
ISBN 978-85-459-0773-2

ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO SENSORIAL DE GELEIA DE JABUTICABA

Kauyse Matos Nascimento  1  , Luciana Alves da Silva Tavone2, Valkirea Matos Nascimento3, Rogério
Macedo Melo4, Bárbara Franco Lucas5, Monica Regina da Silva Scapim6

1Pós-graduação em Engenharia de Alimentos, Universidade Estadual de Maringá - UEM. kauyse_nasc@hotmail.com
2Pós-graduação em Engenharia de Alimentos, Universidade Estadual de Maringá - UEM. luciana.alvestavone@gmail.com

3Pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental, Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD. valkirea@hotmail.com
4Pós-graduação em Agronomia, Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD. rogeriomelo17@hotmail.com

5Pós-Graduação em Engenharia e Ciência de Alimentos na Universidade Federal do Rio Grande - FURG. barbarafrancoeng@gmail.com
6Orientadora, Doutora, Departamento de Engenharia de Alimentos, Universidade Estadual de Maringá – UEM. mrsscapim@uem.br

RESUMO
O objetivo deste trabalho foi a elaboração e avaliação sensorial de geleia extra de jabuticaba utilizando o fruto integral e
outra formulação utilizando somente a casca; bem como o aproveitamento da polpa residual da segunda formulação
para fabricação de néctar. A avaliação sensorial das geleias foi realizada com 15 julgadores, já para o néctar foram 30.
Foram aplicados dois testes: aceitação e intenção de compra. Nesta avaliação as geleias obtiveram boa aceitação,
exceto quanto ao atributo consistência, com 73% de intenção de compra (caso estivessem à venda no mercado). Já a
formulação do néctar não teve boa aceitação.

PALAVRAS-CHAVE: Geleia de jabuticaba; Néctar de jabuticaba; Preferência sensorial.

1 INTRODUÇÃO

A  jabuticabeira  é  uma  árvore  frutífera,  planta  nativa  do  Brasil  pertencente  à  Família
Myrtaceae, podendo ser encontrada desde o estado do Pará até o Rio Grande do Sul, mas é nos
estados de São Paulo, Rio de Janeiro,  Minas Gerais  e Espírito  Santo que ocorrem as maiores
produções (ASCHERI et al., 2006). É um fruto climatério com baga globosa de até 3 cm de diâmetro,
com casca avermelhada quase preta, polpa esbranquiçada mucilaginosa, agridoce, muito saborosa,
apresenta comumente uma única semente, mas podendo apresentar até 4 sementes (LIMA et al.,
2008).

A jabuticaba pode ser consumida in natura, sendo utilizada tanto para produção de geleias,
vinhos, vinagres e licores (DONADIO, 2000). A casca é adstringente, útil contra diarreia e irritações
na  pele.  Também tem indicações  na  medicina  popular  como antiasmáticas,  na  inflamação  dos
intestinos e hemoptise (HERBÁRIO, 2012).

A Legislação Brasileira de Alimentos define as geleias de frutas como “produto obtido pela
cocção  de  frutas  inteiras  ou  em  pedaços,  polpas  ou  sucos  de  frutas,  com  açúcar  e  água,  e
concentrado até a consistência gelatinosa”. A classificação adotada pela Legislação determina que
uma geleia podem ser comum ou extra: “a) Comum: quando preparadas numa proporção de 40
partes de frutas frescas ou seu equivalente para 60 partes de açúcar. b) Extra: quando preparadas
numa proporção  de 50  partes  de frutas  frescas  ou seu  equivalente  para  50  partes  de  açúcar”
(BRASIL, 1978).

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  ordem  de  adição  dos  seus  ingredientes  durante  o
processamento.  A  Legislação  permite  a  adição  de  acidulantes  e  de  pectina  para  compensar
qualquer deficiência no conteúdo natural de pectina ou acidez da fruta. O gel se forma apenas em
pH ao redor de 3, ou seja, além de pH 3,4 não ocorre geleificação. A concentração ótima de açúcar
está ao redor de 67,5%, porém é possível fazer geleia com alto teor de pectina e ácido com menos
de 60% de açúcar. A quantidade de pectina depende muito da qualidade da pectina. Geralmente 1%
é suficiente para produzir uma geleia firme (TORREZAN, 1998).
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A  adição  de  açúcar  afeta  o  equilíbrio  pectina/água,  desestabilizando  conglomerados  de
pectina e formando uma rede de fibras,  que compõe o gel,  cuja  estrutura é capaz de suportar
líquidos. A densidade e a continuidade dessa rede é afetada pelo teor de pectina. A rigidez da
estrutura é afetada pela concentração do açúcar e acidez. O ácido enrijece as fibras da rede, mas a
alta acidez afeta a elasticidade, devido à hidrólise da pectina. A acidez total da geleia deve estar ao
redor  de  0,5-0,8,  pois,  acima de 1%,  ocorre sinérese,  ou seja,  exsudação do líquido  da geleia
(TORREZAN, 1998).

Na fabricação de geleias dessa fruta, normalmente as cascas e sementes são desprezados.
Estes juntos representam aproximadamente 50% da fruta. Um maior aproveitamento dessas frações
agregaria mais valor a essa fruta (LIMA et al., 2008), sendo uma alternativa viável para a redução
dessas perdas.

De acordo com o Decreto nº 6871, de 14 de julho de 1994, do Ministério da Agricultura,
Pecuária e do Abastecimento (MAPA), Art. 21, o néctar é a bebida não fermentada obtida da diluição
em  água  potável  da  parte  comestível  do  vegetal  ou  de  seu  extrato,  adicionado  de  açúcares,
destinada ao consumo direto.

Existem várias formas de se produzir néctares de frutas, mas, de maneira geral, as etapas
envolvidas no processamento são: recebimento dos frutos, lavagem, descascamento, desintegração,
branqueamento, despolpamento, formulação do néctar, tratamento térmico e embalagem. A relação
ºBrix/acidez para os néctares se encontra em geral, na faixa de 18 a 20, porém a formulação final irá
depender da preferência do consumidor. O pH final deve estar sempre abaixo de 4,0 (PALTRINIERI
& FIGUEROLA, 1997).

De acordo com Asquieri et al. (2004) e Brunini et al. (2004), a jabuticaba é altamente perecível
apresentando um período curto de comercialização após a colheita devido ao elevado teor de água
e açúcares e outros constituintes presentes na polpa. Uma das alternativas para a utilização desta
polpa  é  na  forma  de  néctar,  um  bebida  natural,  nutritiva,  pronta  para  o  consumo  e  de  fácil
processamento.

O objetivo deste trabalho foi a elaboração e avaliação sensorial de geleia extra de jabuticaba
utilizando  o  fruto  integral  e  outra  formulação  utilizando  somente  a  casca;  bem  como  o
aproveitamento da polpa residual da segunda formulação para fabricação de néctar.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Para elaboração das geleias e do néctar foram utilizadas jabuticabas (oriundas da região rural
do município de Dourados-MS) e sacarose (adquirida no comércio local). O material foi transferido
para o Laboratório de Análise de Alimentos da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal da
Grande  Dourados  (UFGD),  onde  foram  realizadas  as  formulações.  Na  higienização  dos  frutos
utilizou-se dicloroisocianurato de sódio dihidratado 0,66% da marca Sumaveg®. Os equipamentos
utilizados  para  realização  dos  produtos  foram:  balança,  refratômetro  tipo  ABBE (Tecnal),  micro
ondas e refrigerador (Consul).
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Figura 1: Fluxograma do processamento de geleia
Fonte: próprio autor

A  primeira  formulação  de  geleia  teve  como  matéria  prima  o  fruto  inteiro;  já  a  segunda
formulação utilizou-se somente a casca, onde o processo de despolpamento foi manual. A polpa foi
fervida com água à pressão atmosférica, na proporção de 1:1, p/p, por uma hora; em seguida o
material foi filtrado utilizando tecido TNT. 

O filtrado recolhido foi submetido a segunda cocção, onde ao levantar fervura foi adicionado a
sacarose nas proporções para fabricação de uma geleia do tipo extra (50:50). A cocção foi feita em
tacho  aberto  e  agitação  manual  até  atingir  60oBrix.  Os  produtos  foram  acondicionados  em
embalagens de vidro, previamente esterilizadas e fechadas com tampa de metal.

Visando o aproveitamento da polpa residual da fabricação da geleia de casca, utilizou-se o 
processo descrito pela Figura 2 para elaboração de néctar de jabuticaba.

Figura 2: Fluxograma do processamento de néctar
Fonte: próprio autor
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Para o preparo do néctar utilizou-se a formulação de: 25% de água, 40% de xarope (sacarose
20%) e 35% de polpa. Posteriormente, combinou-se a polpa, o xarope e a água em um béquer,
homogeneizou-se  a  mistura,  e  a  distribuiu  em  garrafas  de  300  ml,  que  foram  submetidas  à
pasteurização em micro ondas, posteriormente armazenadas no refrigerador.

A avaliação sensorial das duas formulações de geleia foram realizadas com 15 julgadores e
para o néctar 30. Foram aplicados dois testes: aceitação, utilizando escala hedônica e intenção de
compra. 

Para a realização do teste de aceitação com as geleias de jabuticaba foram oferecidos cerca
de 20 g do produto, a temperatura ambiente, em copos codificados, acompanhados de um copo de
água, duas bolachas cream cracker e ficha de avaliação (Figura 3), de forma monádica. Já para o
néctar de jabuticaba, foram oferecidos cerca de 20 ml do produto, em temperatura de refrigeração (±
8oC), em copo codificado, acompanhado de um copo de água e ficha de avaliação (Figura 4). Todos
os testes foram realizados em cabines individuais, com luz branca (Dutcosky, 2007).

Figura 3: Ficha utilizada no teste de aceitação para geleia.
Fonte: próprio autor

Figura 4: Ficha utilizada no teste de aceitação néctar.
Fonte: Fonte: próprio autor
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Para geleia, aplicou-se o teste de escala hedônica estruturada de 9 pontos ancorados nos
extremos 9 (gostei extremamente) e 1 (desgostei extremamente); sendo avaliados os atributos cor,
sabor,  consistência,  acidez  e  doçura.  E  para  o  néctar,  aplicou-se  o  teste  de  escala  hedônica
estruturada de 5 pontos ancorados nos extremos 5 (gostei  muito)  e 1 (desgostei  muito);  sendo
avaliados  os  atributos  odor,  cor,  viscosidade,  sabor,  acidez  e  forma  global.  As  geleias  foram
analisadas no mesmo dia, de forma monádica; e o néctar em um dia diferente.

O teste de intenção de compra foi aplicado utilizando escala de 5 pontos (5 = certamente
compraria;  4  =  provavelmente  compraria;  3  =  talvez  comprasse/  talvez  não  comprasse;  2  =
provavelmente não compraria e 1 = certamente não compraria), de acordo com metodologia citada
por Stone e Sidel (1993).

Os  resultados  das  análises  realizadas  foram  avaliados  estatisticamente  pela  análise  de
variância (ANOVA) e as médias obtidas foram comparadas pelo teste de Tukey (p<0,05), utilizando
o programa Microsoft Office Excel 2007. O índice de Aceitabilidade (IA) é calculado considerando-se
a nota média alcançada pelo produto que está sendo analisado vezes 100, dividido pela maior nota
obtida no teste, em %; isto será o IA.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

No preparo das formulações de geleias não fez-se adição de ácido nem pectina. Pois o pH
encontrado foi de 3,00, ou seja, com pH ideal para formação do gel; e, a casca da jabuticaba já é
rica  em  pectina  (COUTINHO,  2011),  e  ambas  formulações  levaram  casca.  Desta  forma,  com
ingredientes as geleias levaram apenas a matéria-prima e sacarose. Para encontrar a massa da
sacarose necessária para obtenção de geleia extra, realizou-se o balanço material (eq. 1), sendo
que o oBrix, encontrado após a cocção I, foi de 10,8 para o fruto integral e 11,3 para casca.

(MfrutaxBfruta)+(MaçúcarxBaçúcar)+(MácidoxBácido)+(MpectinaxBpectina)=(MgeleiaxBgeleia)                         (eq. 1)

Sendo, M = massa; B = oBrix 

Na avaliação sensorial das geleias de jabuticaba, participaram julgadores não treinados de
ambos os sexos, potenciais consumidores dos produtos. Para a realização da análise sensorial, os
julgadores foram orientados quanto à avaliação a ser realizada no interior da cabine.

A Tabela 1 apresenta os valores médios dos atributos sensoriais cor, sabor, consistência,
acidez e doçura das formulações de geleia extra de jabuticaba, obtido a partir de duas formulações.
As notas médias variaram de 7 (gostei moderadamente) a 8 (gostei muito), para os atributos cor,
sabor,  acidez  e  doçura.  Já  para  o  atributo  consistência  as  nota  ficaram  entre  4  (desgostei
ligeiramente)  e  5  (nem  gostei/nem  desgostei).  Estes  valores  demonstram  que  os  julgadores
gostaram  das  geleias,  exceto  quanto  ao  atributo  consistência.  Entre  as  amostras  não  houve
diferença significativa ao nível de significância testado (p<0,05).

Tabela 1: Valores médios dos atributos sensoriais cor, sabor, consistência, acidez e doçura das
formulações de geleia extra de jabuticaba
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Amostra Cor Sabor Consistência Acidez Doçura
Casca e Polpa 8,33a 7,73a 4,60a 7,4a 7,73a

Casca 8,27a 7,87a 5,27a 7,13a 7,4a

Valores médios. Letras diferentes, na mesma coluna indicam diferenças significativas entre as amostras pelo teste de
Tukey, ao nível de 5% de significância.
Fonte: Dados da pesquisa

No caso das geleias extras produzidas, para as duas formulações, a geleia apresentou-se
muito firme, encontrando-se até um pouco de dificuldade na retirada do vidro. Este problema esta
relacionado ao teor de pectina presente na casca do fruto.

De acordo com Coelho (2008), a pectina localiza-se nos espaços intercelulares e lamelas
centrais dos tecidos vegetais. A pectina constitui-se em um colóide por excelência, e em função de
seu caráter hidrofílico, devido à presença de grupos polares, apresenta a propriedade de envolver
grande quantidade de água,  produzindo uma solução viscosa.  Em função dessa capacidade,  a
pectina é amplamente utilizada no preparo de geleias,  doces de frutas,  produtos de confeitaria,
sucos de frutas e em outros ramos da indústria de alimentos. As pectinas também são utilizadas em
alimentos, como espessantes, texturizantes, emulsificantes ou estabilizantes.   

Na produção de geleias a textura é fundamental para fabricação de um produto de qualidade.
Segundo Torrezan (1998), uma geleia de boa qualidade tecnológica deve conservar-se bem sem
sofrer  alterações;  quando  retirada  do  vidro,  deve  tremer  sem escorrer,  sendo  macia  ao  cortar,
porém,  firme,  e  permanecer  com os  ângulos  definidos.  Não  deve  ser  açucarada,  pegajosa  ou
viscosa, devendo conservar o sabor e o aroma da fruta original. A Legislação não permite o uso de
corantes ou aromatizantes artificiais neste produto.

As formulações apresentaram índice de aceitabilidade entre os julgadores maior que 80%
com relação aos atributos sensoriais cor, sabor, acidez e doçura; porém; para o atributo consistência
inferior a 70%, como apresentado na Tabela 2.

Tabela  2:  Índice  de  aceitabilidade  (IA),  em  porcentagem,  dos  atributos  sensoriais  cor,  sabor,
consistência, acidez e doçura das formulações de geleia extra de jabuticaba

Amostra Cor Sabor Consistência Acidez Doçura
Casca e Polpa 92,55 85,89 57,50 82,22 85,89
Casca 91,89 87,44 58,55 79,22 82,22
Fonte: Dados da pesquisa

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá



ISBN 978-85-459-0773-2

Figura 5: Intenção de compra de geleia extra de jabuticaba. Sendo uma obtida do fruto integral, e
outra obtida apenas com a casca.

Fonte: Dados de pesquisa

A Figura 5 ilustra a intenção de compra dos julgadores em relação aos produtos analisados.
Se  as  formulações  de  geleia  extra  de  jabuticaba  estivessem  à  venda,  73%  dos  julgadores
comprariam os produtos, mesmo com a reprovação no atributo textura.

Com a expectativa de agregar valor a fabricação de geleia, fez-se uso da polpa da jabuticaba,
residual do processamento, para fabricação de néctar. Desta forma submeteu-se o produto ao teste
sensorial, a fim de testar sua aceitabilidade.

Tabela 3:  Valores médios dos atributos sensoriais odor,  cor,  viscosidade, sabor, acidez e forma
global de néctar de jabuticaba e Índice de aceitabilidade (IA), em porcentagem
Atributos: Odor Cor Viscosidade Sabor Acidez

Valores médios 3,5 3,8 4,3 4,1 4,1

Índice de aceitabilidade 69,4 75,4 86,6 82,6 82,6

Fonte: Dados da pesquisa

Estão expostos na Tabela 3 os valores médios dos atributos sensoriais odor, cor, viscosidade,
sabor, acidez e forma global do néctar de jabuticaba produzido. As notas médias variaram de 3 (nem
gostei/nem desgostei) a 4 (gostei pouco), para os atributos testados. Já os índices de aceitabilidade
ficaram acima de 70%, exceto ao atributo odor. 

Verificou-se que as notas médias obtidas mais baixas foram para os atributos odor e cor. A
coloração apresentava-se rósea tendendo a marrom, diferente da coloração da fruta in natura, e o
odor também perdeu as características do fruto após o processo de pasteurização, indicando que a
polpa pode conter componentes termos sensíveis.
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Figura 6: Intenção de compra do néctar de jabuticaba.
Fonte: Dados de pesquisa

A Figura 6 ilustra a intenção de compra dos julgadores em relação ao néctar. Se o néctar de
jabuticaba estivesse à venda, 46% dos julgadores comprariam, porém outros 46% dos julgadores
ficaram na dúvida na intenção de compra. Comprovando assim que o produto não é viável para
comercialização.

4 CONCLUSÃO

As formulações de geleia  extra  de jabuticaba foram sensorialmente aceitas,  com elevado
índice de aceitabilidade, exceto quanto ao atributo consistência; e com valor de intenção de compra
de 73% para as duas formulações, ou seja, mesmo não sendo aceitas quanto à textura, ainda assim
os julgadores comprariam o produto.

Já a tentativa de desenvolvimento de néctar de jabuticaba para agregar valor ao processo não
foi satisfatória. Fazem-se necessárias pesquisas de outros métodos para a conquista deste fim.
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