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A goiaba (Psidium guajava L.) tem apresentado largo consumo, quer in natura, quer 

na forma industrializada. É uma fruta rica em fibras, polifenóis totais, vitamina C e 

carotenóides, em especial o licopeno.  Por ser altamente perecível, faz-se necessário o estudo 

de novas formas de processamento para obtenção de produtos diferentes dos convencionais. 

Neste sentido, as bebidas fermentadas apresentam-se como alternativa para a obtenção de 

produtos derivados com maior período de vida útil e maior valor agregado. Certamente estas 

bebidas poderiam ter uma ótima aceitação entre os consumidores, além da possibilidade do 

aproveitamento dos resíduos dessa produção na forma de farinha devido sua composição 

físico-química e propriedades funcionais. Sendo assim, este trabalho teve como objetivo 

elaborar bebidas fermentadas a partir de goiaba, avaliando os teores de compostos bioativos e 

compostos voláteis bem como fazer um aproveitamento dos resíduos proveniente da produção 

das bebidas na obtenção de farinha para a produção de biscoitos tipo cookies. O fermentado e 

o espumante de goiaba apresentaram razoáveis teores de compostos bioativos e voláteis, com 

parâmetros físico-químicas semelhantes aos das bebidas tradicionais. Sensorialmente, o 

espumante de goiaba apresentou melhor aceitabilidade indicando assim que o fermentado de 

goiaba obtido pode ser usado como vinho base para a elaboração de espumante de goiaba, 

comprovado pelos parâmetros físico-químicos apresentados. A análise da composição volátil 

do espumante de goiaba revelou muitos compostos com potencial odorífero. O 

aproveitamento dos resíduos do processamento de goiaba como farinha da casca demonstrou 

ser viável e seu uso na substituição parcial da farinha de trigo na preparação de biscoitos tipo 

cookies demonstrou ter muitas vantagens nutricionais, fornecendo um incremento de fibra 

alimentar, conteúdo de minerais, baixo teor de umidade e aumento nos teores de compostos 

ativos, além de reduzir a contaminação ambiental.  

Palavras-chave: fermentado de goiaba, espumante de goiaba, compostos bioativos, 

compostos voláteis, resíduos. 
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Guava (Psidium guajava L.) consumption, either industrialized or in natura, has 

increased significantly. It is rich in fiber, total polyphenols, vitamin C, and carotenoids, 

particularly lycopene. Since guava is highly perishable, it is necessary to investigate new 

processing methods focusing on products that are different from conventional ones. 

Accordingly, fermented beverages can be an alternative to obtain by-products with longer 

shelf-life and higher value added. These beverages could also have a great and wide consumer 

acceptance. In addition there is the possibility of using the by-products, such as in the 

production of flour due to its physicochemical composition and functional properties. 

Therefore, the objectives of this study were to produce fermented beverages using guava and 

to evaluate the bioactive and volatile compound contents as well as to use the by-products 

from the beverage’s production to obtain flour for the production of cookies. The wine and 

sparkling guava beverages produced showed reasonable concentration of bioactive and 

volatile compounds with physicochemical parameters similar to those of traditional 

beverages. In terms of sensory attributes, the sparkling guava beverages achieved better 

acceptability indicating that the base wine can be used to produce the sparkling wine, which is 

evidenced by their physicochemical parameters. The analysis of the volatile composition of 

the sparkling guava revealed the presence of many odoriferous compounds. The use of by-

products, such as guava peel flour, proved feasible, and its use to partially replace wheat flour 

in the preparation of cookies showed several important nutritional benefits such as an increase 

in dietary fiber and mineral content, low moisture content, and increased levels of active 

compounds, besides reducing environmental impact.  

 

Keywords: fermented guava beverage, sparkling guava beverage, bioactive compounds, 

volatile compounds, by-products. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. Goiaba 

 

 

A Psidium guajava L., conhecida como goiabeira, pertence à familia Myrtaceae, é 

uma das espécies mais estudadas desta família e compreende cerca de 130 gêneros e 3,6 mil 

espécies de arbustos e árvores distribuídos principalmente nos trópicos e subtrópicos (HAIDA 

et al., 2011). É considerada nativa do México, e estende-se pela América do Sul, Europa, 

África e Ásia (GUTIÉRREZ; MITCHELL; SOLIS, 2008). O Brasil é um dos maiores 

produtores de goiaba no mundo, com volume de produção de 316.366 mil toneladas e área 

plantada de aproximadamente 15.677 mil hectares em 2010, segundo AGRIANUAL (2012). 

É cultivada no Brasil, do estado do Rio Grande do Sul até o estado do Maranhão (MANICA 

et al., 2000;  DE ABREU et al., 2012). 

A fruta é uma baga, que consiste em um pericarpo e uma polpa sucosa e doce 

(ESCRIG et al., 2001), de coloração amarela quando maduros com cerca de 5 cm de diâmetro, 

e seu mesocarpo contém inúmeras sementes (GUTIÉRREZ; MITCHELL; SOLIS, 2008; 

FREIRE et al., 2012).  É caracterizada por um baixo conteúdo de carboidratos (13,2%), 

gordura (0,53%) e proteína (0,88%) e por um alto conteúdo de água (84,9%). Os valores por 

100g de produto são: calorias 36-50 Kcal, umidade 77-86 g, fibra bruta 2,8-5,5 g, cinzas 0,43-

0,7 g, cálcio 9,1-17 g, fósforo 17,8-30 mg, ferro 0,30-0,70 mg, vitamina A 200-400 UI, 

tiamina 0,046 mg, riboflavina 0,03-0,04 mg, niacina 0,6-1,068 mg, ácido ascórbico 100 mg 

(GUTIÉRREZ; MITCHELL; SOLIS, 2008). 

Os frutos quando maduros são muito aromáticos e variáveis em seu tamanho, forma, 

sabor e peso. Existem dois tipos mais comuns da fruta, a vermelha (P. guajava variedade 

pomifera) e a branca (P. guajava variedade pyrifera) (Figura 1) (HAIDA et al., 2011). As 

variedades de polpa branca são destinadas para consumo in natura e as de polpa vermelha tem 

dupla aptidão, para consumo in natura e para a indústria (MANTOVANI et al., 2004; 

MORGADO et al., 2010). A coloração rosada da goiaba se deve, principalmente, a presença 

de carotenóides, onde o licopeno representa cerca de 80% dos carotenóides da fruta 

(PADULA; RODRIGUEZ-AMAYA, 1987; PRATTI et al., 2009). Haida et al. (2011) 
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concluíram que a goiaba de polpa vermelha apresenta características funcionais superiores à 

goiaba de polpa branca e o seu consumo pode ser indicado como parte de uma dieta 

equilibrada para a manutenção da saúde.  

 

 

 

Figura 1. Cultivares de goiaba branca e vermelha. Fonte: Durigan; Mattiuz; Morgado 

(2009). 

 

 

O cultivar ‘Paluma’ (Figura 2) é muito explorado comercialmente no Brasil, com 

frutos de cor vermelha e forma semelhante a uma pera (ALVES; FREITAS, 2006; 

SIQUEIRA et al., 2014). Segundo Kohatsu; Evangelista; Leonel (2009), esta variedade é um 

clone de consistência firme, bom sabor e boa capacidade de conservação pós-colheita, 

adequados para a produção de massa e consumo ao natural. 

 

 

 

Figura 2. Cultivar de goiaba variedade Paluma. Fonte: Durigan; Mattiuz; Morgado 

(2009). 
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O fruto é rico em nutrientes e é considerada uma das melhores fontes de vitamina C, 

com valores de 6 a 7 vezes superiores ao das frutas cítricas. É uma fruta rica em carotenóides, 

em especial o licopeno, pigmento importante na prevenção de alguns tipos de câncer 

(FERNANDES et al., 2007).  A quantidade e o perfil destes fitoquímicos variam em função 

do tipo, cultivar e grau de maturação do vegetal bem como das condições edafoclimáticas do 

cultivo (FREIRE et al., 2012). Apresenta também vitaminas A e B, tais como a tiamina e 

niacina, além de bom conteúdo de P, Fe e Ca (MANICA et al., 2000; DE ABREU et al., 

2012).   

Contêm, além dos nutrientes essenciais e de micronutrientes como minerais, fibras e 

vitaminas, diversos compostos secundários de natureza fenólica, denominados polifenóis 

(HARBORNE; WILLIAMS, 2000). Estudo realizado por Oliveira et al. (2011), comparando 

teores de compostos bioativos e atividade antioxidantes entre goiaba, mamão e manga, a 

goiaba vermelha foi a fruta que mais se destacou, apresentando os teores mais elevados de 

compostos fenólicos (159,8 mg de EAG 100 g-1 de matérias fresca (MF)), vitamina C (85,9 

mg 100 g-1 de MF) e licopeno (6,99 mg 100 g-1 de MF), além dos maiores valores para 

atividade antioxidante. Estes autores sugerem que a inclusão frequente desta fruta na dieta 

deve ser estimulada.  

Essas substâncias ativas presentes na fruta são capazes de atuar na prevenção de várias 

doenças. Dentre as propriedades biológicas dessas substâncias, destacam-se sua ação 

antioxidante, antiplaquetária, anti-inflamatória, anti-diarréica, anti-hipertensiva e 

hipoglicemiante (GUTIÉRREZ; MITCHELL; SOLIS, 2008), conforme apresentado na 

Apêndice 1. Essas propriedades têm sido atribuídas à presença de fibras alimentares, minerais 

e fitoquímicos com ação antioxidante, dentre os quais se destacam os compostos fenólicos, 

vitamina C e betacaroteno (FREIRE et al., 2012). Estes compostos são considerados como os 

responsáveis pelo efeito protetor de certas doenças crônicas devido a capacidade de captar 

radicais livres, como na prevenção de enfermidades cardiovasculares e circulatórias, 

cancerígenas, no diabetes e no mal de Alzheimer (XUE et al., 2009). Além disso, a atividade 

antioxidante dos compostos polifenólicos tem sido estudada indicando que a goiaba pode ser 

um tipo natural de antioxidante substituído pelos sintéticos (SILVA et al., 2010). 

Estudos epidemiológicos recentes indicam que o consumo frequente de frutas está 

associado a um menor risco de doenças crônicas. A combinação de vitaminas, minerais, 

antioxidantes fenólicos e fibra parecem ser os responsáveis por estes efeitos. Frutas tem sido 

objeto de vários estudos realizados ao redor do mundo, relatando em seus valores nutricionais, 

dados, especialmente em relação à avaliação da atividade antioxidante (VASCO et al., 2008; 
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MOO-HUCHIN et al., 2014). Sabendo que a prevenção é uma estratégia mais eficaz que o 

tratamento para doenças crônicas, um constante fornecimento de vegetais e frutas contendo 

fitoquímicos benéficos à saúde, além da nutrição básica, é essencial para fornecer um 

mecanismo de defesa que reduza o risco de doenças crônicas em seres humanos (VIEIRA et 

al., 2011). 

Não existe uma padronização e um consenso do estádio de maturação ideal para a 

colheita de goiaba. Estas normalmente são colhidas quando a polpa ainda está firme e a 

coloração da casca começa a mudar de verde-escuro para verde-claro ou começando a 

amarelecer (MANICA et al., 2000; KOHATSU; EVANGELISTA; LEONEL, 2009). No 

entanto, a colheita de goiabas em estádio de maturação avançado pode resultar em rápida 

perda de qualidade, diminuindo o período de comercialização (AZZOLINI; JACOMINO; 

SPOTO, 2004).  

A goiaba é uma fruta considerada muito importante dentro do contexto da fruticultura 

brasileira. Suas qualidades nutricionais fazem com que a goiaba tenha merecido atenção 

especial, tanto para o consumo in natura como para o desenvolvimento de novos produtos 

(DURIGAN; MATTIUZ; MORGADO, 2009; MORGADO et al., 2010). Embora a sua 

produção no Brasil esteja concentrada nos meses de fevereiro e março, a comercialização da 

fruta ocorre o ano todo. Por se tratar de uma fruta altamente perecível, o conhecimento de sua 

fisiologia pós-colheita é fundamental para o emprego adequado de tecnologias, visando 

aumentar o período de conservação (ZANATTA; ZOTARELLI; CLEMENTE, 2006).  

Já é notório que a goiaba é uma excelente fruta para o consumo humano, dada sua 

riqueza em vitamina C, carotenóides, potássio, fibras, cálcio e ferro, além de possuir baixo 

conteúdo calórico e ótimo potencial antioxidante, bem como, para o desenvolvimento de 

novos produtos (MORGADO et al., 2010). Goiaba é um fruto climatérico, apresenta altas 

taxas de transpiração e perda de massa (AZZOLINI; JACOMINO; SPOTO, 2005). Devido ao 

intenso metabolismo durante o amadurecimento, esses frutos senescem rapidamente, 

impedindo o armazenamento por períodos prolongados (SIQUEIRA et al., 2014). Este 

aspecto torna difícil ou mesmo impossível enviar os frutos para mercados consumidores 

distantes (XISTO et al., 2004). A fruta tem uma vida útil de cerca de 3 a 5 dias em 

temperatura ambiente (AZZOLINI; JACOMINO; SPOTO, 2005; DE ABREU et al., 2012). 

Tem como desvantagem ainda, a fruta ser sazonal, dificultando sua oferta durante o ano 

inteiro (REIS et al., 2007). O desenvolvimento de novos produtos utilizando esta matéria-

prima seria promissor, evitando assim maiores perdas pós-colheita e melhor aproveitamento 

dos frutos durante a safra, fazendo-se necessário, portanto, o estudo de tecnologias para 
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produção de novos produtos, com maior período de vida útil e maior valor agregado. Neste 

sentido, bebidas fermentadas de frutas constituem produtos promissores devido a tendência de 

aceitação em pesquisas de consumo, além de contribuírem para a redução de perdas pós-

colheita de frutos perecíveis (SANDHU; JOSHI, 1995).   

 

 

1.2 Bebidas fermentadas 

 

 

Há uma abundância de frutas tropicais no Brasil com potencial para ser utilizado pela 

indústria de alimentos (DA SILVA et al., 2014). Para o processamento dessas frutas, novos 

usos e métodos diferenciados precisam ser desenvolvidos para minimizar as perdas de 

produção e gerar mais lucro. Um possível uso desses frutos é na produção de fermentados de 

fruta (DUARTE et al., 2010).  

A produção de fermentado de frutas que não sejam uvas tem aumentado nos últimos 

anos. Os fermentados de fruta foram preparados de várias frutas diferentes, como o kiwi, 

banana, cajá, cacau, manga, gabiroba e o cupuaçu (DUARTE et al, 2010). No Brasil, foram 

realizados estudos com diferentes espécies de frutos tropicais como cajá, cacau, siriguela, 

graviola, camu-camu, acerola e kiwi alcançando resultados promissores, demonstrando, dessa 

forma, mais uma opção para o aproveitamento destes frutos tropicais (AZEVEDO et al., 

2007). Além disso, não há tecnologias voltadas para a elaboração destas bebidas no que diz 

respeito à levedura a ser utilizada, a temperatura ideal de fermentação, o tipo de tratamento 

que o mosto da fruta, ou a própria fruta, deve sofrer na fase pré-fermentativa (DIAS; 

SCHAWN; LIMA, 2003). 

O fermentado é uma bebida obtida da fermentação alcoólica do mosto de qualquer 

fruta que apresente na sua composição açúcares fermentáveis (ALMEIDA; VILARDAGA, 

1987). A legislação brasileira prevê a produção de fermentados alcoólicos de frutas no 

Decreto n. 6871 de 04/06/2009 que regulamenta a Lei no 8.918, de 14 de julho de 1994, lei 

esta que dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a produção e a 

fiscalização de bebidas. No artigo 44, esta lei denomina fermentado de fruta como a bebida 

com graduação alcoólica de quatro a quatorze por cento em volume, a vinte graus Celsius, 

obtida pela fermentação alcoólica do mosto de fruta sã, fresca e madura de uma única espécie, 

do respectivo suco integral ou concentrado, ou polpa, que poderá nestes casos, ser adicionado 
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de água. Ainda, em seu parágrafo 3º,  refere que o fermentado será denominado “fermentado 

de ...”, acrescido do nome da fruta utilizada (BRASIL, 2009). 

As técnicas utilizadas para a produção de fermentados de frutas se assemelham 

àquelas para a produção de vinhos feito de uvas brancas e tintas. As diferenças surgem de dois 

fatos: é um pouco mais difícil de extrair o açúcar e outros materiais solúveis da polpa de 

alguns frutos do que na uva, e em segundo lugar, os sucos obtidos a partir da maioria dos 

frutos têm baixos teores de açúcar e conteúdo mais elevado em ácidos (AMERINE; OUGH, 

1980). Uma solução para os problemas acima mencionados seria a utilização de equipamento 

especializado em picar ou desintegrar os frutos tais como bagas, seguida de prensagem para 

extrair o suco da polpa finamente dividida. O segundo problema é resolvido através da adição 

de água para diluir o ácido em excesso e a adição de açúcar para corrigir a deficiência de 

açúcar (AMERINE; OUGH, 1980). Alguns dos sucos extraídos para vinificação podem ser 

obtidos pelo tratamento enzimático de polpas de frutas (BYARUGABA-BAZIRAKE, 2008).  

Além do fermentado de goiaba, podemos ainda usar o fruto para a produção de 

espumante de goiaba. O consumo de espumantes apresenta uma alta sazonalidade no Brasil, 

estando associado a datas de fim de ano e comemorações especiais, o consumo é mais baixo 

do que as demais categorias de vinhos, no entanto, vêm crescendo acentuadamente nos 

últimos anos. Novos produtos fermentados podem eventualmente modificar esse hábito e, 

assim, esses produtos serem consumidos durante o ano inteiro. 

A produção de vinho espumante no mundo é pequena quando comparada à produção 

de vinhos (CALIARI; ROSIER; BORDIGNON-LUIZ, 2013). Ainda, segundo os mesmos 

autores, a economia de várias regiões de países como a Itália, França e Espanha é 

praticamente baseada na elaboração de vinhos espumantes. A definição legal de espumantes é 

bastante restritiva, variando de país para país, segundo suas denominações de origem e 

indicações geográficas de procedência. Contudo, sua elaboração decorre essencialmente de 

dois principais métodos: tradicional ou clássico (champenoise) e o charmat (BRUCH, 2009). 

Em todos os métodos são utilizadas leveduras na geração de gás carbônico e promoção da 

efervescência característica da bebida (CALIARI; ROSIER; BORDIGNON-LUIZ, 2013).  

O método de elaboração de vinho espumante tradicional, fermentação na garrafa, 

também conhecido como clássico ou champenoise, foi desenvolvido na região de Champagne, 

na França e também é utilizado em outras regiões vitivinícolas do mundo (CALIARI; 

ROSIER; BORDIGNON-LUIZ, 2013). Espumantes elaborados pelo método tradicional na 

Alemanha são denominados como “Sekt”, na Itália como “Talento”, na Espanha como 
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“Cava” e na França como “Champagne”. Este método requer menor volume de investimentos 

e pode ser executado na propriedade vitícola (RIZZON; MENEGUZZO; ABARZUA, 2000).  

No Brasil, segundo o artigo 11 da lei N°10970 de 12 de novembro de 2004, a 

definição de espumante passou a ser a seguinte:  

Art. 11. Champanha (Champagne), Espumante ou Espumante Natural é o vinho cujo 

anidrido carbônico provém exclusivamente de uma segunda fermentação alcoólica do vinho 

em garrafas (método Champenoise/tradicional) ou em grandes recipientes (método 

Chaussepied/Charmat), com uma pressão mínima de 4 (quatro) atmosferas a 20ºC (vinte graus 

Celsius) e com teor alcoólico de 10% (dez por cento) a 13% (treze por cento) em volume” 

(BRASIL, 2004). 

Pelo mesmo artigo, são classificados quanto à cor em: 

a) tinto; 

b) rosado, rosé ou clarete ; 

c) branco; 

Recebem ainda uma classificação quanto ao seu teor de açúcar: 

a) nature: até 3 g/l de açúcar. 

b) extra-brut: superior a 3 e até 8 g/l de açúcar 

c) brut: superior a 8 e até 15g /l de açúcar 

d) seco, sec ou dry: superior a 15 e até 20g/l de açúcar. 

e) meio doce, meio seco ou demi-sec: superior a 20 e até 60g/l de açúcar. 

Os espumantes são elaborados em duas etapas: a primeira consiste na elaboração de 

um vinho base com características de um vinho tranquilo (CALIARI; ROSIER; 

BORDIGNON-LUIZ, 2013).  O vinho base é elaborado de modo que estejam presentes 

algumas características como grau alcoólico baixo, acidez total mais elevada que a acidez de 

um vinho tranquilo, ausência de oxidações e aromas desagradáveis (RIZZON; 

MENEGUZZO; ABARZUA, 2000). A segunda etapa consta de uma segunda fermentação 

que, dependendo do processo de elaboração, pode ser realizado na garrafa (tradicional) ou em 

grandes recipientes de aço inoxidável e resistentes à pressão (charmat). Esta etapa de 

elaboração do vinho espumante é responsável por uma das características principais que é a 

formação do dióxido de carbono, através de uma segunda fermentação alcoólica que ocorre na 

garrafa. Nesses processos, a segunda fermentação ocorre com os tanques hermeticamente 

fechados, e, após, são filtrados e transferidos para garrafas isobaricamente (CALIARI; 

ROSIER; BORDIGNON-LUIZ, 2013).  
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No período da segunda fermentação ocorre o processo de autólise das leveduras. Este 

processo consiste na hidrólise intracelular de biopolímeros por enzimas endógenas que 

resultam no desenvolvimento de compostos intracelulares como aminoácidos, peptídeos, 

proteínas, polissacarídeos, derivados de ácidos nucléicos e lipídios e que tem um efeito 

positivo na qualidade dos espumantes (TORRESI; FRANGIPANE; ANELLI, 2011). 

Os espumantes são ricos em compostos fenólicos, com atividade antioxidante 

conhecida (STEFENON et al., 2010), mas não existem na literatura científica artigos 

relacionados à produção de espumantes de frutas e, portanto não há trabalhos que reportem os 

parâmetros de qualidade e nem a presença de compostos bioativos neste tipo de bebida. 

 

 

1.3 Compostos fenólicos 

 

 

Os polifenóis, produtos secundários do metabolismo vegetal, constituem um amplo e 

complexo grupo de fitoquímicos, com mais de 8000 estruturas conhecidas (MELO et al., 

2011). São definidos como substâncias que possuem um anel aromático com um ou mais 

substituintes hidroxílicos, incluindo seus grupos funcionais, possibilitando aos compostos 

fenólicos eliminar e estabilizar radicais livres, reduzir o oxigênio singlete, atuar nas reações 

de oxidação lipídica, assim como na quelação de metais (OLIVEIRA et al., 2011). As suas 

funções na natureza vão desde a cor e polinização das plantas, defesa contra agressores 

(fungos, herbívoros), proteção contra condições climáticas (radiação UV), indução de genes 

envolvidos em processos de simbiose, ou ainda, propriedades fisiológicas (suporte e 

desenvolvimento) (MATEUS, 2009). 

Os fenóis são, em muitos aspectos semelhantes a alcoóis alifáticos, estruturas onde o 

grupo hidroxila está ligado a uma cadeia de carbonos. O grupo hidroxila fenólica, no entanto, 

é influenciado pela presença de anel aromático. Devido a presença do anel aromático, o 

hidrogênio da hidroxila fenólica é lábil, o que torna os fenóis, ácidos fracos (VERMERRIS; 

NICHOLSON, 2006). Estes compostos surgem biogeneticamente de duas vias principais: a 

via xiquimato e via do acetato (EFRAIM; ALVES; JARDIM, 2011).   

Os polifenóis encontram-se usualmente divididos em dois grandes grupos: os 

flavonóides e os não-flavonóides. Os flavonóides constituem o grupo mais abundante que 

engloba diferentes classes de compostos como os flavanóis, os flavonóis, os flavanonóis, as 

antocianidinas, as flavonas, as isoflavonas, as flavanonas, etc. O grupo dos não-flavonóides 
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inclui, entre outras classes, os ácidos fenólicos e os estilbenos. De uma forma geral, os 

flavonóides constituem uma grande classe de compostos presentes na dieta alimentar, 

responsáveis por propriedades organolépticas, com potenciais propriedades biológicas 

benéficas para a saúde humana (MATEUS, 2009).  

Os polifenóis, ou compostos fenólicos, têm sido largamente estudados em razão dos 

efeitos benéficos que propiciam à saúde, como uma potente atividade antioxidante na 

prevenção de reações oxidativas e de formação de radicais livres (CAMPOS et al., 2008). Os 

compostos fenólicos são os antioxidantes mais abundantes na alimentação e sua ingestão é, 

em média, dez vezes maior que a da vitamina C e 100 vezes maior do que a de vitamina E ou 

carotenóides (OLIVEIRA et al., 2011).  

É importante saber qual a quantidade do composto que está presente num alimento, 

mas é ainda mais importante saber quanto dessa quantidade está biodisponível. A 

biodisponibilidade diz respeito à proporção de nutriente que é digerido, absorvido e 

metabolizado/biotransformado através das vias normais. Uma vez absorvidos, os polifenóis 

podem ter diferentes destinos no organismo, conforme ilustrado na Figura 3. 

 

 

 

Figura 3- Representação esquemática geral do destino dos polifenóis in vivo. Fonte: 

Mateus (2009). 

 

 

Um antioxidante é qualquer substância que, quando presente em baixas concentrações 

comparado com um substrato oxidável, evita ou retarda significativamente a oxidação desse 

substrato, e que após oxidação deve ser suficientemente estável de forma a não desencadear 
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novas reações de oxidação (MATEUS, 2009). Os compostos fenólicos agem como 

antioxidantes não somente pela sua habilidade em doar hidrogênio ou elétrons, mas também 

por causa de seus radicais intermediários estáveis, que impedem a oxidação de vários 

constituintes do alimento, particularmente de ácidos graxos e de óleos (HAIDA et al., 2011). 

Eles podem agir tanto na fase lipídica como em fase aquosa (CAMPOS et al., 2008). 

A capacidade antioxidante dos polifenóis é devida, principalmente, às suas 

propriedades redutoras, cuja intensidade da ação antioxidante exibida por estes fitoquímicos é 

diferenciada uma vez que depende, fundamentalmente, do número e posição de hidroxilas 

presentes na molécula (HAIDA et al., 2011). Por sua vez, a eficácia da ação antioxidante 

depende da estrutura química e da concentração destes fitoquímicos no alimento (MELO et 

al., 2011).  

As frutas, reconhecidas fontes de vitaminas, minerais e fibras, são alimentos 

nutricionalmente importantes da dieta. No entanto, nos últimos anos, maior atenção tem sido 

dada a estes alimentos uma vez que evidências epidemiológicas têm demonstrado que o 

consumo regular de vegetais e frutas está associado à redução da mortalidade e morbidade por 

algumas doenças crônicas não transmissíveis. O efeito protetor exercido por estes alimentos 

tem sido atribuído à presença de fitoquímicos com ação antioxidante, dentre os quais se 

destacam os polifenóis (MELO et al., 2011). As frutas, principais fontes dietéticas de 

polifenóis, em função de fatores intrínsecos (cultivar, variedade, estádio de maturação) e 

extrínsecos (condições climáticas e edáficas) apresentam, em termos quantitativos e 

qualitativos, composição variada desses constituintes (MELO et al., 2011). Os efeitos 

positivos para a saúde são as propriedades anti-inflamatória, anticarcinogênica, 

antiteratogênica, antitrombótica, antimicrobiana, analgésica e vasodilatadora, comprovadas 

por estudos científicos (FONTANA et al., 2000).  

Os compostos fenólicos encontrados na goiaba são considerados antioxidantes, 

vasodilatadores e anti-microbianos. Além de possuir funções para a defesa da planta em 

relação à luz, temperatura e umidade possui também funções relacionadas a fatores internos 

como genética, nutrientes e hormônios (SILVA et al., 2010). A união de compostos fenólicos 

juntamente com o ácido ascórbico ajudam a diminuir os riscos de saúde relacionados ao 

estresse oxidativo (ZARDO et al., 2009). 

Nos vinhos, os polifenóis presentes intervêm de forma decisiva no sabor e 

especialmente na sensação de adstringência característica, sobretudo dos vinhos novos. De 

fato o vinho tinto é extremamente rico em polifenóis e uma das características de um vinho de 

boa qualidade é ter uma adstringência equilibrada: se for demasiado adstringente torna-se um 
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vinho duro, seco, agressivo, se tiver pouca adstringência é descrito como um vinho plano, sem 

volume, sem corpo. Hoje em dia, os polifenóis presentes no vinho são igualmente 

responsáveis pelo surgimento de novas tendências terapêuticas como é o caso da vinoterapia 

(MATEUS, 2009). 

 

 

 

 

1.4 Carotenóides 

 

 

Os carotenóides constituem um grupo de pigmentos que confere cor, que vão do 

amarelo ao vermelho, a diversos alimentos (CAMPOS et al., 2008). Esse grupo de pigmentos 

tem recebido atenção substancial por causa de funções tanto provitamina e antioxidante. 

Identificados em organismos fotossintetizantes e não fotossintetizantes, plantas superiores, 

algas, fungos, bactérias e alguns animais (UENOJO; MARÓSTICA JUNIOR; PASTORE, 

2007). Eles estão presentes como micro-componentes em frutas e vegetais (RAO; RAO, 

2007). Laranja, legumes e frutas, incluindo cenouras, batata doce, abóbora, papaia, manga e 

melão são ricas fontes de carotenóide (SENTANIN; AMAYA, 2007)  

Carotenóides diferentes derivam essencialmente por modificações na estrutura base 

por ciclização dos grupos finais e pela introdução de funções oxigenadas, dando-lhes suas 

cores características e propriedades antioxidantes (RAO; RAO, 2007). Carotenóides 

compostos somente de carbono e hidrogênio são chamados de carotenos e os carotenóides 

oxidados, as xantofilas, apresentam grupos substituintes com o oxigênio, como hidroxilas, 

grupos ceto e epóxi (UENOJO; MARÓSTICA JUNIOR; PASTORE, 2007). O β-caroteno e o 

licopeno são exemplos de carotenos, enquanto a luteína e a zeaxantina são xantofilas (LONG 

et al, 2006). 

A cadeia poliênica pode ter de 3 a 15 duplas ligações conjugadas e o comprimento do 

cromóforo determina o espectro de absorção e a cor da molécula (UENOJO; MARÓSTICA 

JUNIOR; PASTORE, 2007). As respectivas colorações vão desde o amarelo, passando pelo 

laranja, até o vermelho intenso resultam da multiplicidade de duplas ligações conjugadas na 

estrutura mais frequente do tipo C40 e se prestam à caracterização de cada variante estrutural 

por meio da espectrofotometria no visível com comprimentos de onda máximos de absorção 

na faixa de 410 a 510 nm (FONTANA et al., 2000). Em decorrência da presença das 
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insaturações, os carotenóides são sensíveis à luz, temperatura, acidez, bem como reações de 

oxidação. São compostos hidrofóbicos, lipofílicos, insolúveis em água e solúveis em 

solventes, como acetona, álcool e clorofórmio (AMBRÓSIO; CAMPOS; FARO, 2006). 

Já foram identificados mais de 600 carotenóides na natureza. No entanto, apenas cerca 

de 40 estão presentes na dieta humana típica. Destes, 20 carotenóides foram identificados nos 

tecidos e sangue humano sendo representados por β-caroteno, α-caroteno, licopeno, luteína e 

criptoxantina (RAO; RAO, 2007).  Estruturas de alguns carotenóides comuns são mostradas 

na Figura 4.   

 

 

 

Figura 4 – Estrutura dos principais carotenóides presentes na dieta humana. Fonte: 

Rao; Rao (2007). 

 

 

O papel de carotenóides na prevenção de doenças crônicas e suas ações biológicas 

estão resumidos na Figura 5. 
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Figura 5 – Papel dos carotenóides na prevenção de doenças crônicas. Fonte: Rao; Rao 

(2007) 

 

 

Os carotenóides, juntamente com as vitaminas, são as substâncias mais investigadas 

como agentes quimiopreventivos, funcionando como antioxidantes em sistemas biológicos. 

Os carotenóides captam energia do oxigênio “singlet”, que volta ao estado fundamental (O2). 

O carotenóide excitado resultante não é capaz de causar danos ao meio celular (TAVARES et 

al., 2000). Dos mais de 600 carotenóides conhecidos, aproximadamente 50 são precursores da 

vitamina A (AMBRÓSIO; CAMPOS; FARO, 2006), sendo que essa conversão ocorre 

naturalmente no fígado. O carotenóide precursor possui pelo menos um anel β-ionona não 

substituído, com cadeia lateral poliênica com um mínimo de 11 carbonos (UENOJO; 

MARÓSTICA JUNIOR; PASTORE, 2007). Entre os carotenóides, o β-caroteno é o mais 

abundante em alimentos e o que apresenta a maior atividade de vitamina A (Figura 6).  
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Figura 6 – Estrutura química e clivagem do β-caroteno. Fonte: Ambrósio; Campos; 

Faro (2006) 

 

 

Tanto os carotenóides precursores de vitamina A como os não precursores, como a 

luteína, a zeaxantina e o licopeno, parecem apresentar ação protetora contra o câncer, e os 

possíveis mecanismos de proteção são por intermédio do sequestro de radicais livres, 

modulação do metabolismo do carcinoma, inibição da proliferação celular, aumento da 

diferenciação celular via retinóides, estimulação da comunicação entre as células e aumento 

da resposta imune (AMBRÓSIO; CAMPOS; FARO, 2006).  

O β-caroteno é um potente antioxidante com ação protetora contra doenças 

cardiovasculares. A oxidação do colesterol LDL  é um fator crucial para o desenvolvimento 

da aterosclerose e o β-caroteno atua inibindo o processo de oxidação da lipoproteína. Sua 

deficiência causa xeroftalmia e cegueira (LONG et al., 2006). 

Estudos demonstram a relação entre o aumento no consumo de alimentos ricos em 

carotenóides e a diminuição no risco de várias doenças. A proteção contra tais doenças, 

oferecida pelos carotenóides, é associada especialmente à sua ação antioxidante. Todavia, 

outros mecanismos também são conhecidos: modulação do metabolismo carcinógeno, 

aumento da resposta imune, inibição da proliferação celular, incremento da diferenciação 

celular, estímulo da comunicação célula-célula e filtração de luz azul (SENTANIN; AMAYA, 

2007). Embora sejam lipofílicos, os carotenóides, em geral, atuam em situações diferentes da 

vitamina E, influenciados pela tensão de oxigênio do meio (CAMPOS et al., 2008).   
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1.5 Licopeno 

 

 

Licopeno (C40H56), um membro da família dos fitoquímicos carotenóides, é um 

antioxidante solúvel em lipídios que é sintetizado por muitas plantas e micro-organismos, mas 

não pelos animais e humanos (RAO; RAO, 2007). Em vários países, especialmente em países 

desenvolvidos, a principal fonte de licopeno é o tomate e seus produtos derivados. No Brasil, 

porém, várias fontes são disponíveis como a melancia, pitanga, mamão e goiaba 

(SENTANIN; AMAYA, 2007). Este pigmento pertence ao subgrupo dos carotenóides não 

oxigenados, é caracterizado por uma estrutura acíclica e simétrica contendo 11 ligações 

duplas conjugadas e duas ligações duplas não conjugadas (RAO; RAO, 2007), conforme 

apresentado na figura 7.  

 

 

 

Figura 7 – Estrutura química do licopeno. Fonte: Rao; Rao (2007). 

 

 

Devido a sua estrutura química, o licopeno figura como um dos melhores supressores 

biológicos de radicais livres, especialmente aqueles derivados do oxigênio, podendo doar 

elétrons para neutralizar as moléculas de oxigênio singlete e outras moléculas oxidantes antes 

que elas prejudiquem as células (CARVALHO et al., 2005). Estudos epidemiológicos 

revelaram que o consumo de alimentos ricos em licopeno é inversamente associado com o 

risco de aterosclerose, doenças cardiovasculares, câncer de próstata, comprometimento 

cognitivo e outras doenças. Desempenha papel na função pulmonar, bem como no 

crescimento fetal, além da ação sinérgica com outros compostos bioativos presentes em frutas 

e produtos hortícolas (BAHIELDEN et al., 2014). Este composto não possui atividade pró-

vitamina A, mas apresenta um efeito protetor direto contra radicais livres (FERNANDES et 

al., 2007). É considerado o carotenóide com a maior capacidade de eliminar o oxigênio 

singlete, possivelmente devido à presença das duas ligações duplas não conjugadas, o que lhe 
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confere maior reatividade (SHAMI; MOREIRA, 2004).  Ele  exerce função antioxidante em 

fases lipídicas, bloqueando radicais livres que danificam as membranas proteicas (SHAMI; 

MOREIRA, 2004; OLIVEIRA et al., 2010). Estudos têm demonstrado que o licopeno protege 

moléculas lipídicas, lipoproteínas de baixa densidade, proteínas e DNA contra o ataque de 

radicais livres, desempenhando um papel essencial na proteção contra doenças (OLIVEIRA et 

al., 2010). 

Na indústria alimentar, o licopeno é usado como aditivo alimentar para manter a 

qualidade nutricional, sensorial e impedindo a oxidação durante o processamento ou 

armazenamento (KONGA; ISMAIL, 2011). Ele é usado como um ingrediente de cor em 

muitas formulações de alimentos (BAHIELDEN et al., 2014). 

A estrutura e a propriedade física e química do licopeno presente nos alimentos irão 

determinar o seu aproveitamento pelo organismo. A biodisponibilidade do licopeno parece, 

também, estar relacionada às formas isoméricas apresentadas (MORITZ; TRAMONTE, 

2006). Licopeno existe naturalmente sob a forma trans, e a formação do isômero cis, que 

ocorre principalmente durante o aquecimento e iluminação, leva à uma diminuição ou um 

aumento da atividade biológica, dependendo da literatura citada (KONGA; ISMAIL, 2011). 

Segundo Moritz e Tramonte (2006), o cis isômero é a forma mais encontrada e a mais bem 

absorvida no corpo humano, devido ao seu comprimento reduzido e sua melhor solubilidade 

nas micelas.  

O processamento de alimentos pode aumentar a biodisponibilidade do licopeno, 

devido à liberação da matriz do alimento, sendo o molho de tomate e o purê de tomate as 

melhores fontes biodisponíveis de licopeno em relação às demais fontes de alimentos não 

processados, tais como o tomate in natura (FERNANDES et al., 2007). Shami e Moreira 

(2004) verificaram que o consumo de molho de tomate aumenta as concentrações séricas de 

licopeno em taxas maiores que o consumo de tomates crus ou suco de tomate fresco. Segundo 

eles, o licopeno, ingerido na sua forma natural, é pouco absorvido e que os nutrientes 

presentes podem contribuir para a estabilidade dos trans-isômeros de licopeno na fruta. Isto 

porque durante a digestão e absorção, o licopeno é separado dos demais nutrientes e 

incorporado a micelas. Alguns tipos de fibras, encontradas nos alimentos, como a pectina, 

podem reduzir a biodisponibilidade do licopeno, diminuindo sua absorção devido ao aumento 

da viscosidade (MORITZ; TRAMONTE, 2006). 

A goiaba destaca-se por apresentar elevado conteúdo de licopeno (4 a 5 mg de 

licopeno/100g de goiaba madura), superior aos níveis encontrados no tomate (1,5 a 5,5 

mg/100g), que é o vegetal mais citado na literatura como fonte deste componente 
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(WILBERG; RODRÍGUEZ-AMAYA, 1995; SENTANIN; AMAYA, 2007). A coloração 

rosada intensa de algumas variedades de goiaba se deve aos carotenóides presentes, sendo que 

o licopeno representa mais de 80% dos carotenóides da fruta (PRATTI et al., 2009). Para o 

processamento da goiaba deve-se levar em conta a instabilidade do licopeno durante 

processos de extração e manipulação o que torna essa produção uma tarefa extremamente 

delicada, muitas vezes exigindo sucessivos e complexos procedimentos (BAHIELDEN et al., 

2014).  

 

 

1.6 Vitamina C 

 

 

A vitamina C (Figura 8), na forma reduzida, é conhecida como ácido ascórbico ou 

ácido L-ascórbico e na forma oxidada como ácido L-dehidroascórbico. O ácido L-ascórbico é 

um composto biologicamente ativo, instável, fácil e reversivelmente oxidado a ácido L-

dehidroascórbico, também biologicamente ativo (TEIXEIRA; MONTEIRO, 2006). 

 

 

 

FIGURA 8 - Estrutura química da vitamina C. Fonte: Teixeira; Monteiro (2006). 

 

 

A vitamina C é um derivado de hexose sintetizado por vegetais e pela maioria dos 

animais, a partir da glicose e da galactose. O homem, além de outros primatas, alguns 

morcegos e algumas espécies de aves, entretanto, não possuem a enzima L-gluconolactona 

oxidase que participa da biossíntese da vitamina C ou do ascorbato, sendo necessária a 

ingestão desta vitamina pela dieta alimentar (TEIXEIRA; MONTEIRO, 2006). Segundo o 
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RDA (Recommended Dietary Allowances), a cota dietética recomendada de vitamina C para 

homens adultos é 90 mg/dia e para mulheres adultas 75mg/dia (TEIXEIRA; MONTEIRO, 

2006). Mais de 85% da vitamina C é proveniente de frutas e hortaliças. Nesse sentido, a 

vitamina C é considerada o antioxidante hidrossolúvel mais importante no organismo. O 

ácido ascórbico quando adicionado pode ser empregado como agente antioxidante para 

estabilizar a cor e o aroma do alimento. Além de ser utilizado como conservante, o ácido 

ascórbico enriquece o alimento, recuperando o valor nutricional perdido durante o 

processamento (CHAVES et al., 2004).    

Estudos indicam que o ácido ascórbico pode prevenir mutações em DNA de humanos, 

uma vez que altas concentrações do ácido reduzem mutações causadas por estresse oxidativo 

em células humanas in vitro (OLIVEIRA et al., 2011). Além disso, a vitamina C age como 

sequestrante de espécies reativas do oxigênio, formadas, em geral, durante o metabolismo 

normal das células. O ácido ascórbico doa elétrons à espécies reativas como: hidroxil, peroxil, 

superóxido, peroxinitrito e oxigênio ‘singlet’, formando compostos menos reativos. Os 

produtos da oxidação do ácido ascórbico (radical ascorbila e dehidroascórbico) são pouco 

reativos, quando comparados a outros radicais livres. Esta propriedade torna o ácido ascórbico 

um eficiente antioxidante, capaz de eliminar espécies altamente reativas e formar um radical 

de reatividade baixa (TAVARES et al., 2000).  A vitamina C age como antioxidante em  

vários locais, como: pulmões, mucosa gástrica e leucócitos. Mas a sua atuação na prevenção 

da oxidação da lipoproteína de baixa densidade (LDL) tem sido, provavelmente, a mais 

estudada (SILVA et al, 2010). Por causa da sua hidrossolubilidade, a vitamina C atua como 

antioxidante em ambientes aquosos, mas tem ação limitada na prevenção da peroxidação 

lipídica em ambientes lipofílicos. No entanto, a vitamina C está envolvida na regeneração do 

α-tocoferol oxidado, portanto, atua indiretamente na proteção contra a lipoperoxidação 

(TEIXEIRA; MONTEIRO, 2006). 

A vitamina C também pode atuar na prevenção do câncer, pela inibição da formação 

de nitrosaminas cancerígenas, e no tratamento da doença; pode atuar na diminuição do risco 

de doenças cardiovasculares; no tratamento da hipertensão e na redução da incidência de 

cataratas. Porém, muitas dessas funções estão baseadas em estudos epidemiológicos, não 

sendo totalmente confirmadas, ainda, em estudos experimentais. A associação encontrada 

entre vitamina C e câncer nos estudos epidemiológicos baseia-se na existência de uma relação 

inversa entre frequência de tumores e consumo de alimentos ricos nesta vitamina (OLIVEIRA 

et al., 2011). As maiores fontes de vitamina C são as frutas como acerola, cupuaçu, goiaba, 
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laranja, limas e limões; as hortaliças como brócolis e pimentão; mas esses teores podem variar 

com as condições de crescimento e grau de maturação (TEIXEIRA; MONTEIRO, 2006).  

A goiaba é uma fruta rica em vitamina C, com valores seis a sete vezes superiores aos 

dos frutos cítricos (KOHATSU; EVANGELISTA; LEONEL, 2009). Desempenha várias 

funções biológicas relacionadas ao sistema imune, formação de colágeno, absorção de ferro, 

inibição da formação de nitrosaminas e atividade antioxidante, além de facilitar o uso do 

cálcio na construção dos ossos e vasos sanguíneos (SILVA et al., 2010). 

Segundo Gutiérrez; Mitchell; Solis (2008), ácido ascórbico é o principal constituinte 

da casca da goiaba e o segundo lugar na massa fresca, variando de 56-600mg e chegando a 

350-450mg no fruto quase maduro. Kohatsu; Evangelista; Leonel (2009) verificando os teores 

de ácido ascórbico na casca, miolo e polpa de goiaba em diferentes estágios de maturação 

encontraram teores de ácido ascórbico que variaram entre 71-209mg/100g de massa fresca, 

sendo os maiores valores encontrados na casca dos frutos verdes, diminuindo no decorrer da 

maturação.  Segundo Vazquez-Ochoa e Colinas-Leon (1990), o conteúdo de ácido ascórbico 

aumenta no fruto durante os estádios iniciais de desenvolvimento até a maturação total e, 

quando excessivamente maduro, o conteúdo diminui significativamente.  

 

 

1.7 Compostos voláteis 

 

 

Aroma é um dos fatores mais importantes na identificação da qualidade sensorial de 

frutas e produtos alimentícios (CORREA et al., 2010).  O aroma de um alimento pode ser 

explicado pela ocorrência de compostos químicos cuja principal característica é a volatilidade, 

a qual permite que tais compostos sejam percebidos pelos receptores nasais, tanto durante a 

degustação do alimento (detecção retro-nasal), como pelo odor exalado a distância 

(NÓBREGA, 2003). Análises qualitativas e quantitativas desses compostos são necessárias no 

monitoramento do aroma de um produto, bem como no desenvolvimento destes em produtos 

frescos e processados (SONG et al., 1997; CORREA et al., 2010). Nem todos os compostos 

voláteis presentes em um alimento são capazes de interagir com os receptores olfativos 

humanos. Em vez disso, apenas um número menor dos chamados odorantes chave é detectado 

pelos receptores olfativos humanos e, consequentemente, participam na criação da respectiva 

impressão do aroma no cérebro (PINO; QUERIS, 2011). 
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Os compostos voláteis da goiaba foram reportados na literatura por SOARES et al. 

(2007) que encontraram em frutos maduros, ésteres como acetato de Z-3-hexenil e acetato de 

E-3-hexenil e sesquiterpenos cariofileno, α- humuleno e β- bisaboleno. Correa et al. (2010), 

analisando néctar de goiaba encontraram  oito compostos identificados e quantificados: 

hexanal, (E)-hex-2-enal, 1-hexenol, (Z)-hex-3-enol, (Z)-hex-3-enyl acetato, fenil-3-propil 

acetato, cinamil acetato e ácido acético.  

Compostos de aroma derivados de carotenóides têm sido detectados em produtos 

folhosos (tabaco, chá, mate), em óleos essenciais, frutas (uva, maracujá, carambola, marmelo, 

maçã, nectarina, melão, tomate), vegetais, condimentos (açafrão, páprica) e em outras fontes, 

como vinho, rum, café, carvalho, mel, algas marinhas, etc (UENOJO; MARÓSTICA 

JUNIOR; PASTORE, 2007). Estes compostos podem ser produzidos via enzimática ou não 

enzimática.  Um exemplo desta reação é a formação de β-damascenona a partir de neoxantina 

(Figura 9). Por outro lado, o β-caroteno é convertido a β-ionona (Figura 10) por meio de 

apenas uma clivagem (UENOJO; MARÓSTICA JUNIOR; PASTORE, 2007). 
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Figura 9 – Esquema geral para a formação de compostos de aroma por meio da 

clivagem de carotenóides. Fonte: Uenojo; Maróstica Junior; Pastore (2007). 

 

 

 

Figura 10 – Formação de β-ionona a partir de β-caroteno. Fonte: UENOJO; 

MARÓSTICA JUNIOR; PASTORE (2007). 
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Os compostos de aroma advindos da degradação enzimática e fotoxidação de 

carotenóides possuem em geral 9, 10, 11 e 13 carbonos, sendo essenciais para o perfil de 

aroma dos vegetais nos quais estão presentes (UENOJO; MARÓSTICA JUNIOR; 

PASTORE, 2007). Exemplos de compostos de aroma produzidos por biotransformação são 

mostrados na Apêndice 2.  

Compostos de aroma são especialmente importantes em vinho de fruta por 

contribuírem para a qualidade do produto final. Para Pino e Queris (2011), a fração volátil de 

um vinho é extremamente complexa, devido ao grande número de compostos presentes, que 

pode ter diferentes volatilidades e, além disso, pode ser encontrado em uma ampla gama de 

concentrações. As rotas químicas e bioquímicas responsáveis pela formação dos compostos 

voláteis em alimentos também ocorrem nas bebidas, havendo variações conforme as 

características intrínsecas de cada matriz e o tipo de processamento a que cada uma foi 

submetida (MOREIRA; NETTO; MARIA, 2012). As vias catabólicas que contribuem para a 

formação da fração volátil em bebidas alcoólicas são mostradas na figura 11. 

 

 

 

Figura 11- Rotas de formação dos compostos voláteis de alguns dos diferentes grupos 

químicos. Fonte: Moreira; Netto; Maria (2012). 
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O processo de fermentação para a elaboração de bebidas fermentados  depende da 

forma como a levedura irá converter açúcares em álcool, ésteres e outros compostos voláteis e 

não-voláteis. Devido às diferenças na composição de frutas, as cepas de leveduras usadas para 

a fermentação tem que se adaptar a diferentes condicões, por exemplo, concentração e 

composição dos açúcares, presença de ácidos orgânicos, etc. (DUARTE et al., 2009). É 

importante saber o potencial de várias cepas de leveduras na biossíntese volátil para 

selecionar a melhor variedade para produzir um vinho de boa qualidade. O uso de cepas de 

leveduras selecionadas pode afetar o perfil sensorial e composição de vinho e, 

consequentemente, pode afetar a qualidade do vinho (DUARTE et al., 2010). 

Os compostos voláteis secundários da fermentação alcoólica (alcoóis superiores, 

acetato de etila e acetaldeído) interferem diretamente na qualidade do aroma, também o 

glicerol, subproduto da fermentação, contribui para a viscosidade, doçura e corpo dos vinhos. 

Os álcoois, ácidos e ésteres formam, quantitativa e qualitativamente, os maiores grupos 

presentes na fração volátil das bebidas alcoólicas. Os compostos carbonílicos, como aldeídos 

e cetonas, são minoritários, mas podem ter grande importância para o sabor e aroma desses 

produtos (CORREA et al., 2010). 

Pino e Queris (2011) analisando vinho de goiaba detectaram 124 voláteis, destes 102 

foram positivamente identificados. A composição do vinho de goiaba incluí ésteres (52), 

álcoois (24), cetonas (11), ácidos (7), aldeídos (6), terpenos (6), fenóis e derivados (4), 

lactonas (4), compostos de enxofre e compostos diversos (5). 

Na elaboração de espumantes, durante a segunda fermentação quando ocorre o 

processo de autólise das leveduras, que continua até 30-32 meses, ocorre o amadurecimento e 

modificação do espectro aromático e gustativo do vinho espumante. Assim, os aromas 

precedentes do vinho base e que se mantém nos vinhos espumantes jovens, frescos e ligeiros, 

vão sendo substituídos por aromas tostados, característicos de dois ou mais anos de 

permanência em contato com as borras (WITT, 2006). Os diferentes meios de formação dos 

compostos voláteis no espumante faz dele uma matriz complexa e com grande número destes 

compostos presentes. Os compostos podem ter diferentes polaridades, volatilidades e, além 

disso, podem ser encontrados numa ampla gama de concentrações (ETIEVANT; MAARSE, 

1991).  

Em estudos recentes, alguns compostos formados durante a segunda fermentação são 

descritos como marcadores de envelhecimento, usados desta maneira, para discriminar os 

espumantes jovens dos mais velhos (TORRESI; FRANGIPANE; ANELLI, 2011). Muitos 

compostos voláteis são formados durante esse período, muitos deles com baixo threshold  
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(TORRESI; FRANGIPANE; ANELLI, 2011). Os compostos voláteis provenientes deste 

processo são caracterizados como o aroma terciário do espumante, uma vez que, aromas 

primários provêm da fruta e são encontrados em produtos mais jovens e os aromas 

secundários são, em sua maioria, originados na primeira fermentação (UBIGLI, 2004).  

A influência da autólise da levedura se faz notar sobre os compostos voláteis 

responsáveis pelo aroma dos vinhos espumantes, particularmente os ésteres, entre os quais 

figuram caprilato de etilo, acetato de etilo, caproato de etilo e caproato de isoamilo. Os 

ésteres de alto ponto de ebulição – caproato de isoamilo e geranilacetato – são os que 

conferem maior qualidade ao aroma (WITT, 2006).  

A microextração em fase sólida (SPME - solid phase microextraction) consiste numa 

técnica em que o processo de extração e concentração de analitos ocorre através da sorção das 

substâncias presentes no headspace da amostra por uma fase extratora imobilizada na 

superfície de uma fibra de sílica fundida (MESTRES; BUSTO; GUASCH, 2002). A SPME 

foi aplicada pela primeira vez em 1989, para avaliar a presença de contaminantes em água 

(BELARDI; PAWLISZYN, 1989). A unidade de SPME consiste de uma fibra de sílica 

recoberta com material polimérico típico usado como fase estacionária e colunas 

cromatográficas tais como: carbowax, poliacrilato e polidimetilsiloxano. A extração 

fundamenta–se no equilíbrio de partição (polidimetilsiloxano) ou adsorção (poliacrilato) entre 

a fibra e os componentes da amostra ou seu headspace. Quando o equilíbrio é alcançado, a 

quantidade de composto extraído está diretamente relacionada à afinidade com a fase da fibra 

e sua concentração na amostra. Os compostos são dessorvidos termicamente, separados, 

identificados e quantificados posteriormente (MATA et al., 2004).   

SPME juntamente com cromatografia gasosa tornam possível a rápida identificação de 

compostos voláteis e, desta forma, podem ser adequados para monitoramento do 

processamento industrial. Ele fornece alta reprodutibilidade e não é afetado pela presença de 

água na amostra. Esta técnica, amplamente utilizada na análise de alimentos, é útil para 

controle de qualidade no monitoramento da eficiência dos processos químicos e da fabricação 

(BENÉ; LASKY; NTAMBI, 2001). O método é rápido, fácil de aplicar, de baixo custo e, ao 

mesmo tempo respeita o meio ambiente pois não utiliza qualquer tipo de solvente orgânico 

(RIU-AUMATELL, 2005). Possui bastante aplicação, como já reportado por vários autores na 

literatura, para a avaliação de compostos isolados (MESTRES; BUSTO; GUASCH, 2002), 

para a análise de poluentes (GANDINI; RIGUZZI, 1997; RIAL-OTERO et al., 2002), e para a 

caracterização aromática (BOSCH-FUSTE et al., 2007; PINO; QUERIS, 2010; PINO; 

QUERIS, 2011).  
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1.8 Resíduo do processamento de goiaba 

 

 

A goiaba, além do consumo in natura, possui diversas aplicações comerciais podendo 

ser encontrada constituindo produtos industrializados como goiabada, geléia, fruta em calda, 

purê, alimentos para crianças, xaropes e suco (SANTOS et al., 2009). Porém, durante esse 

processamento são recolhidos materiais não aproveitados, os chamados resíduos, constituídos 

principalmente por cascas, sementes e polpas não utilizadas que são gerados em diferentes 

etapas do processamento industrial e, normalmente, não têm mais uso e são comumente 

desperdiçados ou descartados (DA SILVA, 2014). Esses resíduos poderiam ser utilizados 

como fonte alternativa de nutrientes e de fibras alimentares, portanto, saber o quanto cada 

parte do fruto contribui na alimentação do ser humano, principalmente, aquelas que são 

descartadas pela indústria alimentícia é de extrema importância (LIMA et al., 2014). 

Atualmente, as agroindústrias investem no aumento da capacidade de processamento, 

gerando grandes quantidades de subprodutos, que em muitos casos são considerados custo 

operacional para as empresas ou fonte de contaminação ambiental (SIQUEIRA et al., 2014). 

Eliminação de subprodutos de processamento de alimentos é um grande problema enfrentado 

pela indústria de alimentos. Atualmente, existem tendências na exploração e utilização dos 

subprodutos no desenvolvimento de ingredientes funcionais, tais como antioxidantes, 

polifenóis e carotenóides (KONGA; ISMAIL, 2011).  

A crescente demanda por alimentos seguros e que tragam algum benefício à saúde 

vem sendo fortemente acompanhada pela busca por processos  limpos de produção, uma vez 

que o tratamento dos  resíduos sólidos e líquidos que são gerados acarreta  custos cada vez 

maiores para a indústria de alimentos (PIOVESANA; BUENO; KLAJN, 2013). Esses 

resíduos possuem em sua composição vitaminas, minerais, fibras e compostos antioxidantes 

importantes para as funções fisiológicas (SOUZA et al., 2011). Esta abordagem poderia 

ajudar na redução do problema de gestão de resíduos e também o alto custo para a eliminação 

de subprodutos (KONG; ISMAIL, 2011).  

Considerando o rejeito industrial, cascas de frutas, segundo Oliveira; Nascimento; 

Borges (2002), é constituído basicamente por carboidratos, proteínas e pectinas, o que 

possibilita o aproveitamento das mesmas para a fabricação de produtos podendo se tornar uma 

alternativa viável para resolver o problema da eliminação dos resíduos além de aumentar seu 

valor comercial.  
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Apesar de a goiaba ser considerada uma boa fonte de antioxidantes e ácidos ascórbico, 

pouco se sabe ainda sobre o valor e/ou potencial de aplicação de seus resíduos (MELO et al., 

2011). De acordo com Mantovani e colaboradores (2004), do processamento industrial do 

fruto da goiaba, 8% são compostos de resíduos que têm sido descartados pelas indústrias a 

céu aberto ou, raramente, em aterros sanitários, com isso, uma grande quantidade de 

nutrientes presentes nesses resíduos é desperdiçada. Souza et al. (2011), analisando resíduos 

de polpa de goiaba encontraram teores de umidade em torno de 65%, cinzas 0,72%, proteínas 

2,82%, lipídios 2,94%, carboidratos totais 28%, quanto aos teores de carotenóides, vitamina C 

e fenólicos totais encontraram 644,9 µg/100g, 75,90 mg/100g e 24,63 mg/100g, 

respectivamente. 

Uma alternativa que vem crescendo desde o início da década de 1970 consiste no 

aproveitamento de resíduos (principalmente cascas) de certas frutas  como matéria-prima para 

a produção de alguns alimentos perfeitamente passíveis de serem incluídos na alimentação 

humana (ISHIMOTO et al., 2007). Neste contexto, um recurso econômico e tecnologicamente 

viável seria a transformação das cascas de frutas em farinhas para a elaboração de novos 

produtos ou, então, adição aos já existentes. 

A utilização de farinhas mistas expandiu-se, sendo utilizada na fabricação de biscoitos, 

já que este é um produto altamente aceito e consumido por pessoas de todas as faixas etárias. 

Tais características, aliadas à sua enorme diversidade, apresentam-se como uma nova opção 

para o estudo de diferentes tipos de farinhas e suas propriedades físicas, químicas e sensoriais, 

possibilitando o aumento das propriedades tecnológicas e funcionais (PIOVESANA; 

BUENO; KLAJN, 2013). As farinhas, de acordo com o Regulamento Técnico da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL, 2005) são definidas como os produtos obtidos de 

partes comestíveis de uma ou mais espécies de cereais, leguminosas, frutos, sementes, 

tubérculos e rizomas por moagem e/ou outros processos tecnológicos considerados seguros 

para produção de alimentos.  

Para Guilherme e Jokl (2005), por serem rica fonte de amido e sais minerais, a 

produção de farinhas proporciona grande variabilidade para a indústria de alimentos, 

sobretudo em produtos de panificação, produtos dietéticos e alimentos infantis. Além disto, os 

produtos devem apresentar valor nutricional pelo menos igual ao daqueles com farinha de 

trigo pura e o custo final das misturas deve ser igual ou inferior ao preço final da farinha de 

trigo pura. As farinhas de frutas, em relação às farinhas de cereais, apresentam como 

vantagens: uma maior conservação e concentração dos valores nutricionais, menor tempo de 

secagem, diferenciadas propriedades físicas e químicas o que permite uma ampla gama de 
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aplicações e diferenciadas possibilidades do uso do fruto inteiro ou da polpa como matéria-

prima (SANTANA; SILVA, 2008). 

A produção de formulações seguras e eficazes exige uma série de testes, durante a fase 

de desenvolvimento e após a definição das formulações, o que leva a seleção rigorosa das 

matérias-primas, o desenvolvimento tecnológico criterioso e a validação dos métodos 

utilizados, para garantir a segurança e eficácia do produto, parâmetros hoje tão importantes e 

de extrema necessidade (ALMEIDA et al., 2011).  

 

 

1.9 Objetivos 

 

 

1.9.1 Objetivo geral 

 

 

Elaborar bebidas fermentadas a partir de goiaba, avaliando os teores de compostos 

bioativos e compostos voláteis bem como realizar um aproveitamento dos resíduos 

proveniente da produção destas bebidas para obtenção de farinha para a produção de biscoitos 

tipo cookies. 

 

 

1.9.2 Objetivos específicos 

 

 

- Elaborar o fermentado de goiaba e o espumante de goiaba em condições semelhantes 

à produção de fermentados de uva; 

- Avaliar a composição volátil de espumante de goiaba. 

- Determinar os teores de compostos bioativos como polifenóis totais, carotenóides, 

licopeno e vitamina C e a composição físico-química das bebidas obtidas.  

- Verificar a aceitação das bebidas obtidas através de uma análise sensorial. 

- Usar o resíduo da produção das bebidas fermentadas na obtenção de biscoitos tipo 

cookies, bem como a avaliação dos seus compostos bioativos e aceitação sensorial. 
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2.1 Artigo 1. Espumante natural de goiaba: caracterização volátil e físico-química 

Sparkling Guava: volatile and physicochemical characterization  

Bertagnolli, S.M.M.1*; Bernardi, G.1; Donadel, J.Z.1; Fogaça, A.O.2 Wagner, R.3; Penna, N.G.3 

Resumo: 

Os fermentados de frutas têm sido produzidos e consumidos em vários países inclusive no 

Brasil. Diferentes espécies de frutos tropicais vêm sendo utilizados para o desenvolvimento de 

bebidas fermentadas, mas não há referências sobre o uso de frutas diferentes da uva na 

produção de espumantes naturais. Nesta perspectiva, o objetivo deste trabalho foi o 

desenvolvimento e a caracterização físico-química e volátil de um espumante natural de 

goiaba produzido pelo método champenoise. A determinação dos compostos voláteis foi 

realizada por cromatografia em fase gasosa acoplada a espectrometria de massas utilizando a 

técnica de micro extração em fase sólida (HS-SPME) no headspace das amostras. O emprego 

do método champenoise para o desenvolvimento do espumante natural de goiaba mostrou-se 

adequado comprovado pelos parâmetros físico-químicos apresentados Na composição volátil 

foram detectados 89 compostos, dos quais 52 foram identificados entre diferentes classes 

químicas. Os ésteres foram os compostos voláteis predominantes em número, totalizando 27 

compostos. Foram identificados também álcoois (10), terpenos (9), cetonas (3) e ácidos (3). 

Entre os compostos voláteis identificados possivelmente os com impacto no odor/aroma dessa 

bebida, podemos relacionar os ésteres octanoato de etila e 5-hexenoato de etila, pelo fato de 

apresentarem concentrações próximas ou acima do limiar de detecção sensorial, sendo 

descritos na literatura com notas frutais e florais. Desta forma ficou evidenciada a viabilidade 

da utilização de frutas como a goiaba no desenvolvimento de novas bebidas como o 

espumante natural de goiaba e a importância da fração volátil na qualidade desta bebida. 

Palavras-chave: Fermentação, Psidium guajava L., compostos voláteis, cromatografia gasosa 
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Abstract 

The fermented fruits have been produced and consumed in several countries including Brazil. 

Different types of fruit have been used for the development of fermented beverages, but there 

are no references to the use of fruit in the production of natural sparkling wines. In this sense, 

the aim of this work was the development and physicochemical and volatile characterization 

of a natural sparkling guava produced by champenoise method. The determination of the 

volatile compounds was performed by gas chromatography coupled to mass spectrometry 

using the technique of solid-phase micro extraction (HS-SPME) in the headspace of the 

samples. The employment of the method champenoise sparkling natural development of 

guava proved by appropriate physicochemical parameters presented. In volatile composition 

89 compounds were detected, of which 52 were identified between different chemical classes. 

The esters were volatile compounds predominante in number, totaling 27 volatile compounds. 

Alcohols also have been identified (10), terpenes (9), ketones (3) and  acids (3), being the 

class of the alcohols of higher concentration. Among the volatiles found possibly with impact 

on odor/scent of this drink, we can relate ethyl octanoate and  5-ethyl hexenoate esters, the 

fact that present concentrations close to or above the threshold of sensory detection, being 

described in the literature with fruit and floral notes. Thus, was demonstrated the feasibility of 

using fruits like guava in the development of new beverages like sparkling guava. 

Key-words: Fermentation, Psidium guajava L., volatile compounds, gas chromatography 

 

Introdução 

A goiabeira (Psidium guajava L.) é uma árvore frutífera da família Myrtaceae 

originária de regiões tropicais da América Central e da América do Sul (LIMA et al., 2010). O 

fruto da goiabeira apresenta elevado valor nutritivo e aceitação sensorial, sendo consumida de 
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forma in natura ou industrializada, na forma de doce (goiabada), sucos, produtos de 

panificação, entre outros. O Brasil é um dos maiores produtores de goiaba no mundo, com 

volume de produção de 316.366mil toneladas e área plantada de aproximadamente 15.677mil 

ha em 2010, segundo AGRIANUAL (2012). O processamento de frutas minimiza perdas pós-

colheita através da obtenção de produtos com vida-de-prateleira maior e de maior valor 

agregado. Bebidas fermentadas de frutas constituem produtos promissores devido à tendência 

de aceitação em pesquisas de consumo, além de contribuírem para a redução de perdas pós-

colheita de frutos perecíveis (SANDHU & JOSHI, 1995).   

A comercialização de espumantes, ou “sparkling wine” como conhecido 

internacionalmente, teve uma considerável evolução no Brasil, representado pelo aumento no 

consumo desta bebida, influenciado pelo clima quente do país e pelo sabor e aroma agradável 

destas bebidas (RIZZON et al., 2000). Desta forma, usar frutas diferentes da uva para a 

elaboração deste tipo de bebida seria uma boa alternativa de aproveitamento desses frutos. Os 

termos Champanha (Champagne), Espumante ou Espumante Natural são denominados ao 

vinho cujo anidrido carbônico provém exclusivamente de uma segunda fermentação alcoólica 

do vinho em garrafas (método Champenoise/tradicional) ou em grandes recipientes (método 

Chaussepied/Charmat), com uma pressão mínima de 4atm a 20ºC e com teor alcoólico de 

10% a 13% em volume (NR) (Brasil, 2004). Durante a segunda fermentação, o espumante 

desenvolve compostos de aroma característicos do produto (TORRESI et al., 2011). Estes 

compostos são precursores de muitos compostos voláteis, atribuindo efeito positivo na 

qualidade dos espumantes, tais como o vitispirano e o succinato de dietila (BOSCH-FUSTÉ et 

al., 2007). O processo de autólise das leveduras que ocorre no período da segunda 

fermentação resulta na liberação de compostos intracelulares como aminoácidos, peptídeos, 

proteínas, polissacarídeos, derivados de ácidos nucléicos e lipídios, que servirão como 

precursores na formação de compostos voláteis. A fração volátil de fermentados de frutas 
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normalmente é bastante complexa, apresentando compostos com diferentes propriedades 

físico-quimicas, como polaridade, volatilidade e solubilidade e, além disso, podem ser 

encontrados numa ampla faixa de concentrações (ETIEVANT & MAARSE, 1991). 

Os compostos voláteis provenientes deste processo são caracterizados como o aroma 

terciário do espumante, uma vez que, aromas primários provêm da fruta e são encontrados em 

produtos mais jovens e os aromas secundários são, em sua maioria, originados na primeira 

fermentação (UBIGLI, 2004). Os compostos voláteis da fruta goiaba foram reportados na 

literatura por SOARES et al. (2007) que encontraram em frutos maduros, ésteres como 

acetato de Z-3-hexenil e acetato de E-3-hexenil e os sesquiterpenos cariofileno, α-humuleno e 

β-bisaboleno. Por outro lado, PINO & QUERIS (2011) trabalhando na caracterização de 

vinho de goiaba encontraram doze compostos de odor ativo, entre eles β- damascenona, 

etiloctanoato, hexenoato de etila e butanoato de etila. 

A microextração em fase sólida (SPME) é uma técnica de isolamento dos compostos 

voláteis amplamente utilizada em muitos alimentos. Essa técnica apresenta como vantagem o 

fato de ser mais rápida e fácil do que a extração e destilação por solvente, assim como 

apresentar reprodutibilidade e sensibilidade (PINO& QUERIS, 2010),além de não empregar 

solventes orgânicos na etapa de extração (KATAOKA et al., 2000) . Na literatura encontram-

se trabalhos sobre a produção e caracterização de fermentados de diversas frutas, entretanto, 

não há artigos referindo-se a produção e caracterização volátil de espumantes naturais de 

frutas diferentes da uva. Nesta perspectiva, o objetivo deste trabalho foi elaborar um 

espumante natural de goiaba produzido pelo método champenoise e caracterizá-lo quanto ao 

seu perfil volátil e propriedades físico-químicas. Na determinação dos compostos voláteis foi 

utilizada a técnica SPME no headspace da bebida para a extração, seguida da dessorção em 

cromatógrafo a gás acoplado a espectrômetro de massas (GC/MS). 

 



43 
 

Materiais e Métodos 

Preparo do vinho espumante natural de goiaba 

Frutos maduros de goiaba da variedade ‘Paluma’ foram coletados no pomar do 

Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria, no município de Santa Maria-

RS. Após a colheita, os frutos foram lavados em água corrente e sanificados com hipoclorito 

de sódio (NaClO) a 200mg/L por 15 min. Em seguida, os frutos foram cortados ao meio, as 

cascas e as sementes foram removidas manualmente com auxílio de facas de aço inox, sendo 

a polpa usada para a produção do espumante natural de goiaba. 

A polpa foi batida em liquidificador para a obtenção do mosto, ao qual foi adicionado 

enzimas pectinolíticas (LAFAZYM®, 2g/hL), então realizado os procedimentos de sulfitagem 

(10ppm), chaptalização (alcançando 16,2ºBrix, 13,5g/L) e a adição de leveduras comerciais 

(20g/hL). A fermentação foi conduzida em vasilhames plásticos de 5L. Após o término da 

fermentação alcoólica foi realizada a trasfega e engarrafamento do fermentado base para a 

produção do espumante, seguindo a metodologia descrita por WITT (2006). O fermentado 

base contendo 5,8 °Brix foi retirado das garrafas, e então adicionado de sacarose (24g/L) e 

leveduras (0,2g/L de Saccharomyces cerevisiae, Laffort®). Após, foi adicionado um 

coadjuvante de clarificação do processo a base de bentonite e dióxido de silício (Pentagel® - 

0,10g/L) e um ativante de fermentação a base de sulfato de amônio e tiamina (Thiazote, 

Laffort® - 0,10g/L) e, então, engarrafado novamente recebendo um opérculo de polietileno. 

Durante os três meses de fermentação foi realizada remuage, seguida de degorgment e 

posteriormente as garrafas foram fechadas com rolha de cortiça e proteção de arame e 

armazenadas por dois meses a temperatura ambiente. A limpeza foi realizada a temperatura de 

5ºC. Todo experimento foi realizado em triplicata. 

 



44 
 

Análises físico-químicas 

O espumante natural de goiaba foi analisado quanto aos parâmetros físico-químicos: 

pH determinado através da leitura direta da amostra com o uso de um potenciômetro 

(Digimed®), acidez total por titulometria e expressa em mEq/L de ácido tartárico, acidez 

volátil foi determinada por destilação com arraste de vapor, seguida de titulação e expressa 

em mEq/Lde ácido acético; determinação do teor alcoólico por destilação em destilador tipo 

Gibertini® (Gibertini, Itália), e açúcares redutores segundo o método de Lane e Eynon 

(AMERINE & OUGH, 1980). Todas as análises foram realizadas em triplicata. 

 

Determinação dos compostos voláteis 

A determinação dos compostos voláteis do espumante de goiaba foi realizada 

empregando a técnica de microextração em fase sólida no headspace (HS-SPME). A fibra 

utilizada na determinação foi a DVB/Car/PDMS (Supelco, 50/30µm de 2cm de 

comprimento). Duzentos mililitros da amostra foram degaseificados em banho de ultrassom 

em temperatura de 20°C por 40min. Alíquotas de 10mL da amostra adicionada de 3g de NaCl 

foram acondicionadas em frascos de 20mL e imediatamente fechadas com tampa de rosca e 

septo de politetrafluoretileno (PTFE). A extração dos compostos voláteis por HS-SPME foi 

realizada a temperatura de 35°C durante 50min de exposição da fibra ao headspace da 

amostra. Anterior a extração o frasco contendo a amostra foi mantido durante 5 min. nas 

mesmas condições de extração. Durante todo o tempo de determinação a amostra foi mantida 

sob agitação. As extrações foram realizadas em triplicata.  

A determinação dos compostos voláteis foi realizada em um cromatógrafo à gás 

acoplado a espectrômetro de massas (GC/MS), Shimadzu QP-2010Plus. A fibra de SPME 

contendo o isolado foi dessorvida termicamente no injetor do GC/MS a uma temperatura de 
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250°C, por 2 min. no modo splitless. A separação dos compostos voláteis ocorreu em coluna 

capilar de sílica fundida revestida com fase estacionária apolar, ZB-5MS 

(30m×0,25mm×0,25µm, Phenomenex, USA). A programação de temperatura utilizada no 

forno da coluna para a separação dos compostos iniciou a 35°C e permaneceu nesta por 2 

min, após a temperatura foi elevada a 80°C utilizando uma rampa de 4°C/min. 

Posteriormente, uma rampa 30°C/min foi acionada para elevar a temperatura a 200°C, onde 

permaneceu nesta por 5 min. Foi utilizado hélio como gás de arraste na vazão de 1,2mL/min. 

A interface do GC/MS e a fonte de ionização foram mantidas a 250°C. O analisador de 

massas quadrupolar operou no modo de varredura (35-350 m/z). A quantificação dos 

compostos voláteis foi realizada através da padronização interna com a adição do padrão 

interno 3-octanol (10µL de uma solução etanólica na concentração 82,2mg/L) à amostra, 

conforme BERNARDI et al. (2014). Os compostos voláteis foram identificados pela 

comparação dos espectros de massas dos analitos com os espectros de massa de uma 

biblioteca espectral (NIST 05), pela comparação do índice de retenção (IR) experimental do 

analito com o IR teórico obtidos na literatura (NIST, El-Sayed, 2014). Os IR experimentais 

foram calculados a partir dos tempos de retenção de uma série homóloga de alcanos (C8-C22) 

obtidos nas mesmas condições cromatográficas da amostra. Os compostos acetato de etila, 

hexenoato de etila, octanoato de etila, 2-metil-1-butanol, 3-metil-1-butanol, 1-hexanol,1-

octanol, álcool feniletílico e ácido hexanóico foram identificados positivamente através da 

comparação espectral e IR dos picos cromatográficos obtidos para as amostras e padrões 

analíticos. Para estimar o limiar odorífero dos compostos voláteis identificados no espumante 

natural de goiaba, os valores de odor threshold para alguns destes compostos foram 

reportados na tabela 2, a partir de uma matriz semelhante, fermentado de goiaba (PINO & 

QUERIS, 2011). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Composição Físico-Química do Espumante Natural de Goiaba 

Os resultados da análise da composição físico-química do espumante natural de goiaba 

produzido pelo método champenoise apresentam-se na Tabela 1.  

Na literatura não foram encontrados trabalhos usando frutas diferentes de uva para a 

elaboração de espumantes naturais, desta forma os resultados foram discutidos baseados nos 

padrões usados para espumantes conforme a Lei nº 10970 de 2004 que trata dos Padrões e 

qualidade do vinho e dos derivados de uva e do vinho (Brasil, 2004). Sendo assim, o pH 

médio das amostras foi de 3,6, o que torna esse produto menos suscetível a degradação por 

bactérias acéticas (LOPES & SILVA, 2006). O resultado da acidez total (114mEq/L) 

permaneceu dentro do permitido pela legislação brasileira (50-130mEq/L de ácido tartárico), 

bem como a acidez volátil (13,1mEq/L de ácido acético), cuja legislação permite até 20mEq/L 

(BRASIL, 2004). O valor da graduação alcoólica enquadrou-se nos limites exigidos pela 

legislação brasileira, apresentando uma graduação alcoólica de 12% em volume a 20ºC 

(BRASIL, 2004). Quanto aos teores de açúcar, os espumantes com até 6g/L são considerados 

como extra bruto, desta forma, o espumante natural de goiaba obtido pode ser classificado  

nesta categoria, pois apresentou um teor de açúcares de 4,2g/L (BRASIL, 2004). 

 

Compostos voláteis do Espumante Natural de Goiaba 

Foram detectados 89 compostos voláteis dos quais 43 foram tentativamente 

identificados e 9 foram positivamente identificados, pertencentes a diferentes classes químicas 

(Tabela 2). No cromatograma, 37 compostos voláteis não foram identificados e totalizaram 

cerca de 9,4% da área total do cromatograma. Os ésteres foram os compostos voláteis 
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predominantes na amostra de espumante natural de goiaba, totalizando 27. Em menor número 

foram identificados compostos das classes químicas álcoois (10), terpenos (9), cetonas (3) e 

ácidos (3).  

A classe dos ésteres foram os compostos predominantes em número e somaram uma 

concentração de 1564,3µg/L. Os compostos dessa classe que possuíram as maiores 

concentrações foram o octanoato de etila (383,0µg/L), acetato de 2-metilbutila (335,0µg/L), 

acetato de hexila (176,0µg/L), decanoato de etila (116,0µg/L), 5-hexanoato de metila 

(106,3µg/L) e acetato de 2-feniletila (100,1µg/L). O octanoato de etila foi o éster majoritário 

na bebida, contribuindo com notas frutais e florais para o aroma do espumante (TORRESI et 

al., 2011). Este analito pode ser proveniente da própria matriz como reportado por CHEN et 

al. (2006), que encontraram na fruta a concentração de 159µg/L, reportado na literatura como 

aroma floral, de folhas verdes e anis (AZNAR, 2001) ou, ser ainda, um produto da 

fermentação primária como reportado por PINO & QUERIS (2011), que encontraram este 

composto na concentração de 235,4µg/L em vinhos de goiaba. Além deste, outros ésteres 

identificados também são reportados na matriz goiaba, como hexenoato de metila (2,78 µg/L), 

hexenoato de etila (0,40 µg/L), decanoato de etila (116µg/L) e acetato de 2-feniletila (100 

µg/L) (SCHEREIER & IDSTEIN, 1985; CHEN et al., 2006; SOARES et al., 2007). O 

hexenoato de etila e o octanoato de etila presentes em todas as amostras de vinho, segundo 

SOUZA (2010) são descritos como compostos de aroma frutal, morango e doce (AZNAR et 

al., 2001).  

Os álcoois foram a classe de compostos com maior concentração total no vinho 

espumante natural de goiaba (4038,8µg/L). O álcool identificado com maior concentração na  

bebida  foi o 3-metil-1-butanol, que possui um odor característico de uísque, malte, vínico, 

banana e doce (SOUZA et al., 2010). Os álcoois identificados (Z)-3-hexenol (269,0µg/L), 1-

hexanol (227,0µg/L), 1-octanol (5,1 µg/L) e álcool feniletílico (1059,0µg/L) já foram 
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reportados previamente na fruta (SCHEREIER & IDSTEIN, 1985) e também no vinho de 

goiaba (PINO & QUERIS, 2011). O álcool fenetílico representa a segunda maior fração 

(1059,0µg/L) e foi o maior componente aromático encontrado em vinhos Xerez, bem como 

em vinhos Berry finlandeses (NYKANEM, 1986). Os alcoóis superiores (2-metil-1-butanol, 

3-metil-1-butanol, 1-hexanol) são alcoóis característicos de vinhos e detectados em todas as 

amostras analisadas na pesquisa de SOUZA (2010). Os compostos 2-metil-1-butanol e 3-

metil-1-butanol são compostos voláteis característicos de espumantes brasileiros tipo Brut 

(RIZZON et al., 2000) e são formados durante o processo de fermentação alcoólica (PINO & 

QUERIS, 2011). 

Tanto qualitativamente (09 compostos) como quantitativamente (99,5µg/L), os 

terpenos foram o terceiro grupo de compostos voláteis presentes no espumante natural de 

goiaba. No trabalho de PINO & QUERIS (2011), esta classe representou apenas 0,2% da 

fração volátil do vinho de goiaba, sendo seis terpenos identificados (α-terpineol, ɣ-terpineol, 

eugenol, β-damascenona, limoneno, p-cimeno), todos também identificados na matriz da 

fruta, desses 06 compostos somente dois foram identificados no espumante natural de goiaba, 

o α-terpineol e a β-damascenona. O α-terpineol pode ser formado durante a autólise das 

leveduras durante a segunda fermentação, bem como o citronelol (TORRESI et al., 2011). O 

composto (E)-6,10-dimetil-5,9-undecadien-2-ona também conhecido como geranil acetona, 

devido a sua estrutura é classificado como um norisoprenóide derivado da degradação de 

terpenos de longa cadeia carbônica como a β-caroteno e o licopeno, que contribui com o 

aroma de flores aos frutos maduros (LEWINSOHN et al., 2005; CENTENO & RUST, 2009). 

Compostos C13-norisoprenóides foram identificados no espumante, como vitispirano 

(21,5µg/L), β-ionona (10,4µg/L) e trans-β-damascenona (1,1µg/L).  A formação destes 

compostos podem estar relacionadas à degradação de pigmentos existentes na matriz goiaba 

(MERCADANTE, 1999), possivelmente durante a fermentação. Esses compostos são 
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conhecidos pela sua contribuição no aroma das frutas e de seus derivados. O vitispirano pode 

ser usado para diferenciar espumantes jovens dos envelhecidos conforme TORRESI et al. 

(2011). A β-damascenona, apesar de encontrada no espumante em baixa concentração 

apresenta um valor de odor threshold  baixo (0,1µg/L) e, desta forma, pode influenciar de 

maneira expressiva no aroma do produto.  

Na classe das cetonas, foram identificados apenas três compostos, a 6-metil-hept-5-en-

2-ona, 2-pentanona e a acetofenona, compostos que também foram reportados por PINO & 

QUERIS (2011) na composição volátil do vinho de goiaba. A 6-metil-hept-5-en-2-ona (4,9 

µg/L) e a acetofenona (2,8 µg/L) já foram reportadas também em frutas de goiaba 

(SCHEREIER & IDSTEIN, 1985). O composto 6-metil-hept-5-en-2-ona foi previamente 

reportado como sendo oriundo da degradação química de licopeno (KOBORI et al. 2014), o 

pigmento majoritário da goiaba (PRATTI et al., 2009).   

Três ácidos foram quantitativamente identificados, representando 80,3µg/L, ácidos 

hexanóico (1µg/L), octanóico (44,8µg/L) e decanóico (34,5 µg/L). Os ácidos decanóico e 

hexanóico já foram reportados em espumante do tipo Cava por RIU-AUMATELL (2005).  O 

ácido hexanóico (ácido cáprico) é responsável por um odor pungente desagradável, que 

lembra suor, cabra. O ácido decanóico também apresenta aroma desagradável associado a 

notas de ranço (MOREIRA et al., 2012). Segundo PINO & QUERIS (2011), estes ácidos já 

foram identificados na matriz goiaba e provavelmente contribuam pouco para o sabor, pois 

geralmente apresentam valores altos de odor threshold.  

 Não foram encontrados compostos aldeídos nas amostras do espumante natural de 

goiaba. Em estudos anteriores, SOARES et al. (2007), reportaram a abundância de compostos 

aldeídos em frutas de goiaba imaturas, porém os autores também reportaramo decréscimo dos 

aldeídos e o aumento dos ésteres ao longo do processo de maturação. Em outros trabalhos, 
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TORRESI et al. (2011) reportaram também o desaparecimento dos aldeídos durante o 

envelhecimento de espumantes e RIZZON et al. (2000) em seu trabalho afirmam que para 

elaborar espumantes os teores de aldeídos devem ser baixos, pois estão associados à efeitos 

desagradáveis no consumo excessivo desta bebida.  

 

CONCLUSÃO 

O emprego do método champenoise para a produção de um espumante natural de goiaba 

mostrou-se adequado comprovado pelos parâmetros físico-químicos caracterizados no 

produto. A determinação da composição volátil revelou muitos compostos voláteis, entre eles, 

compostos possivelmente responsáveis pelo aroma e sabor dessa bebida, como os ésteres 

octanoato de etila, 5-hexenoato de etila, acetato de fenetila, (E)-β-damascenona, (E)- cinamato 

de etila, acetato de 2-metil butila, 3-metil-1-butanol. Desta forma ficou evidenciada a 

viabilidade da utilização de frutas como a goiaba no desenvolvimento de novas bebidas como 

o espumante natural. 
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Tabela 1. Caracterização físico-química do espumante natural de goiaba 

Parâmetros Valores 
pH 3,60±0,20 
Acidez volátil (mEq/L) 13,1+0,60 
Acidez total (mEq/L) 114± 1,07 
Graduação alcoólica (ºGL) 12,00±0,30 
Açucares redutores (g/L) 4,20±0,40 
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Tabela 2. Compostos voláteis identificados no espumante natural de goiaba 
Classe Compostos ID

a
 IRExp IRLit (µg/L)        DP Odor threshold

b
 (µg/L) 

És
te

re
s 

Acetato de etila a <700 613 5,1  0,01 - 
Isobutirato de etila b 705 740 63,4 0,00 - 
Acetato de isobutila b 744 753 14,6 0,06 66,0 
Lactato de etila b 814 815 18,2 0,01 1400,0 
Acetato de isopentila b 881 878 77,2 0,01 - 
Acetato de 2-metil butila b 883 880 335,0 0,03 30,0 
Hexanoato de metila b  927 916 60,2 0,04 - 
Hexanoato de etila a 1003 1001 2,8 0,00 30,0 
3- (E)-hexenoato de etila a 1009 1003 0,4 0,00 14,0 
Acetato de hexila b 1016  1008 176,0 0,01 - 
5-hexanoato de metila b 1018 989 106,3 0,01 2,0 
2- (E) -hexanoato de etila b  1045 1010 7,3 0,01 - 
Furoato de 2-etila b 1053 1047 3,9 0,01 - 
Octanoato de metila b 1140 1126 11,2 0,01 - 
3-etil-3-hidróxi-hexanoato b 1143 1126 4,4 0,00 - 
Benzoato de etila b 1174 1174 0,9 0,01 - 
Octanoato de etila a 1198 1195 383,0 0,00 5,0 
Acetato de fenetila b 1242 1244 21,6 0,00 0,5 
Hexanoato de isopentila b 1249 1250 4,5 0,00 - 
Acetato de 2-feniletila b 1254 1260 100,1 0,00 250,0 
Decanoato de etila b 1384 1397 116,0 0,01 200,0 
Etil-3-metilbutil butanoato c 1427 

 
21,4 0,00 - 

Succinato de dietila b 1430 1480 5,8 0,00 70,0 
Lactato de feniletila c 1434 1438 2,9 0,00 - 
Octanoato de isopentila b 1442 1446 4,2 0,00 - 
(E)-cinamato de etila b 1460 1462 21,6 0,00 1,1 
Tetradecanoato de isopropila b 1781 1793 1,5 0,00 - 

 Somatório 
   

1564,3  
 

Te
rp

en
o

s 

α-terpineol b 1190 1189 19,7 0,00 330,0 
Citronelol b 1224 1228 2,7 0,00 - 
Vitispirano b 1272 1286 21,5 0,03 - 
β-ionona b 1308 1385 10,4 0,00 - 
(E)-β-damascenona b 1379 1367 1,1 0,00 0,1 
β-Farneseno b 1453 1473 0,9 0,00 - 
(Z)-α-bisabolenoepóxido b 1470 1496 5,3 0,00 - 
Geranil acetona b 1449 1448 24,5 0,00 - 
β-nerolidol b 1555 1553 13,4 0,00 - 

 Somatório 
   

99,5  

C
et

o
n

a
s 2-pentanona b 742 <700 1,9 0,01 - 

6-metil-hept-5-en-2-ona  b 988 974 4,9 0,00 - 
Acetofenona b 1062 1065 2,8 0,01 65,0 

Somatório 
   

9,5   

A
lc

o
o

is
 

2-metil-1-butanol a 744 755 33,6 0,00 280,0 
3-metil-1-butanol a 741 737 2434,0 0,00 280,0 
(Z)-3-hexenol b 861 861 269,0 0,00 385,0 
1-hexanol a 874 869 227,0 0,00 600,0 
1-hexanol-2-etil b 1031 1024 1,8 0,00 270,0 
1-octanol a 1073 1071 5,1 0,00 - 
Alcoolfeniletílico a 1132 1120 1059,0 0,00 1100,0 
(Z)-3-nonenol b 1163 1126 1,1 0,00 200,0 
1-nonanol b 1178 1171 6,7 0,00 - 
2-undecanol b 1258 1294 1,5 0,00 - 

 Somatório 
   

4038,8  

Á
ci

d
o

s Ácido hexanóico a 991 981 1,0 0,00 3000,0 

Ácido octanóico b 1194 1191 44,8 0,00 

Ácido decanóico b 1376 1378 34,5 0,00 10000,0 

Somatório 
   

80,3  
 

aConfiabilidade da Identificação: a) positivamente identificados através da utilização de padõres;b)tentativamente identificados através da concordância do espectro de massas e do IK 

com a literatura (NIST, El-SAyed, 2014) ; c) tentativamente identificados através da concordância do espectro de massas experimental com os da NIST 05 

b odor treshold retirado da literatura (Pino &Queris, 2011) 
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2.2 Artigo 2. Caracterização e aceitação de fermentado e espumante natural de goiaba 

CARACTERIZAÇÃO E ACEITAÇÃO DE FERMENTADO E ESPUMANTE 

NATURAL DE GOIABA 

Silvana Maria Michelin Bertagnolli1, Aline de Oliveira Fogaça2, Márcia Rippel da Silveira3, 

Neidi Garcia Penna4 

Resumo 

As bebidas fermentadas apresentam-se como alternativa no desenvolvimento de 

tecnologias para a obtenção de produtos derivados com maior período de vida útil e maior 

valor agregado. Sendo assim, o objetivo deste estudo, além da produção de bebidas 

fermentadas como vinho e espumante e realizar a sua caracterização por meio das análises 

físico-químicas, carotenóides, licopeno, ácido ascórbico e polifenóis totais e sua aceitação por 

meio de análise sensorial. As bebidas fermentadas a partir da goiaba apresentaram altos teores 

de polifenóis totais, porém tanto os teores de vitamina C, licopeno e caroteno diminuíram 

durante o processamento. Sensorialmente, tanto o vinho quanto o espumante de goiaba foram 

bem aceitos, apesar de que o espumante tenha apresentado melhores índices de aceitabilidade 

que o vinho. 

Palavras-chave: polifenóis totais; vitamina C; licopeno; caroteno; análise sensorial; bebidas 

fermentadas. 

 

CHARACTERIZATION AND ACCEPTANCE OF GUAVA WINE AND SPARKLING 

WINE  

Abstract 

The fermented beverages are an alternative in the development of technologies for 

the production of guava products with longer expiration dates and greater added value. Thus, 

the aim of this study is the production of fermented beverages such as wine and sparkling 

wine and also the characterization through physical-chemical analysis, carotenoids, lycopene, 

ascorbic acid and total polyphenols and its acceptance through sensorial analysis. The 

fermented beverages from guava showed high concentration of total polyphenols, but the 

values of C vitamin, lycopene and carotene decreased during the processing. Sensorially, the 



59 
 

wine and the sparkling wine were well accepted, but the sparkling wine showed better results 

in terms of acceptability. 

Key words: total polyphenols; C vitamin; lycopene; carotene; sensorial analysis; fermented 

beverages. 

 

Introdução: 

A goiabeira (Psidium guajava L.) é uma árvore frutífera da família Myrtaceae 

originária de regiões tropicais da América Central e da América do Sul distribuída e cultivada, 

principalmente em países de climas tropicais e subtropicais (LIMA et al., 2010). O Brasil é 

um dos maiores produtores mundiais da fruta, junto com outros países como o México, o 

Paquistão e a Índia (SATO et al., 2004). Segundo Sato et al. (2004), a cor da polpa do fruto 

pode apresentar diversas tonalidades, sendo os dois tipos mais comuns, a vermelha e a branca. 

È uma fruta rica em fibras, vitamina B6, vitamina C e carotenóides, em especial o licopeno, 

pigmento importante na prevenção de alguns tipos de câncer (FERREIRA et al., 2000). 

A goiaba é um dos frutos de maior importância não só devido ao seu elevado valor 

nutritivo, mas pela excelente aceitação do consumo in natura, sua grande aplicação industrial, 

e também porque pode se desenvolver em condições adversas de clima (GONGATTI NETTO 

et al., 1996). A alta perecibilidade, juntamente com a falta de disponibilidade de 

armazenamento durante os meses de pico de processamento industrial/safra, contribuem para 

inúmeras perdas pós-colheita (SATO et al., 2004).  O desenvolvimento de novos produtos 

utilizando esta matéria-prima seria promissor, evitando assim maiores perdas pós-colheita e 

melhor aproveitamento dos frutos durante a safra. 

Há muito tempo se tem conhecimento que bebidas fermentadas de frutas constituem 

produtos promissores devido à tendência de aceitação em pesquisas de consumo, além de 

contribuírem para a redução de perdas pós-colheita de frutos perecíveis. Tradicionalmente, a 

fermentação de vinhos é proveniente de mostos de uvas, que são utilizadas como matérias-

primas principais para produção de vinhos. No Brasil, foram realizados estudos com 

diferentes espécies de frutos tropicais como cajá, cacau, siriguela, graviola, camu-camu, 

acerola e kiwi alcançando resultados promissores, demonstrando, dessa forma, mais uma 

opção para o aproveitamento destes frutos tropicais (AZEVEDO et al., 2007). 

A legislação brasileira prevê a produção de fermentados alcoólicos de frutas no 

Decreto n. 6871 de 2009 que regulamenta a Lei no 8.918, de 14 de julho de 1994, lei esta que 
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dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a produção e a 

fiscalização de bebidas. No artigo 44, esta lei denomina fermentado de fruta como a bebida 

com graduação alcoólica de quatro a quatorze por cento em volume, a vinte graus Celsius, 

obtida pela fermentação alcoólica do mosto de fruta sã, fresca e madura de uma única espécie, 

do respectivo suco integral ou concentrado, ou polpa, que poderá nestes casos, ser adicionado 

de água. Ainda, em seu parágrafo 3º,  refere que o fermentado será denominado “fermentado 

de ...”, acrescido do nome da fruta utilizada (BRASIL, 2009).  

Além do fermentado de goiaba, podemos ainda usar o fruto para a produção de 

espumante natural de goiaba. O consumo de espumantes apresenta uma alta sazonalidade no 

Brasil, estando associado a datas de fim de ano e comemorações especiais, o consumo é mais 

baixo do que as demais categorias de vinhos, no entanto, vêm crescendo acentuadamente nos 

últimos anos. Novos produtos fermentados podem eventualmente modificar esse hábito e, 

assim, esses produtos serem consumidos durante o ano inteiro. 

O objetivo deste estudo foi elaborar bebidas fermentadas - fermentado e espumante 

natural- a partir de goiaba, avaliando os teores de licopeno, caroteno, vitamina C e polifenóis 

totais e sua aceitação por meio de análise sensorial. 

 

Materiais e Métodos: 

 

Frutos maduros de goiaba (Psidium guajava L.- 83Kg) da variedade ‘Paluma’ foram 

cedidos pelo Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria, no município de 

Santa Maria-RS. Os frutos foram lavados em água corrente e sanificados com hipoclorito de 

sódio (NaClO) a 200 ppm por 15 minutos. Em seguida, os frutos foram cortados ao meio, as 

cascas e as sementes foram removidas manualmente com auxílio de facas de aço inox e a 

polpa usada para a produção do fermentado e espumante natural de goiaba.  

A polpa resultante (34,6 Kg) foi batida em liquidificador para a obtenção do mosto. 

Ao mosto foram adicionadas enzimas pectinolíticas, utilizando o sistema enzimático 

LAFAZYM®(2g/hL), realizadas a sulfitagem (10 mg/L), a chaptalização ( e a adição de 

leveduras comerciais (20g/hL) para proceder à fermentação que foi conduzida em vasilhames 

plásticos, previamente escaldados. Após o término da fermentação alcoólica foi realizada a 

trasfega e engarrafamento do fermentado em garrafas de vidro e rolhas de cortiça e 

armazenado a temperatura ambiente. 

A polpa resultante (34,6 Kg) foi batida em liquidificador para a obtenção do mosto, ao 

qual foi adicionado enzimas pectinolíticas (LAFAZYM®, 2g/hL), então realizado os 
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procedimentos de sulfitagem (10ppm), chaptalização (alcançando 16,2ºBrix, 13,5g/L) e a 

adição de leveduras comerciais (20g/hL). A fermentação foi conduzida em vasilhames 

plásticos de 5L. Após o término da fermentação alcoólica foi realizada a trasfega e 

engarrafamento do fermentado base para a produção do espumante natural, seguindo a 

metodologia descrita por WITT (2006). O fermentado base contendo 5,8 °Brix foi retirado 

das garrafas, e então adicionado de sacarose (24g/L) e leveduras (0,2g/L de Saccharomyces 

cerevisiae, Laffort®). Após, foi adicionado um coadjuvante do processo a base de bentonite e 

dióxido de silício (Pentagel® - 0,10g/L), para facilitar o processo de clarificação; e um 

ativante de fermentação a base de sulfato de amônio e tiamina (Thiazote, Laffort® - 0,1g/L).  

A mistura foi novamente engarrafada e, então, dispostas em pilhas, em fileiras alternadas em 

relação ao bico e fundo. Após três meses de fermentação foi realizada a limpeza (retirada das 

borras) e o fechamento das garrafas com rolha de cortiça, com colocação de uma proteção de 

arame, chamada de gaiola, seguido de armazenamento por dois meses.  

As coletas das amostras foram realizadas nas seguintes etapas: polpa (polpa antes e 

após ser batida no liquidificador), mosto (polpa no início da fermentação, após adição de 

enzimas, chaptalização, sulfitagem e adição de leveduras), durante a fermentação principal 

(1º, 5º, 10º, 15º, 20º e 22º dias de fermentação), trasfega (após a primeira trasfega), 2ª trasfega 

(após a segunda trasfega, ou seja, antes do engarrafamento do fermentado), fermentado (após 

estocagem por dois meses) e espumante natural (após estocagem por dois meses). 

Nestas amostras foram realizadas as análises de polifenóis totais de acordo com 

Singleton; Rossi (1965). Licopeno e carotenóides foram determinados segundo Nagata; 

Yamashita (1992). A análise de vitamina C seguiu a metodologia descrita nas Normas 

Analíticas do Instituto Adolfo Lutz (2008), além de parâmetros físico-químicos como 

determinação do teor alcoólico por destilação, acidez total por titulometria, açúcares redutores 

segundo o método de Lane & Eynon, segundo Amerine & Ough (1980). 

A análise sensorial foi realizada para verificar a aceitação das bebidas fermentadas 

obtidas, por meio de Teste Afetivo utilizando uma Escala Hedônica de sete pontos 

considerando os parâmetros cor, sabor, odor e apreciação global. A análise foi realizada por 

58 painelistas não treinados escolhidos aleatoriamente, os quais atribuíram valores de 1 a 7 

aos atributos desgostei muito, desgostei moderadamente, desgostei, indiferente, gostei, gostei 

moderadamente e gostei muito, respectivamente (FERREIRA et al., 2000), sendo as amostras 

codificadas e distribuídas aleatoriamente aos avaliadores obedecendo sua forma usual de 

consumo. O projeto foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
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Universidade Federal de Santa Maria - UFSM sob nº 0181.0.243.000-1. Também foi 

realizado o teste de intenção de compra do fermentado e do espumante natural de goiaba. 

 Os resultados foram analisados estatisticamente, aplicando-se análise de variância e 

teste de Tukey para a comparação múltipla das médias, com nível de significância de 5%, 

utilizando os programas Excell® e Sasm-Agri (CANTERI et al., 2001). 

 

Resultados e Discussão: 

O processamento das bebidas fermentadas foi realizado de forma mais próxima 

possível da fermentação de uvas, ou seja, sem adição de água, mesmo que na legislação 

brasileira a adição de água seja permitida. O rendimento na produção dessas bebidas 

fermentadas de goiaba foi de 25%.  Durante o processo de fermentação houve a separação do 

mosto em duas fases: uma fase líquida, praticamente incolor e outra fase sólida, que foi 

considerada como resíduo da produção. A fase sólida tinha a coloração característica da fruta 

representada pelos pigmentos carotenóides, pois se supõe que esta fração seja constituída 

principalmente por licopeno, uma vez que, segundo Padula; Rodriguez-Amaya (1987), o 

licopeno representa 80% dos carotenóides presentes na goiaba. A fase líquida, por ser 

constituída de uma solução hidroalcoólica, com características polares, favoreceu a passagem 

de compostos bioativos da fase sólida (polpa da fruta) para a fase líquida, a qual foi separada 

da sólida e resultou nas bebidas fermentadas que apresentaram coloração clara, semelhante à 

vinhos brancos. 

Na tabela 1 estão apresentados os parâmetros físico-químicos das bebidas de goiaba 

elaboradas (vinho e espumante natural). De acordo com a legislação brasileira, o fermentado 

de goiaba pode ser enquadrado como uma bebida alcoólica fermentada de goiaba (BRASIL, 

2009), a qual deve apresentar uma graduação alcoólica entre 4 a 14 ºGL, dessa forma ambas 

as bebidas elaboradas encontram-se dentro dos parâmetros oficiais. Comparando o 

fermentado de goiaba com outras bebidas, observa-se que a graduação alcoólica foi maior que 

a encontrada no vinho de palma (10 ºGL) (LOPES; SILVA, 2006) e no vinho de maçã (7,3 

ºGL) (FERTONANI et al., 2006). Em relação a acidez,  os valores foram expressos em ácido 

tartárico, para facilitar a comparação com vinhos. A acidez alta do fermentado de goiaba, 

acima de 0,80g%, demonstra que esta bebida possui potencial para elaboração de espumantes. 

Os valores de pH das bebidas (4,24 para fermentado de goiaba e 4,08 para espumante natural 

de goiaba), acima de 4,0, tornam esse produto mais suscetível ao ataque de bactérias acéticas, 

as quais poderão  deteriorar o produto (LOPES; SILVA, 2006). Como ainda não foram 
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estabelecidos os padrões de qualidade e identidade para bebidas de goiaba, os valores de 

açúcares redutores foram comparados com a legislação de vinhos (BRASIL, 1988; BRASIL, 

2004), sendo o fermentado de goiaba classificado como seco (até 5 g/L de açúcares) e o 

espumante natural como demi-sec (até 20g/L).  

Os teores de carotenóides totais são apresentados na figura 1(a) e os teores de licopeno 

na figura 1(b). Os teores encontrados na polpa da goiaba, 208,65 μg/g de carotenóides totais e 

299,86 μg/g para licopeno, foram inferiores aos encontrados por Padula e Rodriguez-Amaya 

(1987), os quais foram de 370 μg/g  e 620 μg/g, respectivamente. Os valores encontrados para 

licopeno foram bastante inferiores aos teores normais deste composto em goiaba, que segundo 

USDA (2006), corresponde a 5204 μg/100g. De acordo com a literatura científica, os 

carotenóides após sofrerem um tratamento térmico (pasteurização), tornam-se mais 

disponíveis para a análise, devido ao extravasamento celular (FERNANDES, 2007). Sabe-se 

que a maior quantidade de licopeno na goiaba está contida na polpa (RODRIGUEZ-AMAYA 

et al., 2008), fato este  que pode ser constatado durante a fermentação, pois a fase sólida 

resultante continha coloração característica.  

Os carotenóides são substâncias com características apolares (BOREL et al., 1996), não 

tendo afinidade com água ou álcool. Assim, a tendência é que não sejam extraídos pela fase 

liquida, permanecendo na fase sólida. O resultado desse comportamento é que o fermentado 

formado possuiu uma coloração clara, enquanto que o resíduo (proveniente da fase sólida) 

apresenta a cor típica da goiaba vermelha.  

Na figura 1(c) estão apresentados os valores de vitamina C encontrados durante o 

processamento das bebidas fermentadas, onde percebemos que os teores dessa substância 

decaíram de 127,68mg% na polpa para 98,33mg% no fermentado e 35,22mg% no espumante 

natural de goiaba.  

O conteúdo de ácido ascórbico na polpa de goiaba foi superior aos encontrados por 

Padula e Rodriguez-Amaya (1987) em goiabas vermelhas cultivadas no Estado de São Paulo 

(97,7 mg 100 g-1). Entretanto, os mesmos autores encontraram valores entre 9,2 a 52,2 mg 

100 g-1 em goiabas produzidas na região Nordeste do Brasil, resultado que aproximou-se do 

reportado por Cardoso et al. (2002) que encontraram valores de 58,74mg de ácido 

ascórbico/100 g de vitamina C em goiabas cv. Paluma em diferentes estádios de maturação. 

Segundo Fernandes et al. (2007),  as perdas no conteúdo de ácido ascórbico variam de acordo 

com o processo e equipamentos utilizados. Para a obtenção das bebidas fermentadas, a polpa 

da goiaba foi batida em liquidificador, processo um tanto quanto demorado e que 
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proporcionou a diminuição da quantidade de vitamina C durante as etapas de produção, 

chegando ao valor zero tanto no fermentado quanto no espumante natural de goiaba. 

O teor de fenólicos totais encontrado para a polpa de goiaba, 289,02 mg/L de 

equivalente em ácido gálico (EAG) conforme apresentado na figura 1(d), foi superior aos 

descritos por Patthamakanokporn et al.  (2008), que foi de 148 mg de EAG/L. Mas, em outro 

estudo, Luximon - Ramma et al. (2003) relatou valores ainda mais inferiores (72,2 mg/L de 

EAG em goiaba vermelha fresca).  Por outro lado, Vasco et al. (2008) encontraram valores 

muito superiores para a goiaba (462 ± 128 mg/L de EAG). De acordo com Oliveira et al. 

(2011), da mesma forma que para carotenóides e ácido ascórbico, as variações no teor de 

fenólicos totais entre os diferentes estudos podem ser atribuídas a fatores como estádio de 

maturação, técnicas de cultivo e condições climáticas, variedades diferentes de uma mesma 

fruta, partes analisadas da fruta,entre outros (WU et al., 2004). 

O teor de compostos fenólicos foi o único parâmetro que apresentou um aumento 

durante as etapas do processamwento, passando de 289,02 mg/L de EAG na polpa para 

678,69 mg/L de EAG no fermentado de goiaba  e 629,78mg/L de EAG em espumante natural 

de goiaba (Figura 1(d)). A fase líquida é formada pela água e pelo álcool (que está sendo 

formado durante o processo fermentativo), podendo ser considerada uma fase hidroalcoólica. 

A análise realizada determina o teor de compostos fenólicos totais, sem distinção de grupos. 

No entanto, sabe-se que os flavonóides são um grupo muito importante e que esses 

compostos, na sua forma aglicona ou glicosilada, estão localizados nos vacúolos das células 

vegetais, na fração solúvel polar, dessa forma serão facilmente extraídos em solventes polares 

(VERMERRIS E NICHOLSON, 2006). Portanto o aumento no teor de polifenóis durante o 

processo fermentativo na fase líquida, pode ser explicado pela passagem desses compostos da 

fase sólida para a líquida, especialmente devido a presença do álcool, o qual possui 

características polares. O teor de fenólicos diminui durante a produção de espumante natural, 

o que já era esperado devido a oxidação destes compostos (VERMERRIS E NICHOLSON, 

2006).  

Na Figura 2, estão apresentados os resultados da avaliação sensorial realizada em 

fermentado e espumante natural de goiaba. Todos os parâmetros receberam valores médios 

entre quatro e seis, pontuação que significa que os avaliadores classificaram as bebidas como 

indiferente e gostei moderadamente. Dentre os parâmetros avaliados, somente o parâmetro 

sabor apresentou diferença estatística entre os fermentados (valor 4,7) e espumantes naturais 

(valor 5,53) de goiaba, sendo o sabor do espumante natural de goiaba melhor aceito que o 
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fermentado de goiaba. Fertonani et al. (2006), ao avaliar vinho seco de maçã, também 

encontraram na análise sensorial uma  distribuição da frequência de valores concentrados na 

categoria gostar (valor 5) na escala hedônica.  

 Quando os avaliadores foram questionados sobre a intenção de compra das bebidas, 

fermentado e espumante natural de goiaba, apresentada na figura 3, 39,76% dos avaliadores 

afirmaram que “provavelmente comprariam” o fermentado de goiaba e 37,93% também 

“provavelmente comprariam” o espumante natural de goiaba. Este quesito foi o que recebeu 

os maiores valores para os dois tipos de bebidas. Convém salientar também a boa intenção de 

compra para o espumante natural de goiaba, uma vez que 24,14% dos avaliadores afirmaram 

que “certamente” comprariam este produto, apesar deste tipo de produto não ser consumido 

habitualmente pela maioria das pessoas.  

Conclusão 

 1- As bebidas fermentadas a partir da goiaba apresentaram alto teor de polifenóis 

totais, porém os teores de vitamina C, licopeno e caroteno diminuíram durante o 

processamento.  

 2- A bebidas não apresentaram a coloração característica da fruta, como era esperado.  

 3- Sensorialmente, tanto o fermentado quanto o espumante natural de goiaba foram 

bem aceitos, sendo que o sabor do espumante natural de goiaba tenha apresentado melhor 

aceitabilidade que o fermentado de goiaba. 
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Tabela 1- Caracterização físico-química do fermentado e do espumante natural de goiaba 

Parâmetros  Vinho de goiaba Espumante natural de goiaba 
Acidez (% em ácido tartárico) 0,86 0,83 
pH 4,24 4,08 
SO2 livre (mg/L) 58 153 
SO2 total (mg/L) 140 155 
Açúcares totais (g/L) 2,5 20 
Graduação alcoólica (ºGL) 11,6 11,4 

 

 

 

Legenda:polpa (polpa após (1) ser batida no liquidificador), mosto (2, polpa no início da fermentação, após adição de enzimas, 

chaptalização, sulfitagem e adição de leveduras), durante a fermentação principal (1º dia (3), 5º dia (4), 10º dia (5), 15º dia (6), 20º dia (7) e 

22º dia (8) de fermentação), trasfega (9, após a primeira trasfega), 2ª trasfega  (10), fermentado de goiaba (11, durante o engarrafamento e 12, 

após estocagem por dois meses) e espumante natural de goiaba (13, após estocagem por dois meses). 

Figura 1. Concentração de carotenóides totais (a), licopeno (b), vitamina C (c) e polifenóis 

totais (d) durante as etapas de produção do fermentado e espumante natural de goiaba. 
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* Médias seguidas por letras diferentes diferem entre si pelo Teste de Tukey (p< 0,05).

** ns – diferença não significativa 
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2.3 Artigo 3. Bioactive compounds and acceptance of cookies made with Guava peel 

flour  
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RESUMO- O aproveitamento de resíduos industriais de frutas no processamento de novos 

alimentos representa um novo passo importante para as indústrias alimentícias. Os objetivos 

deste estudo foram elaborar formulações de cookies utilizando diferentes concentrações de 

farinha de casca da goiaba (FCG) (30%, 50% e 70%), avaliar a composição centesimal, o teor 

de compostos fenólicos, licopeno e caroteno nos cookies e na farinha e avaliar a aceitação 

sensorial dos cookies. Os resultados mostraram baixos percentuais de umidade, lipídeos e 

carboidratos na farinha e nos cookies. Evidenciou-se que a FCG é rica em fibras, cinzas, 

polifenóis e caroteno. Os resultados da análise sensorial demonstraram satisfatória aceitação 

dos cookies contendo 30% de FCG em relação aos atributos odor, sabor e textura. Os cookies 

contendo 50% e 70% de FCG obtiveram satisfatória aceitação somente para o parâmetro odor. 

Conclui-se que a FCG pode ser utilizada na substituição parcial da farinha de trigo para 

elaboração de cookies, com o intuito de melhorar sua qualidade nutricional sem perda da 

qualidade sensorial do produto. 

Palavras-chave: Polifenóis, Análise sensorial, Composição centesimal 

 

Abstract 

The use of fruit industrial waste in the processing new foods represents an important new step 

for the food industry. This study aimed to develop cookie recipes using different amounts of 

guava peel flour (GPF) levels (30%, 50%, and 70%) to evaluate the proximate composition, 

and the phenolic compound, lycopene, and β-carotene levels in the cookies and flour and to 

evaluate the cookie sensory acceptance. The results demonstrated low moisture, lipid and 

carbohydrate contents in the flour and cookies. GPF was considered rich in fiber, ash, 

polyphenols, and β-carotene. The sensory analysis showed satisfactory acceptance of the 

cookies containing 30% GPF regarding the aroma, flavor, and texture attributes. The cookies 
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containing 50% and 70% GPF received satisfactory acceptance regarding to aromaonly. In 

conclusion, GPF can be used to partially replace wheat flour in the preparation of cookies to 

improve the nutritional quality without affecting the product sensory quality. 

Keywords: Polyphenols, sensory analysis, proximate composition 

 

1. Introduction 

Currently, the food sector has to deal with a high rate of food waste produced by industrial 

fruit processing of various products such as jams, wines, juices, ice cream, sweets, and others. 

The use of waste from industrial processing of fruits is an important new step for the food 

industry. Reuse guava processing waste, such as guava peel, could increase the raw material 

yield, thus minimizing the problems caused by the disposal of large amount of industrial 

waste and also expand alternative food production (1). An economically and technologically 

feasible alternative would be to produce flour from guava peels in order to either make new 

products, such as cookies, or partially replace wheat flour to improve the products’ nutritional 

quality since guava has good antioxidant potential and high vitamin C and phenolic 

compound levels and pigments such as β-carotene and lycopene (2). 

Numerous studies have been carried out in order to replace wheat with flour made from waste 

from fruit residues in the preparation of bakery products such as biscuits like cookies due to 

economic constraints, business requirements, new consumption trends, and specific eating 

habits. (3, 4). Fruit residues can be important sources of nutrients and, to satisfy consumer 

demand for healthier products, many food industries are finding ways to add functional 

ingredients to their products (5). According to Aquino et al. 2010 (3), when added to foods, 

such ingredients are associated to healthy products by customers since they are able to 

modify/enhance the taste, texture, aroma, color, and nutritional value of the products 
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produced. Santucci et al. (2003) (6) stated that the mixture of flour made from unconventional 

products with wheat flour improves the nutritional quality of cookies and may even improve 

their palatability making them more accepted by consumers.  Souza, Ferreira and Vieira (7) 

concluded that the flour prepared from passion fruit shell can be used in the enrichment of 

products such as breads, cookies, and Granola bars improving their nutritional and 

technological qualities, besides being an alternative to reduce the by-product waste in the food 

industry. Among the bakery products, biscuits are one the most commonly used products in 

the incorporation of different ingredients for their nutritional diversification. This is mainly 

due to factors such as ease of use, good nutritional quality, availability of different varieties, 

and affordable cost. Accordingly, products such as cookies are a good subject for the studies 

on mixed flour, due to economic or nutritional reasons (5). 

However, it is important that the waste selected to integrate mixed flours are evaluated in 

terms of chemical composition and nutrition for the development of technology that enables 

its use in cookies efficiently, without any damage to the quality of products. Therefore, this 

study aimed to develop cookie recipes using different amounts of guava peel flour (GPF) and 

to evaluate its proximate composition and the content of polyphenols, lycopene, and β-

carotene in the flour and in the cookies, as well as to evaluate the cookie sensory acceptance. 

2. Materials and methods 

Guava (Psidium guajavaL. var. Paluma) fruits were acquired from the Polytechnic College of 

the Federal University of Santa Maria (Universidade Federal de Santa Maria - UFSM) in the 

municipality of Santa Maria, state of Rio Grande do Sul-RS, Brazil. The fruits were washed 

under running water, disinfected with 200 ppm sodium hypochlorite (NaClO) for 15 minutes, 

and rinsed. The peels were manually removed using stainless steel knives and were weighed 
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to determine the yield. Material preparation and the physicochemical analyses were 

performed at the Laboratory of Food Science at the Franciscan University Center (Centro 

Universitário Franciscano – UNIFRA), Santa Maria-RS, Brazil.  

After the peels were weighed, they were cut into small pieces. The fractions were then dried 

in a convection drying oven at 55°C for 72 hours and ground using a mill (Tecnal® Willye TE 

650). The crushed material was then sieved through a 35 mesh sieve to obtain flour (GPF) 

with maximum particle size of 500 µm. The flour was again weighed to calculate the yield, 

packed in sealed glass containers, and stored at room temperature 24h prior to cookie 

preparation. The characterization assays were performed in triplicate after two days of flour 

production. 

Starting with a basic cookie recipe (8) (Table 1), the cookies were prepared with different 

amounts of wheat flour (WF) and GPF, as shown in Table 2. 

Table 1. Basic cookie recipe. 

Ingredients Quantities 

Wheat flour 180 g 
Vanilla 2 mL 
Milk 35 mL 
Butter 100 g 
Sugar 85 g 
Salt 1 g 
Baking powder 3.5 g 
Egg yolk 1 unit 

Source: Ishimoto et al. (8). 
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Table 2. Content of Wheat flour (WF) and guava peel flour (GPF) used to prepare the 

cookies. 

Formulations WF content (%) GPF content (%) 

1 70 30 
2 50 50 

3 30 70 

 

The physicochemical determinations of the GPF and cookies were performed according to the 

analytical standards proposed by the Adolfo Lutz Institute (9). 

For determining the total polyphenol, lycopene, and β-carotene levels in both the flour and 

cookies, an extract with 4 g of dry sample was prepared and added to 40 mL of 50% 

methanol, followed by agitation, 60-minute rest period, and centrifugation to separate the 

supernatant. Then, 40 mL of 70% acetone was added to the pellet, followed by agitation, 1-

hour rest period, and centrifugation. The supernatants were then filtered, transferred to a 100-

mL volumetric flask, brought to the final volume with distilled water, placed into glass 

containers, and frozen (10). 

The total polyphenol content was determined according to the Singleton and Rossi method 

(11) using the Folin-Ciocalteau reagent. The absorbance was read using a spectrophotometer 

UV/VIS (Pro Analise® UV 1100), in triplicate, at a wavelength of 765 nm. Gallic acid was 

used as a standard to construct the calibration curve, and the results were expressed in 

milligrams of gallic acid equivalent (mg GAE) per 100 gram of product. 

The lycopene and β-carotene levels were determined according to Nagata and Yamashita 

(12).The reading was performed in a spectrophotometer UV/VIS (Pro Analise® UV 1100) at 

453, 505, and 663 nm, and the results were expressed in µg.100 mL-1. 
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The sensory analysis of the cookies was performed according to the standards of the Adolfo 

Lutz Institute (9) using an affective test of acceptability based on a five-point hedonic scale 

(from 1= "disliked" to 5= "liked a lot") to evaluate the sensory properties of color, aroma, 

flavor, texture, and appearance. The test was conducted with a total of 56 randomly selected 

untrained tasters, who received the samples coded; they were also given an informed consent 

form and the sensory analysis evaluation form. This study was approved by the Research 

Ethics Committee (Comitê de Ética e Pesquisa – CEP) of UNIFRA under protocol no. 

006.2012.2. 

The experimental data were obtained using a simple completely randomized design (CRD) 

with three replicates. The results were expressed as the means ± standard deviations using a 

Microsoft® Excel 2007 spreadsheet. An analysis of variance (ANOVA) (p<0.05) was 

performed to test the differences between the results. For the statistical analysis, the Tukey’s 

test (p<0.05) was applied using the SASM-Agri statistical software (13). 

3. Results and discussion 

The proximate composition results of the GPF and the cookies analyzed in this study are 

shown in Table 3. 

Table 3.Average values of proximate composition (g.100 g-1) of guava peel flour (GPF) and 

different cookie recipes. 

Analyses Flour (GPF) Recipe 1 Recipe 2 Recipe 3 

Moisture    7.9+0.16   2.7+0.30c   4.9+0.27b 42.1+2.16a 
Crude fiber 15.2+0.59   2.0+0.37c   4.5+0.24a   3.8+0.38b 

Ash 11.1+0.11   3.3+0.58b   4.0+0.18a   4.2+0.21a 

Fat   1.6+0.06   5.3+1.14a   4.1+0.89b   3.8+1.14c 

Protein   6.0+0.59   4.3+0.81b   5.0+1.43a   4.8+0.95a 

Carbohydrates* 58.2+1.92 82.4+2.92a 77.5+2.15b 41.3+1.87c 

Means followed by the same uppercase letter in the same row are not significantly different at 5% probability level (p<0.05) by Tukey’s test. 

*Carbohydrates calculated by the difference from the other components. 

Mean values + standard deviation of triplicate determinations and expressed as wet base. 
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There are few studies in the literature on the use of vegetable peels for making flour. No 

studies were identified in the literature reporting data of proximate composition of guava peel 

flour; only a few studies on fresh fruit and guava pomace residues were found. This lack of 

data on GPF may explain the differences observed between the data analyzed and those 

available in the literature because the flour undergoes prior physical processes, such as 

heating, which may change its physical and chemical properties. 

The moisture content of the flour obtained from the guava peels was 7.9 g.100 g‾¹, which was 

within the standard required by law (i.e., a maximum of 15 g.100 g‾¹ [m/m] moisture for 

flour] according to the Brazilian National Health Surveillance Agency (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária - ANVISA) (14). According to El-Dash and Germani (15), flours with 

moisture content above 14g.100 g‾¹ tend to form lumps, which can affect continuous dough 

production; flour and water should be mixed evenly in the dough mixture in the 

manufacturing bakery products. 

In a study by Munhoz, Sanjinez-Argandoña, and Soares-Junior (16), the moisture content of 

flour obtained from guava pulp was 12.55 g.100 g-1, and the moisture content of flour 

obtained from the pulp with guava peel was 13.24 g.100 g-1; these results are higher than 

those obtained in the present study. Fernandes et al. (17)found the average moisture content of 

9.72 g.100 g‾¹ in potato (Solanum tuberosum Lineu) peel flour; a value that is also higher than 

that of the present study. Souza, Ferreira, and Vieira (7) found moisture content of 6.09 g.100 

g‾¹ in passion fruit peel flour; which is lower compared to that of the present study but is in 

agreement with the maximum value set by ANVISA for flours. In terms of moisture, the GPF 

value gives exhibited physicochemical stability and long shelf-life since it was properly stored 

(18). 
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The moisture levels in the three cookie recipes were significantly different (p>0.05) between 

themselves since the moisture content increased as greater amount of GPF was added to the 

recipe. However, the moisture levels remained within the limits recommended for this type of 

product in the first two recipes, which had 30% and 50% GPF (2.7 and 4.9 g.100 g-1, 

respectively). Cookies with low moisture content will have better shelf life conditions if they 

are packed and stored in properly (i.e., packaging wich is impervious to moisture, gases, and 

preferably with a light barrier. Cookies supplemented with 70% GPF had the highest 

difference in moisture content (42.1 g.100 g-1). This difference is probably due to insufficient 

baking time (30 minutes). Perez and Germani (4) high lighted that as the quantity of eggplant 

flour increased in crackers, water and fiber content levels also increased, evidencing the high 

hygroscopicity (high water retention capacity) of the fiber present in the eggplant flour. 

The GPF had high fiber content (15.24 g.100 g-1); fiber content also affected the cookies, 

which had increasing fiber levels with increasing amounts of GPF, except for the third recipe 

(70% GPF).The three results were significantly different. Souza, Ferreira, and Vieira (7) 

found a value of 66.37 g. 100 g-1 fiber in passion fruit peel flour, which is higher than that 

found in the present study. In contrast, Borges, Pereira, and Lucena (19) found 1.01 g.100 g-1 

fibers in green banana peel flour, which is well lower than the fiber content of GPF. This 

difference is due to the high moisture content present in cookie 3.  

The average ash content of the flour in this study was higher than the that reported by 

Munhoz, Sanjinez-Argandoña, and Soares-Junior (16), who obtained a value of 2.69 g.100 g-1 

ash in flour made from guava peel and pulp. Boari Lima et al. (20) found levels of 2.88 and 

4.40 g. 100 g-1 of ashes in jaboticaba peel (Myrciaria cauliflora Berg) of varieties Paulista 

and Sabará, respectively.  
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Souza, Ferreira, and Vieira (7) found an ash content of 8.13 g.100 g-1 in passion fruit peel 

flour, and Fasolin et al. (21) obtained only 2.62 g.100 g-1 ash in a study with green banana 

flour; Martínez et al (22) found 2.4 g.100 g-1 in the co-products (peel, pulp, and seed) of guava 

(cv. Paluma). These studies suggest that the proximate compositions of plants differ according 

to fruit botanical classification, soil type, edaphoclimatic conditions, and others. Gondim et al. 

(23) suggest that fruit peels exhibit more minerals than their edible parts, which explains the 

significant mineral contents obtained in this study. 

The ash contents in the cookies were significantly different; the ash contents in the recipes 

increased with the increasing amounts of GPF added to the product. In cookies supplemented 

with macambira (Bromelia lacioniosa) flour, the ash content was 1.95 g.100 g‾¹, lower than 

the results obtained in this study (24). GPF had low fat content (1.63 g.100 g-1), which is 

similar to the results reported by Souza, Ferreira, and Vieira (7) (1.64 g.100 g‾¹) for passion 

fruit peel flour and also similar to the results reported by Fernandes et al. (17) (1.61 g.100 g‾¹) 

for potato skin flour. In a study by Uchoa et al. (25), the lipid contents for edible powders of 

cashew and guava pomace residues were 3.03 and 9.74 g.100 g‾¹, respectively. In contrast, 

these authors detected only 0.75 g.100 g‾¹ fat in an edible powder obtained from passion fruit 

peels, which is much lower than the value found in this study. Despite this significant 

difference, the fat value decreased in the cookies when greater amount of wheat flour was 

replaced with guava peel flour, demonstrating that this replacement potentially reduces this 

product fat content. 

Perez and Germani (4) prepared cookies using eggplant flour and noted increasing fat 

contents (18.11, 19.07, and 21.33%) when greater amount of wheat flour was replaced with 

eggplant flour (10%, 15%, and 20%), values that are much higher than those obtained in this 

study. In cookies supplemented with macambira flour, the lipid content was found to be 

7.97%, which is also higher than the value obtained in this study (24). 
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The protein content of GPF in this study was higher than the crude protein contents of edible 

powders from passion fruit peels (0.96%) and cashew and guava pomace residues (1.16% 

each) (25). As shown in table 3, there was no significant difference between the formulations 

2 and 3 had (p < 0.05), but they differed from formulation 1. The results obtained demonstrate 

that the cookies made with the largest concentrations of GPF had the greatest protein levels, 

which is directly related to the high protein content of the flour. The protein content of 6.78 g. 

100 g-1 found by Aquino et al. (3) for the cookies made with 10%  flour made from acerola 

waste (Malpighia glabra L.) is higher than the values obtained for the cookies in the present 

study. Nevertheless, these authors also found that the greatest protein source in biscuits was 

related to the high protein content of the acerola residue flour (8.88 g. 100 g-1). 

The carbohydrate content of GPF was lower than that reported by Souza, Ferreira, and Vieira 

(7) in passion fruit peel flour (77.07 g.100‾¹), but the values obtained were higher than those 

reported by Martínez et al. (22) for a co-product of guava (22.2 g.100 g-1). There were 

significant differences between the values found for the cookies since the carbohydrate levels 

decreased when greater amount of wheat flour was replaced with GPF. In contrast, Costa et 

al. (26) observed high carbohydrate values without significant differences in cookies 

supplemented with passion fruit powder. Perez and Germani (4) also observed decreased 

carbohydrate percentages with increasing proportions of eggplant flour in crackers. 

Compared to other flours, GPF has good nutritional value, especially regarding its mineral 

and crude fiber levels. According to Fasolin et al. (21), green banana flour had 7.55% 

moisture content, 2.62% ash, 4.54% protein, and 1.89% lipids, while dehydrated juazeiro 

(Ziziphus joazeiro Mart.) fruit flour (27) had 8.53% moisture content, 4.32% ash, 5.57% 

protein, 1.13% lipids, and 80.45% total carbohydrates. 
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The phenolic compound levels are shown in Table 4. GPF had high phenolic content that 

decreased considerably during the chemical and physical processes of cookie preparation. 

Increased quantities of GPF in the cookies resulted in significant increases in phenolic 

compounds. Comparing the results of this study with those of the literature, lower phenolic 

compound values were obtained by Chen, Lin, and Hsieh (28) for the aqueous extract of 

guava leaves (154.36 mg GAE.100 g-1) and by Lim, Lim, and Tee (29) for seeded guava fruit 

(138.0 mg GAE.100 g-1) and seedless guava fruit (179.0 mg GAE.100g-1). Kuskoski et al. 

(30) found83.0 mg GAE.100g-1 of phenolic compounds in guava pulp, which is much lower 

than that found in this study for GPF, while Vasco, Ruales, and Kamal-Eldin (31) obtained 

462.0 mg.100g-1 in guava fruits. In general, the content of phenolic compounds present in 

fruits is higher than in the leaves, mainly because they are ascorbic acid-rich; these variations 

may be due to differences in varieties, climate, and extraction method (30). In a study on four 

mango varieties grown in Brazil, discrepant levels of phenolic compounds were found (from 

48.40 to 208.70 mg.100 g-1) between the varieties analyzed, demonstrating that variety is a 

determining factor for phenolic content levels (32). 

 

Table 4.Total polyphenol content (mg GAE.100 g-1), lycopene, and β-carotene (µg.100g-1 for 

both) in guava peel flour (GPF) and in the different cookie recipes tested. 

GPF and Cookies Total polyphenols
 

Lycopene β-carotene 

Flour 827.0+8.33 26.72+1.46 37.76+0.26 
Recipe 1   68.7+5.20c 28.66+0.60ns 12.09+0.34b 

Recipe 2 123.3+7.11b 26.90+0.45ns 11.48+0.49b 

Recipe 3 136.2+3.72a 25.96+0.91ns 14.93+0.10a 

Only for cookie recipes: means followed by the same uppercase letter in the same column do not significantly differ from each other 

by Tukey’s test at 5% probability (p<0.05). ns – non-significant 
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The β-carotene content present in GPF was 37.76 µg.100 g-1. In the cookie recipes, only 

formulation 3 differed statistically compared the other formulations (Table 4). The lycopene 

content in GPF was 26.72 µg 100 g-1; lycopene levels did not significantly differ in the cookie 

recipes as GPF inclusion increased. The differences in the levels of licopene and β-carotene 

may be partially explained by problems with bioavailability of lycopene from different food 

sources, as some types of fibers found in foods, such as pectin, can reduce the bioavailability 

of lycopene (33). 

Oliveira et al. (2) reported much higher lycopene levels (6999.3 μg.100 g-1) in fresh and 

whole guava fruit compared to this study. This difference is possibly due to either the thermal 

processing used to obtain the flour or a greater amount of lycopene being present in the pulp 

than in the guava peels. Oliveira et al. (2) also quantified the β-carotene in guava and reported 

values of 366.3 μg.100 g-1, while Freire et al. (34) measured 490 μg.100 g-1 in guava, which is 

also higher than the value measured in this study. 

The results of sensory analysis in the three cookie recipes with GPF added are shown in Table 

5. The hedonic values were placed incrementally (1 corresponds to the hedonic term 

"disliked", and 5 corresponds to the term "liked a lot"), and the mean scores for each recipe in 

relation to each of the sensory attributes analyzed are shown. In general, the results of the 

sensory analysis demonstrated satisfactory acceptance of cookies for most of the parameters 

studied, considering that most of the mean scores are above 3 (indifferent). The flavor 

parameters exhibited significant differences: the sample from the 30% e 50% guava flour 

recipe was most accepted for flavor, with a 3.8 and 3.2 score, respectively (liked), and the 

sample from the 70% GPF was least accepted, with a 2.5 score (liked a little).  

In the study by Mauro, Silva, and Freitas (35), sensory analysis tests in cookies prepared with 

kale stalk flour and spinach stalk flour demonstrated that partially replacing wheat flour does 
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=[not alter the sensory characteristics or product acceptability and also make the cookie more 

nutritious. Costa et al. (26) demonstrated that enriching cookies with passion fruit powder 

does not cause loss of sensory quality and improves the product's nutritional quality. 

Table 5. Mean acceptance scores in relation to the sensory attributes in the different cookie 

recipes. 

Cookies  Sensory attribute 

Color Smell Flavor Texture Appearance 

Recipe 1 3.2±1.1ns 3.6±1.1ns 3.8±1.3a 3.1±1.3ab 3.5±1.2ns 
Recipe 2 3.4±1.2ns 3.7±1.1 ns 3.2±1.5a 3.4±1.2a 3.5±1.3 ns 
Recipe 3 3.1±1.3ns 3.5±1.1 ns 2.5±1.4b 2.7±1.3b 3.1±1.4 ns 

Means by the same uppercase in the same column do not significantly differ from each other by Tukey’s test at 5% probability (p<0.05). 

ns – not significant 

 

Table 6 shows the cookie acceptance indices. According to Bispo et al. (36), acceptability 

index values higher than 70% are considered good. As for the indices found in this study, the 

cookie enriched with 30% GPF obtained good acceptability index for aroma (71.32%), flavor 

(76.60%), and appearance (70.19%), while the cookies enriched with 50% and 70% GPF 

obtained good acceptability index only for aroma (73.96% and 70.19%, respectively). 

Table 6.Acceptability indices for the cookie recipes. 

Cookies  Acceptability index (%) 

Color Aroma Flavor Texture Appearance 

Recipe 1 63.40 71.32 76.60 61.13 70.19 
Recipe 2 67.55 73.96 64.15 67.92 69.81 
Recipe 3 61.89 70.19 50.57 53.21 62.64 
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4. Conclusions 

 

The use of GPF to partially replace wheat flour in the preparation of cookies has several 

nutritional advantages: decreased levels of fat and carbohydrates and increased amounts of 

fiber and protein. GPF showed a significant content of total polyphenols, lycopene, and β-

carotene, which were preserved during processing.  The increase in the amount of GPF 

resulted in an increase of phenol and β-carotene content in the product. There was no 

statistical difference in the lycopene content between the formulations. In terms of sensory 

qualities, the increase in GPF levels did not result in differences in the parameters color, 

flavor, and appearance; whereas flavor was positively affected by the increase in GPF 

amount. With regard to the acceptability index, the flour aroma was very well accepted 

(greater than 70% for all formulations); the addition of GPF affected the color, flavor, texture 

and appearance parameters. The results presented here indicate that GPF can be used in 

cookies, partially replacing wheat flour to improve its nutritional quality without affecting the 

product sensory quality. 
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3 DISCUSSÃO 

A idéia desse trabalho surgiu da necessidade de encontrar formas de aproveitamento 

de frutas tropicais, entre elas a goiaba. Na literatura encontramos vários trabalhos sobre o 

aproveitamento desta fruta na forma de suco, goiabada, doce de goiaba, entre outros. 

Entretanto, poucos trabalhos foram encontrados na produção de fermentado e espumante de 

goiaba. Certamente estes produtos também teriam uma ótima aceitação entre os consumidores 

com alto valor agregado, além da possibilidade do aproveitamento dos resíduos dessa 

produção na forma de farinha devido sua composição físico-química e propriedades 

funcionais.  

Este trabalho foi desenvolvido em 3 fases, durante os anos de 2010 a 2012, para tanto, 

testes e ajustes foram necessários para a obtenção de produtos aceitáveis, tanto pelas suas 

características físico-químicas, sensoriais e voláteis, como pelos benefícios à saúde advindos 

dos compostos bioativos presentes nas bebidas. Desta forma, cabe ressaltar que o primeiro 

artigo aqui apresentado, intitulado “Compostos voláteis em vinhos espumantes de goiaba” foi 

realizado no ano de 2010, quando foi realizada somente uma fermentação teste e como os 

resultados obtidos foram satisfatórios, foi realizada a caracterização volátil da bebida. O 

segundo artigo, “Caracterização e aceitação de vinho e espumante de goiaba”, foi realizado 

com os frutos da goiaba da safra de 2011. O último artigo, já aceito para publicação, 

“Bioactive compounds and acceptance of cookies made with guava peel flour”, foi realizado 

com os resíduos do processo da fermentação do ano de 2012, na oportunidade em que foi 

realizada a segunda safra do processamento (resultados não apresentados). 

Na literatura muitos trabalhos referem-se à produção de fermentados obtidos a partir 

de várias frutas, neste caso referindo-se como vinhos de frutas, termo utilizado 

internacionalmente. No Brasil, a legislação denomina esta bebida como fermentado seguido 

do nome da fruta, por exemplo, fermentado de goiaba, fermentado de pêssego, etc. Não foi 

encontrado nenhum artigo referente à obtenção de espumante a partir de frutas, portanto, não 

temos nenhuma legislação pertinente e nem dados científicos para comparação e, por isso 

utilizamos o espumante  a partir de uvas como bebida padrão. 

 

- Compostos voláteis em espumantes de goiaba 

 

No espumante de goiaba, produzido no ano de 2010, foram identificados 53 

compostos voláteis, num total de 89 compostos detectados. Esses compostos pertencem a 
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diferentes classes químicas, sendo 27 ésteres, 09 terpenos, 10 alcoóis, 03 cetonas, 03 ácidos e 

01 lactona.  

A classe dos ésteres foram os compostos predominantes, totalizando uma 

concentração de 1564,3 µg/L. Estes compostos podem ser originados na massa fresca e serem 

sintetizados durante a fermentação alcoólica por leveduras bem como pelo processo de 

autólise das leveduras, ocorrido durante o envelhecimento do espumante (TORRESI; 

FRANGIPANE; ANELLI, 2011). Segundo Lepe e Leal (2004), a influência da autólise das 

leveduras se faz notar sobre os compostos voláteis responsáveis pelo aroma dos espumantes, 

particularmente os ésteres, sendo que aqueles de alto ponto de ebulição são os que conferem 

maior qualidade ao aroma (WITT, 2006). Estes compostos contribuem positivamente à 

qualidade do vinho e a maioria deles tem um sabor maduro e aroma frutado que contribuem 

para as propriedades sensoriais da fruta e do fermentado. 

No espumante de goiaba, os ésteres identificados e que possuíam as maiores 

concentrações foram o octanoato de etila, acetato de 2- metilbutila, acetato de hexila, 

decanoato de etila, 5-hexanoato de metila e acetato de 2-feniletila. O octanoato de etila, que 

possui notas de maçã, fruta e doce, foi, também, o componente de maior concentração em 

vinhos de framboesa (SOUZA et al., 2010). Outros compostos, como decanoato de etila, 

acetato de 2-metilbutila e acetato de hexila, possuem odores específicos de uva, banana e 

frutado, respectivamente. Já o hexanoato de metila e o acetato de 2- fenitila já foram 

reportados na literatura na fração volátil da matriz goiaba (SOARES et al., 2007). 

Em menor número que os ésteres, os alcoóis foram os compostos com maior 

concentração no espumante de goiaba (4038,8 µg/L). Dos 10 compostos voláteis identificados 

como alcoóis, somente 05 foram majoritariamente quantificados, 2-metil-1-butanol, 3-metil-

1-butanol, Z-3- Hexenol, 1- Hexanol e o álcool fenitílico. Destes, o (Z)-3-Hexenol, 1-Hexanol 

e o álcool fenitílico já foram reportados na fruta (SCHEREIER; IDSTEIN, 1985) e também 

no vinho de goiaba por Pino e Queris (2011). Os alcoóis superiores (2-metil-1-butanol, 3-

metil-1-butanol e 1-hexanol) são alcoóis característicos de vinho e detectados em todas as 

amostras analisadas na pesquisa de SOUZA et al. (2010). Os compostos 2-metil-1-butanol e 

3-metil-1-butanol são compostos voláteis característicos de espumantes brasileiros tipo Brut, 

segundo Rizzon; Meneguzzo; Abarzua (2000).  Esses alcoóis são conhecidos como “óleo 

fusel”, sua produção parece ser característica das leveduras em geral e as quantidades 

produzidas variam com as condições de fermentação, o gênero, a espécie e cepa utilizada. 

Estes alcoóis superiores costumam ter grande influência sobre o sabor das bebidas alcoólicas, 

apresentando odores característicos tradicionalmente associados às mesmas (MOREIRA; 
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NETTO; MARIA, 2012). Eles também podem apresentar impacto negativo no aroma e no 

flavor dos fermentados e, dependendo da concentração, são considerados compostos 

favoráveis ao aroma da bebida, caso as concentrações sejam menores que 300mg/L 

(DUARTE et al., 2010). O 3-metil-1-butanol tem um odor característico de uísque, malte, 

alcoólico, vínico, banana e doce (SOUZA et al., 2010). Os compostos Z-3-Hexenol e 1- 

Hexanol  foram reportados em amostras de néctar de goiaba e são considerados compostos 

provenientes da fruta goiaba e são mantidos durante o processamento dos frutos (CORREA et 

al., 2010). 

Tanto qualitativamente (09 compostos) como quantitativamente (99,5ug/L), os 

terpenos foram o terceiro grupo de compostos voláteis presentes no espumante de goiaba. 

Terpenos são voláteis típicos em muitas frutas, incluindo a goiaba. No trabalho de Pino e 

Queris (2011), esta classe representou apenas 0,2% dos compostos voláteis totais presentes no 

fermentado de goiaba, sendo seis terpenos detectados, todos anteriormente já encontrados na 

fruta goiaba. Dos compostos presentes no fermentado de goiaba, somente dois compostos 

foram identificados no espumante de goiaba, α-terpineol e β-damascenona. O α- terpineol 

pode ser formado durante a autólise das leveduras, bem como o citronelol (TORRESI; 

FRANGIPANE; ANELLI, 2011). β-ionona e β-damascenona são metabólitos de carotenóides 

comuns em aromas de frutas, sendo os maiores contribuintes de aroma em nectarina e são 

caracterizados como compostos voláteis noroisoprenóides de 13 carbonos (UENOJO; 

MARÓSTICA JUNIOR; PASTORE, 2007). Vitispirano pode ser usado para diferenciar 

espumantes jovens dos envelhecidos conforme Torresi; Frangipane; Anelli (2011).  

Outro grupo de compostos voláteis presentes no espumante de goiaba foram as cetonas 

(03 compostos) totalizando 9,5µg/L. Embora as cetonas estejam presentes em pequenas 

quantidades em bebidas alcoólicas, poderiam ter uma participação importante para o sabor e 

aroma dessas bebidas. Três compostos voláteis da classe das cetonas foram identificados no 

presente trabalho, a 2-pentanona, a acetofenona e a 6-metil-hept-5-en-2-ona, sendo que 

somente a última não foi reportada em vinho de goiaba, segundo Pino e Queris (2011). 

Três ácidos foram quantitativamente identificados, representando 80,3mg/L, ácido 

hexanóico, octanóico e decanóico. O ácido hexanóico (ácido cáprico) é responsável por um 

odor ‘pungente desagradável que lembra queijo’. Outros ácidos maiores, como o ácido 

decanóico, também apresentam aromas desagradáveis associados, por exemplo, a notas de 

ranço (MOREIRA; NETTO; MARIA, 2012). Sete ácidos foram identificados no vinho de 

goiaba, Segundo Pino e Queris (2011), sendo que os ácido decanóico, ácido octanóico e ácido 

nonanóico foram os mais abundantes, todos esses ácidos foram encontrados na matriz goiaba, 
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e provavelmente contribuam pouco para o sabor, porque eles geralmente têm altos limites de 

detecção do odor.  

Lactonas são formadas a partir de seus hidróxiácidos correspondentes. A ɣ-

nonalactona (0,8 µg/L) detectada neste trabalho já foi reportada na matriz goiaba e por Pino e 

Queris (2011) em vinhos de manga e são caracterizados por notas herbáceas, com coco e 

pêssego.  

Não foram encontrados aldeídos nas amostras de espumante. Schereier e Idstein 

(1985) reportaram que 50% dos compostos voláteis da goiaba são provenientes de aldeídos. 

Em estudos anteriores, Soares et al. (2007) reportaram a abundância de compostos aldeídicos 

em frutas de goiaba imaturas, porém os autores reportaram o decréscimo dos aldeídos e o 

aumento dos ésteres ao longo do processo de maturação.  Torresi; Frangipane; Anelli (2011) 

reportaram também o desaparecimento dos aldeídos durante o envelhecimento de espumantes 

e Rizzon; Meneguzzo; Abarzua (2000) em seu trabalho afirmam que para elaborar 

espumantes os teores de aldeídos devem ser baixos, pois estão associados à efeitos 

desagradáveis no consumo excessivo desta bebida,  como sintomas de intoxicação e “ressaca” 

(MOREIRA; NETTO; MARIA, 2012). 

 

- Caracterização e aceitação de vinho e espumante de goiaba 

 

Assim como a uva, vários outros frutos podem ser usados para a formação de mostos 

que podem ser submetidos à fermentação alcoólica. A legislação brasileira permite a adição 

de água para a produção de bebidas fermentadas de frutas, porém neste trabalho, a produção 

das bebidas fermentadas, tanto o fermentado de goiaba quanto o espumante de goiaba, foi 

realizada da forma mais próxima possível da fermentação de uvas, ou seja, sem adição de 

água. Mesmo sem a adição de água, o rendimento foi de, aproximadamente, 25%, pois de 

cada 4Kg de fruta inteira, após retirada da pele e sementes, o rendimento foi de 1L de 

fermentado de goiaba. O rendimento obtido contraria a afirmação de Byarugaba-Bazirake 

(2008) de que a diluição do mosto com água é essencial para a fermentação da fruta.  

Durante o processo de fermentação houve a separação do mosto em duas fases: uma 

fase líquida, praticamente incolor e outra fase sólida, que foi considerada como resíduo da 

produção. A fase sólida tinha a coloração característica da fruta representada pelos pigmentos 

carotenóides, pois se supõe que esta fração seja constituída principalmente por licopeno, uma 

vez que, segundo Padula; Rodriguez-Amaya (1987) e Pratti et al. (2009), o licopeno 

representa 80% dos carotenóides presentes na goiaba. A fase líquida, por ser constituída de 
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uma solução hidroalcoólica, com características polares, favoreceu a passagem de compostos 

fenólicos da fase sólida (polpa da fruta) para a fase líquida, a qual foi separada da sólida e 

resultou nas bebidas fermentadas.  

Dentre os compostos bioativos presentes nos fermentados de goiaba, os polifenóis 

totais foram os únicos que apresentaram aumento durante o processamento das frutas, uma  

vez que por sua característica polar, estes passam para a fase líquida. Observou-se uma leve 

queda dos valores destas substâncias durante a produção do espumante de goiaba, fato que já 

era esperado. Segundo Vermerris e Nicholson (2006), a queda no teor de fenólicos durante a 

produção de espumante ocorre devido a oxidação destes compostos. 

Os teores de vitamina C decresceram durante a fermentação e não foram detectados 

nas bebidas. Isto pode ser explicado pelo método analítico utilizado, que propicia a 

identificação de ácido ascórbico, ácido eritórbico, ascorbato de sódio e eritorbato de sódio em 

amostras puras ou em misturas de aditivos que não apresentem outras substâncias redutoras 

(INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008), desta forma outros compostos decorrentes da 

degradação da vitamina C não foram detectados pela técnica. Os principais fatores que podem 

afetar a degradação da vitamina C em processados de fruta incluem o tipo de processamento, 

condições de estocagem, tipo de embalagem, oxigênio, luz, catalisadores metálicos, enzimas e 

pH. Alguns autores também relatam a influência da concentração de sais e de açúcar, 

concentração inicial de ácido ascórbico e carga microbiana (TEIXEIRA; MONTEIRO, 2006). 

Em razão do alto conteúdo de carotenóides, como o licopeno e β-caroteno na goiaba, 

era esperado que as bebidas resultantes tivessem coloração característica da fruta, o que não 

ocorreu neste estudo, sendo que os teores de caroteno e licopeno diminuíram durante o 

processamento das bebidas. Cabe ressaltar que a maior parte dos pigmentos, por se tratarem 

de compostos apolares (UENOJO; MARÓSTICA JUNIOR; PASTORE, 2007), mantiveram-

se na fase sólida da fermentação. Esta fase manteve a cor natural da fruta, sendo que o líquido 

resultante continha quantidades razoáveis de carotenóides que foram diminuindo ao longo do 

processo talvez pela isomerização dos trans-carotenóides a cis-carotenóides, promovida por 

aquecimento e exposição à luz, diminuindo tanto a coloração quanto a atividade da vitamina 

A desses pigmentos (AMBRÓSIO; CAMPOS; FARO, 2006).  

Tradicionalmente, segundo Rizzon; Meneguzzo; Abarzua (2000), o vinho base para a 

elaboração do espumante deve apresentar grau alcoólico relativamente baixo, entre 10,0%v/v 

e 10,5% v/v, acidez total elevada, entre 80,0mEq/L e 90,0mEq/L; pH abaixo de 3,2; acidez 

volátil inferior a 10,0 mEq/L, açúcar total inferior a 1,5g/L e o teor de dióxido de enxofre 

total, inferior a 50,0mg/L. Em nosso estudo, os teores de todos os parâmetros físico-químicos 
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foram diferentes aos sugeridos por estes autores, mesmo assim, o fermentado de goiaba 

produzido apresentou potencialidade para ser usado como vinho base para a elaboração de 

espumantes de goiaba. Quanto às características físico-químicas do espumante de goiaba, 

quando comparadas a bebida padrão, os teores de açúcar classificar-no-iam como Demi-sec 

com teor de acidez, pH, sulfitos e graduação alcoólica dentro dos padrões estabelecidos 

(BRASIL, 2004). 

Em relação à análise sensorial dos fermentados de goiaba, a bebida pode ser 

considerada com uma boa aceitação, visto que as notas foram distribuídas entre “indiferente” 

e “gostei moderadamente”, sendo que de forma geral o sabor do espumante de goiaba obteve 

melhor avaliação que o fermentado de goiaba. Rizzon; Meneguzzo; Abarzua (2000), afirmam 

que na boca o espumante deve apresentar gosto franco, sem nenhuma sensação estranha ou 

desagradável e que a sensação final do espumante é devida aos estímulos produzidos pela 

reação química da saliva com o resto de vinho que fica na boca. Esta sensação é positiva 

quando se percebe um aroma fino, frutado e suave em um conjunto harmônico e perfeito. Em 

nosso trabalho isto foi percebido pelos provadores que gostaram das bebidas fermentadas 

produzidas, de acordo com os resultados das análises sensoriais, que estão de acordo com os 

parâmetros físico-químicos dos fermentados obtidos, pois devido a alta acidez do fermentado 

de goiaba, este teve menor aceitação, mas quando usado como vinho-base para o espumante, a 

alta acidez juntamente com o gás carbônico, deixou o produto refrescante, exatamente como 

era esperado e confirmado pela aceitabilidade das bebidas fermentadas.  

Outro indicativo que demonstrou a boa aceitação das bebidas foi quanto a intenção de 

compra, onde mais de um terço dos provadores assinalou que “provavelmente comprariam” as 

duas bebidas. Convém salientar, entretanto, que um quarto dos provadores indicaram que 

“certamente comprariam” o espumante de goiaba que, de maneira geral, teve melhor 

aceitação que o fermentado de goiaba. 

 

- Compostos bioativos e aceitação de biscoitos tipo cookies produzidos com farinha da 

casca de goiaba 

 

Vários resíduos de frutas podem ser utilizados na obtenção de farinha a partir de 

resíduos do processamento, dentre eles a goiaba. Ainda, não foram encontrados na literatura 

dados referentes à composição centesimal da farinha da casca da goiaba (FCG), somente do 

fruto in natura, do resíduo de goiaba, da farinha da polpa e da farinha de resíduos de outras 

frutas, sendo estes utilizados para a discussão dos resultados. Este fato pode explicar as 
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diferenças encontradas entre os dados analisados e os disponíveis na literatura, uma vez que a 

farinha passa por processos físicos prévios que alteram suas propriedades físicas e químicas.   

Os resultados da composição centesimal na FCG apresentaram baixos índices de 

umidade, lipídios e carboidratos e altos teores de fibras, cinzas, polifenóis totais e caroteno.  O 

baixo teor de umidade também foi obtido por Souza et al. (2010), que trabalhando com 

resíduos de frutas, verificaram que os resíduos de goiaba obtiveram baixos teores (65,54%), 

quando comparados com outras frutas. Os valores de umidade encontrados na FCG deste 

trabalho estão dentro do padrão exigido, ou seja, no máximo 15% (m/m) de umidade para 

farinhas, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (BRASIL, 

2005). Segundo Sgarbieri (1987), farinhas com umidade acima de 14% podem propiciar o 

desenvolvimento de micro-organismos como fungos e leveduras, diminuindo a estabilidade e 

sua vida útil. El-Dash e Germani (1994), também afirmam que farinhas com umidade acima 

de 14% tendem a formar grumos, o que prejudica a produção de massas por processo 

contínuo, em que a farinha e a água devem fluir uniformemente para manter a proporção 

desses ingredientes na mistura de massa na fabricação de produtos de panificação. Assim, o 

método proposto foi eficaz para a secagem da casca. 

A FCG pelo seu baixo teor de lipídios e de carboidratos e alto valor protéico fez com 

que o produto apresentasse um conteúdo calórico de 257,67 Kcal/100g, valores muito 

próximos àqueles encontrados por Abud e Narain (2009), que trabalhando com farinha de 

resíduos de goiaba obtiveram um valor calórico de 266,65 Kcal/100g, considerado baixo em 

relação aos resíduos de outras frutas usadas no trabalho. Estes valores foram superiores 

aqueles apresentados por Souza et al. (2011), que trabalhando com resíduos de goiaba 

encontraram valores de 150/100g, o mais alto teor em comparação com outras frutas. Os 

teores de proteínas (2,82%) foram superiores aqueles encontrados nos resíduos de goiaba por 

Souza et al. (2011). Segundo o autor, frutas de uma forma geral não são fontes potenciais de 

proteínas, entretanto, parece que esse composto se encontra predominantemente nas cascas e 

sementes, o que corrobora com os teores protéicos deste trabalho.   

As fibras alimentares correspondem à parte dos frutos que são resistentes à digestão e 

à absorção no intestino delgado de humanos (FREIRE et al., 2012). Os valores apresentados 

neste trabalho foram superiores àqueles encontrados na farinha da polpa de goiaba variedade 

Paluma (10,43g/100g), demonstrando assim serem boas fontes de fibras alimentares.  

Os resíduos de goiaba, de acordo com Souza et al. (2011), apresentaram baixos teores 

de cinzas (0,72 %), esta baixa taxa pode ser associada a uma menor concentração dos 

minerais presentes nos resíduos analisados, visto que eram resíduos brutos com alto teor de 
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umidade. Os teores de cinza da FCG apresentaram resultados muito superiores devido, 

provavelmente, ao processamento adotado na sua obtenção pelo aumento da concentração 

destes compostos. 

A FCG processada apresentou teor baixo de β-caroteno, inferiores aos obtidos na 

farinha de polpa de goiaba variedade Paluma, 288µg/100g (FREIRE et al., 2012) e em 

resíduos de goiaba, 644,9 µg/100g (SOUZA et al., 2010) e 26,67 µg/100g (DA SILVA  et al., 

2014), bem como reduzidos teores de licopeno, mesmo que os resultados sejam superiores aos 

encontrados em resíduos de goiaba por Da Silva et al. (2014) (18,11 µg/100g). Subtende-se 

que essa diferença seja devido ao processamento térmico para a obtenção da farinha ou pela 

quantidade de licopeno presente na polpa ser relativamente maior que a quantidade presente 

na casca da goiaba. 

Vasco, Ruales, e Kamal-Eldin (2008) trabalhando com frutas das regiões tropicais e 

avaliando o conteúdo de polifenóis, classificaram os frutos em três categorias: baixo (<500 

mg GAE/100 g), médio (500–2500 mg GAE/100 g) e alto (>2500 mg GAE/100 g), 

demostrando assim que a FCG apresenta teores médios de polifenóis, sendo uma boa fonte de 

polifenóis totais. Kuskoski e colaboradores (2006) encontraram 83,0mg/100 de compostos 

fenólicos na polpa da goiaba e 24,63mg/100g em resíduos de polpa de goiaba, valores estes 

bem inferiores aos encontrados neste estudo. Da Silva et al. (2014) trabalhando com resíduos 

de goiaba encontraram valores muito superiores, em torno de 1987mg/g. Essas discrepâncias 

entre os resultados do nosso trabalho e aqueles apresentados na literatura podem decorrer 

principalmente pelas distintas parte da fruta utilizadas como resíduo, além de fatores 

relacionados ao solo, clima, estágio de maturação, dentre outros (FREIRE et al., 2012). 

A utilização de farinhas mistas expandiu-se, sendo utilizada na fabricação de biscoitos, 

já que este é um produto bem aceito e consumido por pessoas de todas as faixas etárias 

(PIOVESANA; BUENO; KLAJN, 2013). Segundo Santucci et al. (2003), a mistura de 

farinhas não convencionais com a farinha de trigo melhora a qualidade nutricional de 

biscoitos e pode até melhorar sua palatabilidade, tornando-os mais aceitos pelos 

consumidores. 

No presente trabalho, a farinha de trigo foi substituída em diferentes proporções por 

farinha da casca da goiaba (FCG). Cabe ressaltar que os teores de substituição foram 

relativamente altos, com 30, 50 e 70% e que desta forma os parâmetros físico-químicos, 

sensoriais e quantificação de compostos bioativos apresentaram, em sua maioria, resultados 

estatisticamente diferenciados. 
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De acordo com Almeida et al. (2011), alimentos ricos em antioxidantes desempenham 

um papel essencial na prevenção de doenças. A capacidade antioxidante de frutas varia de 

acordo com seu conteúdo de vitamina C, vitamina E, carotenóides e particularmente - 

caroteno e o licopeno, assim como flavonóides e outros polifenóis (DA SILVA et al., 2014). 

O aumento no teor de substituição da FCG nos cookies torna-os mais nutritivos com maior 

conteúdo de compostos bioativos, como polifenóis e β-caroteno, ressaltando seu conteúdo de 

minerais e fibras brutas e baixo teor de umidade, lipídios e carboidratos e pela diminuição das 

características sensoriais e a aceitabilidade do produto. Mesmo assim, podemos considerar 

satisfatória a aceitação dos cookies, pois nos parâmetros odor, sabor e textura, os cookies com 

30% e 50 % de FCG foram melhores avaliados, sendo a média dos resultados superiores a 3, 

ou seja, indiferente. Quando aumentou o teor de FCG nos cookies (70%), somente os 

parâmetros sabor e textura obtiveram resultados superiores a 3. 

De acordo com os resultados deste trabalho, cookies elaborados com 30% tiveram boa 

aceitabilidade nos parâmetros odor, sabor e aparência, enquanto os cookies com maior teor de 

FCG (50 e 70%) só obtiveram bons índices de aceitabilidade no parâmetro odor. Abud e 

Narain (2009) obtiveram maior índice de aceitabilidade em biscoitos com 10% de farinha de 

resíduos em biscoitos, principalmente com relação ao aroma, ao sabor e à textura, sendo os 

biscoitos com farinha de resíduos de goiaba e maracujá os mais apreciados. Quando os 

avaliadores foram questionados quanto à intenção de compra do produto, metade deles 

comprariam os cookies enriquecidos com 30% de FCG e, somente, 5% deles não comprariam 

nenhum dos cookies produzidos. Estes resultados já eram esperados visto que o biscoito com 

menor teor de FCG obteve os melhores resultados na análise sensorial.  
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4 CONCLUSÕES 
 
 

Com base nos resultados obtidos e nas condições do experimento, pode-se chegar às 

seguintes conclusões: 

- É possível fazer o aproveitamento da goiaba para a produção de bebidas fermentadas 

utilizando as mesmas técnicas adotadas para a fermentação de mostos de uvas.  

- O fermentado de goiaba obtido pode ser usado como vinho base para a elaboração de 

espumante de goiaba, comprovado pelos parâmetros físico-químicos apresentados. 

- A análise da composição volátil do espumante de goiaba revelou muitos compostos 

com potencial odorífero proporcionados pela composição química da matéria-prima e 

condições de fermentação. 

- Os fermentados produzidos apresentaram compostos bioativos. Os teores de 

polifenóis totais nas bebidas produzidas aumentaram durante as etapas de processamento, 

apesar de os teores de vitamina C, licopeno e caroteno diminuírem durante o processo.   

- A produção dos fermentados de goiaba foi realizada em pequena escala, podendo 

atingir escala maior desde que encontre mercado consumidor, visto que os fermentados de 

goiaba apresentaram parâmetros físico-químicos semelhantes aos tradicionais, evidenciado 

pela boa aceitação sensorial das bebidas. Sensorialmente, dentre os fermentados obtidos, o 

espumante de goiaba apresentou melhor aceitabilidade.  

- O aproveitamento dos resíduos do processamento de goiaba como farinha da casca 

demonstrou ser viável e seu uso para substituir parcialmente a farinha de trigo na preparação 

de biscoitos tipo cookies, apresentou muitas vantagens nutricionais, fornecendo um 

incremento de fibra alimentar, conteúdo de minerais, baixo teor de umidade e aumento nos 

teores de compostos ativos, além de reduzir a contaminação ambiental.  

- Os resultados da análise sensorial demonstraram que os biscoitos elaborados 

apresentaram propriedades sensoriais aceitáveis, sendo que o menor percentual de 

substituição da farinha de trigo por FCG foi melhor aceito pelos julgadores, dentre os 

atributos avaliados.  
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5 PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

Estudos subsequentes devem ser realizados para (i) elucidar a caracterização fenólica 

da polpa de goiaba e dos fermentados obtidos, (ii) caracterização volátil das etapas do 

processamento dos fermentados de goiaba, (iii) atividade antioxidante dos fermentados de 

goiaba, vinho e espumante, (iv) desenvolvimento de novos produtos alimentícios que possam 

ser adicionados pelos resíduos gerados durante o processamento.   
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7 APÊNDICES 

APÊNDICE 1- Usos médicos da Psidium guajava L. Fonte: Gutiérrez; Mitchell; Solis (2008). 
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APÊNDICE 2- Alguns dos principais compostos de aroma originados a partir de 
carotenóides. Fonte: Uenojo; Maróstica Junior; Pastore (2007). 

 

 

 


