93030 2017142 4,30% 0,83% α-Selineno 000473-13-2 N/D N/D N/D 

37 26.232 82878 2435446 5,19% 1,01% Oxido Cariofileno 001139-30-6 1580 0,41 
Ervas, mosto, especiarias, 

doces, de madeira. 

 

 

 

  

Fonte: Elaborado pela autora (2018).  

Pesquisa dos compostos e limiar de odor, fonte: http://www.vcf-online.nl/VcfHome.cfm KI: Índices de Retenção Kovats em iu; OTV- Odor no ar: mg / m 3 ; *OW: 

mg/L em água; ND: Não detectado; NI: não identificado. 
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             APÊNDICE J – COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS: LIMIARES DE DETEÇÃO DA AMOSTRA LA50/HA50 

PICO R.T. HEIGHT AREA % MAX 

% 

TOTAL COMPOSTOS CAS KI OTV 

 

ORGANOLEPTICOS 

2 1.612 280888 8960918 33,36% 4,93% Álcool Etílico 000064-17-5 555 iu 1,350 
Álcool, floral, maçã madura, 

doce. 

4 2.330 116893 3128750 11,65% 1,72% 
Acetato de etila 000141-78-6  614 iu 5,36 Aromáticos, uva, doce. 

6 5.337 761256 18438040 68,63% 10,14% Hexanal 000066-25-1 801 0,23 
 Fresco, fruta, grama, verde, 

óleo. 

7 6.525 31024 848859 1,81% 0,35% (E)-2-Hexenal 006728-26-3 850 0,0031 
Gorduroso, floral, fruta, grama 

verde, pungente. 

8 6.728 642436 23641253 88,00% 13,01% 2-Hexenal 000505-57-7  N/D N/D N/D 

9 7.181 478587 13369488 49,77% 7,36% (Z)-3-Hexen-1-ol 000544-12-7  
N/D     N/D N/D 

10 7.195 1084219 31697389 67,56% 13,12% 1-Hexanol 
000111-27-3 868    0,74 

Vegetais cozidos, flores, 

frutas, grama, verde. 

11 10.665 33009 1285919 4,79% 0,71% 6-Metil-5-Hepten-2-ona 000110-93-0 985 0,01889 
Cítricos,cogumelos,pimenta, 

borracha, morango. 

12 12.115 99590 2660235 9,90% 1,46% Eucaliptol 000470-82-6 1032 
0,014 

Cânfora, eucaliptol, hortelã, 

doce. 

13 12.234 27732 775134 2,89% 0,43% (E)-3,7-dimetil- 1,3,6 octatrieno 003779-61-1 1046 0,0187 Citrinos,ervas, bolor, doces. 

14 14.374 46611 1378535 5,13% 0,76% Nonanal 000124-19-6    

16 16.754 113877 13359425 49,73% 7,35% 
Ácido benzoico 000065-85-0 1164 

1 10% 

de água / 

etanol, 

Pungente, azedo, urina. 

17 17.388 37349 1094890 4,08% 0,60% Decanal * 000112-31-2 N/D N/D N/D 

19 20.298 76885 1903681 7,09% 1,05% 

2H-1-Benzopyran, 3,5,6,8a-

tetrahidro-2,5,5,8a-tetrametil-, 

trans- 

041678-29-9 N/D N/D N/D 

21 23.238 249590 6124777 22,80% 3,37% β-Cariofileno 000087-44-5 1420 0,064  Frito, tempero, madeira. 

22 24.149 28350 650979 2,42% 0,36% α-Humuleno 006753-98-6 1455 0,16 
Balsâmico,lúpulo,especiarias, 

madeira. 

25 24.975 38928 813895 3,03% 0,45% α-Selineno 000473-13-2 N/D N/D N/D 

26 26.232 47254 1438536 5,35% 0,79% Óxido Cariofileno 001139-30-6 1580 0,41 
Ervas, mosto, especiarias, 

doces, de madeira. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018).  

Pesquisa dos compostos e limiar de odor, fonte: http://www.vcf-online.nl/VcfHome.cfm, KI: Índices de Retenção Kovats em iu; OTV– Odor no ar: mg / m 3; *OW: 

mg/L em água; ND: Não detectado; NI: não identificado. 
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ANEXO 1 – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA (CEP) 

 

 

 

 


