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1. RESUMO 

O mercado consumidor tem se interessado por novos produtos saudáveis 

elaborados com diferentes matérias-primas com o intuito de enriquecer a dieta. 

Visando o aproveitamento de frutas e atender à demanda crescente por novos 

produtos no mercado, foi formulada e avaliada a aceitabilidade e vida-de-

prateleira da Geleia Natural de Graviola com Frutas Cítricas e Geleia Natural 

de Graviola com Frutas Vermelhas. Na formulação das geleias de graviola, 

foram utilizados como ingredientes, açúcar, biomassa de banana verde e 

pectina extraída do maracujá. As geleias de frutas cítricas eram compostas de 

laranja, limão e tangerina e as geleias de frutas vermelhas, de amora, mirtilo e 

morango. Nutricionalmente, a graviola é rica em carboidratos, especialmente a 

frutose. Também contém quantidades significativas de vitamina C, B1 e B2. 

Além disto, muitos compostos bioativos e fitoquímicos têm sido encontrados na 

graviola. Pesquisas afirmam que a anonacina presente na graviola possui 

efeitos anticancerígenos. A biomassa de banana verde é um componente que 

pode ser aplicado em uma grande variedade de alimentos por não interferir nos 

atributos sensoriais de outros ingredientes e apresentar propriedades 

funcionais, sobretudo pela presença do amido resistente. Diversos trabalhos 

foram publicados sobre as propriedades da banana verde, os quais abordaram 

os efeitos benéficos sobre alguns males como câncer coloretal, diarreia, índice 

glicêmico, resposta insulínica, dislipidemias, doenças cardiovasculares e 

doença celíaca. O teste sensorial foi realizado em cabines individualizadas, 

sendo que participaram do mesmo, 78 consumidores de geleia (julgadores não 

treinados). Para a avaliação da aceitação, utilizou-se escala hedônica 

estruturada de nove pontos, que variava gradativamente de 1 (desgostei 

muitíssimo) a 9 (gostei muitíssimo). Os resultados mostraram que 54% dos 

provadores gostaram muitíssimo da geleia de Graviola com Frutas Vermelhas e 

49% dos provadores, gostaram muito da geleia de Graviola com Frutas 

Cítricas. Em conclusão, o estudo da análise sensorial revelou uma aceitação 

satisfatória de ambas às geleias e que a combinação de todos os ingredientes 

resultou numa excelente formulação para a produção destas. 

 

http://www.infoescola.com/nutricao/carboidrato/
http://www.infoescola.com/biologia/vitaminas/
http://www.infoescola.com/bioquimica/vitamina-c/
http://www.infoescola.com/bioquimica/vitamina-b1/
http://www.infoescola.com/bioquimica/vitamina-b2/
http://www.infoescola.com/plantas/fitoquimica/
http://www.infoescola.com/frutas/graviola/
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2. INTRODUÇÃO 

 Um alimento além de seu valor nutritivo deve produzir satisfação e ser 

agradável ao consumidor, sendo isto, resultado do equilíbrio de diferentes 

parâmetros de qualidade sensorial. Ao desenvolver um novo produto, é 

imprescindível aperfeiçoar parâmetros, como forma, cor, aparência, odor, 

sabor, textura, consistência e a interação dos diferentes componentes, com o 

objetivo final de alcançar um equilíbrio integral e consequentemente uma boa 

qualidade e aceitabilidade do produto (SAPUCAY et al. 2009). 

 Segundo a Resolução – CNNPA n 12, de 1978 da ANVISA, a geleia de 

fruta é o produto preparado com frutas, sucos ou extratos aquosos das 

mesmas, podendo apresentar frutas inteiras, partes, ou pedaços sobre 

variadas formas, devendo tais ingredientes ser misturados com açúcares, com 

ou sem adição de água, pectina, ácidos e outros ingredientes permitidos por 

esta norma. Tal mistura será convenientemente processada até uma 

consistência semissólida adequada e, finalmente, acondicionada de forma a 

assegurar sua perfeita conservação. 

 Os elementos básicos para a elaboração de uma geleia são: fruta, 

pectina, ácido, açúcar e água. A qualidade de uma geleia irá depender da 

qualidade dos elementos utilizados e de sua combinação adequada, assim 

como da sua ordem de adição durante o processamento (TORREZAN, 1998). 

 As frutas devem estar em seu estado de maturação, em relação ao 

sabor, cor e aroma. Ricas em açúcar e pectina, as frutas muito verdes, além de 

apresentarem deficiência nas qualidades anteriores, podem desenvolver cor 

castanha no produto final e as demasiado maduras, além de sofrerem perda de 

pectina são susceptíveis de maior contaminação por micro-organismos 

(PADILHA, 2013). 

 A graviola é uma fruta conhecida não somente por seu delicioso sabor 

característico, levemente azedo, bem como seu riquíssimo conteúdo em 

nutrientes. Por se tratar de uma fruta com riquíssima composição nutricional, a 

graviola apresenta inúmeras propriedades terapêuticas, podendo ser utilizada 

em sua totalidade (JORNAL LIVRE, 2014). 
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  As frutas cítricas, assim como muitas frutas, são ricas em substâncias 

antioxidantes que ajudam a diminuir a incidência de doenças degenerativas, 

como o câncer, as doenças cardiovasculares, inflamações, disfunções 

cerebrais, e a retardar o envelhecimento precoce (COUTO, 2010).  

 As pequenas frutas vermelhas, bagas ou berries, são pequenos frutos 

carnosos e suculentos normalmente consumidos frescos ou em produtos como 

geleia, suco, doces, bebidas fermentadas e xarope. Entre as pequenas frutas 

vermelhas incluem a amora preta (Rubus spp.), framboesa vermelha (Rubus 

idaeus), mirtilo (Vaccinium corymbosum), morango (Fragaria x ananassa) e 

cereja (Prunus avium L.) (SOUZA, 2013). 

 A banana, Musa spp., é uma das frutas mais consumidas no mundo, 

sendo cultivada na maioria dos países tropicais como fonte de alimentação e 

renda. Atualmente, uma das melhores maneiras de aproveitar todos esses 

nutriente, é na forma de biomassa (MACHADO; SAMPAIO, 2013). 

 A Biomassa de Banana Verde é utilizada em substituição à farinha de 

trigo, como espessante e também como emulsificante, além de agir como um 

“fermento natural”. Seu principal nutriente é o amido resistente, mas outros 

nutrientes importantes também estão presentes em concentrações 

consideráveis como potássio, fibras, sais minerais, vitamina B (B1 e B6), β- 

caroteno (pró-vitamina A) e vitamina C (VALE MAIS, 2014). 

 

 Uma alternativa que vem se destacando desde o início da década de 

1970, consiste no aproveitamento dos resíduos de certas frutas (principalmente 

cascas) como matéria-prima para a produção de alguns ingredientes 

funcionais, como por exemplo, as pectinas (OLIVEIRA et al., 2002). 

 A pectina, utilizada como geleificante ou estabilizante, pode ser extraída 

da casca de maracujá amarelo, resíduo agroindustrial da produção de sucos 

(PINHEIRO, 2007). 

 O desenvolvimento de novos produtos no mercado pode estimular 

pequenas agroindústrias, aumentando seu potencial produtivo e, competitivo e 

promovendo o aparecimento de outras empresas do ramo. Entretanto, antes de 
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lançar um produto no mercado é importante se fazer um estudo do impacto 

desse na população consumidora, para que o mesmo não resulte em prejuízos. 

Para tanto, utiliza-se a sensação resultante das interações dos órgãos 

humanos dos sentidos com os ali- mentos para avaliar sua qualidade e 

aceitabilidade (ZOTARELLI; ZANATTA; CLEMENTE, 2008). 

 A embalagem mais comumente utilizada para a geleia é o vidro. Os 

vidros podem ser reaproveitados, desde que sejam perfeitamente limpos e não 

apresentem bordas quebradas e outros defeitos aparentes (RICHARDS, 2006). 

 

3. OBJETIVOS 

 Desenvolver um novo produto ao mercado brasileiro ainda não visto que 

são as Geleias de Graviola com Frutas Cítricas e Geleias de Graviola com 

Frutas Vermelhas, um produto 100% natural, de primeira qualidade, sem 

adição de conservantes, produzidas através de técnicas tradicionais, que vão 

desde o preparo das frutas, textura, criação de sabores simples ou mistos, 

materiais de uso, esterilização, envasamento de embalagens e praticidade. 

 

4. METODOLOGIA  

 As geleias foram desenvolvidas seguindo os métodos de Boas Práticas 

de Fabricação. Para as formulações foram utilizadas as seguintes matérias 

primas: 

- Geleia de Graviola com Frutas Cítricas – graviola, laranja, limão, tangerina, 

sacarose (açúcar de mesa comum), biomassa de banana verde e pectina 

extraída do maracujá. 

- Geleia de Graviola com Frutas Vermelhas – graviola, amora, mirtilo, morango, 

sacarose (açúcar de mesa comum), biomassa de banana verde e pectina 

extraída do maracujá. 

 Depois de prontas, foram envasadas em vidros limpos através de 

procedimento simples e eficiente, utilizado na fabricação de geleias. 
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 Os produtos finais foram submetidos a teste afetivo de aceitação geral, 

composto por provadores não treinados. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 Para se a obter a polpa de graviola, as frutas foram cortadas com faca 

de aço inoxidável e a separação do caroço foi feita manualmente, sendo este 

descartado. 

 As laranjas, tangerinas e limões, foram lavados e as cascas e sementes 

foram retiradas. Já a amora, mirtilo e morango, foram lavados e processados 

em liquidificador.  

 Para biomassa de banana verde, foi feito o procedimento de colocar a 

banana verde dentro de uma panela com água e vinagre e deixada até ocorrer 

à fervura. Após fervura, retirou-se a casca e processou-se no liquidificador a 

fim de obter uma pasta pronta para o uso.  

Para a extração da pectina, os maracujás foram cortados para 

despolpamento e remoção das sementes, deixando apenas a casca com o 

albedo (parte branca), pois nesta parte é que se encontra a pectina. Em 

seguida, colocou-se a casca com albedo em uma panela acrescentando água 

até cobri-las. Foi levada ao fogo e retirou-as quando a parte branca da casca 

aparentou estar bem macia. Após, a pectina foi colocada no liquidificador com 

uma quantidade de água e depois coada, estando pronta para a utilização. 

 Procedeu-se à cocção em panela de aço inoxidável com agitação 

manual. Finalmente, a geleia foi envasada a quente, em embalagens de vidro 

previamente esterilizadas, fechadas com tampa de metal e estocadas à 

temperatura ambiente.  

 Para a avaliação sensorial, foram realizados testes de aceitação geral, 

utilizando uma equipe composta por 78 provadores não treinados, com idade 

entre 18 e 54 anos de ambos os sexos, alunos e professores da União das 

Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO. Para expressar a aceitabilidade 
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global das amostras, os provadores utilizaram escala hedônica estruturada de 

9 pontos. 

  Os provadores encontravam-se em cabines individuais sob luz 

florescente branca, sendo entregue a cada um destes, uma bandeja branca 

contendo água, as duas amostras de geleia passadas na torrada e uma ficha 

de avaliação (Figura 1). 

 Após avaliação sensorial, as notas foram tabuladas e os dados obtidos 

submetidos à análise onde se calculou a porcentagem de cada nota escolhida 

para cada uma das geleias. 

  

Figura 1. Ficha de Avaliação Sensorial – Teste de Aceitação Geral 
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6. RESULTADOS  

 Os resultados obtidos na análise sensorial das duas formulações de 

geleias para aceitação geral estão apresentados na Figura 2. 

Figura 2. Percentual das notas obtidas pelo teste afetivo de aceitação geral 

 

Fonte: Autores. 

 

 Conforme pode ser verificado na Figura 2, tanto a Geleia de Graviola 

com Frutas Cítricas quanto a Geleia de Graviola com Frutas Vermelhas, 

apresentaram uma média alta, indicando ótima aceitação por parte dos 

provadores. As notas se encontraram dentro do intervalo que vai de “gostei 

ligeiramente” a “gostei muitíssimo”. 

 O gráfico mostra que 54% dos provadores deram nota 9 (gostei 

muitíssimo) para Geleia de Graviola com Frutas Vermelhas, seguido de 30% 

para a Geleia de Graviola com Frutas Cítricas. 

 Já para o escore gostei muito (nota 8), a porcentagem foi maior para a 

Geleia de Graviola com Frutas Cítricas ficando com 49%. A Geleia de Graviola 

com Frutas Vermelhas obteve uma aceitação de 26%. 
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 Seguindo o gráfico, a nota 7 (gostei moderadamente) teve maior 

porcentagem para a Geleia de Graviola com Frutas Cítricas com 14% e para 

Geleia de Graviola com Frutas Vermelhas, os resultados foram de 11%. 

 Por fim, 9% dos provadores deram nota 6 (gostei ligeiramente) para 

Geleia de Graviola com Frutas Vermelhas, e 8% para a Geleia de Graviola com 

Frutas Cítricas. 

 Considerando todos estes dados obtidos, o resultado foi muito 

satisfatório, havendo pouca diferença em relação à aceitação das geleias.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Esta pesquisa mostra que é viável a produção de Geleia de Graviola 

com Frutas Cítricas e Geleia de Graviola com Frutas Vermelhas uma 

combinação popular, de característica brasileira, sendo totalmente natural. 

Pois, produtos naturais trazem consigo a vantagem de não possuírem aditivos 

químicos, além de terem um sabor mais apurado. E, com o crescimento por 

estes produtos, a produção de geleias através do método exposto neste 

trabalho, pode-se tornar uma excelente fonte de renda tanto para pequenas ou 

grandes empresas. 

 E, através do teste afetivo de aceitação geral, notou-se que ambas as 

formulações apresentaram excelente aceitação sensorial.  

 Portanto, esse produto mostrou-se uma alternativa viável para agregar 

valor aos frutos de graviola, unir o sabor agradável das frutas cítricas e frutas 

vermelhas aos benefícios da biomassa da banana verde e pectina extraída do 

maracujá. 
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