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Resumo: A serra catarinense se caracteriza por um clima frio no inverno e temperaturas
amenas no verão, aliada a alta altitude, o que favorece a produção de frutas de clima
temperado com elevada qualidade. Entre elas, encontram-se a maçã e a goiaba serrana, as
quais possuem características propícias para elaboração de bebidas alcoólicas. Desta forma, o
objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial de uso da goiaba serrana na elaboração de sidra
natural mista como forma de elaborar produtos alternativos e de maior valor agregado na
região do Planalto Serrano. Maçãs da variedade Gala e a goiaba serrana foram colhidas na
safra de 2019, na cidade de São Joaquim, SC. Foram elaboradas quatro formulações de sidra
com diferentes concentrações destas frutas (A: 100% maçã; B: 75% maçã e 25% goiaba
serrana; C: 50% maçã e 50% goiaba serrana; D: 25% maçã e 75% goiaba serrana). As sidras
foram analisadas quanto às suas propriedades físico-químicas, atividade antioxidante e
compostos fenólicos totais. O tratamento “D” com maior percentual de goiaba serrana
apresentou os maiores valores para os atributos acidez total (123,4 meq L-1), açúcares
redutores (2,47 g L-1), extrato seco (17,06 g L-1); cor a 420nn (0,74), atividade antioxidante
(324,54 mg TEAC ml-1 para DPPH e 575,02 mg TEAC ml-1 para ABTS) e compostos
fenólicos totais (63,08 mg EAG 100 ml-1). Este trabalho observou que a adição de goiaba
serrana na elaboração de sidra propicia a produção de um produto com características
físico-químicas adequadas com os parâmetros da legislação, podendo ser uma alternativa para
agregar valor à fruta e a produção de sidras na região.

Palavras-chave: Sidra; análises físico-químicas; feijoa.
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Abstract: The mountain range of Santa Catarina stands out for its cold climate in winter and
mild temperatures in summer, combined with high altitude, which favors the production of
temperate fruits with high quality. Among them, apple and mountain guava are suitable, as
they have favorable characteristics for the preparation of alcoholic beverages. In this way, the
objective of this work was to evaluate the potential use of mountain guava in the preparation
of natural mixed cider as a way to elaborate alternative products and with higher added value
in the region of the Planalto Serrano. Apples of the Gala variety and mountain guava were
harvested in the 2019 harvest in the city of São Joaquim, SC. Four cider formulations were
made with these different fruits (A: 100% apple; B: 75% apple and 25% mountain guava; C:
50% apple and 50% mountain guava; D: 25% apple and 75% mountain guava) Ciders were
analyzed for their physical-compound properties, antioxidant activity and total phenolic
compounds. The “D” treatment with the highest percentage of mountain guava showed the
highest values for the attributes total acidity (123.4 meq L-1), reducing sugars (2.47 g L-1), dry
extract (17.06 g L-1); color at 420nn (0.74), antioxidant activity (324.54 mg TEAC ml-1 for
DPPH and 575.02 mg TEAC ml-1 for ABTS) and total phenolic compounds (63.08 mg EAG
100 ml-1). This work observed that the addition of mountain guava in the preparation of cider
provides the production of a product with physical characteristics produced with the
parameters of the legislation, and can be an alternative to add value to the fruit and the
production of ciders in the region.

Keywords: Cider; physicochemical analysis; feijoa.

Introdução
Caracterizada com um clima de invernos rigorosos e verões amenos, a região serrana
de Santa Catarina, também conhecida como Planalto Serrano, tem forte aptidão para a
produção de frutas de clima temperado, entre elas destacam-se a maçã com produção de 368
mil toneladas no ano de 2016 (EPAGRI, 2017), a uva com produção de aproximadamente
1000 toneladas em 2019 (CAGNINI, 2019) e a goiaba serrana com produção comercial ainda
em pequena escala com aproximadamente 240 toneladas produzidas em 12 hectares de pomar
comercial no município de São Joaquim/SC (EPAGRI, 2020).
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A feijoa [Acca sellowiana (O. Berg) Burret], mais conhecida como goiaba serrana
(MORETTO et al., 2018), é uma fruta nativa brasileira, de aroma muito peculiar,
harmonizando no sabor, acidez e doçura ao mesmo tempo. Além disso, essa espécie de goiaba
possui uma acentuada concentração de vitamina C e flavonoides, tornando-a um excelente
alimento preventivo de várias enfermidades (WESTON, 2010). Além do consumo in natura,
as frutas podem ser processadas e utilizadas na produção de sucos, geleias, sorvetes e bebidas
(AMARANTE; SANTOS, 2011; SARTORI et al., 2020) Apesar de suas distintas
propriedades e do cultivo promissor para a geração de renda, a goiaba serrana ainda é pouco
explorada devido à falta de cultivares geneticamente melhoradas, alto custo de produção e
principalmente a dificuldade de conservação da fruta pós-colheita (CORADIN et al., 2011;
AMARANTE et al., 2017).
Além da goiaba serrana, outra fruta cultivada em grande escala é a maçã,
caracterizando a região, como maior produtora desta fruta no país (USDA, 2011). Na safra
2017/2018 foram produzidas no estado de Santa Catarina 575.759 toneladas da fruta,
representando mais de 50% da produção nacional que foi de 1.094.116 (KIST et al, 2019).
Porém, a capacidade de armazenamento é de apenas 60%, o que obriga os produtores a vender
sua produção em curto espaço de tempo, ficando sujeitos a pressão baixistas de preço
(SEBRAE, 2016). Além disso, cerca de 30% da produção apresenta formato e coloração
desuniforme, cicatrizes provenientes de granizo, ataque de insetos e pássaros e por isso é
descartada devido à classificação criteriosa das frutas nos packing house (SANTOS, 2011).
Contudo, apresentam composição físico-química praticamente idêntica à das maçãs
comercializadas sendo adequadas para o processamento, recebendo a denominação de maçãs
industriais. São comumente destinadas à produção de diversos produtos (como sucos, doces,
fruta desidratada e sidra) que, além de diversificar, podem agregar maior valor à cadeia
produtiva como um todo (SIMÕES et al., 2009; LAZZAROTO et al., 2012).
Sidra é a bebida obtida pela fermentação alcoólica do mosto de maçã fresca, sã e
madura, do suco concentrado de maçã, com ou sem a adição de água, podendo ser gaseificada
artificialmente (BRASIL, 2020). Apresenta características de bebidas suaves, com baixo teor
alcoólico (entre 4 e 8%) e aromas de produto fermentado (NOGUEIRA & WOSIACKI,
2010). Recentemente, a Instrução Normativa nº 19, de 19 de março de 2020, alterou a
Instrução Normativa n° 34, de 29 de novembro de 2012 que regulamenta esta bebida,
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permitindo a adição de polpa e suco de frutas ao mosto (BRASIL, 2020). Esta alteração
constitui interessante medida tecnológica, pois, entre outras razões, possibilita a produção de
sidras com frutas alternativas que, além de agregar valor à cadeia produtiva, podem
diferenciar, dar complexidade ao perfil sensorial aromático do produto final. Desta forma,
considerando o característico perfil aromático da goiaba serrana, bem como a necessidade em
agregar valor a esta importante fruta nativa regional, o objetivo deste trabalho foi produzir e
caracterizar sidras naturais mistas com diferentes teores de goiaba serrana em sua
composição.

Materiais e Métodos
O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Microvinificação do Instituto Federal
de Santa Catarina, Campus Urupema. Na elaboração da sidra foram utilizadas frutas
provenientes de pomar comercial localizado na cidade de São Joaquim, SC, na safra 2019.
Empregou-se 100 Kg de maçã da cultivar Gala e 150 Kg de goiaba serrana. As frutas foram
colhidas em seu ponto ótimo de maturação e mantidas em câmara fria (Frilux) a uma
temperatura de 3ºC por um período de 5 dias até o processamento. Para a elaboração do
produto, procedeu-se com a lavagem das frutas em água corrente com posterior sanitização
em solução de hipoclorito de sódio a 200 ppm por 15 minutos e posterior enxágue. Para a
obtenção do suco da maçã utilizou-se um extrator de suco de uso doméstico (MIXER- Black e
Decker), e para a goiaba serrana extraiu-se a polpa da fruta manualmente cortando-a ao meio
com o auxílio de faca de cozinha.
Durante a extração de ambos os sucos, adicionou-se a dose de 50 ppm de anidrido
sulfuroso (SO2) na forma de metabissulfito de potássio, para evitar possíveis oxidações. A
clarificação dos mostos foi realizada com auxílio de sílica (Eversol 100 g hL-1) e gelatina
(Collagel 25 g hL-1) e enzima pectolítica (Zimopec PX5 1,5 g hL-1). A clarificação ocorreu em
câmara fria a uma temperatura de 3°C, por um período de 48 horas. O líquido foi separado
das borras por sifonagem e a fermentação alcoólica ocorreu com a inoculação de levedura
comercial Saccharomyces cerevisiae (Fermol Blac, na dose de 20 g hL-1) na forma de
pé-de-cuba em solução glicosilada a 50 g L-1.
Os mostos de maçã e goiaba serrana foram fermentados separadamente. A
fermentação foi realizada em tanques de polipropileno com capacidade de 10 litros, na
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temperatura de 16ºC por 24 dias. Após a fermentação alcoólica, procedeu-se a nova
clarificação com clarificante bentonite (Pentagel, 0,8 g L-1) em câmara fria a,
aproximadamente, 0 ºC.
A segunda fermentação foi realizada em garrafas champanheiras seguindo o método
tradicional de elaboração de espumantes. Os fermentados de ambas as frutas foram
adicionados nas garrafas conforme os tratamentos descritos na Tabela 1. A estes adicionou-se
licor de tiragem composto por 24 g L-1 sacarose, 50 g hL-1 de nutriente para levedura
(Thiazote® PH) e levedura comercial Saccharomyces cerevisiae bayanus (Perlage BB) na
dose de 20 g hL-1 previamente hidratada e fechou-se com tampa tipo corona e bidule. A
tomada de espuma ocorreu por 45 dias em incubadora BOD (Lima Tec 320) a 17 ± 2 ºC. Após
este período, as garrafas foram acondicionadas ao pupitre para a realização da remuage. Este
procedimento foi realizado duas vezes ao dia, por 30 dias. Posteriormente, procedeu-se a
degola das garrafas congelando-se o bico em ultra freezer, retirando-se as borras e novamente
fechando-as sem adição de licor de expedição e de conservantes para encaminhamento das
análises.

Tabela 1: Diferentes concentrações de maçã e goiaba serrana na elaboração das sidras
naturais mistas.
Código dos tratamentos
A
B
C
D

Tratamentos
100% maçã
75% maçã e 25% goiaba
50% maçã e 50% goiaba
25% maçã e 75% goiaba

Nas sidras elaboradas foram determinados os seguintes parâmetros físico-químicos:
teor de acidez total titulável por titulação da sidra com solução alcalina padronizada de
hidróxido de sódio 0,1 M, tendo azul de bromotimol como solução indicadora e os resultados
expressos em mEq L-1; potencial hidrogeniônico (pH) por imersão direta da amostra em
potenciômetro de bancada (Impac), após calibração em soluções tampões conhecidas de pH
4,0 e 7,0 (OIV, 2009); acidez volátil por araste de vapor e titulação com hidróxido de sódio
0,1 M na presença de fenolftaleína como indicador e os resultados expressos em mEq L-1;
densidade por imersão do líquido em densímetro de massa específica, com o líquido em
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temperatura ajustado conforme o densímetro; teor alcoólico (% v/v a 20 ºC) por densitometria
com alcoômetro, após destilação (OIV, 2018); anidrido sulfuroso livre por titulação com iodo,
tendo amido como indicador e os resultados expressos em mg L-1; anidrido sulfuroso total
pelo método de Ripper e os resultados expressos em mg L-1; extrato seco pelo método indireto
correlacionando a análise do conteúdo de álcool por destilação e a densidade com resultados
expressos em g L-1; açúcares redutores pela titulação direta da amostra em licor de Fehling A
e B (ZOECKLEIN et al., 2006). A coloração foi analisada por espectrofotometria descrito por
Rizzon (2010), em espectrofotômetro UV-VIS (Biospectro - Modelo SP220). Foi determinada
com leitura direta da amostra em comprimento de onda de 420 nm a qual corresponde a
coloração amarela das bebidas.
Para a quantificação dos compostos fenólicos totais e a determinação da atividade
antioxidante foram preparados extratos conforme Sganzerla et al. (2018), sendo que 5 gramas
de amostra foram transferidos com solução hidroetanólica (70 °GL) para um balão de 50 mL.
Os extratos foram mantidos sobre refrigeração por uma semana e em seguida foram filtrados
em papel filtro qualitativo e mantidos em frasco âmbar sob refrigeração até́ o momento das
análises.
As concentrações de compostos fenólicos foram determinadas de acordo com Swain e
Hillis (1959), com modificações (Sganzerla et al., 2018). Foram adicionados 104 μL do
extrato da amostra em um tubo de ensaio contendo 1667 μL de água destilada, seguido da
adição de 104 μL do reagente de Folin-Ciocalteau 0,25 N. Após 3 minutos de reação, foram
adicionados 208 μL de Na2CO3 1N. Após 2 horas, foram realizadas as leituras em
espectrofotômetro a 725 nm e a curva padrão foi preparada com ácido gálico, Os resultados
são expressos em mg de equivalente de ácido gálico por 100 g-1 (mg EAG 100 g-1).
A atividade antioxidante utilizando o método de capacidade sequestrante do radical
DPPH (1,1-difenil-2-picrilhidrazila) foi determinada de acordo com Brand-Williams et al.
(1995), com um comprimento de onda de 515 nm, sendo a curva de calibração obtida com
solução Trolox em diferentes concentrações. As determinações da atividade antioxidante pelo
método ABTS (2,2’azino-bis-3-etilbenzotiazolin 6-ácido sulfônico) foram realizadas
conforme Rufino et al. (2007), com leitura em um comprimento de onda de 734 nm e a curva
de calibração preparada com padrão de Trolox. Os resultados foram expressos como mg de
capacidade antioxidante equivalente a Trolox (TEAC) por mL (mg TEAC mL -1).
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Para as análises utilizou-se três garrafas de cada tratamento e todas foram realizadas
em triplicata. Os parâmetros analisados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e
quando detectadas efeitos de tratamento, procedeu-se o teste de comparação de médias pelo
Teste Tukey a 5% de probabilidade, utilizando o programa estatístico Sisvar 5.6.

Resultados e Discussão
Os resultados das análises físico-químicas das sidras naturais mistas elaboradas neste
estudo estão indicadas na Tabela 2. As sidras elaboradas com as diferentes porcentagens de
frutas não diferiram estatisticamente entre si nos atributos anidrido sulfuroso livre e total, bem
como para a densidade. Todas as formulações elaboradas apresentaram valores de anidrido
sulfuroso total abaixo do limite máximo estabelecido na legislação brasileira de 350 mg L-1
(BRASIL, 2020). Tal legislação não estabelece valores limítrofes para densidade e anidrido
sulfuroso livre. O anidrido sulfuroso livre é a fração que apresenta efeitos de conservação do
produto, e está diretamente relacionado com o pH sendo que quanto menor o pH maior a
efetividade do anidrido sulfuroso livre (RIBEROU – GAYON et al., 2013) no entanto,
podendo estar em concentrações mais baixas.

Tabela 2: Caracterização analítica das sidras naturais mistas de maçã e goiaba serrana.
Variáveis

Tratamentos
A

Anidrido sulfuroso livre
3,2 ± 0,00
(mg L-1)
Anidrido sulfuroso total
53,3 ± 1,85
(mg L-1)
Densidade (g L-1)
0,990 ± 0,00
-1
Acidez total (mEq L )
69,9 ± 1,13
pH
3,7 ± 0,04
-1
Acidez Volátil (mEq L ) 9,0 ± 1,00
Açúcares redutores (g L-1) 1,05 ± 0,00
Álcool (%)
7,7 ± 0,06
-1
Extrato seco (g L )
10,36 ± 0,64

B

C

D

a

3,2 ± 0,00

a

5,3 ± 1,85

a

4,1 ± 1,95

a

a

50,1 ± 1,85

a

52,2 ± 1,85

a

50,1 ± 1,85

a

a

0,993 ± 0,01 a
90,8 ± 2,99 b
3,4 ± 0,01 b
6,3 ± 0,58 b
1,54 ± 0,00 c
7,7 ± 0,06 a
10,83 ± 2,64 b

c
a
a
d
a
b

0,996 ± 0,01 a
93,4 ± 2,26 b
3,4 ± 0,01 b
7,3 ± 0,58 ab
1,86 ± 0,01 b
7,5 ± 0,06 b
12,8 ± 2,94 ab
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1000 ± 0,00 a
123,4 ± 0,58 a
3,2 ± 0,01 c
6,0 ± 0,00 b
2,47 ± 0,019 a
7,4 ± 0,06 b
17,06 ± 1,50 a

Cor (420 nm)
0,07 ± 0,01 d 0,17 ± 0,00 c 0,43 ± 0,00 b 0,74 ± 0,01 a
Compostos fenólicos totais 29,08 ± 1,28 c 56,89 ± 1,51 b 55,97 ± 0,83 b 63,08 ± 1,46 a
(mg EAG 100 g-1)
Capacidade antioxidante 242,3 ± 2,53 d 267,89±1,96 c 284,89±3,71 b 324,59±0,39 a
(mg TEAC mL-1)
ABTS (mg TEAC mL-1)
460,4 ± 6,30 c 461,29±6,76 c 526,04±2,95 b 575,02±4,61 a
A: 100% maçã, B: 75% maçã e 25% goiaba serrana, C: 50% maçã e 50% goiaba e D: 25%
maçã e 75% goiaba.
*Médias seguidas pela mesma letra, na mesma linha, não diferem entre si pelo teste Tukey
com 5% de probabilidade.
O valor referente ao pH das bebidas alcoólicas está relacionado com a composição de
substâncias que liberam íons H+, ou seja, substâncias ácidas. Segundo Rizzon & Miele (2002)
valores ideais de pH para bebidas fermentadas de frutas estão entre 3,1 e 3,6 sendo que,
valores elevados podem expor as bebidas a alterações microbiológicas e físico químicas. O
pH das bebidas elaboradas neste estudo apresentou diferença entre os tratamentos (p<0,05),
sendo o menor pH (3,2) obtido na sidra com maior porcentagem de goiaba serrana na
formulação, e o maior pH (3,7) para a sidra que não continha goiaba serrana na sua
composição. Este fato se justifica pelas propriedades ácidas da goiaba serrana, a qual possui
pH em torno de 2,0 e 3,5 quando in natura (GALLEGO-CORRALES et al., 2003;
AMARANTE et al., 2013; SÁNCHEZ-MORA et al., 2019) e está de acordo com os
resultados obtidos para a análise de acidez total, a qual também foi maior na formulação com
maior teor da fruta nativa (123,4 mEq L-1). Nas concentrações de 25% e 50% de goiaba
serrana o valor do pH da sidra não foi alterado, sendo verificado o valor de pH de 3,4 para
ambos. A associação das frutas transferiu ao pH valores considerados adequados para uma
estabilização sensorial e microbiológica. O valor final do pH das bebidas elaboradas com
goiaba serrana pode variar dependendo da cultivar empregada e das condições agroecológicas
em que a fruta se desenvolve, uma vez que são fatores importantes para a expressão dos
ácidos nas frutas (RODRÍGUEZ et al., 2006).
A acidez total das bebidas alcoólicas está relacionada à presença de ácidos fixos e
voláteis advindos da matéria-prima ou das condições fermentativas. São dados que refletem
basicamente o teor de maturação da fruta e as condições higiênico-sanitárias durante o
processamento, interferindo diretamente na qualidade final (REGINA et al., 2010). Todas as
sidras deste estudo apresentaram acidez total dentro do valor de 50 a 130 mEq L-1
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estabelecido pela legislação brasileira (BRASIL, 2020). Comparando-se os tratamentos, a
acidez total titulável variou significativamente sendo a sidra “D” composta de 25% maçã e
75% goiaba serrana mais ácida (123,4 mEq L-1), enquanto a sidra “A” (100% maçã)
permaneceu com 69,9 mEq L-1 revelando acidez mais baixa, e os fermentados “B” e “C”
intermediários com 90,8 e 93,4 mEq L-1, respectivamente. Segundo Harman (1987), os ácidos
málico e cítrico são os ácidos predominantes na composição química da goiaba serrana e
encontram-se presentes em concentrações semelhantes. A maior acidez fornecida pela maior
concentração de fruta pode representar um interessante fator positivo para a qualidade
sensorial de sidras brasileiras. Reinehr et al. (2017), em experimento com a acidificação de
fermentados de maçã, evidenciaram o potencial de aceite das sidras mais ácidas em análise
sensorial, uma vez que a sidra brasileira se caracteriza por ser pouco aromática e com baixa
acidez devido ao fato de ser essencialmente produzida com maçãs de mesa (NOGUEIRA &
WOSIACKI, 2010).Com relação à acidez volátil, a qual está relacionada com a qualidade das
condições fermentativas, mesmo ocorrendo diferença estatística entre as sidras, todas
apresentaram valores considerados baixos, inclusive abaixo do limite estabelecido na
legislação (máximo de 30 mEq L-1).
O processo fermentativo das bebidas alcoólicas se caracteriza pelo desdobramento de
reações bioquímicas através das quais os açúcares fermentescíveis são transformados em
etanol pelas leveduras presentes no mosto. O teor de açúcares redutores observados neste
estudo demonstrou que o processo de elaboração das bebidas ocorreu de forma satisfatória,
uma vez que a fermentação consumiu com quase a totalidade dos açúcares fermentescíveis.
De acordo com a legislação brasileira, as sidras elaboradas podem ser classificadas como
Sidras Dry ou Secas já que o teor de açúcares residuais ficou abaixo de 30 g L-1 (BRASIL,
2020). Comparando-se os tratamentos, observou-se diferença significativa entre as amostras
sendo que o teor de açúcares ficou gradativamente superior conforme a aumento do
percentual de goiaba serrana presente na sidra (1,05; 1,54; 1,86 e 2,47 g L-1 respectivamente
para as sidras “A” “B” “C” e “D”). Os valores observados de açúcares redutores vão ao
encontro aos valores de densidade que mesmo não sendo significativamente diferentes
observou-se maior densidade na sidra com maior percentual de goiaba serrana. Da mesma
forma, o extrato seco apresentou diferenças significativas entre os tratamentos, obtendo-se os
valores mais altos gradativamente ao aumento das porcentagens de goiaba serrana nas sidras.
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A legislação determina limite mínimo de extrato seco reduzido de 15 g L-1, desta forma a
sidra “D” foi a única de acordo com a legislação, apresentando valor de 17,06 g L-1.
Em relação ao teor alcoólico das sidras, todas estavam de acordo com a legislação
brasileira que determina que a sidra deve conter entre 4 a 8% v/v (BRASIL, 2020). No
entanto, entre os tratamentos estudados ocorreu diferença estatística entre as sidras compostas
por maior percentagem de maçã tendo os valores de 7,7 % para a sidra “A” e “B” em
comparação as sidras “C” e “D” nas quais, apresentaram valores de 7,5 e 7,4%,
respectivamente. A hipótese é que o conteúdo de açúcares não fermentescíveis da goiaba
serrana seja superior aos da maçã resultando em maior residual de açúcares na bebida final.
Segundo Rodrigues et al. (2006), os açúcares mais abundantes na goiaba serrana são frutose,
sacarose e glicose, no entanto Belous et al. (2014) verificaram que em alguns genótipos de
goiaba serrana o teor de sacarose prevalece sobre os outros açúcares. Uma vez que a sacarose
não está prontamente assimilável pela levedura, necessitando de processo de hidrólise, pode
ocorrer maior dificuldade no consumo total deste açúcar (ERENO, 2009).
A cor é um atributo de qualidade de qualquer alimento ou bebida, muito importante
para avaliar a sua qualidade. Segundo Lona (1996), a coloração amarelada das bebidas
alcoólicas está diretamente relacionada com a região de procedência da matéria prima, com a
tecnologia empregada no processamento, com o grau de oxidação e com o período de
envelhecimento do produto. No presente experimento notou-se incremento significativo na
cor das sidras, sendo a sidra “A” o índice mais baixo (0,07). Assim, à medida que ocorreu o
incremento no volume de goiaba serrana ocorreu o aumento da cor amarela das sidras
apresentando os valores de 0,17; 0,43 e 0,74 para as respectivas sidras “B”, “C” e “D”.
Propõe-se que a coloração mais amarelada seja em função da oxidação dos compostos
fenólicos durante a fermentação e armazenagem da bebida, uma vez que a goiaba serrana é
rica em compostos fenólicos.
Avaliar o teor de compostos fenólicos e atividade antioxidantes é importante pois os
mesmos são fundamentais para reduzir os danos oxidativos nos componentes celulares,
causados por radicais livres e para a prevenção de doenças crônicas. As espécies reativas de
oxigênio e de nitrogênio (radicais livres) são formadas naturalmente nos processos
metabólicos como subprodutos acidentais ou produtos principais de reações enzimáticas ou
não enzimáticas. Assim, a defesa antioxidante limita a indução de danos para o corpo humano
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(HAIDA et al., 2011).
Neste estudo observou-se incremento significativo no teor de compostos fenólicos
totais, sendo mais elevados na sidra “D”, com valor de 63,08 mg EAG 100 ml-1 em
comparação com a sidra “A” na qual revelou valor de 29,08 mg EAG 100 ml-1. Em estudos
com fermentado de goiaba serrana Sartori et al., (2020) encontraram valores de 104,13 mg
EAG 100 g-1, enquanto na polpa observaram valores de 172,22 mg EAG 100 g-1, maiores do
que os valores observados neste estudo. Outros estudos relatam valores entre 130,0 e 196, 43
mg EAG 100 g-1 na polpa fresca de goiaba serrana proveniente do município de São
Joaquim/SC (PETRY et al., 2017), entre 92,88 e 251,02 mg EAG 100 g-1 para frutas italianas
(PASQUARIELLO et al., 2015) e 366,14 mg EAG 100 g-1 para amostras uruguaias
(SILVEIRA et al., 2015).

Cecilia et al., (2016) registraram a diversidade no conteúdo

fenólico total de frutas frescas de 14 genótipos de goiaba serrana do Uruguai, com variação
entre 197–359 mg EAG 100 g-1.
A atividade antioxidante analisada pelos métodos de DPPH e ABTS revelaram valores
significativamente superiores na sidra contendo maior teor de goiaba serrana (324,59 e 575,02
mg TEAC mL-1, respectivamente). Sartori et al. (2020) encontraram valores de 737,45 mg
TEAC mL-1 para DPPH e 315,49 mg TEAC mL-1 para ABTS em fermentado de goiaba
serrana.
Na Tabela 3 está exposto o grau de correlação de Pearson entre os compostos
fenólicos totais e as análises da capacidade antioxidante. Observou-se que há uma maior
correlação entre o conteúdo de compostos fenólicos totais e a capacidade antioxidante nas
bebidas avaliadas neste estudo.

Tabela 3: Coeficiente de correlação Pearson para o teor de compostos fenólicos totais e
atividade antioxidante avaliados nas sidras elaboradas com goiaba serrana.
Coeficiente de correlação de Pearson (r)
Fenólicos totais
DPPH
ABTS
29,08
242,32
460,44
56,89
267,89
461,29
55,97
284,89
526,04
63,08
324,59
575,02

r

0,8412

0,6631

Conclusão
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A goiaba serrana apresenta grande potencial para ser usada na elaboração de sidras
naturais mistas, uma vez que esta fruta nativa brasileira proporcionou neste estudo melhora
nos parâmetros físico-químicos relacionados à qualidade sensorial, além de aumentar o teor
de compostos fenólicos e atividade antioxidante da bebida final. Estudos adicionais devem ser
realizados a fim de compreender como a adição da goiaba serrana na formulação de sidras
impacta na estabilidade a longo prazo e no perfil e aceitação sensorial das mesmas.
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