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RESUMO 

 

Os molhos para salada foram desenvolvidos como inovações para o mercado de food 

service com o objetivo de facilitar a vida da população, trazendo praticidade e conveniência, 

mantendo as características sensoriais agradáveis ao paladar do consumidor. Podem ser 

agregados com especiarias, oferecendo uma diversidade de sabor. Além disso, são 

acompanhados por emulsificantes, devido ser uma emulsão óleo em água, e estabilizantes, 

que têm a habilidade de formar gel, mantendo as partículas em suspensão e a viscosidade 

do produto final. O glutamato monossódico é um aminoácido não essencial encontrado na 

natureza, que pode ser utilizado como realçador de sabor e para conferir o gosto umami 

aos produtos. Este estudo foi realizado para identificar se molhos para salada adicionados 

de glutamato monossódico tem seu sabor global alterado, em função dos diferentes 

hidrocolóides utilizados. Amostras de molho foram preparadas variando apenas os 

hidrocolóides utilizados (goma xantana, goma guar, carboximetilcelulose (CMC), 

carragenanas iota, kappa e lambda, amido de mandioca e amido de milho).  Para todas as 

amostras tomou-se o cuidado de uniformizar a viscosidade (próxima ao produto comercial) 

a fim de evitar diferenças entre os produtos.  Os molhos foram avaliados sensorialmente 

por 21 julgadores, utilizando o teste de comparação múltipla para identificar se existia 

diferença significativa entre a amostra padrão (goma xantana) e as demais avaliadas (goma 

xantana, carragenanas iota e lambda e amido de mandioca). Pode-se concluir que a 

percepção do sabor global em molho para salada não foi influenciada significativamente 

pela presença dos diferentes hidrocolóides testados, em relação ao padrão. Sendo assim, 

uma maior variedade de hidrocolóides pode ser utilizada na fabricação desse produto, além 

de possibilitar à essa indústria empregar hidrocolóides que tenham custos mais acessíveis. 

 

 

Palavra chave: glutamato monossódico; hidrocolóide; molho de salada; sabor global. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A população brasileira na busca cada vez mais por produtos que facilitam o dia a 

dia e sejam de caráter prático e econômico, passou a consumir molhos para saladas, 

que antes não faziam parte da tradição de consumo. Atualmente, esse segmento é 

abastecido por marcas como Hellmann´s (Unilever); Liza (Cargill); Castelo e 

Predilecta. Segundo a pesquisa Nielsen, o volume de vendas desses produtos nos 

supermercados brasileiros cresceu 4,3%, indo de 2,723 mil toneladas (em 2010) para 

2,839 mil toneladas (2011) (ABRASEL, 2012). 

Segundo a Legislação RDC nº 276, de 22 de setembro de 2005, os molhos são os 

produtos em forma líquida, pastosa, emulsão ou suspensão à base de especiaria(s) e 

ou tempero(s) e ou outro(s) ingrediente(s), fermentados ou não, utilizados para 

preparar e ou agregar sabor ou aroma aos alimentos (BRASIL, 2005). 

Os hidrocolóides são ingredientes fundamentais em molhos para saladas, pois 

além de manterem os condimentos em suspensão, estabilizam a emulsão e previnem 

que não ocorra a separação das fases durantes o armazenamento. Porém a escolha 

do hidrocolóide ideal irá depender do pH do sistema, da viscosidade desejada, da 

capacidade de estabilizar a emulsão e suspensão, entre outras propriedades 

(DAMODARAN; PARKIN; FENNEMA, 2010). 

O glutamato é um aminoácido encontrado em grande quantidade na natureza que 

confere o gosto umami e tem como consequência realçar os demais gostos básicos 

(DAMODARAN; PARKIN; FENNEMA, 2010).  

 

 

2. OBJETIVO 
 

Este estudo foi realizado para identificar se molhos para salada adicionados de 

glutamato monossódico tem seu sabor global alterado, em função dos diferentes 

hidrocolóides utilizados. 
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3. METODOLOGIA  

 

3.1 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 
 

As análises físico-químicas realizadas no produto desenvolvido foram:  pH 

(potencial hidrogeniônico), viscosidade, que é considerada a resistência interna do 

líquido ao fluxo, por meio do método de Brookfield, e análise de °Brix, que indica a 

concentração de sólidos solúveis de uma solução, através de um Refratômetro Digital. 

Todas as metodologias utilizadas seguiram as recomendações do Manual de Normas 

Analíticas do Instituto Adolfo Lutz (BRASIL, 2008). 

 

3.2 ANÁLISE SENSORIAL 
 

Para a análise sensorial foi aplicado o teste de comparação múltipla, que é utilizado 

quando se deseja saber a um só tempo se existe diferença significativa (p≤0,05) entre 

várias amostras e uma referência (padrão) e estimar se o grau dessa diferença 

(DUTCOSKY, 2011). 

Os dados obtidos com a realização do teste de comparação múltipla foram 

analisados pela Anova considerando o nível de significância de 5%. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

 

4.1 PREPARO DO CONDIMENTO DO MOLHO PARA SALADA 
 

Primeiramente, foi comprado um molho para salada de uma das marcas líderes 

nesse segmento, para tê-lo como referência do padrão (pH, viscosidade, ºBrix e sabor) 

comercializado no mercado brasileiro. Após fazer a degustação do molho, entre o 

grupo, foi feita uma formulação com o sabor do produto referência.  

Para a elaboração do condimento, foram utilizadas especiarias naturais em pó e 

em folha, ácido cítrico para conferir o gosto ácido típico de molhos para salada e 

aromas que envolveram óleos essenciais e resinas por agregarem mais sabor ao 

produto.   

Uma solução de 1,0% em água potável foi preparada para a degustação do 

condimento, sem o hidrocolóide e com o intuito de verificar se o sabor estava 



4 

 

 

equilibrado. Após a confirmação do equilíbrio do sabor do condimento, esse foi testado 

na dosagem de 1,0%, em base água, adicionado dos hidrocolóides estudados. Com 

cada hidrocolóide estudado foi preparado um molho. 

A formulação do condimento resultante está apresentada na Tabela 1. 

 

Tabela 1- Composição do condimento para o molho de salada 

Ingredientes % 

Ácido cítrico 8,00 
Açúcar refinado 3,00 
Alho em pó 5,00 
Aromatização 0,7 
Cebola em pó 6,00 
Glutamato Monossódico 10,00 
Mostarda em pó 1,00 
Orégano em folhas 6,00 
Páprica em pó 3,00 
Pimenta preta em pó 1,00 
Sal refinado 46,3 
Salsa desidratada em folha 10,00 

Total 100,00 

Fonte: Autores (2017). 

 

 

4.2 AJUSTE DE VISCOSIDADE PADRÃO DE HIDROCOLÓIDES 
 

Dada a necessidade de padronizar a viscosidade das soluções com os 

hidrocolóides, foram realizados testes para identificar a dosagem ideal de cada um 

deles para que apresentassem viscosidades similares. Foram realizados três testes 

para cada hidrocolóide, com o intuito de ajustar a viscosidade das amostras. 

Para melhor padronização, foi definido um range de viscosidade de 100 a 300 cPs,  

spindle F2, que é a agulha indicada pelo fabricante para medir viscosidade no range 

citado anteriormente, rotação de 60 rpm e que a leitura da análise deveria ser 

realizada no equipamento Brookfield. A viscosidade foi estabelecida de acordo com 

molhos para salada existentes no mercado. 

Para o início dos testes de seleção dos hidrocolóides foram selecionados alguns 

de acordo com as suas fontes de origem, propriedade para formar géis em água, além 

de serem os mais comumente utilizados na indústria alimentícia. Assim, foram 

selecionadas as carragenanas (Kappa, Iota e Lambda) proveniente de algas, 

carboximetilcelulose (CMC) proveniente da celulose, goma xantana obtida por 
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processos fermentativos, goma guar obtida da vagem e os amidos de milho e 

mandioca.  

Para avaliar a viscosidade que cada hidrocolóide conferia em água, foram 

realizados testes de gel à 1,0%. A fração seca (hidrocolóide) foi incorporada à fração 

fluída (água) e com o auxílio do mixer, a mistura foi agitada por 30 segundos, até 

completa dissolução do pó. Os béqueres com cada mistura foram levados ao 

aquecimento em banho maria com agitação constante até atingir temperatura de 

85°C. Em seguida, os béqueres foram colocados no banho de resfriamento até atingir 

a temperatura de 20°C. A análise de viscosidade de cada solução foi realizada no 

equipamento Brookfield e foi mensurada logo após o resfriamento das mesmas. 

Em seguida, foi realizado o ajuste das dosagens dos hidrocolóides em função dos 

resultados obtidos anteriormente e a incorporação da parte da condimentação do 

molho juntamente com o hidrocolóide, para verificar o sabor conferido, suspensão de 

partículas do condimento, gelificação e sinérese das amostras. O processo de preparo 

do gel é o mesmo descrito na etapa anterior. 

Por fim, a dosagem do condimento foi mantida, porém foi realizado mais um 

pequeno ajuste nas concentrações dos hidrocolóides para alcançarem o range 

definido (100 a 300 cPs). O processo de preparo dos testes é o mesmo que descrito 

no processo anterior.  

 

4.3 PREPARO DO MOLHO PARA SALADA  
 

Primeiramente, o hidrocolóide e a condimentação foram adicionados em água 

potável, onde sofreram agitação, por aproximadamente, um minuto com auxílio do 

Mixer. Em seguida, o produto foi aquecido em banho maria, com agitação constante, 

até atingir 85°C. Os molhos foram envasados em recipientes plásticos e resfriados em 

banho de resfriamento até 20°C. 

 

4.4 TESTE DE COMPARAÇÃO MÚLTIPLA 

 

O teste foi aplicado no Laboratório da Análise Sensorial da Faculdade de 

Tecnologia Termomecanica, em cabines individuais, para 21 julgadores, sendo 12 

mulheres e 9 homens, com idade entre 18 e 25 anos.  
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Os molhos foram preparados no dia anterior ao da realização da análise sensorial. 

Os julgadores receberam 30 mL de cada uma das amostras, em copos descartáveis, 

identificados com códigos de três dígitos. Os molhos para salada foram servidos aos 

julgadores a temperatura de 10°C. 

O atributo avaliado foi o sabor global das amostras codificadas aleatoriamente, em 

relação a amostra padrão. O julgador avaliou o produto utilizando uma escala de 7 

pontos, variando entre 1 = sabor global muito mais intenso que o padrão e 7 = sabor 

global muito menos intenso que o padrão. 

 

5. RESULTADOS  
 

5.1 ESCOLHA DOS HIDROCOLÓIDES 
 

Após a realização do ajuste de viscosidade do molho para salada, viu-se que os 

testes utilizando carboximetilcelulose (CMC) e goma guar, não conseguiram a 

estabilização das partículas em suspensão e o amido de milho e a carragenana Kappa 

apresentaram aspecto quebradiço e gelificado, mesmo quando utilizados em baixa 

dosagem. Por estes motivos, os mesmos foram descartados e não foram incluídos na 

análise sensorial. Portanto, os molhos adicionados de hidrocolóides selecionados 

para a realização do teste de comparação múltipla, foram aqueles adicionados de 

goma xantana, carragenanas iota e lambda e amido de mandioca. 

 

5.2 DOSAGEM DOS HIDROCOLÓIDES 
 

Para o ajuste de dosagem de hidrocolóides, foram realizados os testes onde as 

viscosidades se encontraram em um range pré-definido (100 a 300 cPs). Com isso, 

as dosagens utilizadas no preparo das amostras, se encontram na tabela 2 abaixo.  

 

Tabela 2- Dosagens finais de Hidrocolóides. 

Hidrocolóides (%) 

Amido de mandioca 2,50 
Carragenana iota 0,30 
Carragenana lambda 0,70 
Goma xantana 0,20 

Fonte: Autores (2017). 
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As dosagens acima variam devido cada hidrocolóide possuir uma força de gel, 

interferindo na viscosidade da solução. 

 

5.3 ANÁLISES FÍSICO QUÍMICAS DO MOLHO PARA SALADA 
 

5.3.1 Viscosidade método Brookfield 

 

A viscosidade foi determinada em viscosímetro Brookfield à 60 rpm. Os resultados 

obtidos encontram-se na tabela 3 

 

Tabela 3 - Resultados da análise de viscosidade. 

Amostras Viscosidade (cPs) 

Goma xantana (Padrão) 147,5 
Amido de mandioca (127) 262,5 

Carragenana iota (228) 157,5 
Carragenana lambda (456) 225 

Goma xantana (520) 147,5 

Fonte: Autores (2017). 

 

Os valores acima, indicam que a viscosidade das amostras se encontrou no range 

pré-definido de 100 a 300 cPs, e que estão em consonância com o produto de 

mercado utilizado como referência. 

 

5.3.2 Análise de pH 

           

A análise de pH foi realizada com os molhos a 20ºC, onde os resultados se 

encontram na tabela 4. 

 

Tabela 4 - Resultados análise de pH.  

Testes pH 

Goma xantana (Padrão) 4,026 
Amido de mandioca (127) 4,011 

Carragenana iota (228) 4,210 
Carragenana lambda (456) 4,150 

Goma xantana (520) 4,016 

           Fonte: Autores (2017). 

 

Os valores acima indicam uma pequena variação entre as amostras, decorrente 

do próprio hidrocolóide utilizado. Os valores de pH obtidos das amostras, foram 
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próximos com o valor encontrado no molho de salada adquirido como referência, que 

foi de 4,56. 

 

5.3.3 ºBrix 

 

Os valores de sólidos solúveis (ºBrix) apresentados pelos molhos se encontram na 

tabela 5. 

Tabela 5 - Resultados da análise de sólidos solúveis (ºBrix).  

Testes Temperatura da 
amostra 

º Brix 

Goma xantana (Padrão) 11 ºC 1,4 
Amido de mandioca (127) 12 ºC 3,1 

Carragenana iota (228) 10,5 ºC 1,4 
Carragenana lambda (456) 12 ºC 1,8 

Goma xantana (520) 12 ºC 1,4 

Fonte: Autores (2017). 

 

           Os valores de ºBrix acima indicam uma padronização, exceto o do amido 

de mandioca. Como o refratômetro mede o índice de refração da amostra, esse 

resultado pode estar relacionado com a turbidez da solução desse hidrocolóide. 

 

5.4 TESTE DE COMPARAÇÃO MÚLTIPLA 

 

Os resultados de sabor global obtidos a partir do teste de comparação múltipla 

para o molho para salada padrão e os demais testados estão apresentados na tabela 

6. 

 

Tabela 6. Resultados obtidos pelo atributo sabor global, no teste de comparação múltipla. 

 Amostras 

 Padrão 127 228 456 520 

Média de 

sabor global 

 

4,00a 

 

3,86ª 

 

4,09ª 

 

4,29ª 

 

4,00ª 

               Médias indicadas por letras iguais não diferem do padrão em nível de 5% de significância. 

            Legenda: Padrão (goma xantana), 127 (amido de milho), 228 (carragenana iota), 456 

(carragenana lambda) e 520 (goma xantana). 

Fonte: Autores (2017) 
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Analisando os resultados é possível perceber que as amostras de molho para 

salada testadas não diferiram da amostra padrão em relação ao sabor global, no nível 

de significância testado (5%). Esse resultado indica que uma maior variedade de 

hidrocolóides pode ser utilizada na fabricação desse produto, além de, possibilitar a 

essa indústria de molho para salada a opção do emprego de hidrocolóides que tenham 

custos mais acessíveis. 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A partir dos resultados obtidos e de sua discussão é possível concluir que os 

molhos para salada testados apresentaram pH, viscosidade e concentração de sólidos 

solúveis (ºBrix) em consonância com o produto de mercado utilizado como referência.  

As amostras de molho para salada testadas não diferiram da amostra padrão em 

relação ao sabor global, no nível de significância testado (5%), indicando que uma 

maior variedade de hidrocolóides pode ser utilizada na fabricação desse produto, além 

de, possibilitar a essa indústria a opção do emprego de hidrocolóides que tenham 

custos mais acessíveis. 
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