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RESUMO 

 

 

O mercado de bebidas a base de frutas tropicais e prontas para beber vem crescendo 

constantemente, este crescimento está associado à praticidade e a busca pela saúde e boa 

forma. Atualmente, as inovações no desenvolvimento de alimentos e bebidas procuram cada 

vez mais associar sabor agradável com alegações funcionais, oferecendo aos consumidores 

produtos mais saudáveis. Este trabalho teve como objetivo desenvolver um néctar de goiaba 

adoçado com mel de abelha, submetido a tratamento térmico hot-fill e estudar sua estabilidade 

físico-química, sensorial e microbiológica, durante 120 dias de armazenamento à temperatura 

ambiente de 28± 2 °C, em garrafas de polietileno de alta densidade (PEAD) e comparados 

com uma amostra padrão adoçada com açúcar. No desenvolvimento do produto avaliaram-se, 

através de testes sensoriais de cor, aroma, sabor, aceitação global, doçura quatro formulações 

(A, B, C e D) com diferentes quantidades de polpa de goiaba (35 e 40%) associadas a 

diferentes quantidades de mel em sólidos solúveis (10 e 12 °Brix). Dentre as formulações 

testadas, a mais aceita pelos consumidores foi a formulação “C” com 40% de polpa e 10°Brix 

e a mesma foi processada e avaliada após o processamento a cada 30 dias até o final do 

período de armazenamento. Os resultados do estudo da estabilidade mostraram que o produto 

manteve boa aceitação em todos os atributos avaliados, permaneceu dentro dos padrões 

microbiológicos de acordo com a legislação e as alterações físico-químicas não 

descaracterizaram o produto, durante todo o armazenamento. Portanto trata-se de uma 

alternativa viável com boa aceitabilidade para o mercado de bebidas prontas para consumo.  

 

  

Palavras-chave: néctar de goiaba, estabilidade, Appis mellifera 
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ABSTRACT 

 

 

The beverage market of tropical fruit and ready to drink has been rising steadily, this growth 

is associated with practicality and the pursuit of health and fitness. Today, innovations in the 

development of food and drinks are increasingly looking to associate pleasant taste with 

functional claims, offering consumers healthier products. This dissertation aimed to develop a 

guava nectar sweetened with honey, heat-processed hot-fill and study its physical and 

chemical stability, sensory and microbiological during 120 days of storage at room 

temperature 28 ± 2 ° C, in bottles of high density polyethylene (HDPE) and compared with a 

standard sample sweetened with sugar. Product development were evaluated by sensory tests 

of color, aroma, flavor, overall acceptability, sweetness four formulations (A, B, C and D) 

with different amounts of guava pulp (35 and 40%) associated with different quantities of 

honey in soluble solids (10 and 12 ° Brix). Among the formulations tested, the most accepted 

by consumers was the formulation "C" with 40% of pulp and 10 ° Brix and the same was 

processed and evaluated after processing every 30 days until the end of the storage period. 

The results of stability study showed that the product was good acceptance in all attributes 

evaluated were within the microbiological standards in accordance with the laws and 

amendments physicochemical not spoiling the product during storage. So this is a viable 

alternative with good acceptability to the market of drinks ready for consumption. 

 

 

Keywords: guava nectar, stability, Appis mellifera 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O Brasil é um dos maiores produtores de frutas tropicais do mundo e a indústria, 

cada vez mais consciente desse potencial brasileiro, está se beneficiando da tecnologia para 

investir num mercado crescentemente em expansão: o de sucos prontos (MORGADO; 

AQUINO; TERRA, 2004; MONTEIRO, 2006).  

Nos últimos anos a produção de sucos de frutas tropicais vem crescendo 

constantemente, em torno de 11% ao ano. Conforme o a Associação das Indústrias 

Processadoras de Sucos Tropicais (ASNT), o mercado movimenta ao redor de 170 milhões de 

litros e entre 2000 e 2008 as exportações duplicaram. Observa-se que devido à sazonalidade, a 

falta de frutas em determinadas épocas, acaba afetando a regularidade na oferta sendo um dos 

problemas para ampliar o comércio (ANUÁRIO BRASILEIRO DA FRUTICULTURA, 

2008). 

O aumento do mercado de sucos de frutas tropicais está associado à praticidade, a 

falta de tempo da população em preparar suco das frutas in natura, ao sabor que é apreciado 

no mundo inteiro além de ser fonte de nutrientes essenciais como vitaminas, minerais, 

carboidratos, etc. Assim, é necessário que as técnicas de processamento e conservação de 

sucos sejam eficazes em manter, nos produtos processados, as características originais das 

frutas (MATSUURA; ROLIM, 2002; KUSKOSKI, et al. 2005 , KUSKOSKI, et al.,2006, 

MAIA et al.,2007; PINHEIRO, et al.,2006).  

O elevado valor nutricional dos sucos de frutas tem promovido um consumo 

crescente em larga escala nos últimos anos, posicionando o mercado mundial de sucos de 

fruta, em situação de crescimento dinâmico que tende a se manter durante o século XXI 

(KABASAKALIS; SIOPIDOU; MOSHATOU, 2000; COSTA et al., 2003). Carvalho et al 

(2005), relacionaram a tendência do aumento do consumo de bebidas não alcoólicas, à opção 

do consumidor por alimentos saudáveis e funcionais em função do culto à saúde e à boa 

forma. E assim destaca-se o crescente interesse da sociedade pela comercialização dos sucos, 

néctares e drinques a base de frutas tropicais nas mais diversas formas de apresentação destes 

produtos.  

As inovações constantes neste setor têm caracterizado o lançamento de diversos 

produtos com valor agregado, fortificações a base de fibras e complexos vitamínicos como 

alternativas saudáveis. Uma área promissora nesta categoria são as bebidas para desjejum, 

elaborados com diversos elementos saudáveis (SOUSA, 2006). O néctar de frutas é uma 
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bebida pronta para beber muito apreciada devido a seus atributos de praticidade. O néctar 

apresenta quatro constituintes básicos na sua composição: polpa de frutas, água, açúcar e 

ácidos orgânicos (MAIA et al., 2009). 

A goiaba é um dos frutos de grande importância nas regiões tropicais além do seu 

elevado valor nutritivo, possui grande aceitação do consumidor sendo in natura ou processada 

e também tem grande aplicação industrial. Durante seu processamento não apresenta 

problemas relacionados à textura, forma ou escurecimento enzimático entre outros, assim é 

considerada uma das mais importantes matérias-primas para a industrialização de sucos, 

polpas e néctares. 

O mel é muito bem aceito na elaboração de bebidas, e por seu baixo pH (3,9) 

mostra-se quimicamente compatível com muitas bebidas, podendo ser incorporado 

diretamente em muitas formulações (SILVA et al., 2008), dentre elas os sucos de frutas. Além 

disso, tem alto valor energético e pode ser usado no lugar da sacarose como adoçante natural, 

conferindo um sabor agradável e melhor qualidade nutricional. 

Observando as tendências atuais e a opção do consumidor por alimentos mais 

saudáveis com ingredientes funcionais, o objetivo do presente trabalho é desenvolver um 

néctar de goiaba adoçado com mel de abelha avaliando a sua aceitação, caracterização físico-

química e estabilidade durante armazenamento, com base na legislação vigente. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 Goiaba (Psidium guajava L.) 

 

 

2.1.1 Aspectos gerais 

A goiabeira pertence à família Myrtaceae, gênero Psidium guajava, tem sua 

origem na América tropical e Subtropical, é fácil de encontrar em todas as regiões do Brasil. 

Possui mais de 70 gêneros e 2.800 espécies, são plantas arbustivas ou arbóreas, de 3 a 10 

metros de altura que possuem um tronco liso de 10 a 30 cm de diâmetro. Não é exigente 

quanto ao solo, porém desenvolve-se melhor em terrenos férteis, drenados e profundos 

(MARANGA, 1977; CHITARRA; CHITARRA, 2006).  

O período de produção da goiaba, no Brasil, é entre janeiro e março, com pico em 

fevereiro, no entanto, através de manejo tecnológico adequado, pode-se direcionar a época da 

colheita para períodos propícios comercialmente (CASTRO, 1983; GONZAGA NETO, 1990; 

HOJO et al., 2007). A goiaba é um fruto climatérico, assim o processo de amadurecimento 

ocorre rapidamente após a colheita, por isso é importante que os frutos sejam colhidos no 

período de colheita ideal para obtenção de frutos de melhor qualidade (GONZAGA NETTO; 

CRISTO; CHOUDHURY, 1999; RIBEIRO et al., 2005). Segundo Chitarra e Chitarra (2005) 

a goiaba deve ter algumas características que determinam o ponto de colheita, como a cor da 

casca passando de verde oliva para verde claro, textura entre 10 e 12 kg/cm
2
 densidade entre 

0,98 e 1,00g/cm
3
, sólidos solúveis entre 9,0 e 10,0º Brix e acidez entre 0,3 e 0,4%.  

São consumidas, principalmente, in natura, mas é uma excelente matéria prima 

para a produção de diversos produtos, tais como: doce em pasta, sorvete, geléia, polpa de 

fruta, diferentes tipos de sucos, sucos desidratados, néctares, dentre outros, portanto é 

considerada uma fruta que apresenta ótimas características no que se refere ao seu 

aproveitamento industrial (CASTRO, 1983; SILVA, 2007b). 
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2.1.2 Características físicas 

A fruta possui forma arredondada ou ovóide, medindo de 5 a 10 cm. 

Externamente quando maduro, o fruto é amarelo-esverdeado e muito aromático. Internamente 

a polpa é abundante, podendo ser róseo-avermelhada ou branca dependendo da variedade. As 

sementes são pequenas, coreáceas e numerosas. (CHITARRA e CHITARRA, 2006; 

MARANGA, 1977). 

A Tabela 1 apresenta as oito principais variedades de goiaba e suas características: 

Tabela 1 - Características das principais variedades de goiaba (IDE et al. ,2001). 

VARIEDADES 
CARACTERÍSTICAS DOS FRUTOS 

COLORAÇÃO TAMANHO FORMA 

Kumagai Branca Grande Arredondada 

Ogawa 1 Branca Grande Oblonga 

Ogawa 2 Vermelha Grande Oblonga 

Ogawa 3 Rosada Grande Arredondada 

Paluma Vermelha Grande Periforme 

Rica Vermelha Médio Periforme 

Pedro Sato Vermelha Grande Oblonga 

Sassaoca Vermelha Grande Arredondada 

 

De acordo com Fernandes (2007), as variedades Ogawa1, Ogawa3(vermelha), 

Paluma, Rica e Kumagai, são mais indicadas para quem deseja abastecer o mercado interno, 

para consumo in natura ou para fins industriais. 

Uma das características mais importante para o consumidor é a cor da polpa 

(mesocarpo), sendo considerada um atributo primário de qualidade, pois o aspecto visual tem 

grande influência na intenção de compra. O consumidor europeu tem preferência pela goiaba 

de polpa róseo-escura, no entanto é muito escassa de cultivares que produzam frutos com boa 

capacidade de conservação pós-colheita. Devido a esse fato, a goiaba mais exportada pelo 

Brasil é a de polpa branca (FERREIRA, 2000; SIQUEIRA, 2009). 
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2.1.3 Composição química e nutricional 

A composição dos frutos depende de fatores tais como, condições climáticas, 

estágio de maturação, cultivo, tratos culturais, entre outros podendo inclusive ser modificada 

pelo processamento e armazenamento, condições que podem interferir no conteúdo de ácido 

ascórbico (AWAD, 1993; CARVALHO; GUERRA, 1995; BRASIL; MAIA; FIGUEIREDO, 

1996; SIQUEIRA, 2009). 

Maia, Sousa e Lima (2007), ilustram a composição nutricional da goiaba de 

acordo com a Tabela 2. 

Tabela 2 - Composição nutricional da goiaba em 100g (Psidium Guajava l.). 

 
NUTRIENTES TEORES MINERAIS TEORES VITAMINAS TEORES 

Água (g) 80,66 Cálcio (mg) 21 Vitamina C (mg) 37 

Energia (Kcal) 69 Ferro (mg) 0,22 Tiamina (mg) 0,030 

Proteínas (g) 0,58 Magnésio (mg) 17 Riboflavina (mg) 0,030 

Lipídeos Totais (g) 0,60 Fósforo (mg) 27 Niacina (mg) 0,600 

Cinzas (g) 0,80 Potássio (mg) 292 Vitamina A (UI) 90 

Carboidratos (g) 17,36 Sódio (mg) 37   

Fibra dietética Total (g) 5,4     

 

A goiaba é uma fruta bastante apreciada pelas suas características de sabor e 

aroma, é rica em vitamina C e contém quantidades razoáveis de pró-vitamina A e do 

complexo B, além de sais minerais, como cálcio, fósforo e ferro. De modo geral, não tem 

muito açúcar e quase nenhuma gordura (MAIA, SOUSA e LIMA, 2007; CHOUDHURY et 

al., 2001). Sendo uma fruta saborosa, a goiaba tem recebido grande atenção pela possível 

capacidade de atuar na prevenção e combate a diferentes tipos de câncer (LUXIMON-

RAMMA; BAHORUN; CROZIER, 2003; SOARES et al., 2004). 

Os sólidos solúveis totais (SST) indicam a quantidade de sólidos que se 

encontram dissolvidos no suco. Na goiaba, o teor de sólidos solúveis é representado por cerca 

de 51 % a 91 % dos açúcares; que apresentam um papel importante no sabor e valor 

nutricional de produtos hortifrutícolas (CHITARRA; CHITARRA; CARVALHO, 1981; 

AZZOLINI; JACOMINO; BRON, 2004).  
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A relação entre os SST e a acidez titulável é um índice de qualidade da goiaba, em 

conjunto com outros parâmetros. A acidez das frutas deve-se, principalmente, aos ácidos 

cítrico, málico e tartárico. Em frutos maduros, os açúcares totais podem variar de 4,0% a 

9,0% e a acidez titulável de 0,2% a 1,0%.. A quantidade de ácido cítrico é semelhante em 

frutos de polpa vermelha e branca, sendo os de polpa vermelha mais ricos em ácidos málico e 

tartárico (GONGATTI NETTO et al., 1996; CHOUDHURY et al., 2001).  

 

2.1.4 Aspectos Produtivos 

De acordo com informações do Instituto de Economia Agrícola (IEA), o Brasil é 

um dos principais produtores mundiais de goiabas vermelhas, em 2007 produziu cerca de 

316.301 toneladas de goiaba. A partir de dados do (IBGE) Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, observa-se que, no território nacional, a produção de goiabas comerciais 

concentra-se principalmente nas regiões Nordeste e Sudeste, com destaque para os Estados de 

Pernambuco e São Paulo, tendo gerado cerca de 33% da produção nacional. 

O cultivo da goiaba é um dos mais importantes em países tropicais e subtropicais. 

A produção de goiaba em escala industrial iniciou-se no Brasil nos anos 70, e se desenvolveu 

quando passou a ser cultivada em grandes pomares voltados para o comércio, para a 

exportação, para a indústria de doces e sucos e até na produção de goiaba desidratada 

(BRASIL, 2007). 

A goiaba constitui uma das mais importantes matérias-primas para as indústrias 

de sucos, polpas e néctares, tendo grande aceitação no mercado (EVANGELISTA; VIEITES, 

2006). Para a produção industrial preferem-se frutos de forma arredondada, com polpa de 

coloração rosada a vermelha, espessa e firme (CHOUDHURY et al., 2001; LIMA, 2005).  

A disponibilidade de cultivares de goiaba adequados ao manejo para 

industrialização permite a contínua produção durante o ano todo. Destacando-se a variedade 

Paluma pelas suas boas características industriais como alta capacidade produtiva, bom 

rendimento e altos teores de SST (CARDOSO et al., 2002). 

Apesar de ser um grande produtor de frutas, muito do que é produzido no Brasil 

acaba sendo perdido, devido à carência tecnologias adequadas para colheita e pós-colheita, 

exceto em poucos casos, quando o mercado é voltado para a exportação. O processamento da 

goiaba evita desperdícios e além de aumentar o tempo de vida útil da fruta, minimiza perdas 

que podem ocorrer durante a comercialização do produto in natura (FURTADO et al., 2000; 

EVANGELISTA; VIEITES, 2006). 
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2.2 Mel 

 

 

Durante muito tempo o mel foi o único produto doce utilizado na alimentação do 

homem juntamente com uma pequena variedade de frutos, e desde a antiguidade foi 

considerado um produto especial. Aos poucos foi sendo substituído por açúcares refinados 

manufaturados, como açúcares extraídos da cana-de-açúcar e de beterraba (CRANE, 1983). 

O mel é o mais antigo edulcorante natural, obtido do néctar das flores, 

transformado através de reações físicas e enzimáticas pelas abelhas melíferas. É considerado o 

produto apícola mais difundido e fácil de ser explorado, sendo também o mais conhecido e 

aquele com maiores possibilidades de comercialização. Com sua variedade de cores e sabores 

é provavelmente o mais interessante ingrediente e adoçante que pode ser utilizado na 

produção de bebidas (SILVA, 2003; SILVA et al.,2006; SILVA, 2007a). 

 Segundo Brasil (2000), mel é um produto alimentício produzido por abelhas 

melíferas a partir do néctar das flores (mel floral), de secreções de partes vivas das plantas ou 

de excreções de insetos sugadores de planta (mel de melato), que vivem sobre algumas 

espécies vegetais e que as abelhas recolhem, transformam, combinam e deixam maturar nos 

favos da colméia.  

De acordo com a legislação brasileira o mel é classificado, quanto a sua origem, 

em dois tipos, quando proveniente de néctar de flores de uma mesma família, gênero ou 

espécie como sendo unifloral ou monofloral; e quando originado de diferentes tipos florais é 

denominado de multifloral ou polifloral (BRASIL, 2000). 

O mel é a única substância com poder adoçante que pode ser armazenado e usado 

exatamente como produzido na natureza, é considerado o alimento funcional pelo seu poder 

expectorante, antiinflamatório, antibacteriano, antioxidante, prebiótico, etc., além de ser 

bastante energético. A utilização do mel na nutrição humana não deveria se limitar apenas ao 

poder edulcorante, mas principalmente por ser um alimento de alta qualidade nutricional de 

fácil digestão e assimilação, rico em energia e inúmeras substâncias benéficas ao equilíbrio 

dos processos biológicos do nosso corpo (TREVISAN, 1981; BATISTA, 2004; POSSAMAI, 

2005; QUEIROZ, 2007). 

A composição do mel é responsável por muitas das suas propriedades físico-

químicas, e depende basicamente da composição do néctar, que lhe confere características 

especificas. O mel é composto principalmente de açúcares, predominantemente D-frutose e 

D-glicose, como também outros componentes e substâncias como ácidos orgânicos, enzimas e 
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partículas sólidas coletadas pelas abelhas (WHITE, 1979; ESTI et al.,1997; QUEIROZ, 2007; 

SILVA, 2007a). 

O mel é um produto altamente higroscópico, absorvendo facilmente umidade do 

meio onde se encontra. O conteúdo de umidade de mel depende das condições climáticas 

durante a colheita juntamente com o grau de maturidade do mel alcançado na colméia, a 

origem botânica e a linhagem das abelhas (RODRIGUEZ et al. 2004). A umidade do mel é 

um fator importante para a qualidade contribuindo para estabilidade deste produto quanto à 

fermentação, à cristalização e à viscosidade durante a estocagem (POSSAMAI, 2005).  

A cor do mel depende da sua origem floral, da fonte do néctar procedente de 

grande número de plantas melíferas usadas pelas abelhas para sua produção. Os méis 

brasileiros possuem uma grande variedade de cores o que pode influenciar na preferência dos 

consumidores que muitas vezes avaliam o produto pela aparência (QUEIROZ, 2007). O 

envelhecimento é um fator que acentua a cor do mel. As variedades correspondem a todas as 

cores, desde o branco-aquoso até próximo ao preto, com variantes de verde ou vermelho, ou 

mesmo azul (CRANE, 1983; MOORSE; HOOPER, 1986).  

Embora o mel seja um produto que por suas características físicas e químicas não 

apresente alta susceptibilidade à proliferação de microrganismos, não é um alimento estéril e 

está susceptível a contaminações que podem estar associada à veiculação de microrganismos 

pelas próprias abelhas melíferas, como também a ação de fatores externos, ambientais, 

condições de manipulação e estocagem. Podendo influenciar negativamente qualidade do 

produto final. Assim antes de ser colhido o mel deve receber todos os cuidados técnicos e de 

higiene para manter a qualidade (CAMARGO, 2002; SILVA, 2007a). 

A apicultura vem despertando o interesse de muitos criadores e instituições do 

Brasil. Constitui-se de uma atividade em que se consegue obter bons resultados econômicos, 

ecológicos e sociais (RODRIGUES et al., 2004). No estado do Ceará, a partir de 2001 com a 

conquista do mercado externo, a produtividade do mel continua sempre crescente, os preços 

se recuperando e o segmento apícola em franca expansão, se consolidando como uma nova 

opção de emprego e renda para o setor primário (ARAÚJO, SILVA, SOUSA, 2006). O 

mercado do mel também vem crescendo todos os anos devido a influencia das novas atitudes 

dos consumidores e a procura por uma alimentação funcional e mais saudável (SILVA et al., 

2008). 
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2.3 Sucos e néctares 

 

 

2.3.1 Aspectos gerais 

Os sucos de frutas tropicais conquistam cada vez mais o mercado consumidor, 

sendo o Brasil um dos principais produtores. Existe uma grande diversidade de produtos 

derivados de frutos e constante inserção de novos produtos no mercado de consumo, os quais, 

na maioria das vezes, ainda não foram devidamente pesquisados com respeito às suas 

propriedades e atividades benéficas à saúde (KUSKOSKI et al., 2006). Os sucos e néctares de 

frutas são bastante consumidos e apreciados em todo o mundo, não só pelo seu sabor, mas 

também, por serem fontes naturais de carboidratos, carotenóides, vitaminas, minerais e outros 

componentes importantes (PINHEIRO et al., 2006). 

O consumidor brasileiro tem demonstrado interesse crescente em consumir 

produtos "prontos para o consumo", o que impulsionou, a partir da década de 90, o 

surgimento de diversas marcas comerciais de sucos de frutas industrializados no mercado 

nacional (LIMA et al., 2000). Atualmente umas das principais características do mercado 

brasileiro de sucos de frutas é a oferta dos mais variados tipos de sucos. A combinação do 

crescimento do consumo interno e externo de sucos e polpas, e a enorme variedade de frutos 

tropicais no Brasil, são fatores importantes para o crescimento da produção e das exportações 

de sucos e polpas (SOUSA, 2006). 

 Segundo Sousa (2006), bebidas com novos aromas e sabores estão sendo 

elaboradas em todo mundo sendo a bebida mista de frutas mais uma opção para os 

consumidores. Os alimentos e bebidas desenvolvidos atualmente buscam cada vez mais 

associar sabor agradável com alegações funcionais, oferecendo aos consumidores produtos 

mais saudáveis (SILVA et al., 2008). 

Cor, sabor, aroma e aspecto geral são importantes fatores observados pelos 

consumidores na hora de adquirir alimentos. Porém, dentro da proposta de uma vida mais 

saudável, as propriedades nutricionais estão cada vez mais importantes, tornando a 

alimentação à base de frutas um requisito indispensável no dia-a-dia da população, 

prevenindo doenças e vitalizando o organismo (RIGON et al., 2005). 

Atualmente tem sido pesquisada a adição de componentes com a alegação de 

propriedades funcionais (mel, água de coco, fibras, etc.), visando à elaboração de bebidas de 

frutas enriquecidas. A utilização de uma grande variedade de componentes vem sendo 



 23 

estudada (SOUSA, 2006), sendo o mel uma boa opção por sua importância econômica para a 

Região Nordeste, aliada à grande aceitação pelos consumidores, tanto por suas propriedades 

sensoriais (cor, odor e sabor) quanto pelos seus valores nutricionais e funcionais (SILVA et 

al., 2008). 

O termo néctar de frutas é usado pela indústria para designar sucos de polpa de 

frutas misturados com xarope de açúcar e ácido cítrico para produzir uma bebida pronta para 

beber. Essa bebida, embora lembre os sucos de frutas em sabor, não podem ser chamadas de 

suco de fruta devido à presença de água, açúcar e ácidos adicionados (LUH; EL-TINAY, 

1993). Néctar de Goiaba é a bebida não fermentada, obtida da dissolução, em água potável, da 

parte comestível desta fruta e açúcares, destinado ao consumo direto, podendo ser adicionado 

de ácidos (BRASIL, 2003). 

 

2.3.2 Processamento de sucos e néctares  

A produção e a comercialização de sucos e néctares dependem das características 

exigidas pelo mercado para cada um dos diferentes tipos de sucos (MAIA et al., 2007). No 

Brasil, os sucos de frutas são classificados, padronizados, registrados, inspecionados, 

produzidos e fiscalizados de acordo com as normas do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA).  

Existem vários métodos para obtenção de polpa e sucos de frutas com base nos 

princípios de conservação. Em sucos e polpas de frutas geralmente são utilizados métodos 

mistos, em geral são associados o tratamento térmico, o uso de conservantes e o 

congelamento (MAIA; SOUSA; LIMA, 2007). 

A escolha do melhor método de produção de sucos e néctares depende 

principalmente dos processos de enchimento e conservação (MAIA et al., 2007). Os métodos 

de conservação são utilizados com intuito de fornecer ao consumidor um produto de 

qualidade e segurança, com maior tempo de armazenamento, praticidade de transporte e 

armazenamento (COSTA et al., 2005). 

Atualmente os métodos mais utilizados nas indústrias são o “hot fill” (enchimento 

a quente) e o envase asséptico. O processamento hot Pack (tratamento térmico na 

embalagem), para conservação de sucos, está em desuso. Outros métodos que são utilizados 

como congelamento, concentração, filtração estéril, irradiação, altas pressões e luz 

ultravioleta, também são exemplos métodos utilizados para preservação de sucos (MAIA; 

SOUSA; LIMA, 2007). 



 24 

No início do processamento os frutos são selecionados com relação à sanidade, 

integridade física, uniformidade na coloração e maturação e posteriormente são lavados por 

imersão em água clorada. Em seguida, os frutos passam por uma despolpadeira onde se obtém 

a polpa refinada. A partir da polpa realiza-se a formulação, procedendo-se em seguida à 

homogeneização, posteriormente à desaeração e o tratamento térmico (FREITAS et al., 2006). 

Durante a etapa de formulação, o suco é padronizado e uniformizado, a fim de proporcionar 

um produto final com as características desejáveis. Nesta etapa ocorre, basicamente, a mistura 

dos ingredientes, ajuste do pH (com adição de acidulantes como o ácido cítrico) e 

conservantes, como benzoato de sódio e metabissulfito de sódio (SANCHO et al. 2007).  

De acordo com Maia, Sousa e Lima (2007), em geral, as etapas do processo 

produtivo são praticamente as mesmas até a etapa de lavagem e seleção final. A figura 1 

representa o fluxograma geral do processamento de suco ou néctares de frutas. 
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Colheita Fruta

Recepção e pesagem

Descarregamento 

Pré-lavagem

Seleção

Lavagem e seleção final

Trituração
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Resfriamento

Rotulagem

Acondicionamento

Armazenamento

 

Figura 1 - Fluxograma geral do processamento de sucos ou néctares. 
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2.3.3 Enchimento a quente (Hott fill) 

Dentre os métodos de conservação de sucos de frutas tropicais que fazem uso de 

calor, os processos de enchimento à quente e asséptico são os mais utilizados pela indústria 

processadora de frutas. Porém existe também o processo hot-pack, apesar de ser bem menos 

utilizado atualmente (MAIA, SOUSA E LIMA, 2007). 

No sistema de enchimento a quente o suco ou néctar é submetido a um tratamento 

térmico de pasteurização, por meio de trocadores de calor, a temperatura a partir de 90ºC, 

durante 45 a 60 segundos. O enchimento deve ser feito a quente imediatamente após a saída 

do produto do trocador de calor. E logo após deve ser feito o fechamento seguido da inversão 

do recipiente, durante 3 minutos, para esterilização das tampas. Em seguida o produto deve 

ser resfriado rapidamente, e a água utilizada deve ser clorada evitando a recontaminação 

(MAIA et al, 2007). 

O tratamento térmico é realizado com a finalidade de completar a estabilização do 

suco, do ponto de vista microbiológico e enzimático (PAIVA et al, 2000). Fernandes et al. 

(2007) processando suco de goiaba integral, bem como, Silva et al. (2008) processando néctar 

de caju adoçado com mel utilizaram o sistema enchimento a quente no estudo da estabilidades 

destes produtos.  

 

2.3.4 Aspectos de qualidade de sucos e néctares 

Durante o processamento industrial, ocorrem modificações nos componentes dos 

frutos que afetam sensivelmente suas propriedades de natureza química, física, enzimática, 

microbiológicas ou sensoriais, tais como: textura, cor, sabor, aroma, e também o valor 

nutritivo; no entanto, quando as frutas são processadas adequadamente, as perdas em geral são 

pequenas (COSTA, 1999). 

A vida útil de um produto alimentício é o período de tempo decorrido entre a 

produção e o consumo deste, no qual a aceitabilidade do produto pelo consumidor é mantida e 

verifica-se no produto um nível satisfatório de qualidade (SARANTÓPOULOS et al., 2001). 

Mesmo que um alimento esteja preservado bem embalado, não será estável indefinidamente. 

Cada sistema se deteriora a uma certa velocidade até que se atinja um ponto inaceitável. E isto 

não quer dizer que o alimento esteja totalmente deteriorado, mas que o padrão de qualidade 

pré-estabelecido para ele foi ultrapassado. 

O processo produtivo como um todo, desde as matérias-primas até a entrega do 

alimento ao consumidor, deve ser realizado com certos padrões específicos de higiene, 
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limpeza e segurança, e estar em constante avaliação para que possa sinalizar aos 

consumidores que o alimento é seguro (MAIA; SOUSA; LIMA, 2007; BASTOS, 2008). 

A degradação da vitamina C em sucos de frutas pode ocorrer em condições 

aeróbicas ou anaeróbicas, ambas levando à formação de pigmentos escuros (PERERA, 2001). 

Esta vitamina também é rapidamente destruída pela ação da luz e sua estabilidade aumenta 

com o abaixamento da temperatura. Devido à instabilidade ao calor, a vitamina C tem sido 

empregada como um indicador para medir os efeitos do processamento na retenção de 

nutrientes (HOWARD, 1999). 

As perdas no conteúdo de vitamina C variam de acordo com o processamento e 

equipamentos utilizados (MATSUURA; ROLIM, 2002; CARO et al., 2004). Yamashita et 

al.(2003) e Menezes et al. (2009), estudando estabilidade da vitamina C em produtos de 

acerola, observaram que a estabilidade da vitamina C depende tanto do tipo de processamento 

como também das condições e do tipo de embalagem utilizada durante armazenamento. 

Os sólidos solúveis totais (ºBrix) são usados como índice de maturidade para 

alguns frutos, são representados por açúcares, ácidos, aminoácidos, vitaminas e pectinas são 

constituintes importantes na caracterização da qualidade da goiaba, alto teor deste parâmetro 

são desejáveis, tanto para o consumo in natura como para processamento industrial (LIMA, 

2005).   

Os carboidratos consistem de polissacarídeos como amido, celulose, hemicelulose 

e material péctico e também de dissacarídeos ou monossacarídeos como os açúcares sacarose, 

frutose e glicose. Nas frutas, o mais importante contribuinte de energia são os carboidratos e 

os açúcares geralmente são frutose e glicose, porém em algumas frutas também se encontra 

sacarose (MAIA; SOUSA; LIMA, 2007). 

Os ácidos orgânicos mais presentes em frutas e produtos derivados são os ácidos 

cítrico, málico e tartárico. Os ácidos orgânicos desempenham um papel importante no sabor 

dos frutos através da relação sólidos solúveis: acidez, sendo uma importante atributo de 

qualidade utilizado para escolha da matérias prima. Também contribuem para acidez e aroma 

característico dos frutos (MAIA; SOUSA; LIMA, 2007). 

Vários fatores tornam importante a determinação do pH de um alimento, tais 

como: influência na palatabilidade, desenvolvimento de microorganismos, escolha da 

temperatura de esterilização, escolha do tipo de material de limpeza e desinfecção, escolha do 

equipamento com o qual se vai trabalhar na indústria, escolha de aditivos e vários outros 

(CHAVES, 2004). Uma pequena variação nos valores do pH é facilmente detectável em testes 

organolépticos. 
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A deterioração de natureza microbiológica em sucos néctares pode ser causada 

pelo desenvolvimento de bolores, leveduras e bactérias ácido-tolerantes. A degradação por 

leveduras é a causa mais comum, devido à sua elevada tolerância aos ácidos, a capacidade de 

muitas delas se desenvolverem anaerobicamente e apresentarem maior resistência térmica que 

as bactérias e a maioria dos fungos. Os fungos são capazes de desenvolverem-se em uma 

ampla faixa de pH e de atividade de água, são pouco exigentes em nutrientes, 

fundamentalmente aeróbios e, em geral, apresentam baixa resistência térmica, de forma que 

em produtos pasteurizados, sua presença é facilmente evitada (JAY; ANDERSON, 2001). 

Porém os fungos termorresistentes são freqüentemente relatados como causadores de 

problemas na estocagem de produtos como sucos e néctares de frutas pasteurizados 

(MATTIETO; LOPES; MENEEZES, 2007). 

 

 

2.4 Embalagens para sucos de frutas 

 

 

A conservação de frutas na forma de sucos, polpas e outros produtos foi 

desenvolvida para aumentar a oferta das mesmas e para a utilização dos excedentes de 

produção (BRUNINI; DURIGAN; OLIVEIRA, 2002). Segundo Gonçalves (2000), produtos 

processados ou elaborados são potencialmente diferenciáveis e, portanto, agregam maior 

valor, gerando maiores receitas e criando novos postos de trabalho no país.  

Segundo Correa Neto e Faria (1999), a qualidade do suco é influenciada 

basicamente por fatores microbiológicos, enzimáticos, químicos e físicos, que comprometem 

sua estabilidade, em outras palavras, sua qualidade sensorial e nutricional. Portanto a 

embalagem contribui para a qualidade final do suco, uma vez que tem a função de conter o 

produto de forma a protegê-lo das contaminações externas, quer sejam físicas, químicas ou 

biológicas, minimizando interações prejudiciais e prolongando a vida de prateleira desses 

sucos. Além disso, a embalagem possibilita o transporte e uma melhor apresentação dos 

produtos aos consumidores (FREITAS et al., 2006).  

Os sucos de frutas, cujo pH encontra-se na faixa de 2,0 a 4,5, apresentam 

condições favoráveis ao desenvolvimento de bolores, leveduras e bactérias ácido-tolerantes. 

Desta forma, tratamento térmico na faixa de 80ºC – 90ºC, durante alguns segundos, é 

apropriado para tornar o produto comercialmente estéril, tendo em vista que é suficiente para 

a destruição destes microrganismos e a inativação de enzimas capazes de promover 



 29 

transformações indesejáveis que possam comprometer a qualidade do produto (BASTOS, 

2008 e MAIA, SOUSA E LIMA, 2007)  

Os sucos, quando produzidos em grande escala são acondicionados em diversos 

tipos de embalagens.  Entretanto é importante a escolha da embalagem ideal de acordo com o 

tipo do suco e do processamento utilizado para minimizar possíveis mudanças sensoriais no 

produto, como aparência, aroma, sabor desagradável e também evitar migrações de 

substâncias tóxicas ao suco.  

No Brasil, os sucos de frutas são uma tradição, sendo envasados em garrafas de 

vidro, em embalagens cartonadas ou, mais recentemente, em embalagens de poliestireno 

tereftalato PET (Polietileno Tereftalado), produzidos, na grande maioria, pelo sistema hot fill 

(enchimento a quente) e, em menor quantidade, pelo sistema asséptico (PINHEIRO et al., 

2006). Estes tipos de embalagens possibilitam seu transporte e comercialização em todo o 

território nacional e seu armazenamento é conveniente por não requerer refrigeração antes da 

sua utilização (SOARES, 2004). 

Diante disso, percebe-se a importância das embalagens na indústria de sucos de 

frutas, já que a mesma influi direta e indiretamente na qualidade dos mesmos, além de estar 

dependente do tipo de processamento envolvido, havendo a todo momento uma busca por 

melhores processos de conservação, assim como pela melhor embalagem para os subprodutos 

oriundos dos frutos, a fim de minimizar as perdas pós-colheita destes, além de aumentar a 

economia do país, gerar mais empregos e agregar valor ao produto e, assim, aumentar o lucro 

do mesmo. 

O polietileno de alta densidade (PEAD) é um polímero de adição do etileno, 

apresenta uma estrutura linear com poucas ramificações, elevada cristalinidade, massa 

volúmica de 0,94 a 0,96 g/cm3, intervalo térmico de uso de -25 °C a 120 °C. Permeabilidade 

muito baixa à água, muito alta ao oxigênio. Excelentes características de isolamento elétrico. 

Resistente aos ácidos, álcalis, óleos, álcoois e estresse físico. Não resiste aos agentes 

oxidantes e solventes orgânicos a quente (PIERGIOVANNI, 1998). 

Estudos realizados por Alves e Garcia (1997) apontam que até 1991 praticamente 

não existia no Brasil sucos de frutas refrigerados pra beber. Outra realidade é apresentada na 

década atual, onde a gama de sucos e bebidas de frutas expostas ao consumidor é bem mais 

diversificada. O suco de laranja refrigerado e pronto para beber é encontrado no mercado 

principalmente em embalagens cartonadas. Este pode ser natural fresco, natural pasteurizado 

ou ainda um suco reconstituído de um concentrado. 
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Dentre as embalagens plásticas, a garrafa de PEAD (Polietileno de alta densidade) 

é a mais utilizada por esse tipo de produto. Segundo Alves e Garcia (1997), este material é 

responsável por uma vida útil muito reduzida do produto, uma vez que possui uma grande 

permeabilidade a gases. 

Sugai et al. (2002) em estudo comparativo de suco de laranja minimamente 

processado, armazenado em latas de alumínio e garrafas PEAD, sob refrigeração , observou 

que a vida útil em ambos as embalagens foi de 15 dias. 

Silva et al. (2008) avaliando a estabilidade de néctar de caju adoçado com mel 

envasados em garrafas de vidro e armazenados sob condições ambientes. Observou que as 

alterações químicas e físico-químicas não descaracterizaram a bebida, e esta se manteve 

dentro dos padrões fixados pela legislação de néctar de caju no período de 180 dias, com 

exceção da vitamina C. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Na presente pesquisa foram utilizadas polpas de goiabas, adquiridas por uma 

indústria localizada na cidade de Fortaleza – CE, mel disponibilizado por uma indústria de 

Sobral e açúcar obtido no comércio. 

As polpas estavam devidamente embaladas em sacos pequenos de 100 gramas, e a 

cada 10 pacotes pequenos envolvidos numa embalagem maior com 1 quilograma de polpa 

enviadas a planta piloto de processamento de frutos do Instituto Federal do Ceará (IFCE), em 

Sobral, onde foram armazenadas congeladas em freezer (±18°C), até o momento de do 

processamento. O mel foi armazenado em recipiente de plástico hermeticamente fechado, em 

local arejado. As garrafas de (PEAD) Polietileno de alta densidade, de 500mL, foram 

utilizadas no acondicionamento do produto final. 

 

 

 

Figura 2 - Amostras de néctar de goiaba adoçado com mel e com açúcar embalados em 

garrafas de polietileno de alta densidade (PEAD). 
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3.1 Caracterização do mel e da polpa de goiaba 

 

 

3.1.1 Caracterização do mel 

 

3.1.1.1 Umidade 

Determinou-se o teor de umidade segundo os métodos analíticos de LANARA 

(1981). O princípio deste método consiste na determinação do índice de refração do mel a 

20ºC, que é convertido para o conteúdo de umidade através de uma tabela de referência, a 

qual fornece a concentração como uma função do índice de refração.  

 

3.1.1.2 Sólidos solúveis  

Também obtido através do índice de refração, convertido através da tabela de 

referência de acordo com LANARA (1981). 

 

3.1.1.3 pH 

A análise do pH do mel foi realizada em potenciômetro, Knick 766 com 

membrana de vidro e calibrado soluções tampão de pH 4,0 e 7,0, conforme LANARA (1981). 

 

3.1.1.4 Acidez titulável 

Fundamenta-se na neutralização por solução de hidróxido de sódio 100 mM. A 

acidez expressa em m.e.q/Kg. De acordo com a metodologia descrita por LANARA (1981). 

Acidez em m.e.q/kg = 10 x fator do NaOH x Volume NaOH gasto (mL) 

 

3.1.2 Caracterização da polpa de goiaba 

 

3.1.2.1 pH  

O pH foi determinado de acordo com a técnica descrita pelas normas do Instituto 

Adolfo Lutz (BRASIL, 2005), através de leitura direta no potenciômetro Knick 766 com 

membrana de vidro e calibrado soluções tampão de pH 4,0 e 7,0. 
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3.1.2.2 Sólidos solúveis (ºBrix) 

Os sólidos solúveis foram determinados através da leitura direta da polpa com os 

resultados expressos em ºBrix utilizando um refratômetro de bancada marca A. Kruss, modelo 

Optronic, com escala variando de 0 a 95 °Brix. 

 

3.1.2.3 Vitamina C 

O teor de vitamina C foi determinado através do método de Tillman baseia-se na 

propriedade de redução do ácido ascórbico, medido pela titulação com um agente oxidante, no 

caso o 2,6-diclorofenolindofenol (DFI), até viragem de azul, sua forma oxidada, rosa claro 

persistente por 15 segundos (STROHECKER e HENNING, 1967). 

 

3.1.2.4 Acidez total titulável 

Conforme descrito pelas normas do Instituto Adolfo Lutz (2005), a acidez foi 

determinada através de titulação com solução de NaOH 100 mM utilizando um indicador 

(fenolftaleína) de ponto de viragem. O resultado é expresso em % de ácido cítrico/100mL.  

 

3.1.2.5 Açúcares totais 

Para a determinação dos açúcares totais foi realizada uma inversão ácida prévia 

nos extratos das amostras, de acordo com Brasil (2005), e a partir de então foram 

determinados os açúcares totais, pelo método do DNS (MILLER, 1959). Os resultados foram 

expressos em percentual de glicose. 

 

 

3.2 Desenvolvimento das formulações 

 

 

As formulações foram processadas na planta de processamento de Frutos do 

Instituto Federal do Ceará, em Sobral. Antes do processamento os pacotes de polpas foram 

devidamente higienizados com hipoclorito de sódio 2,5 ppm, após a devida higienização dos 

materiais e equipamentos iniciou-se o processamento (Figura 3), onde foram desenvolvidas 

quatro formulações (A, B, C e D) de néctar de goiaba adicionados de mel, descritas na tabela 

3, e a cada uma das formulações foram adicionados benzoato de sódio e metabissulfito de 

sódio nas devidas proporções e submetidos a tratamento térmico a 90º C por 60s, em tacho 

aberto. Em seguida foi realizado o enchimento a quente, em garrafas de PEAD, e  logo após o 
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resfriamento e armazenamento. As quantidades de polpa e sólidos solúveis se basearam na 

legislação vigente para néctar de goiaba (BRASIL, 2003), respeitando-se os critérios 

estabelecidos. 

 

Tabela 3 - Descrição das proporções de polpa de goiaba (%) e sólidos solúveis (°Brix) 

utilizadas na seleção de formulações de néctar de goiaba adoçado com mel de abelhas. 

 

Formulação Quantidade de Polpa de goiaba(%) Sólidos solúveis (°Brix) 

A 35 10 

B 35 12 

C 40 10 

D 40 12 

 

 

 

 

Formulação

Tratamento térmico (90°C por 60s)

Enchimento a quente

Resfriamento

Armazenamento (+ 28°C)

Adição de adtivos

Correção do °Brix

 

 

Figura 3- Fluxograma de processamento do néctar de goiaba adoçado com mel de abelha.  
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3.3 Análise microbiológica 

 

 

As análises microbiológicas foram realizadas no laboratório de Microbiologia de 

Alimentos do Instituto Federal do Ceará, em Sobral. Nestas, investigou-se a presença de 

Salmonella sp. e coliformes (35ºC e 45ºC)  conforme estabelecido na legislação brasileira 

(BRASIL, 2001), de acordo com Apha (2001). 

 

 

3.4 Análise sensorial 

 

 

As amostras foram apresentadas aos provadores através do delineamento de 

blocos completos casualizados. Estas formulações foram submetidas à avaliação sensorial 

através do teste de aceitação e preferência, utilizando-se o teste de escala hedônica estruturada 

de 9 pontos, onde 9 representa a nota máxima “gostei muitíssimo” e 1 a nota mínima 

“desgostei muitíssimo” avaliando os seguintes aspectos cor, aroma, sabor, corpo e aceitação 

global, o teste de escala do ideal para avaliar a doçura, o teste de intenção de compra e 

intenção de consumo (MEILGAARD et al., 1991) aplicada a 96 provadores não treinados. 
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 TESTE DE CONSUMIDOR 

Você está recebendo quatro amostras codificadas de néctar de goiaba adoçado com mel. Avalie cada amostra 

individualmente de acordo com as instruções abaixo: 

 Prove cada amostra da esquerda para direita e avalie cor, aroma, sabor, corpo  e aceitação global, utilizando a 

escala abaixo para indicar o quanto você gostou ou desgostou de cada amostra. Beba água entre as amostras. 

9 – Gostei muitíssimo 

8 – Gostei muito 

7 – Gostei regulamente 

6 – Gostei ligeiramente 

5 – Nem gostei, nem desgostei 

4 – Desgostei ligeiramente 

3 – Desgostei regularmente 

2 – Desgostei muito 

1 – Desgostei muitíssimo 

AMOSTRA COR AROMA SABOR 
ACEITAÇÃO 

GLOBAL 

__________ __________ __________ __________ __________ 

__________ __________ __________ __________ __________ 

__________ __________ __________ __________ __________ 

__________ __________ __________ __________ __________ 

 

Figura 4 - Modelo de ficha de avaliação sensorial utilizando a escala hedônica, para os 

atributos cor, aroma, sabor, corpo e aceitação global. 
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     Indique o quão ideal você acha a intensidade da DOÇURA das amostras codificadas, utilizando a tabela abaixo. 

+4  Extremamente mais doce que o ideal                                     Amostra 

+3  Muito mais doce que o ideal                                                  ________      (   ) 

+2  Moderadamente mais doce que o ideal                                  ________      (   ) 

+1  Ligeiramente mais doce que o ideal                                       ________      (   ) 

  0  Ideal                                                                                         ________     (   )  

-1  Ligeiramente menos doce que o ideal                                                               

-2  Moderadamente menos doce que o ideal 

-3  Muito menos doce que o ideal 

-4  Extremamente menos doce que o ideal 

 

Figura 5 - Modelo de ficha de avaliação sensorial utilizando a escala do ideal, para doçura. 

 

 

3.5 Análise estatística 

 

 

Os dados sensoriais foram analisados através da análise de variância das 

características avaliadas pelo programa operacional SISVAR, versão 4.3. 

 

 

3.6 Estudo da estabilidade do néctar de goiaba adoçado com mel 

 

 

Após determinada a formulação que obteve melhor aceitação, realizou-se um 

novo processamento para estudo da estabilidade, utilizando-se 40% de polpa e 10º Brix. Para 

o estudo da estabilidade do néctar de goiaba adoçado com mel, utilizou-se uma a mesma 

formulação com o teor de açúcar equivalente, pra ser utilizada como padrão e as duas 

formulações foram processadas em três lotes, obtidas como descrito anteriormente a partir do 

fluxograma descrito na figura 3. 

As amostras foram mantidas em temperatura ambiente (± 28ºC) e coletadas em 

intervalos de 30 dias, a partir do tempo 0 até 120 dias de armazenamento, para realização de 
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análises químicas, físico-químicas, microbiológicas e sensoriais que avaliaram a estabilidade 

do produto. 

 

 

3.7 Determinações físico-químicas 

 

 

Durante o armazenamento foram realizadas as análises de pH, acidez, sólidos 

solúveis totais, açúcares totais e Vitamina C, utilizando as mesmas metodologias citadas para 

a caracterização da polpa de goiaba. 

 

 

3.8 Análise microbiológica 

 

As análises microbiológicas durante o armazenamento foram realizadas de acordo 

com o item 3.3 acrescentando as análises para indicação da presença de Bolores e leveduras, 

de acordo com Apha (2001). 

 

 

3.9 Análise sensorial 

 

 

As amostras foram apresentadas aos provadores nas mesmas condições descritas 

para o teste de seleção das formulações descrito anteriormente no item 3.4, aplicada a 60 

provadores não treinados. Sendo acrescentado na ficha o teste sensorial de atitude de compra 

(Figura 6). 
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Baseado na impressão global do produto, indique a sua ATITUDE DE COMPRA com relação às amostras, 

usando a escala abaixo: 

 Amostra Valor 

5. Certamente compraria o produto ________ ________ 

4. Provavelmente compraria o produto ________ ________ 

3. Tenho dúvidas se compraria ou não o produto   

2. Provavelmente não compraria o produto   

1. Certamente não compraria o produto   

 

Figura 6 - Modelo de ficha de avaliação sensorial utilizando o teste de atitude de compra. 

 

 

3.10 Análise estatística 

 

 

Os dados sensoriais, químicos e físico-químicos foram analisados estatisticamente 

através da análise de variância das características avaliadas pelo programa operacional 

SISVAR, versão 4.3. Para cada amostra foram utilizadas 3 repetições, embalagens contendo 

500mL de néctar. 

Os resultados foram avaliados estatisticamente através da análise de variância, e 

verificando a interação entre os fatores, o tempo foi desdobrado dentro de cada amostra e os 

resultados foram submetidos a análise de regressão polinomial. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 Caracterização da Polpa 

 

 

Os dados encontrados na Tabela 4. Representam a caracterização físico-química 

da polpa de goiaba utilizada como matéria-prima no processamento das formulações do 

néctar. 

 

Tabela 4 - Características Fisico-Químicas da polpa de goiaba 

 

Características Físico-Químicas da polpa 

 

PIQ’S da polpa de goiaba 

Min Max 

pH 3,70 ± 0,02 3,5 4,2 

Acidez Titulável (g/100g) 0,46 ± 0,01 0,4 - 

Sólidos Solúveis (ºBrix) 7,00 ± 0,00 7,0 - 

Vitamina C (mg/100g) 42,80 ± 0,01 40,00 - 

Açúcares Totais (g/100g) 4,17 ± 0,37 - 15,00 

 

O pH 3,7± 0,02 encontrado na polpa de goiaba utilizada para o processamento do 

néctar é considerado como ácido, essa  característica é importante para evitar o 

desenvolvimento de microorganismos ácido-tolerantes e está dentro do Padrões de Identidade 

e Qualidade (PIQ‟S) para polpa de goiaba, como mostra a tabela 3. Evangelista e Vieites 

(2006), estudando qualidade de polpas de goiaba congeladas comercializadas na cidade de 

São Paulo, encontraram valores de pH variando entre 3,5 e 4,0 e valores de acidez abaixo do 

padrão em duas amostras estudadas.  

A polpa de goiaba apresentou valores de acidez 0,46 ± 0,01 g/100g, esses é baixo 

comparados com os encontrados por Machado et al. (2007) estudando a caracterização de 

polpas de frutas tropicais congeladas comercializadas no Recôncavo Baiano encontrou 

valores entre 0,53 e 0,82 g/100g, porém está dentro dos limites exigidos pelo padrão PIQ. 

O valor de sólidos solúveis encontrado na polpa está no limite mínimo exigido 

pela legislação, sendo um fator importante para a padronização da formulação do produto 

final. Machado et al. (2007) estudando a caracterização de polpas de frutas tropicais 
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congeladas comercializadas no Recôncavo Baiano encontrou valores de entre 6,5 - 9,01° Brix, 

para polpas congeladas de goiaba.    

O valor de vitamina C está dentro dos padrões, 42,80 ± 0,01 mg.100g
-1

, porém 

abaixo dos valores encontrados por Fernandes et al. (2007) avaliando a influencia do 

armazenamento em suco tropical de goiaba, que encontraram na etapa de extração da polpa, 

em média 56,65mg de ácido ascórbico/100g. Machado et al. (2007), avaliando polpas de 

frutas tropicais congeladas comercializadas no Recôncavo Baiano, encontraram em uma das 4 

marcas estudadas, 10,25mg de ácido ascórbico/100g de vitamina C,valor abaixo do mínimo 

exigido pelo PIQ que é de no mínimo 40 mg.100.g
-1

. 

Machado et al. (2007), concluíram que a padronização das matérias-primas 

utilizadas é importante para minimizar variações encontradas e o não atendimento dos PIQ‟s 

nos parâmetros físico-químicos avaliados. Assim a polpa utilizada no presente trabalho 

encontrou-se dentro dos PIQ‟s estabelecidos para polpa de goiaba, caracterizando-se como 

uma matéria-prima de qualidade para o processamento do néctar de goiaba adoçado com mel. 

 

 

4.2 Caracterização do mel 

 

 

Os resultados obtidos na caracterização físico-química do Mel adicionado no 

néctar de goiaba estão representados  na Tabela 5. 

 

 Tabela 5- Resultados da caracterização físico-química do mel. 

 

Características Físico-Químicas do Mel 

 

PIQ`S do Mel 

Min Max 

Umidade (%) 19,40 ± 0,00 - 20 

S. Solúveis (%) 80,6 ± 0,00 - - 

pH 3,65 ± 0,03 3,3 4,6 

Acidez (m.e.q/kg)  22,87 ± 0,29 - 50 

Cor (abs) 0,286 ± 0,000 - - 

 

O valor de umidade encontrado no mel foi 19,40%, estando dentro dos padrões de 

identidade qualidade para mel (Brasil, 2000). Queiroz (2007), estudando méis produzidos a 

partir de diferentes origens florais do estado do Ceará, encontrou o mesmo valor, 19,40% na 
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amostra E (coletada em  Paramoti - CE) e obteve médias variando de 17,80% a 19,40% para 

as demais amostras. 

O pH 3,65 está próximo do valor (pH 3,67) encontrado por Bendini  e Souza 

(2008) que estudaram a caracterização físico-química do mel de abelhas proveniente da 

florada do cajueiro. Queiroz (2007), também encontrou valores próximos de pH variando de 

3,36 a 3,71 dentre as amostras estudadas. 

A amostra de mel analisada obteve absorbância 0,286 no comprimento de onda 

560nm o que de acordo com Brasil (2000) corresponde a cor âmbar claro. Sodré et al. (2007) 

analisando a caracterização físico-química de amostras de méis de Apis mellifera L. do Estado 

do Ceará, observou a predominância da coloração âmbar claro presente em 40% das 20 

amostras de méis analisadas. E ressaltou que coloração mais escura, variando do âmbar ao 

âmbar escuro, tende a apresentar maiores quantidades de minerais, embora não se apresente 

uma explicação para a causa. 

O valor de acidez encontrando foi de 22,87 meq.kg-1, estando dentro dos limites 

exigidos por Brasil (2000). E também estando entre os valores encontrados por Alves et al. 

(2005), que pesquisando as características do mel de Melipona mandacaia, no município de 

São Gabriel – BA, encontrou valores entre 18,50 e 62,50 meq.kg-1, de acidez.  

O mel utilizado no presente trabalho, para todos os parâmetros avaliados 

apresentou-se dentro dos PIQ´s estabelecidos pela legislação vigente, caracterizando-se como 

uma matéria-prima de qualidade para elaboração do néctar de goiaba adoçado com mel. 

 

 

4.3 Seleção da formulação 

 

 

Os resultados das médias (Tukey) da avaliação sensorial de cor, aroma, sabor, 

corpo, aceitação global e escala do ideal entre as formulações do néctar de goiaba adoçado 

com mel, encontram-se na tabela 6. 
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Tabela 6- Médias dos resultados da avaliação sensorial comparativa entre as formulações de 

néctar de goiaba adoçado com mel. 

 

Atributos 

Formulações 

A B C D 

Cor 7,14 ± 1,55 
ab 6,98 ± 1,56

a 
7,43 ± 1,34 

ab
 7,57 ± 1,35 

b 

Aroma 6,29 ± 1,88
a
 6,09 ± 1,77

a 
5,85 ± 1,96 

a 
6,44 ± 1,89 

a 

Sabor 5,78 ± 1,97 
a
 5,77 ± 1,99 

a 
5,56 ± 2,19 

a 
6,11 ± 1,97 

a 

Aceitação 

Global 
6,11 ± 1,89 

a 
6,17 ± 1,71

a 
6,03 ± 2,02 

a 
6,31 ± 1,86

a 

Doçura 0,18 ± 1,81 
ab 

0,64± 1,68 
b 

0,15 ± 1,82 
a 

0,5± 1,67
b 

Letras iguais na mesma linha não diferem estatisticamente a 5% de significância; valores hedônicos: 1 (desgostei 

muitíssimo); e 9 (gostei muitíssimo).  

Não foi observada diferença estatística a nível de 5% com relação aos atributos 

aroma, sabor e aceitação global. Com relação ao atributo cor só houve diferença significativa 

entre as amostras B e D, sendo a formulação D com 40% de polpa e 12 ºBrix a mais aceita, o 

que possivelmente se deu pelo fato desta amostra obter uma maior concentração de polpa e 

mel.  

Na escala do ideal observou-se que a formulação mais próxima do ideal foi a C 

com 40% de polpa e 10 ºBrix, embora não tenha diferenciado estatisticamente da amostra A, 

Assim a formulação C foi escolhida por apresentar o mesmo teor de polpa da amostra D, que 

foi mais aceita com relação aos outros atributos, e ter a doçura mais próxima do ideal. Com 

base nesses resultados, a doçura foi um fator determinante na escolha da formulação C. 

Silva et al. (2008) estudando a formulação e estabilidade de néctar de caju 

adoçado com mel, selecionaram a formulação com 20% de suco e 11 °Brix  através dos 

atributos de sabor e aceitação global, para o estudo da estabilidade do produto. Entretanto no 

presente trabalho estes atributos não diferiram estatisticamente à nível de 5%. 
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4.4 Análises físico-químicas durante o armazenamento 

 

 

4.4.1 Acidez total titulável 

Para acidez não houve diferença significativa entre as amostras, as médias 

variaram estatisticamente (p ≤ 0,05), entre 0,23 e 0,25 g.100g-1 de ácido cítrico com relação 

ao tempo de armazenamento (Figura 7). Apesar de ter variado com relação ao tempo, essa 

variação foi muito pequena e as médias permaneceram, durante 120 dias de armazenamento 

dentro dos limites permitidos pela legislação de néctar de goiaba (BRASIL, 2003), com 

valores superiores a 0,1g.100g-1. Portanto, a variação no decorrer do armazenamento não 

representou descaracterização do produto. 

Silva (2007b) estudando estabilidade do suco tropical de goiaba (Psidium guajava 

L.) não adoçado obtido pelos processos de enchimento à quente e asséptico, também 

encontrou pequena variação dos valores obtidos para acidez titulável durante o período de 

armazenamento, cujos valores médios variaram de 0,75 a 0,81 g.100g-1de ácido cítrico. 

Teixeira et al. (2006) estudando a degradação do ácido ascórbico em goiabada 

industrializada submetida a diferentes condições de estocagem encontrou uma acidez média 

de 0,605 g de ácido cítrico/ 100g de amostra no tempo zero, não apresentando um decréscimo 

significativo (P ≤ 0,05) no teor de acidez ao longo de 270 dias de estocagem. 

 

Mel = -3E-08x3 + 1E-05x2 - 0,0012x + 0,2527
R² = 0,6515

Açúcar = 6E-08x3 - 1E-05x2 + 0,0004x + 0,2149
R² = 0,1216
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Figura 7- Variação da acidez total em função do período de armazenamento do néctar de 

goiaba adoçado com mel e do néctar de goiaba adoçado com açúcar. 
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4.4.2 Vitamina C 

A análise estatística dos valores obtidos para vitamina C apresentou variação 

significativa estatisticamente (p ≤ 0,05) com relação ao tempo, porém não houve diferença 

significativa entre as amostras (Figura 8). Pode-se observar que houve uma pequena redução 

no teor de vitamina C durante o armazenamento, as médias variaram de 35,76 mg.100g-1 no 

início do armazenamento até 28,95mg.100g-1 com 120 dias de armazenamento. Embora o 

produto tenha apresentado variação significativa em função do tempo, esta não representou 

descaracterização das amostras de acordo com a legislação (BRASIL, 2003), com os valores 

situando-se acima de 14mg.100g-1  de ácido ascórbico durante todo o armazenamento. 

Essa pequena redução na vitamina C já era esperada, pois, segundo Costa (2003), 

a redução da vitamina C pode ser atribuída a reações de oxidação devido ao oxigênio presente 

no interior da embalagem (head space), bem como daquele dissolvido na bebida. 

O tipo de embalagem utilizada (PEAD) pode ter contribuído para uma melhor 

estabilidade da vitamina C, visto que Silva et al. 2008, estudando o desenvolvimento e 

estabilidade do néctar de caju adoçado com mel, utilizou embalagem de vidro transparente e 

observou que houve uma redução de 94,3% no teor médio de vitamina C durante o 

armazenamento de 180 dias e que a amostra permaneceu dentro dos padrões da legislação de 

referência até 60 dias de armazenamento, enquanto que no presente trabalho houve uma 

redução de apenas 19,04% durante 120 dias de armazenamento.  

Mel = -8E-06x3 + 0,0013x2 - 0,0959x + 34,86
R² = 0,8624

Açúcar = -1E-05x3 + 0,0023x2 - 0,1783x + 37,055
R² = 0,928
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Figura 8- Variação da Vitamina C em função do período de armazenamento do néctar de 

goiaba adoçado com mel e do néctar de goiaba adoçado com açúcar. 
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4.4.3 pH 

Durante o armazenamento observou-se uma diminuição gradual do pH nas duas 

amostras (Figura 9). A amostra de néctar de goiaba adoçada com mel manteve uma variação 

no pH entre 4,09 no início do armazenamento e 3,58 ao final do armazenamento, já amostra 

adoçada com açúcar manteve-se na faixa de pH entre 4,24 no início do armazenamento e 3,66 

no final do armazenamento. As duas formulações diferiram estatisticamente entre si (p ≥ 

0,05), porém as duas mantiveram-se na faixa ácida e esses valores de pH podem ter 

contribuído para a estabilidade microbiológica do produto, visto que o pH inferior a 4,5 é um 

fator limitante para o crescimento da maioria dos microrganismos.  

A baixa acidez encontrada nas amostras (pH< 4,5) pode ter contribuído para uma 

melhor estabilidade da vitamina C que variou entre 35,76 - 28,95 mg.100g-1 durante 120 dias 

de armazenamento, uma vez que esta vitamina tem maior estabilidade em pH ácido como 

observou Maeda et al. (2006) estudando néctar de camu camu: formulação e caracterização. 

Evangelista e Vieite (2006) avaliando a qualidade de polpa de goiaba congelada, 

comercializada na cidade de São Paulo, observou um aumento do pH nas amostras avaliadas 

durante os primeiros meses e em seguida diminuição até o final do armazenamento, com 

valores de pH variaram de 3,5 a 4,5. 

Mel = -7E-07x3 + 9E-05x2 - 0,006x + 4,0862
R2 = 0,9999

Açúcar = -8E-07x3 + 0,0001x2 - 0,0099x + 4,2408
R2 = 0,9997
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Figura 9 - Variação do pH em função do período de armazenamento do néctar de goiaba 

adoçado com mel e do néctar de goiaba adoçado com açúcar. 

 

 



 47 

4.4.4 Sólidos solúveis totais (°Brix) 

A análise de variância com relação aos sólidos solúveis totais não apresentou 

variação significativa (p ≤ 0,05) em função do tempo de armazenamento, mas apresentou 

variação significativa entre as amostras, assim a amostra de néctar adoçada com mel manteve-

se na média de 11,58 °Brix e o néctar adoçado com açúcar manteve-se na média de 

10,83°Brix (Figura 10), as duas amostras apresentaram-se dentro dos padrões de qualidade 

para néctar com os valores situando-se acima de 10 °Brix durante todo o armazenamento.  

Ambos os tratamentos obtiveram aumento no teor sólidos solúveis com relação  a 

etapa de formulação, pois foram padronizadas com teor de 10º Brix, durante esta etapa. Essa 

concentração dos sólidos solúveis se deu possivelmente evaporação do néctar durante a etapa 

de pasteurização em taxo aberto. No trabalho realizado por Sancho et al. (2007), estudando as 

alterações físico-químicas do suco de caju com alto teor de polpa, também apresentou uma 

elevação do ºBrix em seus resultados, dentre as etapas de formulação (10,67ºBrix) e 

pasteurização (11,10ºBrix). 

Silva (2007b), estudando estabilidade do suco tropical de goiaba (Psidium 

guajava L.) não adoçado obtido pelos processos de enchimento à quente e asséptico observou 

que os valores obtidos para sólidos solúveis, não apresentaram diferença significativa durante 

o armazenamento (p > 0,05); porém, os valores absolutos apresentaram pouca variação, 

oscilando de 7,9º Brix, no início do armazenamento, a 8,4º Brix, após 250 dias. 

Mattietto, Lopes e Menezes (2007), avaliando a estabilidade do néctar misto de 

cajá e umbu, verificaram que o teor de sólidos solúveis se mostrou constante até os 30 dias 

iniciais, depois sofreu um declínio significativo e então permaneceu inalterado até 90 dias. E 

associou esse comportamento a perda de açúcares totais, possivelmente devido a ocorrência 

de atividade fermentativa no néctar durante a estocagem.  
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Mel = 1E-06x3 - 5E-05x2 - 0,0103x + 11,899
R² = 0,9999

Açúcar = 2E-06x3 - 0,0003x2 + 0,0138x + 10,697
R² = 0,4609
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Figura 10 – Variação em função do período de armazenamento dos sólidos solúveis totais do 

néctar de goiaba adoçado com mel e do néctar de goiaba adoçado com açúcar. 

 

4.4.5 Açúcares totais 

Os resultados de açúcares totais nas duas amostras de néctar de goiaba 

apresentaram variação significativa estatisticamente (p ≤ 0,05) com relação ao tempo de 

armazenamento, porém para a amostra de néctar adoçado com mel não foi possível ajustar ao 

modelo (Figura 11) mantendo as médias variando entre 12,77% e 22,20%. As médias da 

amostra do néctar adoçada com açúcar houve uma menor variação entre 13,84% e 16,82%. As 

médias, no entanto, permaneceram dentro dos limites permitidos pela legislação de néctar de 

goiaba (BRASIL, 2003), com valores superiores a 7,0%. Portanto, a variação no decorrer do 

armazenamento não representou descaracterização do produto. 

Silva et al.(2008), estudando o do néctar de caju adoçado com mel de abelha 

também observou que resultados de açúcares totais apresentaram variação significativa 

estatisticamente (p ≤ 0,05), porém não foi possível ajustar a equação apresentando valores 

acima de 7,0% durante 180 dias de armazenamento. 

Silva (2007b), estudando estabilidade do suco tropical de goiaba (Psidium 

guajava L.) não adoçado obtido pelos processos de enchimento à quente e asséptico, 

encontrou médias variando entre 5,34 – 7,07% de açúcares totais. 
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Mel =  R²< 0,7

Açúcar = -8E-07x3 + 0,0001x2 - 0,0099x + 4,2408
R2 = 0,9997
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Figura 11 - Variação de açúcares totais em função do período de armazenamento do néctar de 

goiaba adoçado com mel e do néctar de goiaba adoçado com açúcar. 

 

 

4.5 Análises sensoriais durante o armazenamento 

 

 

4.5.1 Cor 

Durante o armazenamento no atributo cor o produto apresentou variação 

significativa em função do tempo (p ≤ 0,05), mas não houve diferença significativa entre as 

amostras (Figura 12). Observou-se uma redução na aceitação da cor das amostras, durante o 

armazenamento, porém as médias permaneceram na faixa de aceitação entre “gostei 

ligeiramente” e “gostei muito”. Portanto a adição de mel no néctar de goiaba não influenciou 

negativamente na aceitação da cor.   

Silva et al. 2008, estudando o desenvolvimento e estabilidade do néctar de caju 

adoçado com mel, observou que o produto apresentou diferença significativa com relação ao 

tempo de armazenamento para o atributo cor e que as médias durante todo o estudo 

permaneceram entre “gostei moderadamente” e “gostei muito”, mantendo-se dentro da faixa 

de variação de aceitação. 
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Mel = -2E-07x3 - 5E-05x2 + 0,0014x + 7,722
R² = 0,9935

Açúcar = 5E-07x3 - 0,0002x2 + 0,0052x + 7,8799
R² = 1
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Figura 12 - Variação da aceitação da cor do néctar de goiaba adoçado com mel e do néctar de 

goiaba adoçado com açúcar em função do período de armazenamento.  

 

 

4.5.2 Aroma 

No teste de aceitação do aroma observou-se a variação significativa entre as 

amostras em função do tempo de armazenamento (p ≤ 0,05) (Figura 13). As médias das duas 

amostras permaneceram na faixa de aceitação entre “gostei ligeiramente” e “gostei muito”. 

Observou-se médias inferiores na amostra de néctar adoçada com mel, embora Queiroz 

(2007), observou que o aroma de méis de diferentes floradas oriundos do Ceará, tem boa 

aceitabilidade, mostrando que as amostras estudadas apresentaram notas em maior freqüência, 

na faixa do gostar.  
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Mel = -4E-06x3 + 0,0006x2 - 0,0146x + 6,33
R² = 0,8242

Açúcar  = -4E-07x3 - 7E-05x2 + 0,0085x + 7,5571
R² = 0,9156
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Figura 13 - Variação da aceitação do aroma do néctar de goiaba adoçado com mel e do néctar 

de goiaba adoçado com açúcar em função do período de armazenamento.  

 

4.5.3 Sabor 

Para o sabor houve uma variação significativa entre as amostras apresentaram e 

em função do tempo (p ≤ 0,05). Pode-se observar que na amostra de néctar de goiaba adoçada 

com açúcar houve uma redução na aceitação do sabor, e na amostra adoçada com mel a 

aceitação do sabor não ajustou-se a linha de tendência (Figura 14). Porém para este atributo as 

duas amostras permaneceram na faixa de aceitação entre “nem gostei nem desgostei” e 

“gostei muito”. Assim pode-se observar que mesmo o mel tendo um sabor característico e 

diferenciado, está dentro da faixa de aceitabilidade. 

Silva et al.(2008) estudando o néctar de caju adoçado com mel encontrou para o 

atributo sabor médias que durante todo o período de estudo permaneceram dentro da faixa de 

aceitação, com respostas entre as categorias “gostei muito”, no início do armazenamento, e 

“gostei ligeiramente”, próximo do final do armazenamento, ainda permanecendo dentro da 

faixa de aceitação. E Freitas et al. (2006) estudando a estabilidade do suco tropical de acerola 

observou os sucos do processo hot fill mantiveram o sabor estável, enquanto que o sabor dos 

sucos do processo asséptico foi menos aceito ao longo do armazenamento. 
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Mel = R² < 0,7

Açúcar = 2E-06x3 - 0,0004x2 + 0,0131x + 7,4667
R² = 1
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Figura 14 - Variação da aceitação do sabor do néctar de goiaba adoçado com mel e do néctar 

de goiaba adoçado com açúcar em função do período de armazenamento.  

 

4.5.4 Aceitação global 

O teste de aceitação Global apresentou variação significativa entre as amostras e 

em função do tempo (p ≤ 0,05) (Figura 15). Para a amostra de néctar de goiaba adoçada com 

açúcar houve uma pequena redução na aceitação global durante o armazenamento, porém na 

amostra adoçada com mel houve uma variação mínima durante o armazenamento. Freitas et 

al.(2006) estudando a estabilidade do suco tropical de acerola observou os sucos do processo 

hot fill apresentaram um pequeno aumento na aceitação global, enquanto os do processo 

asséptico mantiveram, ao final dos 350 dias, a mesma aceitação inicial. 

As duas amostras permaneceram, até o final do armazenamento, na faixa de 

aceitação entre “gostei ligeiramente” e “gostei muito”. E apesar das médias inferiores do 

néctar de goiaba adoçado com mel, este se encontra dentro da faixa de aceitação, como outros 

produtos enriquecidos com mel. Silva et al. (2008) estudando o néctar de caju adoçado com 

mel observou que para o teste de aceitação global o produto se manteve dentro da faixa de 

aceitação durante todo o estudo, com respostas situadas entre “gostei moderadamente” e 

“gostei ligeiramente” na escala hedônica.  
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Mel = -2E-06x3 + 0,0003x2 - 0,0063x + 6,3219
R² = 0,7063

Açúcar = 4E-07x3 - 0,0001x2 + 0,0039x + 7,6369
R² = 0,9986
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Figura 15 - Variação da aceitação da global do néctar de goiaba adoçado com mel e do néctar 

de goiaba adoçado com açúcar em função do período de armazenamento.  

 

4.5.5 Escala do ideal 

Para o atributo doçura na escala do Ideal, não houve diferença significativa entre 

as amostras em função do tempo (p ≥ 0,05). Pode-se observar, na tabela 7, que nas duas 

formulações, com mel e com açúcar, predominaram médias próximas de 0, portanto as duas 

amostras aproximaram-se da doçura ideal para os consumidores. Portanto os resultados 

demonstram que o mel pode ser substituído pela a sacarose sem apresentar influência com 

relação a doçura do néctar. 

Fernandes et al (2009), estudando a avaliação sensorial de bebidas de goiaba 

adoçadas com diferentes agentes adoçantes, observou que em relação a doçura as amostras 

que foram adoçadas com sacarose apresentaram preferência por um maior número de 

provadores.  
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Tabela 7 - Médias dos resultados da avaliação sensorial da doçura do néctar de goiaba 

adoçado com mel e néctar de goiaba adoçado com açúcar, com relação ao tempo. 

 

 

 

4.5.6 Intenção de compra 

No teste de intenção de compra observou-se que as amostras apresentaram 

diferença significativa (p ≤ 0,05) pelo teste de Tukey (Figura 16), porém apresentaram o 

mesmo comportamento ao longo do armazenamento. Para amostra de néctar de goiaba 

adoçado com mel a média foi 3,21, já para amostra adoçada com açúcar a média foi 3,8. O 

que já era esperado pois a amostra de néctar de goiaba adoçado com mel é um produto novo 

enquanto que o néctar de goiaba adoçado com açúcar é um produto que já existe no mercado. 

No entanto as duas amostras permaneceram entre as categorias “talvez comprasse/talvez não 

comprasse” e “provavelmente compraria”, durante todo o armazenamento, indicando que as 

duas formulações seriam aceitas no mercado pelos consumidores. 

Silva et al, (2008), estudando néctar de caju adoçado com mel de abelha 

observaram uma média de 3,9; situando-se entre as categorias “talvez comprasse/talvez não 

comprasse” e “provavelmente compraria”, durante o armazenamento de 180 dias. E Silva, 

(2007 b) estudando estabilidade do suco tropical de goiaba (Psidium guajava L.) não adoçado 

obtido pelos processos de enchimento à quente e asséptico observou que para este atributo as 

médias em todos os tempos estudados mantiveram-se entre 2,67 e 3,47 ficando entre os 

termos hedônicos “possivelmente não compraria” a “possivelmente compraria”. 

 

 

Tempo(dias) 
Doçura 

Néctar com mel Néctar com açúcar 

0 0,07 ± 1,73 - 0,07 ± 1,33 

30 0,18 ± 1,81 0,02 ± 1,31 

60 0,12 ± 1,06 0,38 ± 1,32 

90 0,25 ± 1,61 - 0,07 ± 1,41 

120 0,32 ± 1,80 0,12 ± 1,41 
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Mel = -2E-06x3 + 0,0003x2 - 0,0048x + 3,0484
R² = 0,7993

Açúcar = -4E-07x3 - 3E-05x2 + 0,0058x + 3,8267
R² = 0,9966
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Figura 16 - Variação da intenção de compra em função do período de armazenamento do 

néctar de goiaba adoçado com mel e do néctar de goiaba adoçado com açúcar. 

 

 

4.6 Analises microbiológica 

 

 

Todas as amostras apresentaram-se de acordo com a legislação federal vigente 

(BRASIL, 2001), que estabelece padrões sanitários para sucos, refrescos, refrigerantes e 

outras bebidas não alcoólicas. Portanto, de acordo com os resultados apresentados a seguir 

(Tabela 8), a qualidade microbiológica do produto indica que as condições higiênico-

sanitárias do processamento foram satisfatórias. 

Silva et al. (2008), observou que o tratamento térmico e a presença de aditivos 

como benzoato de sódio e metabissulfito de sódio foram eficientes para a conservação 

mantendo a qualidade microbiológica do néctar de caju adoçado com mel, durante o período 

estudado, como no presente trabalho. 
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Tabela 8 - Resultado das análises microbiológicas durante o armazenamento do néctar de 

goiaba adoçado com mel e do néctar de goiaba adoçado com açúcar.  

 

Amostra Tempo(dias)

  

Salmonella 

sp  

 

Coliformes a 

35°C (NMP/g) 

 Coliformes a 

45°C (NMP/g) 

Bolores e 

Leveduras 

(UFC/g) 

 

 

 

 

Néctar de 

goiaba 

com mel 

0
 

- <3 <3
 

 < 10  

30 - <3 <3 < 10 

60 - <3 <3 < 10 

90 - <3 <3 < 10 

120 - <3 <3 < 10 

 

 

Néctar de 

goiaba 

com 

açúcar 

0 - <3 <3
 

 < 10  

30 - <3 <3 < 10 

60 - <3 <3 < 10 

90 - <3 <3 < 10 

120 - <3 <3 < 10 

UFC (Unidade Formadora de Colônias), NMP (Números Mais Prováveis) 
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5 CONCLUSÕES 

 

 

A partir do desenvolvimento desta pesquisa, pode-se concluir que a formulação 

“C” (40% de polpa e 10 ºBrix) apresentou-se com maior aceitação de doçura, atributo 

determinante para a escolha da formulação ideal. E as matérias primas utilizadas para o 

processamento do néctar de goiaba com mel apresentaram-se dentro dos padrões fixados pela 

legislação em vigor. 

O néctar de goiaba adoçado com mel manteve- se na faixa de aceitação sensorial e 

dentro dos padrões físico-químicos e microbiológicos aceitáveis, segundo a legislação 

vigente, durante todo o período de armazenamento. Assim elaboração do néctar de goiaba 

adoçado com mel é viável dentro do processamento utilizado, tornando-se mais uma 

alternativa para o mercado agroindustrial.  
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Apêndice 1 - Resumos das análises de variância com relação as análises físico-químicas do 

néctar de goiaba adoçado com mel e do néctar de goiaba adoçado com açúcar. 

FV GL 

QUADRADOS MÉDIOS 

pH Brix Acidez Vitamina C Açúcar 

Amostras 1 0,054613** 4,256333** 0,003413** 1,940563 30,988003 

Tempo 4 0,241422** 0,129500 0,002038** 41,537192** 26,300742** 

1° grau 1   0,000735 143,345127**  

2° grau 1   0,001811* 16,362881  

3° grau 1   0,000107 5,84064*  

Desvio 1   0,005501** 0,600119**  

Amostra x Tempo 4 0,002538** 0,135500 0,000388 1,415055 26,392728** 

Mel  

1° grau 1 0,403680**    39,468270** 

2° grau 1 0,020152**    38,841717** 

3° grau 1 0,013653**    0,565813 

Desvio 1 0,000048    98,633173** 

Açúcar  

1° grau 1 0,517453**    6,835413 

2° grau 1 0,000952    0,021943 

3° grau 1 0,019763**    21,913653* 

Desvio 1 0,000138    4,493897 

Resíduo 20 0,000263 0,118417 0,000263 1,25568 4,475833 

CV(%)   0,59 3,07 6,97 3,46 13,97 
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Apêndice 2 - Resumos das análises de variância com relação as análises sensoriais do néctar 

de goiaba adoçado com mel e do néctar de goiaba adoçado com açúcar. 

FV GL 

QUADRADOS MÉDIOS 

Cor Aroma Sabor A. global Ideal Compra 

Amostras 1 3,375000 100,86000** 153,015** 118,8150** 1,815000 51,626667** 

Tempo 4 20,39000** 7,918333** 7,67750* 7,202500** 1,235000 3,794167** 

1° grau 1 71,05333**         0,963333 

2° grau 1 10,371429**         11,009524** 

3° grau 1 0,0133330         1,840833 

Desvio 1 0,1219050         1,362976 

Amostra x Tempo 4 0,083333 8,643333** 10,044167** 5,535833* 1,473333 2,047500 

A     

1° grau 1   12,615000* 1,126667 0,001667     

2° grau 1   4,725000 3,733333 5,029762     

3° grau 1   9,126667* 1,706667 2,940000     

Desvio 1   5,646667 2,986667 3,315238     

B     

1° grau 1   17,001667** 54** 35,526667**     

2° grau 1   14,144048* 5,833333* 4,004762     

3° grau 1   0,106667 1,500000 0,081667     

Desvio 1   2,880952 0 0,053571     

Resíduo 590 1,380424 2,154181 2,919350 1,991372 2,501610 0,961017 

CV(%)   15,71 20,80 25,97 20,48 1201,25 27,98 
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Apêndice 3 – Médias dos resultados das análises físico-químicas durante o período de 

armazenamento. 

 

Apêndice 3 A – Médias de acidez total do néctar de goiaba adoçado com mel e néctar de 

goiaba adoçado com açúcar, com relação ao tempo. 

 

Apêndice 3 B – Médias de vitamina C do néctar de goiaba adoçado com mel e néctar de 

goiaba adoçado com açúcar, com relação ao tempo. 

 

Apêndice 3C – Médias de pH do néctar de goiaba adoçado com mel e néctar de goiaba 

adoçado com açúcar, com relação ao tempo. 

 

 

 

Tempo(dias) 
Acidez Total Titulável (%) 

Mel Açúcar 

0 0,25 ± 0,02 0,21 ± 0,00 

30 0,24 ± 0,00 0,24 ± 0,00 

60 0,21 ± 0,02 0,19 ± 0,00 

90 0,25 ± 0,02 0,24 ± 0,01 

120 0,26 ± 0,00 0,23 ± 0,01 

Tempo(dias) 
Vitamina C(mg/100g) 

Mel Açúcar 

0 34,66 ± 2,04 36,86 ± 0,87 

30 33,78 ± 0,49 34,25 ± 0,69 

60 31,05 ± 0,19 31,01 ± 0,14 

90 32,20 ± 0,84 32,13 ± 0,06 

120 28,96 ± 2,39 28,94 ± 0,68 

Tempo(dias) 
Médias(pH) 

Mel Açúcar 

0 4,09 ± 0,03 4,24 ± 0,01 

30 3,97 ± 0,03 4,05 ± 0,03 

60 3,92 ± 0,02 3,97 ± 0,03 

90 3,82 ± 0,03 3,89 ± 0,00 

120 3,58 ± 0,03 3,66 ± 0,02 
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Apêndice 3 D – Médias de sólidos solúveis totais do néctar de goiaba adoçado com mel e 

néctar de goiaba adoçado com açúcar, com relação ao tempo. 

 

Apêndice 3 E – Médias de açúcares totais do néctar de goiaba adoçado com mel e néctar de 

goiaba adoçado com açúcar, com relação ao tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo(dias) 
Sólidos SolúveisTotais (°Brix) 

Mel  Açúcar 

0 11,90 ± 0,56 10,67 ± 0,29 

30 11,57 ± 0,12 11,00 ± 0,00 

60 11,33 ± 0,14 10,67 ± 0,29 

90 11,33 ± 0,29 10,87 ± 0,12 

120 11,77 ± 0,03 10,93 ± 0,12 

Tempo(dias) 
Açúcares totais(%) 

Mel Açúcar 

0 17,08 ± 0,60 14,04 ± 0,90 

30 15,81 ± 1,10 16,92 ± 3,62 

60 22,20 ± 4,99 13,30 ± 0,91 

90 12,96 ± 0,77 12,55 ± 0,34 

120 12,76 ± 1,15 13,84 ± 1,21 
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Apêndice 4 – Médias dos resultados das análises sensoriais durante o período de 

armazenamento. 

 

Apêndice 4 A – Médias dos resultados de aceitação da cor do néctar de goiaba adoçado com 

mel e néctar de goiaba adoçado com açúcar, com relação ao tempo. 

 

Apêndice 4 B – Médias dos resultados de aceitação do aroma do néctar de goiaba adoçado 

com mel e néctar de goiaba adoçado com açúcar, com relação ao tempo. 

 

Apêndice 4 C – Médias dos resultados de aceitação do sabor do néctar de goiaba adoçado 

com mel e néctar de goiaba adoçado com açúcar, com relação ao tempo. 

 

 

 

Tempo(dias) 
Cor 

Mel Açúcar 

0 7,73 ± 1,07 7,88 ± 0,78 

30 7,68 ± 1,03 7,90 ± 0,80 

60 7,62 ± 1,17 7,70 ± 0,91 

90 7,23 ± 1,24 7,35 ± 1,05 

120 6,75 ± 1,73 6,93 ± 1,70 

Tempo(dias) 
Aroma 

Mel Açúcar 

0 6,37 ± 1,75  7,58 ± 1,03 

30 6,18 ± 1,78 7,63 ± 0,94 

60 7,02 ± 1,87 7,88 ± 1,03 

90 6,97 ± 1,30 7,35 ± 1,05 

120 6,70 ± 1,82 6,88 ± 1,73 

Tempo(dias) 
Sabor 

Mel Açúcar 

0 5,93 ± 2,01 7,47 ± 1,02 

30 5,88 ± 2,03 7,57 ± 1,01 

60 6,37 ± 2,03 7,25 ± 1,39 

90 6,18 ± 1,53 6,77 ± 1,57 

120 6,00 ± 2,10 6,37 ± 1,98 
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Apêndice 4 D – Médias dos resultados de aceitação da global do néctar de goiaba adoçado 

com mel e néctar de goiaba adoçado com açúcar, com relação ao tempo. 

 

Apêndice 4 E – Médias dos resultados da intenção de compra do néctar de goiaba adoçado 

com mel e néctar de goiaba adoçado com açúcar, com relação ao tempo. 

 

 

Tempo(dias) 
Aceitação global 

Mel Açúcar 

0 6,36 ± 1,60 7,63 ± 0,88 

30 6,23 ± 1,62 7,65 ± 0,86 

60 6,73 ± 1,67 7,42 ± 1,21 

90 6,63 ± 1,41 7,12 ± 1,39 

120 6,63 ± 1,80 6,8 ± 1,58 

Tempo(dias) 
Intenção de Compra 

Mel Açúcar 

0 3,07 ± 0,88 3,83 ± 0,96 

30 3,02 ± 0,91 3,95 ± 0,87 

60 3,48 ± 1,04 4,00 ± 0,78 

90 3,37 ± 1,04 3,80 ± 0,99 

120 3,12 ± 1,14 3,40 ± 1,08 


