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1. RESUMO 
 

 Diversos hidrocoloides são aplicados na indústria de alimentos. Na 

manufatura de bebidas são utilizados principalmente como agentes espessantes, 

estabilizantes, emulsificantes e espumantes em diferentes tipos de bebidas, como 

lácteas, sucos, néctares, cervejas, vinhos, entre outros. Cada produto tem 

parâmetros particulares e diferentes condições de processo, portanto deve-se 

conhecer o comportamento dos diferentes hidrocoloides em condições operacionais 

distintas para realizar a escolha adequada. O estudo da viscosidade em soluções 

submetidas à diferentes parâmetros de concentração, temperatura e pH foi realizado 

com a goma guar. A combinação das variáveis foi determinada por um planejamento 

experimental com três variáveis (2³) e metodologia de superfície resposta, o que 

permite verificar seus efeitos no processo, em conjunto com o modelamento 

matemático. Na atribuição dos valores das variáveis realizou-se estudo das 

condições de processo em bebidas e das legislações vigentes, além de testes 

prévios de bancada. Todas as análises estatísticas foram realizadas com nível de 

significância de 95%. Os resultados apontaram que para o hidrocoloide testado sua 

concentração foi fator preponderante para alcance de maior viscosidade. 

Temperatura e pH foram influentes na viscosidade de amostras elaboradas com a 

guar, obtendo maiores resultados de viscosidade em pH, de 3,8 a 4,5, e 

temperatura, de 65 a 85 °C. Fora desses valores, elevação da acidez e da 

temperatura hidrolisam o hidrocoloide diminuindo sua capacidade espessante.  
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2. INTRODUÇÃO 

 

A indústria de bebidas constitui um importante setor da indústria de 

transformação, sendo responsável por 3% do valor da produção da indústria 

brasileira no ano de 2014 (IBGE, 2017 apud VIANA, 2017). Em pesquisa realizada 

pelo Euromonitor International em 2016 citada por Viana (2017), o Brasil é o quinto 

país com maior consumo de bebidas não alcoólicas no mundo, sendo que o 

mercado de bebidas não alcoólicas no país está em plena expansão, 

particularmente o de suco de frutas, que em 2016, ocupou o terceiro lugar no 

cômputo geral (EUROMONITOR INTERNACIONAL, 2017, apud VIANA, 2017). 



A formulação do produto, além do seu processo produtivo, é de extrema 

importância para garantir a sua qualidade. Para isso, é importante pensar 

detalhadamente nos ingredientes, suas proporções e a relação destes com o 

processamento em que o produto será submetido. Diversos problemas podem 

ocorrer ao preparar um suco industrializado; por exemplo, a não estabilização da 

mistura ou também a falta de corpo ao produto. A utilização de hidrocoloides torna-

se aliada ao melhoramento, principalmente das características sensoriais e visuais 

do produto, devido às suas diversas funções, que segundo Brasil (2010), podem ser 

de espessante, estabilizante, emulsificante ou até mesmo espumante. Para saber 

qual o indicado para o produto que será fabricado, é necessário, como para qualquer 

ingrediente, avaliar toda a cadeia produtiva, das matérias primas até às condições 

de manipulação do consumidor, uma vez que além de possuir características 

específicas, os hidrocoloides podem ter sua funcionalidade afetada pelos mais 

diversos fatores, como sua concentração, temperaturas e pHs a que são submetidos 

e presença ou não de outros ingredientes interferentes. Esses fatores isoladamente 

ou em conjunto, influenciam, por exemplo, no seu poder espessante. 

O poder espessante dos hidrocoloides é utilizado para estabilizar bebidas, 

visando manter sua homogeneidade e impedir a separação dos diferentes 

componentes presentes nesses sistemas alimentícios. Por ser, em geral, 

carboidratos de cadeia longa, formam uma estrutura capaz de manter juntas 

substâncias menores nos alimentos, formando um produto mais estável (FOOD 

INGREDIENTS, 2010; FOOD INGREDIENTS, 2013). 

A goma guar, ao ser hidratada, com ou sem aquecimento, promove aumento 

na viscosidade das soluções em que está presente, configurando a elas um 

comportamento pseudoplástico, que a permite ser classificada como um 

estabilizante e espessante de diversos tipos de bebidas (RIBEIRO; SERAVALLI, 

2004; SANDERSON, 1981 apud NIKAEDO, 2004). Segundo Bobbio (1992), devido à 

estrutura da goma guar ser pouco ramificada, pelo fato dos resíduos de galactose 

ligados à cadeia principal dificultarem a aproximação das moléculas do 

polissacarídeo, evita-se sua agregação, tomando forma, então, soluções muito 

viscosas e, portanto, estáveis. 

 

 



3. OBJETIVO 

  

 Este estudo visa analisar o comportamento da goma guar frente às alterações 

de temperatura, pH e concentração, avaliando a influência destes parâmetros em 

seu poder espessante. 

 

4. METODOLOGIA 

 

 Foi utilizada no estudo a Goma Guar Higum 55I, fornecida pela Vogler 

Ingredients, assim como açúcar refinado e água destilada para o preparo das 

soluções e ácido cítrico (50%) e hidróxido de sódio (50%) para ajuste do pH das 

mesmas, quando necessário. As medições da viscosidade foram realizadas no Visco 

basic – R da marca Fungilab®. 

As variáveis testadas foram determinadas por meio de planejamento 

experimental conforme metodologia descrita por Rodrigues (2014). A variáveis 

estudadas foram: pH, denominado x1, temperatura, x2 e concentração, x3. Os 

valores iniciais (0) foram determinados por meio de pesquisas e confirmados ou 

ajustados, a partir de experimentos iniciais realizados em laboratório. Para a 

determinação dos outros valores (-1,68; -1; 1 e 1,68) foram realizadas interpolações 

lineares. 

Após a determinação desses valores, a quantidade de experimentos a serem 

realizados foi determinada de acordo com o planejamento experimental, sendo o 

número de ensaios 2n, em que n equivale ao número de variáveis testadas 

(RODRIGUES, 2014). Acrescido a esses 8 ensaios, realizou-se 6 testes axiais e 5 

repetições dos testes centrais, totalizando 19 experimentos. 

 Para determinação das viscosidades, primeiramente foram preparadas 

soluções da goma guar, realizando a solubilização destas em água, seguido do 

ajuste de pH e aquecimento, conforme planejamento experimental, para compor as 

diferentes variáveis em cada solução. Posteriormente as amostras foram resfriadas 

em água (25°C ± 2°C) para realização da medição da viscosidade em viscosímetro 

Visco basic – R da marca Fungilab® S.A. 



Os dados experimentais obtidos foram analisados por meio de análise de 

regressão, realizada no software Statistica, na qual se obteve a tabela ANOVA dos 

dados inseridos com o nível de significância definido em 5%, além de elaboração de 

gráficos de superfície resposta e de perfis, obtendo-se, dessa forma os coeficientes 

necessários para definição do modelo correspondente ao conjunto de pontos e as 

respostas obtidas. Para obtenção da equação, foi escolhido o modelo que observa 

as interações lineares, quadráticas e bidimensionais das variáveis do processo. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

    

 Inicialmente foi realizada a solubilização da goma com auxílio de um 

dispersante como descrito por Cao et al (1990 apud SOUZA 2009). Utilizou-se água 

destilada, goma guar e açúcar, dispersante para auxílio na solubilização completa da 

goma em água, na proporção de 1:10 (hidrocoloide: açúcar) determinado 

experimentalmente. A goma e o açúcar foram misturados previamente e adicionados 

cuidadosamente à água em temperatura ambiente com agitação constante, para não 

favorecimento da formação de grumos na solução. 

 Após a solubilização, foi realizada a etapa de ajuste do pH, permanecendo 

entre 3,66 e 5,34, de acordo com planejamento realizado. Posteriormente, procedeu-

se o aquecimento das soluções, e as temperaturas de aquecimento estudadas 

variaram de 60,9 a 91,2 °C de acordo com o planejamento experimental. Após 

atingir a temperatura determinada, cada amostra foi submetida a banho de gelo até 

atingir temperatura ambiente. Tal medida foi adotada para padronizar a temperatura 

de medição das amostras em 25,0 °C. Após o resfriamento, foram obtidas suas 

medidas de viscosidades por meio do viscosímetro. 

 

6. RESULTADOS 

 

 Na tabela 1 estão demonstrados os resultados obtidos com os testes de 

viscosidade, para as amostras elaboradas com goma guar e uso das variáveis x1 

(pH), x2 (temperatura) e x3 (concentração): 

 

 



     Tabela 1: Resultados obtidos para a goma guar. 

Ensaio Valores Codificados Valores Descodificados Resposta 

 
x1 x2 x3 pH Temperatura (°C) Concentração (%) Viscosidade (cP) 

1 -1 -1 -1 4,00 67,0 0,40 173 

2 -1 -1 1 4,00 67,0 0,60 760 

3 -1 1 -1 4,00 85,0 0,40 176 

4 -1 1 1 4,00 85,0 0,60 747 

5 1 -1 -1 5,00 67,0 0,40 168 

6 1 -1 1 5,00 67,0 0,60 643 

7 1 1 -1 4,00 85,0 0,40 213 

8 1 1 1 5,00 85,0 0,60 557 

9 -1,68 0 0 3,66 76,0 0,50 313 

10 1,68 0 0 5,34 76,0 0,50 280 

11 0 -1,68 0 4,50 60,9 0,50 308 

12 0 1,68 0 4,50 91,2 0,50 287 

13 0 0 -1,68 4,50 76,0 0,33 107 

14 0 0 1,68 4,50 76,0 0,77 1460 

15 0 0 0 4,50 76,0 0,50 623 

16 0 0 0 4,50 76,0 0,50 741 

17 0 0 0 4,50 76,0 0,50 703 

18 0 0 0 4,50 76,0 0,50 614 

19 0 0 0 4,50 76,0 0,50 628 

Fonte: Elaboração própria. 

 
Com os resultados obtidos elaborou-se, no software Statistica, a tabela 

ANOVA e analisando o valor p dos fatores estudados no planejamento 

experimental, com nível de significância de 5% (α=0,05), pode-se verificar quais 

variáveis foram significativas na análise, sendo elas: as relações quadráticas de 

pH e temperatura (x1² e x2²) e a linear de concentração (x3). Para simplificação 

do modelo, elaborou-se outra tabela ANOVA somente com as variáveis 

significativas ao processo (p<0,05), obtendo-se um R² de 0,96834, que o valida. O 

modelo matemático obtido está demonstrado na equação 1: 

 

     𝜇 = 653,35 − 120,67 𝑥12 − 119,85 𝑥22 + 275,31 𝑥3                     (1) 



O modelo matemático descrito demonstra que a variável x3 (concentração) é 

diretamente proporcional à viscosidade das soluções obtidas. Já as variáveis x1(pH) 

e x2 (temperatura) não o são. 

Os perfis tridimensionais obtidos das superfícies de resposta e as projeções 

bidimensionais estão demonstrados nas figuras 1 a 3: 
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Figura 1: Superfície de resposta e perfil de variação da viscosidade da guar em relação ao pH e 
concentração com temperatura fixada em 76ºC. 

 

Como pode ser visto na figura 1, a avaliação da interação entre concentração 

e pH com a temperatura fixada em 76°C (ponto central), demonstrou que a elevação 

da concentração determina aumento da viscosidade. A maior presença de moléculas 

do hidrocoloide potencializa seu efeito espessante pela maior capacidade de 

retenção de água atingida. Em relação ao pH, valores mais elevados na viscosidade 

foram obtidos na faixa de 3,8 a 4,5. De acordo com Bobbio (2001), a viscosidade da 

goma guar é pouco afetada pelo pH na faixa de 4 a 9. Souza (2009) descreve que 

tratamentos com elevada acidez promove diminuição da viscosidade no produto. 
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Figura 2:  Superfície resposta e perfil de variação da viscosidade da guar em relação à 
concentração e temperatura com pH fixado em 4,5. 

 



Na representação tridimensional do modelo e projeção bidimensional 

demonstrado na figura 2, observou-se o comportamento das variáveis concentração 

e temperatura, mantendo-se o valor de pH fixado em 4,5 (ponto central). Valores 

mais elevados de concentração, como anteriormente relatado, promovem maior 

capacidade de retenção de água pelo uso do hidrocoloide, o que acarreta maior 

viscosidade. Segundo El-Daw (1998), a viscosidade da goma guar aumenta 

linearmente com o aumento da concentração até 0,5 %. 

Em relação à temperatura, os valores mais elevados de viscosidade foram 

alcançados nas amostras submetidas dentro do intervalo de 65 a 85 °C. Valores 

mais baixos ou mais elevados, promovem, respectivamente, taxa de hidratação mais 

lenta e hidrólise no hidrocoloide, sendo fatores que diminuem sua capacidade de 

retenção de água. Khatkar (2014) afirma que soluções de guar alcançam elevados 

valores de viscosidade mais rapidamente quando preparadas em exposição a 

temperaturas mais elevadas. Esse fato corrobora com os resultados obtidos pois, 

associados a temperaturas mais baixas, encontram-se menores valores de 

viscosidade. Whistler e Daniel (1985 apud EL-DAW, 1998) retratam que tratamentos 

com temperaturas muito altas degradam a goma guar.  

Os resultados obtidos contradizem os do estudo de Srichamroen (2007 apud 

KHATKAR, 2014), em que, sobre a goma guar, é citado que a faixa de temperatura 

no qual se atinge maiores viscosidades, a 0,5% (m/m) de concentração, está entre 

25 a 40ºC. Porém corroboram com os trabalhos realizados por Christianson (1981) 

que relata aumento da viscosidade de amostras com guar em temperaturas 

próximas de 60 °C. 
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Figura 3: Superfície resposta e perfil de variação da viscosidade da guar em relação ao pH e 
temperatura com concentração fixada em 0,5% 

 



Nos gráficos da figura 3, foram analisados os efeitos da interação das 

variáveis temperatura e pH com nível de concentração fixado em 4,5% (ponto 

central). As faixas de pH ótimo e temperatura observadas nas interações anteriores 

repetiram-se. Processos de hidrólise e solubilização inadequada demonstraram 

influência na diminuição da viscosidade de amostras preparadas fora das faixas 

ideais.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O modelo matemático, descritivo do comportamento de soluções com goma 

guar, demonstra relação direta entre a elevação de sua viscosidade com a 

concentração empregada. Já valores fora da faixa estabelecida como ótima de pH e 

temperatura proporcionam redução na viscosidade. Avaliação dos gráficos de 

superfície resposta mostrou que, para as soluções testadas, as faixas que 

compreenderam maiores valores de viscosidade foram em pH, de 3,8 a 4,5, e 

temperatura, de 65 a 85 °C. O conhecimento desses parâmetros é importante para 

maximização do efeito espessante proporcionado pelo uso do hidrocoloide. É 

importante ressaltar que além de pH, temperatura e concentração a viscosidade 

atingida com o uso da goma guar, em qualquer sistema alimentício, pode ser 

influenciada pela presença de constituintes naturais presentes e uso sinergético de 

outros hidrocoloides. 
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