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RESUMO GERAL 

 

O gênero Citrus é uma das culturas mais importantes em nível mundial. Na agricultura familiar 

brasileira, a produção de frutos do gênero Citrus ocorre em pequena escala, entretanto são 

importantes fonte de renda. Em geral, subprodutos, como cascas, folhas, talos e sementes, são 

aproveitados para a produção de chás, doces e ração animal pelos agricultores. Contudo, são 

ingredientes em potencial para melhorar a composição de alimentos tradicionais, visando 

aumentar o valor agregado dos produtos comercializados. Esse processo demanda, geralmente, 

um trabalho interdisciplinar que envolve profissionais das áreas de Nutrição, Engenharia de 

Alimentos e Engenharia Agronômica, dentre outros. O presente estudo foi realizado em três 

etapas. A primeira foi composta de uma revisão de literatura sobre a composição química e 

nutricional da polpa e de subprodutos de frutos do gênero Citrus. Também, em relação ao efeito 

da adição dos subprodutos sobre as características físico-químicas, nutricionais e sensoriais de 

geleias e produtos similares. Na segunda etapa, o objetivo foi elaborar e caracterizar geleia de 

laranja com adição de casca de laranja (CL). O intuito foi incentivar o aproveitamento de 

alimentos agregando valor de mercado em um produto comumente comercializado por 

agricultores familiares. Na última fase da pesquisa o objetivo foi realizar uma ação educativa 

para os agricultores familiares, visando a utilização de casca de laranja em geleia de laranja. 

Para a revisão de literatura, foi conduzido um levantamento de estudos nas bases Science Direct, 

PubMed e Lilacs, publicados entre os anos de 2003 e 2018. A polpa apresentou maiores 

conteúdos de ácido ascórbico e de umidade que a casca. Já esses subprodutos tiveram elevados 

teores de proteína, lipídeo, carboidrato, fibra alimentar, cinzas, compostos fenólicos e 

capacidade antioxidante. A adição de casca de frutos do gênero Citrus geleias e similares não 

alterou os valores de pH e de Acidez Titulável, contudo aumentou o teor de Sólidos Solúveis e 

a capacidade antioxidante. Também, melhorou o perfil nutricional de produtos geleificados, já 

que elevou a concentração de compostos fenólicos e de ácido ascórbico. Apesar dos benefícios 

nutricionais, a adição de níveis elevados de casca de Citrus em geleia reduziu a aceitabilidade 

sensorial. Na etapa 2 foram elaboradas quatro formulações de geleia com adição de diferentes 

níveis de CL: F1, padrão (0%), F2 (4%), F3 (8%) e F4 (12%). As amostras foram avaliadas em 

relação à aceitabilidade sensorial, composição físico-química e nutricional. A adição de 12% 

de CL em geleia de laranja reduziu (p<0,05) a aceitabilidade e intenção de compra. Contudo, 

elevou (p<0,05) os teores de atividade de água, Sólidos Solúveis, Acidez Titulável e açúcares. 

A Relação Sólidos Solúveis/Acidez Titulável, a luminosidade (L*) e teor de amarelo (b*) 

reduziram nas geleias adicionadas de CL, enquanto o teor de vermelho (a*) aumentou. Não 

houve alteração nos valores de pH e de umidade após a adição de CL. O perfil nutricional 
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melhorou com o uso do subproduto, uma vez que houve aumento nos conteúdos de proteína, 

lipídeo, fibra alimentar, ácido ascórbico, carotenoides, compostos fenólicos e na capacidade 

antioxidante. Além disso, os teores de carboidrato e de energia reduziram. Após a adição de 

CL, os parâmetros de gomosidade, mastigabilidade e elasticidade aumentaram, enquanto a 

adesividade. Na última fase da pesquisa, na ação educativa foi elaborado um material contendo 

informações que visavam melhorar a conservação e o processamento de geleia de laranja sem 

e com adição da CL. Conclui-se que a composição química e nutricional da polpa e de 

subprodutos das principais cultivares do gênero Citrus apresentam grande variabilidade. 

Cascas, folhas, membranas e sementes se destacam pelos maiores teores de macro e 

micronutrientes e de compostos bioativos quando comparados à polpa. Em geral, a 

incorporação de subprodutos de frutos do gênero Citrus em geleia e produtos similares, mantém 

as características químicas e melhora o perfil nutricional. A adição de até 8% de CL em geleia 

de laranja mantém a aceitabilidade sensorial similar ao produto padrão. Além disso, melhora as 

características físico-químicas e nutricionais do produto. A ação interdisciplinar permite 

concluir que é possível melhorar a compreensão sobre práticas de higienização e 

aproveitamento de alimentos na comunidade, por meio de atividades práticas intervencionistas. 

Palavras-chave: Citrus; aproveitamento; geleia.  
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GENERAL ABSTRACT 

The Citrus genus is one of the most important cultures in the world. In Brazilian family 

agriculture, the production of fruits of the Citrus genus occurs on a small quantity, however, 

they are an important source of income. In general, the use of by-products, like bark leaves, 

stems and seeds improved for the production of teas, sweets and animal feed by farmers. 

However, they are potential ingredients to improve the composition of traditional foods, in 

order to increase the value added of the marketed products. This process generally requires an 

interdisciplinary work involving professionals from the areas of Nutrition, Food Engineering 

and Agronomic Engineering, among others. The present study had three stages: the first one 

consisted of a literature review on the chemical and nutritional composition of the pulp and 

fruit by-products of the genus Citrus. Also, in relation to the effect of addition of by-products 

on chemical, nutritional, technological and sensory characteristics of jellies and similar 

products. In the second stage, the objective was to elaborate and characterize orange jelly with 

the addition of orange peel (CL). The purpose was to encourage the use of food by adding 

market value in a product commonly marketed by family farmers. In the last phase of the 

research, the objective was to carry out an educative action for the familiar farmers, aiming at 

the use of orange peel in orange jelly. For the review of the literature, a survey was conducted 

by means of Science Direct, PubMed and Lilacs, published between the years 2003 and 2018. 

The pulp had higher contents of ascorbic acid and moisture than the bark. Already these 

byproducts had high levels of protein, lipid, carbohydrate, dietary fiber, ashes, phenolic 

compound sand and antioxidant capacity. The addition of fruit peel of the genus Citrus jellies 

and the like did not change pH values, however, increased soluble solids content and 

antioxidant capacity. Also, the nutritional profile of gelled products were improved, since it 

increased the concentration of phenolic compounds and ascorbic acid. Despite the nutritional 

benefits, the addition of high levels of citrus peel in jelly reduced sensory acceptability. In step 

2, four gel formulations were prepared with different levels of CL: F1, standard (0%), F2 (4%), 

F3 (8%) and F4 (12%). Samples were analysed for sensory acceptability, physicochemical and 

nutritional composition. The addition of 12% CL in orange jelly reduced (p <0.05) the 

acceptability and intention to purchase. However, it increased (p <0.05) the contents of water, 

soluble solids, Titratable Acidity and sugars. The Soluble Solids / Titratable Acidity ratio, the 

luminosity (L *) and the yellow (b *) content reduced in the added JL jellies, while the red 

content (a *) increased. There was no change in pH and humidity after addition of CL. The 

nutritional profile improved with the use of the byproduct since there was increase in the 

contents of protein, lipid, dietary fiber, ascorbic acid, carotenoids, phenolic compounds, and 

antioxidant capacity. In addition, carbohydrate and energy levels were disminished. After, the 
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addition of CL, the parameters of gum, chewing and increased elasticity, while the 

adhesiveness. In the last phase of the research, in the educational activities, a material 

containing information was elaborated that aimed to improve the conservation and the 

processing of orange jelly without and with the addition of CL. In conclusion, that the chemical 

and nutritional composition of the pulp and by-products of the main cultivars of the genus 

Citrus present great variability. Shells, leaves, membranes and seeds were distinguished by the 

higher levels of macro and micronutrients and of bioactive compounds when compared to the 

pulp. In general, the incorporation of by-products of fruits of the Citrus genus into jelly and 

similar products maintains the chemical characteristics and improves the nutritional profile. 

Addition of up to 8% CL in orange jelly maintains sensory acceptability similar to the standard 

product. In addition, it improves the physical-chemical and nutritional characteristics of the 

product. Finally, the interdisciplinary action allows the conclusion that it is possible to improve 

the understanding of hygiene practices and food utilization in the community, through practical 

interventionist activities.  

Keywords: Citrus; utilization; jam. 
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INTRODUÇÃO GERAL E JUSTIFICATIVA 

 

O gênero Citrus pertence à família Rutaceae e é originário do continente asiático. Possui 

cerca de 1.300 espécies, sendo a laranja, a tangerina, o limão e a lima os frutos mais conhecidas 

(ZHENG et al., 2016). A elevada rentabilidade econômica e o aumento da demanda comercial 

mundial de frutos do gênero Citrus, totaliza uma produção anual 121.273.2 toneladas/ano 

(FAO, 2016). No Brasil, a laranja doce (Citrus sinensis) é a fruto que apresenta maior valor 

comercial, já que o país é o maior produtor e exportador dessa matéria prima. No ano de 2017, 

o Brasil produziu 19,2 milhões de toneladas de laranja, seguido pelos Estados Unidos, China, 

Índia, México, Egito e Espanha, que detêm juntos o equivalente a 68% de todo o comércio do 

fruto (MASTELLO et al., 2018). Os Estados de São Paulo, Bahia, Paraná, Minas Gerais, 

Sergipe, Rio Grande do Sul, Pará e Goiás estão entre os maiores produtores do fruto. No Paraná, 

o cultivo familiar de laranja concentra-se nos municípios de Paranavaí, Maringá, Londrina, 

Cianorte, Umuarama, Apucarana, Curitiba, Francisco Beltrão, Jacarezinho, Guarapuava, 

Cascavel, Ivaiporã, Dois Vizinhos, Campo Mourão, Laranjeiras do Sul, Pato Branco, Ponta 

Grossa, União da Vitória, Paranaguá, Irati e Toledo (BRASIL, 2017). Essa região favorece o 

cultivo de laranja já que é caracterizada pelo clima subtropical úmido, com verões frescos e 

precipitação de chuva média anual em torno de 2000 mm (ALVARES et al., 2014). Esses 

fatores promovem uma coloração alaranjada característica da casca e da polpa da laranja, bem 

como teores mais elevados de açúcares e ácidos, o que acentua o sabor (LUEDELING et al., 

2011).  

A globalização da cultura alimentar levou às complexas mudanças ocorridas no padrão 

de vida da sociedade moderna influenciam diretamente a sua saúde, principalmente em relação 

ao aparecimento de inúmeras patologias como as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), 

sendo elas as doenças cardiovasculares, os cânceres, as doenças respiratórias crônicas e o 

diabetes mellitus (TAMPANAKIS et al., 2018). No entanto, paralelo a este movimento existe 

a busca por alimentos que possam afetar de forma significativamente positiva a vida dos 

indivíduos como os alimentos com características funcionais, que se caracterizam por conterem 

substâncias que auxiliam a promoção da saúde (BROWN, 2018). Os frutos cítricos possuem 

elevados teores dessas substâncias (MAHATO et al., 2018). Contudo, a laranja doce é a mais 

preferida pelos consumidores. Na indústria de alimentos, é utilizada principalmente na 

elaboração de sucos, polpas congeladas, geleias, marmeladas e compotas (RAFIQ et al., 2016). 

Durante o processamento são formadas grandes quantidades de resíduos (cascas, membranas e 

sementes) que correspondem a aproximadamente 50% do fruto (AWAN et al., 2013). 

Geralmente, a indústria utiliza uma pequena parte dos resíduos para a produção de pectina, 
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óleos essenciais e/ou ração para animais. O restante é descartado em aterros sanitários, o que 

pode causar prejuízos ao meio ambiente (RUVIARO et al., 2018). Apesar disso, subprodutos 

como cascas, membranas e sementes podem agregar expressivo valor econômico quando 

utilizados como ingredientes em produtos alimentícios. Isso, porque apresentam um favorável 

perfil nutricional, especialmente em relação a presença de fibras e minerais. Pesquisas já 

demonstraram a viabilidade da adição de resíduos de frutos em diferentes produtos alimentícios 

(YOSHIKAWA et al., 2006; BABIKER et al., 2013; CRIZEL et al., 2013; ARIOUI et al., 

2017; NISHAD et al, 2018; OBAFAYE; OMOBA, 2018) e farmacêuticos (KIM et al., 2013; 

LUBINSKA-SZCZYGEŁ et al., 2018).  

Em subprodutos de frutos do gênero Citrus, compostos como os flavonoides, os 

carotenoides, as fibras, os açúcares, os polifenóis, os óleos essenciais e o ácido ascórbico são 

aqueles com maior interesse comercial (CYPRIANO et al., 2018). No organismo humano, essas 

substâncias possuem atividade antioxidante e anti-inflamatória (CHANG et al., 2016), efeitos 

proangiogênicos (LEE et al., 2016), anticancerígenos (PARK et al., 2016) e antienvelhecimento 

(APRAJ; PANDITA, 2016). Além de melhorar a composição nutricional, a utilização de 

resíduos como ingrediente em alimentos pode melhorar também as características tecnológicas, 

principalmente devido ao elevado conteúdo de fibra alimentar. Esse efeito foi verificado por 

Younis et al. (2015), que avaliaram a adição de pó de casca de limão em geleia de mamão. Os 

autores observaram um aumento da firmeza e da mastigabilidade no produto após a adição de 

2,5% do subproduto. Apesar dos possíveis benefícios, a utilização de níveis elevados de 

resíduos de frutos cítricos pode comprometer de forma negativa outras características físico-

químicas, nutricionais e sensoriais de produtos alimentícios (OKPALA; AKPU, 2014; FU et 

al., 2014; OBAFAYE et al., 2017). Obafaye et al. (2017), por exemplo, verificaram que a 

utilização de um nível elevado de casca de laranja (20%) em biscoito de milheto reduziu a 

aceitabilidade sensorial e os teores de ferro, zinco, fósforo, lipídeo e proteína. Em outra 

pesquisa, a adição de 6% de casca de laranja em pão também promoveu uma menor aceitação 

sensorial e redução na quantidade de proteína e de lipídeo e do volume do pão (OKPALA; 

AKPU, 2014). 

No Brasil, especificadamente, a agricultura familiar é caracterizada como a produção de 

alimentos por pequenos proprietários rurais. Na maioria das vezes, a mão de obra é realizada 

unicamente por indivíduos do núcleo familiar. Além disso, o percentual mínimo da renda da 

família deve ser oriundo dessa atividade econômica (BRASIL, 2011). De acordo com o Censo 

Agropecuário de 2017, a agricultura familiar é a base da economia de 90% dos municípios 

brasileiros com até 20 mil habitantes. Além disso, produz 70% do feijão nacional, 34% do arroz, 

87% da mandioca, 46% do milho, 38% do café e 21% do trigo (BRASIL, 2019). No entanto, a 
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fruticultura é cultivada apenas em pequenas áreas. A produção possui a característica de coleta 

e autoconsumo, onde o excedente é destinado às feiras livres, aos restaurantes e lanchonetes 

para a produção de sucos.  No caso da laranja, muitas dificuldades e desafios são enfrentados 

pelos produtores rurais, já que o fruto apresenta uma vida de prateleira reduzida, além de uma 

elevada taxa de desperdício. Assim, são necessárias pesquisas e ações que busquem a utilização 

integral dos alimentos, com o intuito de diminuir o impacto ambiental do descarte do lixo 

orgânico na natureza. Além disso, aumentar o comércio de alimentos com um melhor perfil 

nutricional e valor econômico agregado. Entretanto, esse processo demanda, geralmente, um 

trabalho interdisciplinar que envolve profissionais das áreas de Nutrição, Engenharia de 

Alimentos e Engenharia Agronômica, dentre outros. A ferramenta principal para o 

delineamento desse trabalho é a tecnologia de alimentos. É considerada como um método ou 

técnica de processamento de alimentos, que envolve uma combinação de procedimentos ou 

operações unitárias que modificam as características da matéria-prima. Com o objetivo de 

associar maior vida de prateleira, facilidade de preparo, alimentos prontos para o consumo, 

saborosos e atrativos à praticidade do dia-a-dia e à saúde do consumidor (BERK, 2018). As 

estratégias interdisciplinares possibilitam a inclusão, a interação entre a universidade e a 

comunidade, a troca de experiências e a apresentação de novas possibilidades de olhar um 

mesmo fato. É a busca constante de investigação, na tentativa de superação do saber 

(OLIVEIRA; SANTOS, 2017), como relatado por Cruz et al. (2019), na experiência vivenciada 

no componente curricular Projeto Integrador dos cursos técnicos em Eletrotécnica, Guia de 

Turismo, Informática e Química integrados ao ensino médio do Instituto Federal Fluminense - 

Campus Itaperuna e por Alves e Ramos (2018) sobre a integração da Educação Profissional 

com o Ensino Médio na experiência dos Centros Estaduais Integrados de Educação Rural. Um 

produto ainda pouco comercializado por agricultores familiares da região de Guarapuava é a 

geleia. Em geral, esse produto é elaborado com polpa de fruto, sacarose, pectina e ácido cítrico 

(FEATHERSTONE, 2016), mas apresenta grande potencial para a adição de novos 

ingredientes, como subprodutos como por exemplo, cascas, membranas e sementes 

(YOSHIKAWA et al., 2006; YOUNIS et al., 2015). Considerando esse contexto, a presente 

pesquisa teve como objetivo elaborar e avaliar as características físico-químicas, nutricionais e 

sensoriais de geleia de laranja com adição de diferentes níveis de casca do fruto. Dessa forma, 

é possível promover a saúde envolvendo a cooperação de diversos setores da sociedade, com o 

objetivo de atingir toda a comunidade, visto que as abordagens baseadas no indivíduo possuem 

um alto custo e nem sempre são efetivas (BROWNELL et al., 2010). A dissertação está dividida 

em 3 Capítulos. No Capítulo 1 foi elaborada uma revisão bibliográfica e contextualização sobre 

o tema de estudo. O Capítulo 2 foi produzido um artigo científico contendo os resultados 
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obtidos na pesquisa. No Capítulo 3 foi elaborado um relato de experiência sobre uma ação 

educativa para os agricultores familiares, visando à utilização de casca de laranja em geleia de 

laranja. 
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OBJETIVOS 

Objetivo Geral    

O objetivo geral da pesquisa foi elaborar geleia de laranja com adição de casca de laranja 

e caracterizar a sua composição físico-química, nutricional e sensorial, visando incentivar o 

aproveitamento de alimentos na agricultura familiar. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar uma revisão da literatura sobre a composição química e nutricional da polpa e de 

subprodutos das principais cultivares do gênero Citrus e sobre o efeito da adição de 

subprodutos de frutos do gênero Citrus sobre as características físico-químicas, nutricionais 

e sensoriais de geleias e produtos similares. 

 Elaborar geleia de laranja com diferentes níveis de adição de casca de laranja e avaliar a 

composição físico-química, nutricional e sensorial; 

 Realizar uma ação educativa para os agricultores familiares, visando a utilização de casca 

de laranja em geleia de laranja.  
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CAPÍTULO 1 

ASPECTOS FÍSICO-QUÍMICOS, NUTRICIONAIS E 

SENSORIAIS DA ADIÇÃO DE SUBPRODUTOS DE 

FRUTOS DO GÊNERO CITRUS EM PRODUTOS DE 

GELIFICAÇÃO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

Artigo de revisão  
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Aspectos físico-químicos, nutricionais e sensoriais da adição de subprodutos de frutos do 

gênero Citrus em produtos de gelificação: uma revisão sistemática 

 

Resumo: Este artigo teve como objetivo realizar uma revisão sistemática de trabalhos que 

analisaram a composição química e nutricional da polpa e de subprodutos de frutos do gênero 

Citrus. Também, avaliar o efeito da adição desses subprodutos sobre as características físico-

químicas, nutricionais e sensoriais de geleias e produtos similares. Para isso, foi conduzido um 

levantamento de estudos nas bases Science Direct, PubMed e Lilacs, publicados entre os anos 

de 2003 e 2018, selecionando-se 37 artigos que preencheram a todos os critérios de inclusão. 

Nos artigos analisados foi observado apenas na polpa, os valores para Sólidos Solúveis, Acidez 

Titulável e relação de Sólidos Solúveis/Acidez Titulável, pois os autores não relatavam nos 

subprodutos. Além disso, a polpa também apresentou maiores conteúdos de ácido ascórbico e 

de umidade. Os subprodutos tiveram elevados teores de proteína, lipídeo, carboidrato, fibra 

alimentar, cinzas, compostos fenólicos e capacidade antioxidante. No geral, a adição de casca 

de frutos do gênero Citrus geleias e similares não alterou os valores de pH e de Acidez Titulável. 

Contudo, aumentou o teor de Sólidos Solúveis e a capacidade antioxidante. A utilização de 

subprodutos como ingrediente também melhorou o perfil nutricional de produtos geleificados, 

já que elevou a concentração de compostos fenólicos e de ácido ascórbico. Apesar dos 

benefícios nutricionais, observa-se que a adição de níveis elavados de casca de Citrus em geleia 

reduziu a aceitabilidade sensorial. Conclui-se que a utilização de subprodutos de frutos do 

gênero Citrus em geleias e produtos similares é uma alternativa viável, colaborando para a 

oferta de alimentos saudáveis e para a redução do descarte de lixo orgânico no meio ambiente. 

Palavras-chave: Citrus; geleia; subprodutos. 

 

INTRODUÇÃO  

 

O desperdício de alimentos é conceituado como qualquer subproduto ou produto residual 

que é descartado, sendo originário da produção, processamento, distribuição e consumo de 

alimentos (XUE et al., 2017). Em 2016, o volume mundial de alimentos desperdiçados chegou 

a 1,6 bilhões de toneladas (FAO, 2016). No Brasil o desperdício é estimado em 1.068 

kg/habitantes/dia, ou seja, 51,4% do lixo produzido diariamente é orgânico (BRASIL, 2016). 

Nesse aspecto, o descarte de alimentos é considerado um problema de saúde pública, já que 

envolve fatores ambientais, econômicos e de segurança alimentar (MATTSSON et al., 

2018).  Os frutos e hortaliças são os produtos com maiores taxas de desperdício, principalmente 

quando se trata de seus subprodutos, como as cascas, folhas, talos e sementes. Os resíduos 
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oriundos dos frutos cítricos geram 682,987.970 toneladas de lixo orgânico (TAGHIZADEH-

ALISARAEI et al., 2017). Contudo, esses alimentos apresentam um excelente valor econômico 

agregado, já que, geralmente, contêm elevados teores nutricionais (SHARMA et al., 2017; 

LIAKOU et al., 2018). 

O desenvolvimento de novos produtos adicionados de ingredientes não convencionais 

pode significar uma estratégia para auxiliar na elaboração de alimentos mais saudáveis para a 

população, além de reduzir o desperdício de alimentos e descarte no meio ambiente (ARIOUI 

et al., 2017; OJHA; THAPA, 2017). Em muitos casos, a adição ingredientes não convencionais 

em produtos alimentícios pode até mesmo melhorar ou manter suas características sensoriais, 

físico-químicas e nutricionais, como já demonstrado pela literatura científica. A utilização de 

extrato de casca de banana foi capaz de estabilizar a capacidade antioxidante e manter as 

propriedades sensoriais semelhante a padrão de suco de laranja (ORTIZ et al., 2017). A adição 

de bagaço de maçã em biscoito sem glúten também resultou em maiores teores de compostos 

de antioxidantes, fibra dietética total e minerais no produto final. Porém, houve uma redução 

na crocância, diminuição do conteúdo de proteína, escurecimento da cor e menor aceitabilidade 

após a adição de 6% de bagaço (MIR et al., 2017). Em outro estudo realizado em geleia, a 

adição de pó de casca de romã não alterou a aceitabilidade do produto, contudo tornou a geleia 

mais avermelhada, com aumento da firmeza e redução da elasticidade (ABID et al., 2018). 

A geleia é um produto muito consumido em nível mundial.  O maior produtor é a França 

com aproximadamente 4 mil toneladas em 2016, e também o maior consumidor com 3,36 

bilhões em 2016 (CBI, 2017). No Brasil a produção de geleias girou em torno de 30,1 milhões 

de toneladas em 2017 (ABIA, 2018). Em geral, a geleia é elaborada à base de polpa de fruto, 

açúcar, pectina e ácido cítrico, o que permite aumentar o aproveitamento e o shelf-life de frutos, 

já que são altamente perecíveis (FEATHERSTONE, 2016). Mundialmente, os frutos mais 

utilizadas na elaboração de geleias são aquelas elaboradas com uva, damasco, mirtilo (NAEEM 

et al., 2017), manga, abacaxi (ASEMA; PARVEEN, 2018) morango, laranja 

(FEATHERSTONE, 2016) e romã (ABID et al., 2018). No Brasil, o morango (45%), a uva 

(4%), a goiaba (3%) e outros frutos (48%) como a laranja, a banana, a ameixa e a framboesa 

são as preferidas para a produção de geleias. Apesar disso, verifica-se uma baixa utilização dos 

resíduos de frutos nesse produto, o que favorece o desperdício de alimentos.   

 Os frutos do gênero Citrus pertencem à família Rutaceae ou Rue e à subfamília 

Aurantioideae e são divididos em três gêneros: Citrus (C.), Poncirus e Fortunella. Possuem 

cerca 1.300 espécies (BABAZADEH-DARJAZ, 2013). Sendo o gênero Citrus uma das culturas 

mais importantes em nível mundial. Estão incluídos neste gênero, na seguinte ordem – nome 

comum (espécie) e principais cultivares: laranja doce (sinensis (L.) Osbeck), Valencia, Pera, 
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Hamlin, Bahia, Baianinha, Westin, Laranja de umbigo, Lima, Tarocco, Moro, Sanguinelli; 

laranja azeda (aurantium L.), Seville e Swingle; tangerina comum (reticulata Blanco), Poncan, 

Clementina e Dancy; tangerina mikan (unshiu Ishiji), Decopon e mikan Oeari; mexerica 

(deliciosa Tenore), Mogi das Cruzes e Mexerica Tardia; limão verdadeiro (limon Lush.), 

Lisboa, Limetta, Verna e Verdelli; as limas ácidas (latifólia e aurantifolia Tanaka), Tahiti e 

Galego, respectivamente; lima doce (limettioides Tanaka), Lima da Pérsia e Lima Vermelha de 

Goiás; limão doce (limetta); pomelo (paradisi MacFadyen), Ruby (pigmentada) e Duncan (não 

pigmentada); toranja (grandis) Oroblanco e Chandler; cidra (medica) Etrog e Mão-de-Buda 

(MAMMA; CHRISTAKOPOULOS, 2014; ZHENG et al., 2016). No gênero Poncirus estão 

presentes os porta-enxertos de laranja doce, espécies Citrumelo swingle e Cleópatra e; os de 

limões espécies Citrus limonia Osbeck e Poncirus (cultivares Oval e Meiwa) e japonica 

(cultivar Marumi) (RAMFUL et al., 2010; MILIND; DEV, 2012). A produção mundial de 

Citrus gira em torno de 121.273.2 toneladas/ano (FAO, 2016). A laranja doce é a principal 

representante desse grupo de frutos, responsável por 70% de produção e consumo mundial 

(PAGGIOLA et al., 2016; PUTNIK et al., 2017). No ano de 2017, foram produzidas 

aproximadamente 50,2 milhões de toneladas de laranja em todo o mundo, enquanto no Brasil a 

produção foi em torno de 4,8 milhões de toneladas (FAO, 2017). Geralmente, metade da 

biomassa do fruto, que consiste em sólidos como polpas, membranas e cascas, são gerados 

como subprodutos após a utilização pela indústria ou pelos consumidores, o que causa um 

desperdício de aproximadamente 60% do peso total do fruto (DWIVEDI et al., 2017).  

Países como o Brasil, a China e os Estados Unidos são os principais produtores de frutos 

do gênero Citrus (FAVELA-HERNÁNDEZ et al., 2016). Os frutos cítricos são consumidos na 

forma in natura ou processadas pela indústria alimentícia para a produção de sucos, geleias e 

sorvetes, dentre outros. Possuem elevada aceitabilidade pelos consumidores, o que se deve ao 

seu sabor e aroma floral e frutodo. Além disso, apresentam cores atraentes que variam de 

amarelo ao laranja escuro (ZOU et al., 2016; YU et al., 2017; REHMAN et al., 2018). As polpas 

dos frutos cítricos frescos possuem consideráveis teores de minerais (6,5 g 100 g-1), proteína 

(8,6 g 100 g-1) e fibra alimentar (7,34 g 100 g-1) (SHARMA et al., 2017). Já seus subprodutos, 

como cascas, membranas e sementes, contêm uma proporção maior desses nutrientes. A casca, 

por exemplo, possui consideráveis teores de cinzas (3,07 g 100 g-1), proteína (3,54 g 100 g-1) e 

fibra alimentar (53,43 g 100 g-1) (TEJADA-ORTIGOZA et al., 2018). Além disso, as cascas 

possuem elevados teores de compostos funcionais como os flavonoides, carotenoides, 

antocianinas, polifenóis e óleos essenciais (SHARMA et al., 2017). Assim, a adição de 

subprodutos de frutos cítricos como ingrediente poderia aumentar o teor nutricional dos 

alimentos favorecendo a saúde do consumidor. Nesse contexto, o objetivo desta pesquisa foi 



13 
 

realizar uma revisão da literatura sobre: a) a composição química e nutricional da polpa e de 

subprodutos das principais cultivares do gênero Citrus; b) o efeito da adição de subprodutos de 

frutos do gênero Citrus sobre as características físico-químicas, nutricionais e sensoriais de 

geleias e produtos similares. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram avaliados artigos inerentes ao tema nos últimos 15 anos na base de dados Science 

Direct, PubMed e Lilacs, publicados entre os anos de 2003 e 2018. Os trabalhos deveriam 

propor pelo menos um dos seguintes objetivos: “composição química e nutricional da polpa e 

de subprodutos do gênero Citrus” ou “efeito da adição de subprodutos do gênero Citrus sobre 

as características físico-químicas, nutricionais e sensoriais em geleias e/ou produtos similares”.   

A busca inicial ocorreu empregando-se o operador booleano and entre os seguintes 

descritores: Citrus, Citrus by-product, Citrus bioactive compounds, confectionery with Citrus, 

Citrus jam e Citrus jelly. Os artigos foram selecionados pelo título e resumo, por meio dos 

seguintes critérios de inclusão: a) abordar aspectos químicos e nutricionais de frutos do gênero 

Citrus; b) estudo realizado com adição de subprodutos de frutos do gênero Citrus em geleias 

e/ou produtos similares; c) abordar aspectos relacionados às características físico-químicas, 

nutricionais e sensoriais de geleias e/ou produtos similares adicionados de subprodutos de 

frutos do gênero Citrus; d) ser redigido em inglês e; e) ser publicado nos últimos 15 anos (2003 

e 2018). Foram adotados os seguintes critérios de exclusão: a) estudo sem descrição 

metodológica completa; b) artigos duplicados e; c) artigos publicados fora do período 

determinado.  

Foram encontrados um total de 122.876 artigos (Science Direct: 96.210 e PubMed: 

26.337 e Lilacs: 329). Desses, foram excluídos 280 artigos sem descrição metodológica 

completa, 101 artigos duplicados, 122.431 não ter sido publicado nos últimos 15 anos. Após a 

aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, permaneceram 63 artigos (Science Direct: 45, 

PubMed: 10 e Lilacs: 8), os quais foram lidos na íntegra. Em seguida, foram excluídos mais 23 

estudos que não estavam condizentes com os critérios: composição química e nutricional da 

polpa e de subprodutos do gênero Citrus e avaliação do efeito da adição de subprodutos de 

Citrus sobre as características físico-químicas, nutricionais e sensoriais de produtos como 

geleias e similares. Dessa forma, permaneceram um total de 41 trabalhos (Figura 1), que foram 

tabulados da seguinte forma: composição química e nutricional da polpa e de subprodutos 

(Tabela 1) e características físico-químicas, nutricionais e sensoriais de geleias e produtos 

similares adicionados de subprodutos de frutos do gênero Citrus (Tabela 2). 
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Figura 1. Fluxograma relacionado ao processo de seleção de artigos. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Na Tabela 1 estão apresentados os dados encontrados sobre a composição físico-química 

e nutricional da polpa e de subprodutos das principais cultivares do gênero Citrus. Os valores 

de pH e Acidez Titulável (AT) da polpa e de subprodutos das cultivares variaram, 

respectivamente, na literatura (Tabela 1) entre 2,32 (Tahiti) e 4,34 (Valencia) de pH e 0,84% 

(Poncan) a 4,37% (Tahiti) de AT. O pH e a AT são componentes indicadores para a quantidade 

de ácidos orgânicos e sais, como fósforo e o potássio, contidos em uma fruto 

(FEATHERSTONE, 2016; KAPUR, 2018). O pH é importante para a verificação de estado de 

maturação de frutos e a AT para verificar o estado de conservação (FEATHERSTONE, 2016). 

De acordo com Potter e Coneva (2018), um valor de pH baixo e de AT alta indica uma maior 

vida de prateleira do fruto.  Isso, porque microrganismos podem ser inibidos nessas condições 

e as características do fruto in natura ficam mais estáveis (BEKKER et al., 2016).  

Avaliação dos títulos e 
resumos. Exclusão dos 

artigos que não atenderam 
aos critérios de 

elegibilidade: n = 122.812 

Número total de artigos 
encontrados após busca 
eletrônica: N = 122.876 

Estudos selecionados para 
uma avaliação completa: 

n = 63 
 

Exclusão dos artigos que 
não atenderam aos critérios 

de inclusão: n = 23 

Estudos retidos no 
estágio final e 

classificados como 
relevantes: n = 41 
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Tabela 1. Composição química e nutricional da polpa e de subprodutos das principais cultivares do gênero Citrus  
 

Nome comum/ 
espécie/cultivar 

Partes 
anatômicas 

Ph 
SS 

(Brix) 

AT 
(% ácido 
cítrico) 

 

 
Relação 

SS/ 
AT 

 

Umidade 
(%) 

Cinzas 
(g 100 g-1) 

Proteína 
(g 100 g-1) 

Lipídeo 
(g 100 g-1) 

Carboidrato 
(g 100 g-1) 

Fibra 
alimentar 
(g 100 g-1) 

Ácido 
ascórbico 

(mg 100 g-1) 

Capacidade 
antioxidante 

(% DPPH) 

Compostos  
fenólicos 

(mg/ECAT 100 g-1)α 

(mg/GAE 100 g-1)  

(mmol/GAE kg-1)  

Laranja doce/ 
sinensis/ 
Pera 

Polpa 3,541 10,501 1,251 8,401 88,301 0,3616 0,944 0,124 10,773 2,404 52,364 110,672 15,831α 

Casca     66,601 0,8517 2,3317 0,556 66,053 13,906 24,308  91,858  

Laranja doce/  
sinensis/ 
Valencia 

Polpa 3,9515 12,8010 1,0410 12,3010     10,0124  19,9524 86,9026 36,6419  

Casca 4,3435    76,8622     11,4416    

Laranja doce/ 
sinensis/ Laranja 
de umbigo 

Polpa 3,6611 8,9027 1,0027 8,9027       48,9023 30,2211 122,4211  

Casca     75,826 0,836 0,436 0,406 12,8832  11,49 33   6,6133  

Toranja/ 
paradisi 
Macfadyen/ 
Duncan 

Polpa 3,192 10,227 0,857 12,027 78,879 0,2118 0,774 0,0118 6,5318  31,205 6,1921 23,6819  

Casca     70,4512 0,9725 3,6925 0,1425 22,754 18,2525  20,0821 65,6619  

Semente     13,504 1,1920 3,378  12,114 7,358  15,3421  

Folha     37,3312        15,8912  

Tangerina/ 
reticulata 
Blanco/ Poncan 

Polpa 3,751 11,001 0,841 13,001 87,309 0,4314 0,104 0,304 10,1036 1,764 65,9214 29,675 20,4419  

Casca 4,1535    75,289 0,7910 2,117 0,727 47,803 20,117 12,9912 17,7937 91,4119  

Semente           40,5813 210,0012 71,3925α 

Mikan/ 
unshiu/ 
Ishiji 

Polpa 3,1727 9,5027 0,8627 11,0427       27,3023 64,5328 1,38 33  

Casca           9,46 33   8,5833  
Decopon/ 
unshiu Marc. x  
unshiu Osbeck x 
reticulata Blanco 

Polpa           10,1533   1,5533  

Casca           12,2733   7,18 33  

Limão doce/ 
limon Lush/ 
Limetta 

Polpa 3,8529 8,9029 0,8929 1029   0,0129       

Casca     11,2030 0,0331 0,0431 0,0131    44,5030 19,3030  

Laranja Amarga/ 
aurantium/  
Lineu 

Polpa 3,4336 7,5036         35,3636 71,2514  

Casca     75,8214 0,8435  0,4135   20,3135 73,8014 53,9619  
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Limão 
latifólia  
Tanaka 
Tahiti 

Polpa 2,321 9,801 4,371 2,001 88,509 0,2916 0,124 0,014 8,144 2,4716 26,795 24,505 11,7519  

Casca 3,4334    72,601 0,6918 1,9118 0,477 46,363 39,137 51,5912  35,8919  

Valores expressos em base úmida. C.: Citrus; Potencial Hidrogeniônico (pH); Sólidos Solúveis (SS); Acidez Titulável (AT); Relação Sólidos Solúveis/Acidez Titulável (SS/AT); 1,1-diphenyl-2-picryl hydrazyl (DPPH); 
Equivalentes de catequina (ECAT); Equivalentes de ácido gálico (GAE); α Equivalentes de catequina por 100 gramas de produto;  Equivalentes de ácido gálico por 100 gramas de produto ; Equivalentes de ácido 
gálico em milimol por quilo de produto. Referências: 1Barros et al. (2012); 2Adaptado de Ancos et al. (2017); 3Adaptado de Choi et al. (2015); 4Adaptado de El-Otmani et al. (2011); 5Adaptado de Xu et al. (2008); 
6Adaptado de Ghanem et al. (2012); 7 Xi et al. (2014); 8Adaptado de Anwar et al. (2008); 9Martí et al. (2011); 10Khorram et al. (2017); 11Adaptado de Rababah et al. (2011); 12Lagha-benamrouche e Madani (2013); 
13Adaptado de Zhang et al. (2014); 14Adaptado de Karoui e Marzouk (2013); 15Niu et al. (2008); 16Adaptado de Garcia-Amezquita et al. (2018); 17Adaptado de Satari et al. (2018); 18Adaptado de KolAwole et al. (2017); 
19Adaptado de Ghasemi et al. (2009); 20Adaptado de Karaman et al. (2017); 21Adaptado de Xi et al. (2015); 22Ramadan et al. (2018); 23Adaptado de Yang et al. (2011); 24Adaptado de Paula et al. (2018); 25Moulehi et al. 
(2012); 26Roussos et al. (2013); 27Adaptado de Al-Mouei e Choumane (2014); 28Adaptado de Sicari et al. (2016); 29Adaptado de Rai et al. (2006); 30Adaptado de Imran et al. (2016); 31Adaptado de Younis et al. (2015); 
32Romelle et al. (2016); 33YoshikAwa et al. (2006); 34 Abou-Arab et al. (2017); 35Adaptado de Ali et al. (2010); 36Sharma et al. (2018); 37Adaptado de Karki et al. (2016). 
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Na produção de geleias, tanto o pH como a AT dos frutos afetam a formação de gel. 

Frutos com pH entre 3,0-3,4 são aquelas que auxiliam na formação de textura em geleias 

(FEATHERSTONE, 2016), visto que o ácido auxilia na formação das redes de pectina. Em 

casos que a fruto tenha uma quantidade de acidez muito pequena, quando é uma fruto recém 

colhida, por exemplo, é possível adicionar ácidos como o ácido málico, cítrico e tartárico à 

geleia para que atenda aos requisitos específicos do produto (FEATHERSTONE, 2016; JO et 

al., 2018; SHINWARI; RAO, 2018). Os frutos apresentaram teores de SS (entre 7,50 e 11,00 

°Brix), o que significa um fruto menos ácido e mais doce, colhido na época correta, pois é um 

indicador de maturidade dos frutos (REIG et al., 2018). Contudo, os frutos das cultivares 

Poncan (BARROS et al., 2012), Valencia (KHORRAM et al., 2017), Duncan (XI et al., 2014) 

e Ishiji (AL-MOUEI; CHOUMANE, 2014) apresentaram uma relação SS/AT maior que 10, o 

que indica maior doçura e sabor. A cultivar Tahiti foi classificada com menor valor da relação 

SS/AT (2,0) (BARROS et al., 2012), o que indica menor doçura. Esse fato é comum nessas 

cultivares, já que é uma fruto ácida, ou seja, contém íons de hidrogênio que caracterizam o 

sabor amargo, além de conter uma grande quantidade de ácido cítrico (6,25%) (CHORNOMAZ 

et al., 2013; GOLDENBERG et al., 2018). Resultados que corroboram com Lambani et al. 

(2018), que analisaram a composição físico-química de Lima (C. aurantiifolia (Christm.) 

Swingle) e Limão (C. limon (L) Burm. F. e C. pseudolimon Tanaka) provenientes da Índia.  

O teor de umidade normal para polpa de frutos subtropicais é de 80-90% (LEE, 2018). 

Na presente pesquisa, a polpa dos frutos apresentaram teores de umidade entre 88,50% (Tahiti) 

e 78,87% (Duncan). Esses teores de umidade são comuns em citrinos, porque são conhecidos 

por serem frutos suculentos. O teor de umidade determina o prazo de validade e a viabilidade 

do crescimento de microrganismos nos frutos (ANI; ABEL, 2018). Na fabricação de geleias, a 

umidade reduz devido ao processo de cocção, o que aumenta a vida útil do produto e auxilia na 

eliminação da atividade microbiológica (FEATHERSTONE, 2016; ANI; ABEL, 2018). O teor 

de cinzas determina a matéria inorgânica presente em um alimento (MARKIEWICZ-

KESZYCKA et al., 2018). Conteúdos mais expressivos de cinzas foram observados na polpa 

da Poncan (0,43 g 100 g-1), na casca e na semente da Duncan (0,97 e 1,19 g 100 g-1, 

respectivamente). Segundo Ani e Abel (2018), os frutos cítricos e subprodutos apresentam 

significativa variedade de minerais, principalmente o fósforo, o cálcio e o potássio. No 

organismo, os minerais atuam na homeostase das células, na coagulação sanguínea, síntese de 

coenzimas e formação de materiais genéticos básicos (KAPUR, 2018).  

Na maioria das cultivares, o teor de proteína dos subprodutos foi maior que na polpa. 

Esse fato é explicado porque os subprodutos dos frutos necessitam de maior teor de proteína, 

já que atuam na formação da estrutura celular, no fornecimento de energia do metabolismo 
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celular. Nas cascas, reduzem o estresse oxidativo e o estresse cítrico salino (LLISO et al., 2017). 

O teor de lipídeo variou de 0,01 g 100 g-1 nas polpas de Thaiti e Duncan e na casca de Limetta 

a 0,72 g 100 g-1 na casca da Poncan. A quantidade de lipídio da polpa dos frutos foi inferior 

àquelas das cascas e sementes. Isso ocorre porque as glândulas de óleos essenciais, presentes 

na casca (RAEISSI et al., 2008), produzem o D-limoneno (casca da laranja) e o L-limoneno 

(casca do limão). Essas são as principais substâncias que atuam na proteção dos frutos contra o 

crescimento microbiano e na retenção da umidade na casca (RODRÍGUEZ et al., 2018). Maior 

teor de carboidrato foi observado na casca da Pera (66,05 g 100 g-1) e menor na polpa da Duncan 

(6,53 g 100 g-1). Esses resultados são esperados, considerando que os subprodutos possuem 

maiores concentrações de carboidrato do que a polpa. A estrutura esponjosa da casca contém 

grandes quantidades de polissacarídeos na forma de pectina, celulose e hemicelulose. Também, 

é formada por açúcares do tipo redutores (glicose e frutose) (ALI et al., 2010; KANTAR et al., 

2018). 

Compostos como os açúcares auxiliam, por exemplo, na tolerância ao frio e na vida de 

prateleira do fruto in natura (CAO et al., 2013). Na produção de geleias, por ação do calor, o 

açúcar presente na polpa e na casca remove a camada de água protetora das moléculas de 

pectina, formando pontes de hidrogênio entre o açúcar e a pectina. Esse processo dá origem a 

uma rede que retém água, auxiliando na formação da textura do produto, que só ocorrerá se a 

acidez da mistura for adequada (SCHALOW et al., 2018; SHINWARI; RAO, 2018). Maior 

teor de fibra alimentar foi verificado nos subprodutos dos frutos, com destaque para a casca da 

Tahiti (39,13 g 100g-1). Nos frutos, as fibras estão associadas às paredes celulares, 

especialmente nas cascas. Dessa forma, atuam como redes de proteção, principalmente na pós 

colheita, contra danos causados no armazenamento e transporte (PETTOLINO et al., 2012). No 

organismo humano, as fibras alimentares auxiliam na formação de géis no trato gastrointestinal, 

que se ligam com as moléculas de água. Além disso, se ligam aos sais biliares reduzindo a 

absorção de lipídio e de colesterol. As fibras também são substratos para a fermentação de 

bactérias, que inibem a formação de bactérias patogênicas e equilibram o pH do intestino 

(SILVA et al., 2014). 

 O ácido ascórbico é conhecido também como vitamina C e é um importante 

antioxidante, com efeitos antidiabéticos e lipolíticos no organismo (CUI et al., 2015). Também, 

pode atuar na prevenção de doenças cardiovasculares e neurodegenerativas (HWANG et al., 

2012) e alguns tipos de cânceres (BENAVENTE-GARCÍA; CASTILLO, 2008). As polpas 

apresentaram a maior quantidade de ácido ascórbico, especialmente aquela derivada da Poncan 

(65,92 mg 100 g-1). O ácido ascórbico também atua no ciclo celular, na síntese de etileno, na 

fotossíntese, no crescimento e expansão da parede celular. É precursor da síntese de oxalato de 
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cálcio e de ácido tartárico, que atuam na proteção contra herbívoros, visto que promovem um 

sabor amargo ao produto (SMIRNOFF, 2018). Além disso, o ácido ascórbico pode auxiliar na 

resistência a fatores ambientais como a fotoproteção (LO’AY; EL-KHATEEB, 2018). Para o 

ser humano, a vitamina C auxilia na absorção do ferro consumido na dieta, estimula o sistema 

imunológico, melhora a formação de colágeno, reduz a produção de radicais livres e o risco de 

alguns tipos de câncer (CIMMINO et al., 2017; MATEJCZYK et al., 2018). Para a produção 

de geleias, o ácido ascórbico realça o sabor e atua na fixação da cor do fruto. Também, auxilia 

na neutralização dos grupos carboxila (-COOH) da pectina, aumentando a tendência das 

moléculas se associarem para formar a textura adequada de geleia (FEATHERSTONE, 2016). 

Contudo, deve-se considerar possíveis perdas desse nutriente durante o processamento 

(temperatura e tempo de cocção), o armazenamento (temperatura e luminosidade) e as 

diferentes condições de pH e ações do oxigênio (TIKEKAR et al., 2011; SZULTKA et al., 

2014; SHINWARI; RAO, 2018). A oxidação do ácido ascórbico ocorre, inicialmente, com a 

formação de ácido desidroascórbico e depois para o ácido 2,3-dicetogulônico e outros produtos 

(SHINWARI; RAO, 2018). O ácido ascórbico também pode ter ação antioxidante em geleias, 

prevenindo o escurecimento enzimático ou a oxidação de nutrientes e/ou sabores (RUIZ et al., 

2018).  

Maior capacidade antioxidante (resultados acima de 70% DPPH) foi verificada para a 

semente da Poncan, na polpa da Pera, na polpa da Valencia, na casca e na polpa da Lineu. 

Contudo, a polpa, casca e a semente de Duncan, a polpa e a casca da Poncan e a polpa da Tanaka 

tiveram valores menos expressivos (< 30% DPPH). A cultivar Laranja de umbigo (polpa), Pera 

(casca), Poncan (casca e semente), Duncan (casca) e Lineu (casca) apresentaram maior teor de 

compostos fenólicos (acima de 50 mg ECAT 100 g-1 ou mg GAE 100 g-1. As cultivares Tahiti 

(polpa), Pera (polpa), laranja de umbigo (casca), Duncan (folha), Mikan (polpa e casca), 

Ducopon (polpa e casca) e Limetta (casca) tiveram os resultados mais baixos de compostos 

fenólicos (< 20 mg ECAT 100 g-1, < 20 mg GAE 100 g-1, < 20 mmol GAE kg-1). A capacidade 

antioxidante é a medida do potencial antioxidante dos alimentos. São metabólitos secundários 

sintetizados naturalmente, como os flavonoides e polifenóis, que incluem os compostos 

fenólicos (MASISI et al., 2016). Nos frutos, esses compostos atuam como agentes redutores 

e doadores de hidrogênio, reduzindo os danos às estruturas das células (KOPJAR et al., 

2009). Também, representam o grupo de metabólitos secundários envolvidos na defesa contra 

a radiação ultravioleta, patógenos e outros estresses ambientais (KOUBAA et al., 2015). Na 

saúde humana, podem auxiliar na redução do risco de doenças cardiovasculares e certos tipos 

de cânceres (SÁNCHEZ et al., 2011). Durante o processo de cocção das geleias, a capacidade 

antioxidante e o teor de compostos fenólicos diminuem, principalmente, durante o 
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processamento e armazenamento. Esse efeito é explicado, já que são sensíveis à luz, às altas 

temperaturas e aos açúcares e a pectina, que são adicionados durante o processo (SHINWARI; 

RAO, 2018).  

As diferenças verificadas nas composições fisico-química e nutricional dos frutos, polpa 

e subprodutos são influenciadas por vários fatores, como diferenças genotípicas (CHEN et al., 

2013), condições ambientais (clima, temperatura e solo), práticas de cultivo, tratamento pós-

colheita (KRAUJALYTĖ et al., 2013), condições de armazenamento e estresse oxidativo 

(LEGUA et al., 2014); condições climáticas entre outros (MDITSHWA et al., 2017). Além do 

mais, os teores podem variar dependendo da tecnologia aplicada para a extração de cada 

composto e do método de preparação de amostra, equipamentos, reagentes, condições 

ambientais, dentre outras (BARBERÁN et al., 2017; ANI; ABEL, 2018).  

A escassez de estudos referentes à avaliação das características físico-químicas, 

nutricionais e sensoriais de geleias e similares adicionadas de subprodutos de frutos do gênero 

Citrus, foi um ponto limitante do presente estudo. Foram encontradas apenas 4 pesquisas sobre 

o tema proposto na presente revisão sistemática (Tabela 2). Apesar disso, sabe-se que o assunto 

referente ao aproveitamento de alimentos apresenta destaque no campo científico atual. Isso, 

porque as cascas, sementes, membranas, talos e folhas presentes em produtos vegetais possuem, 

em geral, elevado teor nutricionalA utilização de ingredientes não convencionais em produtos 

alimentícios também aumenta o valor nutricional, o que contribui para a oferta de alimentos 

saudáveis para a população. Outro benefício do uso de subprodutos é a redução do descarte 

inadequado de resíduos orgânicos, o que colabora com a preservação do meio ambiente. 

Também, pode aumentar o valor comercial do produto produzido, com maior geração de lucros 

(GHASEMI et al., 2009; FAVA et al., 2013; BANJERDPONGCHAI et al., 2016; MAHATO 

et al., 2018).  

Muitos subprodutos derivados de frutos cítricos podem ser considerados alimentos 

funcionais, já que possuem influência positiva na saúde humana, auxiliando na redução do risco 

de doenças (MAK et al., 2108; WU et al., 2018). A administração de extrato da casca de laranja 

de umbigo em ratos diabéticos por 4 semanas resultou na redução da glicose sanguínea, 

melhorando o quadro de diabetes melittus (AHMED et al., 2017). Em outra pesquisa, que 

avaliou células microgliais BV2 in vitro, tratadas com extrato de casca de poncan e incubadas 

por 4 horas, verificou-se menor inflamação das células. Além disso, preveniu/retardou o 

progresso de doenças neurodegenerativas relacionadas à inflamação (HO; KUO, 2014). Esses 

efeitos corroboram com estudos similares utilizando extrato de casca de limão doce 

(PADILLA-CAMBEROS et al., 2014), extrato de casca de laranja doce (PANTSULAIA et al., 

2014) e extrato de casca de poncan (APRAJ; PANDITA, 2016). Os autores também relataram 
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resultados benéficos sobre a inibição do metabolismo dos carboidratos na diabetes mellitus tipo 

2, redução de lesões hepáticas e ação antienvelhecimento da pele.  

Os quatro artigos avaliados na presente pesquisa sobre geleias e produtos similares 

adicionados de subprodutos de frutos do gênero Citrus, utilizaram a casca como ingrediente a 

ser testado, contudo um deles utilizou água da cocção da casca em conjunto com a casca. O 

flavedo é a parte anatômica do fruto, que corresponde à casca, a qual representa menos que 5% 

do total de componentes do fruto (BABIKER et al., 2013). Em geral, a casca é mais utilizada 

como ingrediente na elaboração de produtos, já que contém maior teor nutritivo. Em geral, a 

casca é preferida dentre os subprodutos, já que contém maior teor nutritivo. Além disso, é o 

principal resíduo (60-65%) gerado pelas indústrias alimentícias na produção de sucos. Contudo, 

as sementes (1-10%) e as membranas (30-35%) também apresentam perdas nesse processo 

(AWAN et al., 2013). Outro fator que corrobora para o uso de cascas de frutos em detrimento 

a outros subprodutos, é seu maior potencial para extração de compostos bioativos. Nesse caso, 

não são utilizados aditivos químicos, o que reduz o custo de produção (ABOUDAOU et al., 

2018; HASHEM et al., 2018).  

Na comunidade científica, a casca de frutos também é mais utilizada para o 

desenvolvimento de produtos alimentícios, em especial os de panificação (BABIKER et al., 

2013; OKPALA; AKPU, 2014), os lácteos fermentados (SENDRA et al., 2010; ARIOUI et al., 

2017) e os cárneos (IBRAHIM et al., 2018; NISHAD et al., 2018). As espécies unshiu Marc. 

cv. Ishiji, unshiu Marc. x unshiu Osbeck x reticulata Blanco e sinensis cv. laranja de umbigo 

(YOSHIKAWA et al., 2006), sinensis Osbeck cv. Valência (SICARI et al., 2017) e limon Lush 

cv. Limetta (YOUNIS et al., 2015) foram aquelas avaliadas pelos autores citados na Tabela 2. 

Isso, porque essas cultivares são produzidas em maior quantidade nos países em que os estudos 

foram realizados, sendo eles o Japão (YOSHIKAWA et al., 2006), a Itália (SICARI et al., 2017) 

e a Índia (CHACKO; ESTHERLYDIA, 2013; YOUNIS et al., 2015).  
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Tabela 2. Características físico-químicas, nutricionais e sensoriais de geleias e produtos similares adicionados de subprodutos de frutos do gênero 

Citrus 
. 

Referência Produto/País Objetivo Metodologia Principais resultados das 
características físico-químicas e 

nutricionais  

Principais resultados das 
características sensoriais 

YoshikAwa et 
al. (2006) 

Geleia 
elaborada com 
frutos tropicais 
e marmelada 
com adição de 
subprodutos de 
3 cultivaresde 
frutos do 
gênero 
Citrus/Japão. 

Investigar a capacidade 
antioxidantede geleia de frutos 
tropicais (polpa): mamão 
papaia (Carica papaya L.), 
manga (Mangífera indica L.), 
goiaba (Psidium guajava L.) e 
carambola (Averrhoa 
carambola L.). Também, de 
marmelada elaborada com 
subprodutos de frutos do 
gênero Citrus: mikan (unshiu 
Marc. cv. ‘Ishiji’), shiranui 
[(unshiu Marc. x unshiu 
Osbeck) x reticulata Blanco] e 
laranja de umbigo (sinensis 
Osbeck). 

Foram elaboradas 4 formulações de 
geleia (mamão, manga, goiaba e 
carambola) sem adição de casca: 50% 
de polpa, 45% de sacarose e 5% de 
pectina e; 9 formulações de marmelada 
com adição de subprodutos doos frutos 
do gênero Citrus: 1. com 49% de 
sacarose, 36,6% de água, 14% de casca 
dos frutos mikan, decopon e laranja de 
umbigo, individualmente, e  0,4% de 
pectina; 2. com 45% de sacarose, 26% 
de suco do fruto, 14,6% de água, 14% 
de casca dos frutos mikan, decopon e 
laranja de umbigo, individualmente, e 
0,4% de pectina e; 3. com 45% de 
sacarose, 26% de suco dos frutos, 
14,6% de água da casca, 14% de casca 
dos frutos mikan, decopon e laranja de 
umbigo, individualmente, e 0,4% de 
pectina. Os produtos foram avaliados 
em relação as características físico-
químicas (AAT, fenólicos totais, 
hesperidina, limoneno e capacidade 
antioxidantepor DPPH e por AAPH). 

 - AAT: as geleias de goiaba e de mamão 
tiveram os maiores valores, enquanto a 
geleia de manga teve o valor mais baixo.  
As formulações com 14,6% de água da 
casca das 3 cultivares do gênero Citrus 
apresentaram os maiores teores (p<0,05) 
de AAT. 
- Fenólicos totais: as geleias de goiaba e 
de carambola apresentaram os maiores 
resultados. A geleia de manga teve o valor 
mais baixo.  As formulações de 
marmelada com 14,6% de água da casca 
das 3 cultivares do gênero Citrus 
apresentaram os maiores teores (p<0,05) 
de fenólicos totais. 
 - Hesperidina: maiores teores foram 
observados na marmelada contendo 
exclusivamente 14% de casca de mikan. 
Já naquelas elaboradas com decopon e 
laranja de umbigo, os maiores teores 
(p<0,05) de hesperidina foram 
encontrados nas amostras com 14,6% de 
água da casca. Nas geleias esse composto 
não foi avaliado. 
- Limoneno: na marmelada elaborada com 
mikan, maiores teores de limoneno foram 
verificados nos produtos somente com 
casca (14%) e naquele com 14,6% de água 
da casca. As amostras contendo casca de 
decopon e laranja de umbigo não tiveram 
alteração significativa entre os 
tratamentos. Nas geleias esse composto 
não foi avaliado. 
- Capacidade antioxidante: a geleia de 
goiaba apresentou o menor valor para esse 
parâmetro, enquanto, a geleia de manga 
apresentou o maior teor. As marmeladas 
elaboradas exclusivamente com 14% de 

Não avaliado 



23 
 

casca das 3 cultivares do gênero Citrus 
apresentaram os maiores teores de 
capacidade antioxidante. 

      

Younis et al. 
(2015) 

Geleia de 
mamão papaia 
adicionada de 
casca em pó de 
limão doce 
(Citrus 
limetta)/Índia. 

Avaliar a adição de casca em 
pó de limão doce com adição 
de diferentes sais em geleia de 
mamão papaia. 

Foram elaboradas 16 tipos de geleia, 
com adição de diferentes níveis de pó 
de casca de limão doce (2,5%, 5%, 
7,5%, 10% e 12,5%). Todas as 
formulações foram avaliadas com 
adição de: a) 0% de NaCl e NaHCO3, 
b) 5% de NaCl e c) 5% de NaHCO3. 
Foi utilizada uma formulação controle, 
sem adição de sal e sem adição de casca 
para comparação. 
As geleias foram avaliadas em relação 
ao perfil de textura (firmeza, 
mastigabilidade, adesividade e 
coesividade) e aceitabilidade sensorial 
(escala hedônica de 9 pontos). 

- Textura: Em geral, os valores de firmeza 
e mastigabilidade aumentaram (p<0,05) 
em todos os tratamentos, comparados ao 
controle. Contudo, houve uma redução na 
adesividade e na coesividade nos 
tratamentos com adição de NaCl e 
NaHCO3. 
 

- As notas para textura, 
cor/aparência, sabor e para a 
aceitação global reduziram (p<0,05) 
na maioria dos tratamentos. 
Exceção foi verificada na geleia 
adicionada de 2,5% do pó da casca e 
de bicarbonato de sódio para os 
atributos cor/aparência e sabor, que 
tiveram resultados similares ao 
controle (p>0,05). 

      

Chacko e 
Estherlydia 
(2013) 

Geleias de 
laranja (Citrus 
sinensis L.), 
abacaxi 
(Ananas 
comosus L.), 
romã (Punica 
granatum L.) e 
banana (Musa 
balbisiana 
Colla)/Índia. 

Avaliar os aspectos sensoriais 
e físico-químicos de geleias de 
cascas de frutos (laranja, 
abacaxi, romã e banana). 

Foram elaboradas 4 tipos de geleias, 
com adição de casca de laranja, 
abacaxi, romã e banana. Não foram 
informados os teores de adição das 
cascas dos frutos. 
Os produtos foram avaliados em 
relação as características químicas 
(°Brix, AT, pH e umidade). Na análise 
sensorial foram avaliados os atributos 
aparência, cor, sabor e textura e a 
aceitabilidade global (escala hedônica 
de 5 pontos). 

- °Brix: os valores para as geleias foram - 
77 °Brix (casca de abacaxi), 75 °Brix 
(laranja), 65 °Brix (casca de romã) e 57 
°Brix (casca de banana). 
- AT: foram verificados os seguintes 
resultados - 0,25% (geleia de casca de 
abacaxi), 0,47% (geleia de casca de 
laranja) e 0,16 % (geleia de casca de romã 
e de banana).  
- pH: maiores valores de pH foram 
observados nas geleias de casca de banana 
(5,94) e de laranja (5,64), sendo menores, 
naquelas com casca de abacaxi (4,91) e 
casca de romã (4,48).  
- Umidade: maiores teores de umidade 
foram constatados para a geleia com casca 
de abacaxi (62,6%), comparada àquelas 
com casca de romã (43,23%), casca de 
laranja (43,23%) e casca de banana 
(31,9%).  

- A adição de casca de abacaxi na 
geleia apresentou maior 
aceitabilidade (notas entre 4,8 e 4,9) 
para os atributos aparência, cor, 
sabor e textura e para a 
aceitabilidade global. As geleias 
com cascas de laranja, romã e 
banana apresentaram notas mais 
baixas (entre 3,3 e 4,3). 
 
 

      
Sicari et al. 
(2017) 
 
 

Marmelada de 
laranja 
adicionada de 
pó de casca de 

Investigar o efeito da adição 
de pó de casca de laranja como 
alternativa ao uso da pectina 
em marmelada. Também, 

Foram elaboradas 2 formulações de 
marmelada: 1. adição de pectina de 
baixa metilação e, 2. adição de casca de 
laranja (0,3%). As marmeladas foram 

- pH: reduziu durante o armazenamento 
(p<0,05). O pH das marmeladas com pó 
de casca laranja foi maior do que aquelas 
contendo pectina. A partir de 120 dias de 

Não avaliado 
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laranja 
Valência 
(Citrus x 
sinensis)/Itália. 

avaliar a atividade 
antioxidante e a inibição da 
formação de HMF em 
diferentes temperaturas de 
armazenamento.  

avaliadas em 2 temperaturas de 
armazenamento: a) 20 °C e, b) 35 °C. 
As amostras foram avaliadas nos 
intervalos de: 0, 30, 60, 90, 120, 150 
dias. As seguintes características 
físico-químicas foram avaliadas: pH, 
AT, HMF, fenólicos totais, 
antocianinas e capacidade antioxidante 
(DPPH e ABTS). 
 

armazenamento as marmeladas com 
pectina, armazenadas em 35 °C tiveram 
uma pequena redução no pH. 
- At: apenas a amostra contendo pó de 
casca de laranja, armazenada a 35°C, 
apresentou redução da acidez a partir de 
120 dias de estocagem. As demais 
amostras não tiveram diferença 
significativa entre si (p>0,05). 
- HMF: no dia 0 maiores teores de HMF 
foram verificados para as marmeladas 
com pó de casca do fruto (20 °C e 35 °C). 
Ao longo do tempo houve aumento de 
HMF para todas as formulações. Após os 
30 dias de armazenamento, em geral, o 
teor de HMF para a marmelada com 
adição de pó de casca não teve alteração 
significativa. Contudo, a adição de pectina 
elevou os teores de HMF. 
- Compostos fenólicos: as marmeladas 
adicionadas de pectina e armazenadas a 20 
°C e 35 °C tiveram um aumento no teor de 
fenóis nos primeiros 30 dias. Contudo, 
reduziu após esse período. As marmeladas 
preparadas com pó de casca de laranja 
tiveram níveis mais elevados (p<0,05) de 
fenóis totais em comparação com as 
formulações com pectina. Não houve 
influência da temperatura de 
armazenamento para os tratamentos 
contendo pó de casca de laranja e pectina. 
- Antocianinas: houve redução, 
especialmente, para as marmeladas 
armazenadas a 35 °C. No produto com 
pectina (20 °C) o nível de antocianinas 
diminui rapidamente após 60 dias em 
comparação com as demais amostras. 
Após 60 dias de armazenamento não foi 
detectada a presença de antocianinas na 
marmelada com pectina (35 °C). A 
formulação com adição de pó de casca de 
laranja (35 °C) apresentou redução de 
antocianinas mais lenta que aquela 
contendo pectina (20 °C). 
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- Capacidade antioxidante: Em geral, esse 
parâmetro reduziu a partir de 30 dias de 
armazenamento. A marmelada com casca 
de laranja em pó (20 °C), manteve o maior 
teor de capacidade antioxidantedurante o 
armazenamento. 
- Correlação entre os parâmetros 
avaliados: Houve correlação positiva 
(p<0,00) entre antocianinas e HMF, entre 
DPPH e antocianinas e entre DPPH e 
compostos fenólicos. Uma correlação 
negativa (p<0,00) foi observada entre 
HMF e antocianinas, entre ABTS e 
antocianinas e compostos fenólicos e entre 
DPPH e ABTS.  

Potencial hidrogeniônico (pH); Sólidos Solúveis (SS); Acidez Total (AT); ácido 2,2'-azino-bis (3-etilbenzotiazolina-6-sulfónico) (ABTS); 1,1-diphenyl-2-picryl hydrazyl (DPPH); 2,2 azobis amidinopropano (AAPH); 
Ácido Cítrico (AC); ácido Ascórbico Total (AAT); hidroximetilfurfural (HMF); cloreto de sódio (NaCl), bicarbonato de sódio (NaHCO3).  
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A população residente em regiões orientais são consumidores regulares de subprodutos de 

frutos cítricos (MAHATO et al., 2018), o que pode explicar o maior interesse no tema. Dessa 

forma, sugere-se o desenvolvimento de pesquisas utilizado subprodutos do gênero Citrus em 

diferentes países, para que se amplie o conhecimento do uso desses ingredientes em produtos 

alimentícios. 

Todos os trabalhos pesquisados tinham o objetivo de avaliar a adição do subproduto na 

forma em pó (CHACKO; ESTHERLYDIA, 2013; SICARI et al., 2017) ou in natura 

(YOSHIKAWA et al., 2006; YOUNIS et al., 2015) em geleias e similares. O intuito era 

comparar/analisar as características físico-químicas (YOSHIKAWA et al., 2006; CHACKO; 

ESTHERLYDIA, 2013; YOUNIS et al., 2015; SICARI et al., 2017) e sensoriais (CHACKO; 

ESTHERLYDIA, 2013; YOUNIS et al., 2015). A tecnologia de desidratação apresenta diversos 

benefícios no processo de produção alimentar. Dentre eles, está a redução da atividade de 

enzimas responsáveis pela degradação de polifenóis como, por exemplo, a polifenol oxidase 

(DELELE et al., 2015; SALAZAR et al., 2018); a eliminação de agentes patogênicos; a redução 

de custos com armazenamento e transporte (PAPOUTSIS et al., 2018), já que o volume das 

embalagens é menor. O processo de desidratação também proporciona que o alimento seja 

utilizado em períodos de entre safra, aumentando a vida de prateleira (BENSEDDIK et al., 

2018), e concentra o conteúdo de nutrientes. A adição de ingredientes desidratados em 

preparações alimentícias pode, inclusive, melhorar as características tecnológicas como 

observado por Nishad et al. (2018). Nessa pesquisa, a adição de casca de toranja em almôndegas 

promoveu a estabilidade oxidativa de nutrientes como o lipídio e a proteína, o que melhorou o 

perfil nutricional. Contudo, as cascas possuem consideráveis teores de compostos 

antinutricionais, como os compostos fenólicos, que podem aumentar com o processo de 

desidratação (SUN et al., 2015; ASSEFA; KEUM et al., 2017). Além do mais, o tipo de 

metodologia utilizada para a desidratação do alimento pode reduzir a quantidade de alguns 

compostos bioativos, como os flavonoides, os polifenóis e os carotenoides (NIPORNRAM et 

al., 2018).  

Apesar dos benefícios da utilização de subprodutos de frutos cítricos em produtos 

alimentícios, a presença de substâncias como os limonóides, a poncirina, a hesperidina e as 

flavonas polimetoxiladas (BATENBURG et al., 2016; KIEFL et al., 2017) podem prejudicar 

os parâmetros sensoriais. Esse efeito ocorre, porque esses compostos podem promover um 

sabor amargo ao produto, principalmente quando estiverem em grande quantidade. Nesse 

contexto, metodologicamente, constata-se que os estudos avaliados elaboraram os produtos 

considerando pequenas quantidades de adição de casca. Isso ocorreu, especialmente, quando se 

utilizou o subproduto na forma de pó, já que há uma concentração dos nutrientes. Ressalta-se 
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que a pectina é um ingrediente importante na elaboração de geleias e similares, visto que possui 

uma elevada capacidade de retenção de água. Com isso, auxilia na formação de gel e 

estabilidade da textura do produto, evitando a sinerese (YOUNIS et al., 2015). Porém, apenas 

os estudos de YoshikAwa et al. (2006) e Sicari et al. (2017) utilizaram a pectina como matéria 

prima. Os demais autores não utilizaram nenhum tipo de espessante na elaboração dos produtos.  

As análises físico-químicas, nutricionais e sensoriais propostas pelos estudos são 

pertinentes quando se pretende avaliar características de qualidade de geleias e similares.  Em 

países como o Brasil, a legislação determina que, em geleias, sejam realizadas apenas as 

análises referentes à microbiologia e aos teores de umidade e de SS (BRASIL, 1978). No caso 

de adição de subprodutos, é fundamental que sejam avaliados outros parâmetros de qualidade 

da geleia. A casca, por exemplo, contém maiores teores de acidez, de fibra alimentar e de 

compostos bioativos que a polpa. Ingredientes muito ácidos podem reduzir a formação de redes 

formadoras de géis, diminuindo a consistência em geleias (FEATHERSTONE, 2016). 

Contrariamente, a adição de níveis elevados de fibra pode aumentar a capacidade de retenção 

de água, formando um gel muito viscoso e de textura firme (MASMOUDI et al., 2010). Já os 

compostos bioativos, comom os limonóides, a poncirina, a hesperidina e as flavonas 

polimetoxiladas, podem alterar os parâmetros sensoriais, principalmente provocando um sabor 

amargo no produto (BATENBURG et al., 2016; KIEFL et al., 2017). Além disso, as cascas de 

frutos possuem menor concentração de açúcares que a polpa, o que reduz a quantidade de SS 

e, consequentemente, o sabor doce (FEATHERSTONE, 2016). Apesar desses efeitos 

desfavoráveis, a ação de cascas de frutos como ingrediente melhoram o perfil nutricional do 

produto (SHARMA et al., 2017), tornando-o mais saudável para o consumo.  

Quanto às características químicas dos produtos, tanto a adição da casca em pó quanto 

na forma in natura, aumentaram os teores de AAT (YOSHIKAWA et al., 2006), de compostos 

fenólicos (YOSHIKAWA et al., 2006; SICARI et al., 2017), de antocianinas (SICARI et al., 

2017), de limoneno, de hesperidina (YOSHIKAWA et al., 2006) e da capacidade antioxidante 

(YOSHIKAWA et al., 2006; SICARI et al., 2017). Esses resultados são explicados devido as 

cascas de Citrus possuirem maiores quantidades desses compostos. Um exemplo, é a casca do 

limão Tahiti que contém 51,59 mg 100 g-1 de AAT (LAGHA-BENAMROUCHE; MADANI; 

2013) e 35,89 mg GAE 100 g-1 de compostos fenólicos (GHASEMI et al., 2009). Já a polpa 

possui apenas 26,79 mg 100 g-1 (XU et al., 2008) e 11,75 mg GAE 100 g-1 (GHASEMI et al., 

2009), respectivamente. No entanto, um período prolongado de armazenamento (≥ 30 dias) da 

marmelada promoveu a redução da concentração de antocianinas e de hesperidina, além de 

diminuir a capacidade antioxidante. Os compostos fenólicos tiveram uma redução a partir de 

60 dias de estocagem (SICARI et al., 2017). Um período longo de armazenamento pode alterar 
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a estrutura molecular de compostos bioativos promovendo a oxidação não enzimática 

(PATRAS et al., 2011; KAMILOGLU et al., 2015). Fatores como a luz, o pH (SICARI et al., 

2017), um baixo teor de vitamina C (BOUAYED; BOHN, 2010), a presença de ferro 

(CHAMPAGNE; FUSTIER, 2007), de açúcares e de enzimas (SICARI et al., 2017) podem 

acelerar esse processo.  

Maior AT foi observada na geleia preparada exclusivamente com casca de laranja in 

natura, comparada à adição de casca de romã e de banana (CHACKO; ESTHERLYDIA, 2013). 

Esse resultado é comum uma vez que a laranja possui naturalmente um teor elevado de acidez 

(LOIZZO et al., 2018). No estudo de Sicari et al. (2017), a adição de pó de casca de laranja em 

marmelada armazenada por mais de 120 dias (35 °C) reduziu a AT. O teor de pH em geleias e 

produtos similares podem variar de acordo com os ingredientes utilizados. Além disso, pode 

sofrer influência de outros fatores como temperatura de cocção e de armazenamento, tempo de 

maturação do fruto e presença de oxigênio (FEATHERSTONE, 2016; SICARI et al., 2017).  

Nesse sentido, verificou-se que geleia contendo casca de laranja e a marmelada com pó da casca 

apresentaram pH ácido devido ao elevado teor de acidez presente na casca de laranja. Esse 

efeito pode ser explicado uma vez que a casca da laranja apresenta um pH ácido, em torno de 

4,34 (ABOU-ARAB et al., 2017). Com isso, pode ocorrer uma alteração na textura de produtos 

similares à geleia. O armazenamento também é um fator que pode alterar o pH em produtos 

alimentícios, contudo um período de até 150 dias de estocagem não influenciou na composição 

de marmeladas adicionadas de pó de casca de laranja (SICARI et al., 2017). Segundo 

Piorkowski e McClements (2014), produtos com pH baixo podem sofrer reações de ciclização 

e oxidação durante o armazenamento, aumentando o valor de pH e, consequentemente, 

reduzindo a acidez. Com isso, há uma diminuição na vida de prateleira do produto, visto que 

pode ocorrer o crescimento de microrganismos deteriorantes e patogênicos (TOUATI et al., 

2014).  

A umidade em produtos como geleias sofre influência direta dos ingredientes, 

principalmente se conterem fibras. No estudo de Chacko e Estherlydia (2013), constatou-se que 

a geleia preparada exclusivamente de casca laranja in natura apresentou menor quantidade de 

umidade que aquela adicionada de casca de abacaxi. Esse fato é explicado pelo maior teor de 

umidade presente na casca de abacaxi (80%) (RAZALI et al., 2016) quando comparada com a 

casca de laranja (67%) (BARROS et al., 2012). Além do mais, a casca de abacaxi possui maior 

teor de fibra alimentar (15,05 g 100 g-1) (CRIZEL et al., 2016) que a casca da laranja (11,44 g 

100 g -1)  (GARCIA-AMEZQUITA et al., 2018). As fibras possuem elevada capacidade 

higroscópica, o que facilita a retenção de água no produto (ELLEUCH et al., 2011).  Os autores 

também verificaram que o uso de casca de laranja elevou o teor de SS da geleia para 75 °Brix, 
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bem superior ao recomendado que é de 63 a 65 °Brix (FEATHERSTONE, 2016). Esse efeito 

pode ser atribuído à presença de elevado teor de pectina na casca de laranja (35,3 g 100 g-1) 

(ALVAREZ et al., 2018). A pectina se liga às moléculas de água disponíveis, fazendo com que 

os SS migrem para dentro das células, o que aumenta a concentração desses compostos no 

produto (EINHORN-STOLL et al., 2018). Um teor elevado de SS aumenta a formação de 

cristais de açúcares, elevando a consistência da geleia (FEATHERSTONE, 2016).  

O hidroximetilfurfural (HMF) pertence à classe dos contaminantes neo-formados. É 

gerado durante processos que utilizam o aquecimento para a preservação de alimentos 

(CAPUANO; FOGLIANO, 2011). Outros fatores como baixo pH, elevada acidez (KÖRNER 

et al., 2018), tempo de armazenamento (KOWALSKI et al., 2013) e tipo de recipiente 

(TOUATI et al., 2014) também podem promover a formação de HMF. Durante a cocção, a 

síntese de HMF ocorre através da desidratação do açúcar em reações catalisadas por ácidos, ou 

como resultado da reação de Maillard (ROSATELLA et al., 2011). Quando produzido em 

excesso, causa alterações nas características sensoriais do produto, especialmente no sabor e na 

cor (ASLANOVA et al., 2010; ZULUETA et al., 2013). Nesse caso, ocorre a polimerização 

cruzada, formando-se polímeros solúveis marrons e insolúveis negros (CARVALHO et al., 

2018). Esses polímeros em geleias e similares podem produzir um sabor residual amargo 

(KRSTANOVSKI et al., 2017). No estudo de Sicari et al. (2017), houve um aumento de HMF 

em marmelada adicionada de pó de casca laranja, além de uma correlação positiva entre HMF 

e SS. A presença de açúcares simples na casca da laranja (CARVALHO et al., 2018), em 

particular a frutose, pode ser considerada a principal responsável pela formação desse composto 

(RICCA et al., 2010). Além de alterar as características sensoriais dos alimentos, a presença de 

HMF também pode prejudicar o conteúdo de substâncias bioativas. Esse efeito foi verificado 

por Sicari et al. (2017), que constataram uma correlação negativa entre o teor de HMF e de 

antocianinas. Em misturas aquosas ácidas, valores elevados de HMF reduzem o efeito de co-

pigmento das antocianinas (FREITAS et al., 2011), reduzindo a sua concentração.  

Os métodos analíticos podem apresentar influência sobre a capacidade antioxidantedos 

alimentos (GRANATO et al., 2018). Sicari et al. (2017) avaliaram o teor desse composto em 

marmelada com pó de casca de laranja por dois métodos de extração, o 1,1-difenil-2-

picrilhidrazila (DPPH) e o ácido 2,2'-azino-bis (3-etilbenzotiazolino-6-sulfónico (ABTS). 

Observou-se que quanto o maior teor de DPPH na amostra maior a concentração de compostos 

fenólicos e de antocianinas (correlação positiva), contrariamente ao observado para o valor de 

ABTS (correlação negativa). Esses resultados são explicados, devido ao método de DPPH ser 

utilizado na avaliação de substâncias hidrofílicas, enquanto o método de ABTS é mais eficiente 

na avaliação de compostos lipofílicos (ZUHAIR et al., 2013). A conformação estrutural do 
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DPPH e seu número de grupos hidroxílicos disponíveis permitem ligações com o grupo 

hidroxila dos compostos fenólicos e das antocianinas, que são compostos hidrofílicos, sendo o 

método analítico mais indicado nesse caso. Já o ABTS, atua com mais eficiência em substâncias 

antioxidantes apolares, isto é, em emulsões lipídicas (PORTER, 1993), o que limita a leitura de 

compostos hidrofílicos.  

A avaliação de atributos tecnológicos em geleias é imprescindível para verificar as 

alterações causadas pelo processamento e/ou armazenamento. Nessas fases, ocorrerem diversas 

transformações químicas, especialmente nos teores de açúcar (LOTITO et al., 2018) e de 

compostos bioativos (POIANA et al., 2013). Dos estudos avaliados, apenas um (YOUNIS et 

al., 2015) estudou as características tecnológicas de geleia com adição de diferentes níveis de 

pó de casca de limão doce (0%, 2,5%, 5%, 7,5%, 10% e 12,5%). Todas as formulações foram 

adicionadas de 0% e 5% de cloreto de sódio (NaCl) e de bicarbonato de sódio (NaHCO3). De 

forma geral, o incremento do subproduto elevou a firmeza e a mastigabilidade. Contudo, houve 

uma redução na adesividade de todos os tratamentos e na coesividade apenas nas amostras 

contendo NaCl e NaHCO3. Essas alterações tecnológicas foram causadas principalmente, 

devido à elevada quantidade de fibra (17,58%) presente na casca de limão doce (YOUNIS et 

al., 2015), que aumentam a absorção de líquidos. A pectina em especial, promove a formação 

de gel, que ocorre pela precipitação da pectina quando em contato com o açúcar. Além do mais, 

as fibras reduzem a quantidade de água causando um aumento na consistência do produto 

(VERKEMPINCK et al., 2018). Além disso, sais como o NaCl e o NaHCO3 possuem a 

propriedade de se unir à moléculas de água disponíveis (MOHAN et al., 2016), o que pode 

explicar a maior firmeza da geleia com adições de casca de limão e de sais elaborada por Younis 

et al. (2015). 

A análise sensorial é utilizada no desenvolvimento de produtos e permite obter um 

resultado sobre a aceitabilidade e a qualidade do produto antes, durante e depois do 

processamento. Dessa forma, é possível qualificar e quantificar a influência do uso de novos 

ingredientes e/ou níveis de adição no produto. Considera também, a interação entre os 

ingredientes, por meio da interpretação das respostas dos consumidores (STAROWICZ et al., 

2018). Os estudos de Younis et al. (2015) e de Chacko e Estherlydia (2013), utilizaram testes 

sensoriais hedônicos para avaliar geleias de casca de laranja e com adição de casca de limão 

doce em pó. Younis et al. (2015) verificaram que a adição de casca de limão doce reduziu as 

notas para os atributos textura, cor/aparência, sabor e para a aceitação global. Entretanto, 

Chacko e Estherlydia (2013) não utilizaram um produto padrão sem adição do subproduto. Os 

autores verificaram que as geleias com cascas de laranja, de romã e de banana tiveram notas 

inferiores para os atributos aparência, cor, sabor e textura e para a aceitação global comparadas 
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com aquela adicionada de casca de abacaxi. Além disso, a adição de casca de frutos também 

pode prejudicar a aceitabilidade sensorial em produtos de panificação (HAYTA et al., 2012; 

DAS; GUPTA, 2018), em laticínios (BERTOLINO et al., 2015; LUCERA et al., 2018) e em 

derivados cárneos (IBRAHIM et al., 2018; NARDOIA et al., 2018), dentre outros.  

Alterações sensoriais em alimentos adicionados de subprodutos de frutos do gênero 

Citrus ocorrem devido aos compostos fenólicos, fitatos e oxalatos. Exemplos dessas substâncias 

são a neosperidina (POZZO et al., 2018), o D-limoneno e L-limoneno (RODRÍGUEZ et al., 

2018) e as agliconas (ZOCCALI et al., 2018), que liberam sabores adocicado, azedo e amargo 

(GHASEMI et al., 2018) e sensações de adstringência, pungência e refrescância (GLABASNIA 

et al., 2018). Além disso, compostos solúveis e voláteis da casca, como os monoterpenos 

(limoneno, mirceno); sesquiterpenoides (α e -sinensal), sesquiterpeno (valenceno) (XIE et al., 

2018), monoterpenoides (decanal, linalol, neral, geranial, citronelal) dentre outros 

(GONÇALVES et al., 2018), podem alterar o sabor e o aroma em produtos alimentícios. Os 

carotenóides também podem influenciar na aceitabilidade sensorial e na aparência 

(ABDELAALI et al., 2018). Essas substâncias são conhecidas como metabólitos isoprenóides, 

que produzem pigmentação na faixa do amarelo ao vermelho, o que caracteriza a cor presente 

em casca de frutos do gênero Citrus (RODRIGUEZ-CONCEPCION et al., 2018). Em relação 

a textura, as fibras presentes na casca aumentam a hidrofilicidade, o que produz uma maior 

firmeza no produto (QUILES et al., 2018). Diante do exposto, constata-se que existem diversos 

fatores que limitam a adição de elevadas quantidades de cascas de frutos do gênero Citrus em 

geleias e produtos similares.  

 

CONCLUSÃO  

 

A composição química e nutricional da polpa e de subprodutos das principais cultivares 

do gênero Citrus varia amplamente dependendo da cultivar, da época de colheita, do estágio de 

maturação, das condições ambientais, das condições de armazenamento e outros fatores. Os 

subprodutos se destacam pelos elevados teores de macro e micronutrientes e de compostos 

bioativos. Em geral, a incorporação de subprodutos de frutos do gênero Citrus em geleias e 

produtos similares, mantém as características químicas, como pH e Acidez Titulável, e aumenta 

o teor de Sólidos Solúveis e a capacidade antioxidante. Além disso, melhora o perfil nutricional, 

já que eleva a quantidade de compostos fenólicos e de ácido ascórbico. Dessa forma, a 

utilização de subprodutos de frutos do gênero Citrus em geleias e produtos similares é uma 

alternativa viável na elaboração de produtos, o que colabora para a oferta de alimentos mais 
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saudáveis à população, além de reduzir o impacto ambiental causado pela eliminação de 

resíduos orgânicos na natureza. 
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Adição de casca de laranja em geleia de laranja: Avaliação das características sensoriais, 

físico-químicas e nutricionais de geleia de laranja  

 

Resumo: O objetivo da pesquisa foi avaliar o efeito da adição de casca de laranja (CL) em 

geleia de laranja sobre as características sensoriais, físico-químicas e nutricionais. Foram 

elaboradas quatro formulações de geleia com adição de diferentes níveis de CL: F1, padrão 

(0%), F2 (4%), F3 (8%) e F4 (12%). As amostras foram avaliadas em relação à aceitabilidade 

sensorial, composição físico-química e nutricional. A adição de 12% de CL em geleia de laranja 

reduziu (p<0,05) a aceitabilidade para todos os atributos avaliados, além da aceitação global e 

intenção de compra. Contudo, a utilização de CL na geleia elevou (p<0,05) os teores de 

atividade de água, Sólidos Solúveis, Acidez Titulável e açúcares. A Relação Sólidos 

Solúveis/Acidez Titulável, a luminosidade (L*) e teor de amarelo (b*) reduziram nas geleias 

adicionadas de CL, enquanto o teor de vermelho (a*) aumentou. Não houve alteração nos 

valores de pH e de umidade do produto após a adição de CL. O perfil nutricional da geleia 

melhorou com a adição de CL, uma vez que houve aumento nos conteúdos de proteína, lipídeo, 

fibra alimentar, ácido ascórbico, carotenoides, compostos fenólicos e na capacidade 

antioxidante. No entanto, reduziu o teor de carboidrato e de energia. As medidas de textura 

instrumental, também foram alteradas pela adição de CL, especialmente com a redução da 

adesividade e aumento da gomosidade, mastigabilidade e elasticidade. Conclui-se que a adição 

de até 8% de CL em geleia mantém a aceitabilidade sensorial similar ao produto padrão. 

Também, é uma alternativa viável para melhorar as características físico-químicas e 

nutricionais do produto.  

Palavras-chave: geleia; Citrus sinensis; subprodutos. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Atualmente, verifica-se um crescente interesse pelo uso de ingredientes não 

convencionais em produtos alimentícios, tanto pela indústria, como por consumidores e 

pesquisadores. Esse fato se deve, especialmente, ao favorável perfil nutricional presente em 

subprodutos de frutos e hortaliças, o que pode reduzir o risco do desenvolvimento de doenças 

crônicas não transmissíveis (MAK et al., 2018). Resíduos alimentares como cascas, sementes, 

membranas, talos e folhas apresentam um elevado índice de desperdício em nível mundial. Em 

países desenvolvidos, o desperdício de subprodutos derivados de hortifruti gira em torno de 

30%, enquanto nos países em desenvolvimento pode chegar a 60% (HOORNWEG; BHADA-

TATA, 2012). O Brasil, por exemplo, descarta em torno de 40 a 50% de subprodutos por ano 
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(FAO, 2018). As perdas alimentícias ocorrem principalmente durante a produção, o 

processamento, o varejo, e pelo descarte incorreto de restaurantes e do consumidor final 

(HARTIKAINEN et al., 2018). Apesar disso, as cascas, membranas e sementes contêm um 

elevado teor nutricional, apresentando um potencial para a adição como ingrediente em 

produtos alimentícios. 

Frutos do gênero Citrus apresentam constante aumento da demanda comercial em todo 

o mundo. Em 2016, a produção de Citrus atingiu 121.273.2 toneladas/ano (FAO, 2016). O 

Brasil é o país que mais produz esses frutos, aproximadamente 25 milhões de toneladas 

anualmente, seguido da China com 17 milhões e Estados Unidos com 11 milhões (MASTELLO 

et al., 2018).  Já os países do Mediterrâneo (Espanha, Itália, Egito, Turquia e Grécia), são 

aqueles que mais consomem frutos do gênero Citrus (REVOREDO-GIHA; COSTA-FONT, 

2017). No Brasil, a laranja doce (Citrus sinensis) é a fruto que apresenta maior valor comercial 

dentro do gênero Citrus, já que o país é o maior produtor e exportador do fruto. No ano de 2017, 

o país produziu 19,2 milhões de toneladas de laranja, seguido pelos Estados Unidos, China, 

Índia, México, Egito e Espanha, que detêm juntos o equivalente a 68% de todo o comércio do 

fruto (MASTELLO et al., 2018). A laranja doce pertence à família Rutaceae e é um alimento 

com elevado teor nutritivo, além de ser uma fonte de compostos 

fitoquímicos. Comumente, é consumida in natura e na forma de sucos (SPIRA et al., 

2018), geleias (IGUAL et al., 2016), extratos, utilizados em fitoterápicos (MENICHINI 

et al., 2011) e suplementos alimentares (GARCIA-ALVAREZ et al., 2018). Contudo, os 

subprodutos cascas, membranas e sementes são geralmente descartados no meio 

ambiente, o que aumenta o lixo orgânico na natureza. A indústria utiliza apenas uma 

pequena quantidade desses resíduos, para a produção de pectinas, melaços, fibras, óleos 

(FAVELA-HERNÁNDEZ et al., 2016) e ração animal (RUVIARO et al., 2018). Apesar disso, 

esses subprodutos contêm elevados teores de vitaminas, como a vitamina C (ELKHATIM et 

al., 2017) tiamina, niacina, piridoxina, minerais, como fósforo, o cálcio, ferro, magnésio e o 

potássio (ANI; ABEL, 2018), e fibras solúveis e insolúveis (TEJADA-ORTIGOZA et al., 

2018). Além do mais, são fontes de compostos bioativos, especialmente, os compostos 

fenólicos, como os flavonoides e os ácidos fenólicos (ADEMOSUN et al., 2016). Pesquisas já 

demonstraram efeitos positivos da adição de casca de frutos do gênero Citrus em diversos 

produtos como biscoito (OBAFAYE et al., 2017), almôndega (NISHAD et al., 2018), 

marmelada (SICARI et al., 2017), geleia (YOUNIS et al., 2015) e iogurte (ARIOUI et al., 

2017). No estudo de Younis et al. (2015), a adição de casca de limão doce em geleia, aumentou 

a firmeza e a mastigabilidade, o que melhorou a qualidade tecnológica. No entanto, reduziu a 

adesividade e a coesividade e as notas para textura, cor/aparência, sabor e para a aceitação 
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global. Em marmelada, a utilização de pó de casca de laranja doce aumentou o teor 

compostos fenólicos e capacidade antioxidante, apesar de haver uma redução no pH, na Acidez 

Titulável e no teor de antocianinas (SICARI et al., 2017). Diante disso, demonstra-se a 

viabilidade da utilização de subprodutos de frutos do gênero Citrus em produtos alimentícios, 

o que pode melhorar o perfil sensorial, físico-químico e nutricional dos alimentos, além de 

colaborar para a preservação do meio ambiente. 

A geleia é um produto que apresenta elevada aceitação pelos mais diferentes públicos. 

A França é o país com maior produção e consumo de geleia no mundo. Em 2016 foi registrada 

uma produção média de 4 mil toneladas e um consumo de 3,36 bilhões (CBI, 2017). Outros 

países se destacam na produção de geleia como a Turquia, a Espanha, o Chile, a Índia, a China, 

os Estados Unidos e o Brasil. No Brasil, a produção de geleias atingiu 30,1 milhões de toneladas 

em 2017 (ABIA, 2018). Em geral, é um doce elaborado à base de polpa de fruto, açúcar, pectina 

e ácido cítrico (FEATHERSTONE, 2016). As geleias que apresentam maior produção e 

consumo são aquelas elaboradas com uva, damasco, mirtilo (NAEEM et al., 2017), manga, 

abacaxi (ASEMA; PARVEEN, 2018) morango, laranja (FEATHERSTONE, 2016) e romã 

(ABID et al., 2018). A geleia é um produto de baixo custo de produção, de fácil processamento, 

transporte e armazenamento. Também, possui uma vida de prateleira prolongada, além de 

aumentar o aproveitamento de frutos na entressafra. No entanto, a geleia é um alimento 

produzido, geralmente, apenas com a polpa do fruto, o que acarreta um descarte de seus 

subprodutos (casca, membranas e sementes). Considerando esse aspecto, o objetivo da presente 

pesquisa foi avaliar o efeito da adição de casca de laranja (CL) em geleia de laranja sobre as 

características sensoriais, físico-químicas e nutricionais. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

 Tipo de estudo 

Caracteriza-se como um estudo transversal, de campo e laboratorial, realizado no 

período de abril de 2017 a novembro de 2018. 

 

 Questões éticas  

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (COMEP) da UNICENTRO, 

sob parecer nº 2.201.325/2017 (Anexo 1). Para a realização da análise sensorial os participantes 

recebiam um convite prévio e a explicação de todas as etapas e objetivos. Além disso, os 

critérios de exclusão foram: possuir alergia aos ingredientes utilizados na elaboração das 

geleias, ser portador de diabetes mellitus, ser gestante, não ser aluno, professor ou funcionário 
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da UNICENTRO, idade inferior a 18 anos e superior a 59 anos e/ou não entregar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) assinado (Apêndice 1). 

 

Aquisição da matéria-prima  

Foram utilizados 100 kg de laranja pera (Citrus sinensis). Os frutos foram coletadas na 

região Centro-Sul do Estado do Paraná, especificamente de produtores rurais do município de 

Guarapuava, sob as coordenadas geográficas 25041’12”S de latitude, 51038’45”W de longitude 

e altitude de aproximadamente 1.100 m. As laranjas apresentavam casca de coloração 

alaranjanda, superfície lisa sem imperfeições e de tamanho médio (169 g). Os frutos foram 

higienizados em água corrente potável, com posterior sanitização em solução de hipoclorito de 

sódio (150 ppm) por 10 minutos e novamente higienizados em água corrente potável. A casca 

foi extraída de forma manual (1 mm), com o auxílio de um ralador de inox doméstico, obtendo-

se um rendimento de 6,5 kg. A casca permaneceu de remolho em 26 L de água por 1 hora, sob 

refrigeração, em um recipiente plástico envolto de filme plástico de polietileno. Após, a água 

do remolho foi descartada, obtendo-se um rendimento final de 14,5 kg de casca, sendo 

armazenadas sob-refrigeração (8 °C) até o momento da elaboração das geleias.  

 

Formulações  

Foram elaboradas quatro formulações de geleia de laranja: F1 padrão (0% de CL) e as 

demais adicionadas de 4% (F2), 8% (F3) e 12% (F4) de CL. Esses níveis de adição foram 

definidos por meio de testes sensoriais preliminares realizados com o produto. Além da CL, os 

seguintes ingredientes foram utilizados nas formulações: polpa de laranja (50% (F1), 46% (F2), 

42% (F3), 38% (F4)), açúcar (49,44%), pectina (Mago®, Brasil) (0,25%) e ácido cítrico 

(Synth®, Brasil) (0,21%). A polpa e a CL foram misturadas com o açúcar em temperatura 

ambiente (22 °C) agitando-se até a dissolução do açúcar. A mistura foi aquecida em fogão 

doméstico (Atlas®, Brasil), até atingir a ebulição (103 °C). Em seguida, adicionou-se a pectina, 

sendo coccionada por mais 2 minutos. Nesse momento, foram mensurados os Sólidos Solúveis 

(SS) e quando atingiram o ºBrix ideal (63° a 68°). Foi acrescido o ácido cítrico, até que o pH 

fosse ajustado para um valor entre 3,30 a 3,40. A mistura foi cozida por mais 2 minutos 

(PHILLIPS et al., 2009). As geleias foram envasadas ainda quentes (79-85 °C) em vidros de 

500 ml. Em seguida, os produtos foram pasteurizados em temperatura aproximada de 70 ºC por 

30 minutos. Na sequência, as geleias foram resfriadas até atingir temperatura ambiente (22 ºC) 

(PEREIRA et al., 2015) e armazenadas em ambiente sem luminosidade e com temperatura de 

20 °C até o momento das análises. 
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Avaliação sensorial  

Participaram da pesquisa 128 julgadores não treinados, sendo alunos, funcionários e 

professores da UNICENTRO, de ambos os gêneros, com idade entre 18 e 59 anos, os quais 

deveriam ser consumidores habituais de geleia. Os testes foram conduzidos em cabines 

individuais e com iluminação de cor branca. Os atributos de aparência, aroma, sabor, textura e 

cor, e a aceitação global foram avaliados por meio de uma escala hedônica facial estruturada 

mista de 9 pontos, variando de 1 (“desgostei muitíssimo”) a 9 (“gostei muitíssimo”). Também, 

foi aplicada uma questão relativa à intenção de compra, analisada com o uso de uma escala 

estruturada de 5 pontos (1 - “não compraria” a 5 - compraria com certeza”) (Apêndice 2) 

(MEILGAARD et al., 2015). Os julgadores receberam uma porção de cada amostra 

(aproximadamente 10 g), em copos plásticos (50 ml) descartáveis brancos, codificados com 

números de três dígitos, de forma casualizada e balanceada (MACFE; BRATCHELL, 1989), 

acompanhados de um copo de água para limpeza do palato. As formulações foram oferecidas 

aos julgadores de forma monádica sequencial. O cálculo do Índice de Aceitabilidade (IA) foi 

realizado segundo a fórmula: IA (%) = A x 100/B (A = nota média obtida para o produto; B = 

nota máxima dada ao produto) (MACFE; BRATCHELL, 1989). 

  

Análises físico-químicas e nutricionais 

As determinações químicas foram realizadas em triplicata na polpa e na CL e nas geleias 

adicionadas com diferentes níveis de CL. Foram realizadas as seguintes avaliações, sendo os 

resultados expressos em matéria úmida: pH, mensurado por meio de um pHmetro de bancada 

(Tecnopon®, modelo MPA-210, Brasil); atividade de água (Aw), determinada utilizando-se o 

analisador de Aw (Novasina®, Labswift model, Switzerland), operando com temperatura de 20 

°C; Sólidos Solúveis (SS), obtido pela leitura direta em refratômetro de bancada ABBE (Bel®, 

modelo RMI/RMT, Brasil) (AOAC, 2011). Os valores foram expressos em Brix; Acidez 

Titulável (AT), utilizando-se o método titulométrico (AOAC, 2011). Os resultados foram 

expressos em % de ácido cítrico; relação SS/AT, que foi obtida por meio da divisão entre os 

valores de SS e AT; Açúcares Redutores (AR), Açúcares Não Redutores (ANR) e Açúcares 

Totais (AÇT), foram avaliados pelo método redutométrico de Lane-Eynon (AOAC, 2011). Os 

resultados foram expressos em g 100 g-1; cor, que foi analisada pelo sistema da Comission 

Internatinale de E'clairage (CIE) L* (luminosidade), a* (vermelho-verde) e b* (amarelo-azul), 

com leitura em colorímetro (Konica Minolta®, modelo Chroma Meter CR 4400, Japão) com 

iluminante D65 e ângulo 10º. 

Na análise da composição nutricional (avaliada em triplicata) foram determinados os 

teores de umidade (g 100 g -1); cinzas (g 100 g-1); proteína (g 100 g-1) (AOAC, 2011); lipídio 
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(g 100 g-1) (BLIGH; DYER, 1959); carboidrato (g 100 g-1) por diferença (% Carboidrato = 100 

- (% umidade + % proteína + % lipídio + % cinzas + % fibra alimentar); valor energético total 

(kcal 100 g-1), utilizando-se os valores recomendados por Atwater e Woods (1986) para lipídio 

(9 kcal g), proteína (4 kcal g) e carboidrato (4 kcal g); fibra alimentar total (FAT) e insolúvel 

(FAI): determinadas por método enzimático (AOAC, 2011). O teor de fibra alimentar solúvel 

(FAS) foi calculado pela diferença dos resultados de fibra alimentar total e insolúvel; ácido 

ascórbico (Vitamina C), que foi determinado pelo método titulométrico com 2,6 

diclorofenolindofenol (AOAC, 2011), modificado por Benassi e Antunes (1988) e os resultados 

expressados em mg 100 g-1; compostos fenólicos, mensurados pelo método espectrofotométrico 

de Follin-Ciocauteau (BUCIC-KOJIC et al., 2007). A leitura foi realizada em 

espectrofotômetro (Agillent Technologies®, modelo Cary 60 UV, Malásia) a 765 nm, sendo os 

resultados expressos em mg de equivalente ácido gálico (GAE) 100 g-1 carotenóides totais (µg 

g-1), obtidos por meio de análise espectrofotométrica (Agillent Technologies®, modelo Cary 60 

UV, Malásia) a 450 nm (RODRIGUEZ-AMAYA, 2001); capacidade antioxidante, avaliada 

pelo método ABTS (2,2-azinobis-[3-etil-benzotiazolin-6- ácido sulfônico]), nas duas versões 

(hidrofílicas e lipofílicas) (MILLER et al., 1996). Os resultados foram expressos em mmol de 

equivalentes ao Trolox por grama de amostra.  

O Valor Diário de Referência (VD) foi calculado em relação a 20 g de geleia (1 colher 

de sopa rasa), com base nos valores médios diários preconizados para adultos saudáveis (18 a 

59 anos) (DRI, 2005), resultando em: 2.184,9 kcal dia-1, 202,84 g dia-1 de carboidrato, 86,84 g 

dia-1 de proteína, 15,19 g dia-1 de fibra alimentar e 100,77 mg dia-1 de vitamina C. 

Os parâmetros físicos de adesividade, viscosidade, coesividade, gomosidade, 

mastigabilidade e firmeza foram determinados por Análise de Perfil de Textura (TPA). Um 

texturômetro (TA.XT Plus®, modelo Stable Micro Systems, Reino Unido), interligado a um 

computador contendo o Software Exponet Lite (version 4.0.8.0), foi utilizado para medir a 

curva força-tempo das geleias, utilizando-se uma compressão de dois ciclos. As amostras (cerca 

de 60 g) foram colocadas em cápsulas cilíndricas de acrílico medindo 5 cm de diâmetro e 7 cm 

de altura. Em seguida, as amostras foram comprimidas por um probe cilíndrico de alumínio 

(medindo 3,5 cm de diâmetro e 3,6 cm de altura), a profundidade de 5 mm, com velocidade de 

pré-teste de 1 mm s-1, velocidade de teste e de pós-teste de 5 mm s-1 e força de detecção de 

gatilho de 5 g. Todas as análises instrumentais de textura foram realizadas em temperatura 

ambiente (23 °C).   
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Análise estatística 

Os resultados foram analisados por meio de análise de variância (ANOVA). As médias 

da polpa e da casca de laranja foram comparadas pelo teste de t de Student e as geleias 

adicionadas de diferentes níveis de CL pelo teste de Tukey com p ≤ 0,05. O software Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS, Chicago, IL, USA), versão 19.0 foi utilizado para a 

realização dos cálculos estatísticos. Na Tabela 1 estão descritos os resultados da avaliação 

sensorial da geleia de laranja adicionada com diferentes teores de CL. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Avaliação sensorial 

Na Tabela 1 estão apresentados os escores sensoriais da geleia de laranja adicionada 

com diferentes teores de casca de laranja. A adição de 12% de CL em geleia de laranja reduziu 

(p<0,05) a aceitabilidade para os atributos de aparência, aroma, sabor, cor e para a aceitação 

global. Maiores notas para textura e para intenção de compra foram verificadas para as 

formulações F1 e F2 comparadas a F4. As amostras F3 e F4 não apresentaram diferença 

significativa entre si (p>0,05). Resultados similares foram verificados em geleia de mamão 

papaia adicionada de casca de limão (2,5 a 12,5%), especialmente para os atributos de 

aparência, textura e cor (YOUNIS et al., 2015). 

 

Tabela 1. Escores sensoriais da avaliação de geleia de laranja adicionada com diferentes teores 

de casca de laranja  

Parâmetros F1 F2 F3 F4 
Média±DP Média±DP Média±DP Média±DP 

Aparência 7,92±1,05a 7,85±1,00a 7,72±1,24a 7,11±1,33b 
IA (%) 88,00 87,22 85,77 79,00 
Aroma 7,61±1,25a 7,55±1,35a 7,18±1,11a 6,63±1,37b 
IA (%) 87,00 85,22 78,88 75,77 
Sabor 7,71±1,51a 7,60±1,26a 7,52±1,27a 7,07±1,36b 
IA (%) 85,66 84,44 83,55 78,55 
Textura 7,75±1,19a 7,58±1,19a 7,44±1,24ab 7,10±1,52b 
IA (%) 86,11 84,22 82,66 78,88 
Cor 7,82±1,28a 7,67±1,20a 7,46±1,24a 6,67±1,08b 
IA (%) 86,88 85,22 82,88 74,11 
Aceitação global 7,96±0,96a 7,89±0,94a 7,78±0,86a 7,45±1,12b 
IA (%) 88,44 87,66 86,44 82,77 
Intenção de compra 3,80±1,32a 3,75±1,02a 3,67±1,13ab   3,35±0,93b 

Letras maiúsculas distintas na linha indicam diferença significativa pelo teste de t de Student (p<0,05) para polpa 
e casca de laranja; letras minúsculas distintas na linha indicam diferença significativa pelo teste de Tukey (p<0,05) 
para as geleias; DP: desvio padrão; IA: índice de aceitabilidade; adição de casca de laranja: 0% (F1); 4% (F2); 8% 
(F3) e; 12% (F4). 
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Compostos presentes na CL como a poncirina, a hesperidina e as 

flavonas polimetoxiladas são os principais responsáveis pela alteração no sabor da geleia 

(BATENBURG et al., 2016; KIEFL et al., 2017). Além disso, substâncias solúveis e voláteis 

como os monoterpenos (limoneno, mirceno), sesquiterpenoides (α e -sinensal), sesquiterpeno 

(valenceno) (XIE et al., 2018) podem alterar o aroma do produto. Atributos como a aparência 

e cor podem ser alterados pelos carotenoides presentes na CL, que apresentam pigmentação na 

faixa do amarelo ao vermelho, e que, muitas vezes reduzem a aceitação pelo consumidor 

(ABDELAALI et al., 2018). A fibra presente na CL foi a principal responsável pela alteração 

na textura da geleia. As fibras aumentam a capacidade de retenção de líquido, promovendo 

redes de gelificação, o que torna o produto mais consistente (MASMOUDI et al., 2010). Apesar 

das menores notas da geleia com adição de 12% de CL, todas as formulações apresentaram IA 

> 70%, o que demonstra boa aceitabilidade sensorial (MEILGAARD et al., 2015).  

 

Composição físico-química e nutricional 

A composição físico-química média da polpa e da CL e das geleias está apresentada na 

Tabela 2. Maior teor de pH (p<0,05) foi verificado na casca em comparação com a polpa, uma 

vez que após a colheita ocorre a degradação de ácidos presentes em frutos cítricos, 

principalmente o ácido cítrico. Os ácidos são utilizados pela estrutura celular como substrato 

respiratório e/ou na síntese de aminoácidos (SHENG et al., 2017). Maiores teores de Aw, SS, 

AT, relação SS/AT, ANR e AÇT foram verificados para a polpa da laranja comparada à casca 

do fruto. Entretanto, não houve diferença estatística (p>0,05) entre os teores de AR da polpa e 

da casca. A polpa contém maior concentração de SS, ANR e AÇT porque esses compostos são 

precursores do metabolismo do ácido orgânico, da fotossíntese, do metabolismo energético e 

da estrutura celular dos frutos (ZHANG et al., 2014). Já a casca, possui quantidades inferiores 

de AÇT, uma vez que sua função é proteger os frutos contra danos físicos, químicos e 

biológicos. Dessa forma, contém maiores concentrações de óleos essenciais (RODRÍGUEZ et 

al., 2018). Os AÇT incluem os AR (glicose e frutose), os ANR (sacarose), o amido e a celulose. 

Além de desempenharem uma função importante na estrutura e função celular da polpa e da 

casca da laranja, também são responsáveis pelo sabor e pelo aroma do fruto (POMARES‐
VICIANA et al., 2018).  

O pH das geleias não diferiram entre si (p>0,05), o que garante a estabilidade do produto 

(FEATHERSTONE, 2016). A adição de CL elevou os teores de Aw, SS, AT, AÇR, ANR e 

AÇT (p<0,05). Esse efeito pode ser atribuído ao teor de pectina superior da CL (86,4 g 100 g-

1) (WANG et al., 2008) quando comparada à polpa (42,25 g 100 g-1) (LUNDBERG et al., 2014). 

Durante a cocção, os grupos carboxilas da pectina que estão na forma de ácidos livres se ligam 
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aos açúcares e ao ácido cítrico, formando pontes de hidrogênio. Esse processo dá origem a uma 

rede tridimensional que retém água, aumentando a concentração dos SS no produto 

(EINHORN-STOLL et al., 2018; SCHALOW et al., 2018). Além disso, o calor atua sobre a 

sacarose, provocando a perda de uma molécula de água, formando-se uma molécula de glicose 

e uma de frutose (FENNEMA et al., 2000). A AT determina a concentração de ácidos 

orgânicos, o que pode influenciar no sabor e no aroma dos alimentos. Em geral, produtos com 

uma menor acidez podem apresentar maior aceitabilidade (TYL; SADLER, 2017), efeito 

verificado na presente pesquisa (Tabela 1). Maior relação SS/AT foi observada na geleia 

padrão, uma vez que a adição de CL reduziu esse parâmetro. Segundo Zeliou et al. (2018), 

resultados da relação SS/AT mais elevados indicam um equilíbrio entre açúcares e ácidos 

presentes no alimento, o que melhora o sabor. Na literatura não foram encontrados outros 

estudos que realizaram essas análises em geleias ou produtos similares adicionados de casca de 

frutos do gênero Citrus. Entretanto, Lago-Vanzela et al. (2011) observaram um aumento nos 

teores de SS e AT após a adição de casca de cajá-manga (Spondias cytherea Sonn.), 

corroborando com o presente estudo.  

Os parâmetros de cor L*, a* e b* da geleia adicionada de diferentes níveis de casca de 

laranja estão descritos na Tabela 3. Maiores teores de CL na geleia de laranja reduziram 

a luminosidade (L*) e os teores de amarelo (b*), contudo aumentaram o teor de vermelho (a*). 

Em geral, a geleia com adição de diferentes níveis de CL pode ser considerada de cor escura, 

já que todos os valores de L* foram menores que 50%, com tom de amarelo (b*) e subtom de 

vermelho (a*) (KONICA MINOLTA, 2008). Esses resultados são explicados pela presença de 

clorofila e de carotenoides na casca de laranja. Na presença de ácidos, a clorofila é degradada 

em pigmentos verde-marrom. Além disso, os carotenoides sofrem auto-oxidação 

principalmente em altas temperaturas, o que origina compostos com tons avermelhados 

(FENNEMA et al., 2000). Na análise sensorial, os julgadores perceberam diferença na cor da 

geleia com teor mais elevado de CL (12%), indicando a preferência pelo produto com tons mais 

luminosos e amarelos.  
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Tabela 2. Composição química média (± desvio padrão) da polpa e da casca da laranja e da geleia adicionada de diferentes níveis de casca de 

laranja 

Parâmetro Polpa Casca 0% 4% 8% 12% 
Ph 3,97±0,00B 4,87±0,01A 3,30±0,03a 3,31±0,04a 3,33±0,02a 3,35±0,05a 
Aw 0,99±0,00A 0,97±0,00B 0,75±0,00d 0,78±0,00c 0,80±0,00b 0,82±0,00a 
Sólidos Solúveis (ºBrix) 10,13±0,06A 1,34±0,01B 63,00±0,00d 63,50±0,00c 63,80±0,00b 64,01±0,00a 
Acidez Titulável (% ácido cítrico) 0,97±0,00A 0,41±0,00B 0,57±0,00d 0,62±0,00c 0,69±0,00b 0,76±0,00a 
Relação Sólidos Solúveis/Acidez Titulável  10,45±0,00A 3,28±0,01B 110,53±0,00a 100,84±0,00b 91,14±0,00c 84,85±0,08d 
Açúcares Redutores (g 100 g-1) 2,60±0,01A 2,56±0,05B 16,12±0,02d 18,61±0,02c 20,50±0,02b 23,80±0,00a 
Açúcares Não Redutores (g 100 g-1) 9,32±0,06A 2,78±0,01B 23,90±0,08c 24,85±0,02b 24,91±0,02b 26,18±0,00a 
Açúcares Totais (g 100 g-1) 11,71±0,08A 5,60±0,02B 40,03±0,09d 43,46±0,00c 45,41±0,00b 49,99±0,00a 

Letras maiúsculas distintas na linha indicam diferença significativa pelo teste de t de Student (p<0,05) para polpa e casca de laranja; letras minúsculas distintas na linha indicam 
diferença significativa pelo teste de Tukey (p<0,05) para as geleias; resultados reportados em base úmida; adição de casca de laranja: 0% (F1); 4% (F2); 8% (F3) e; 12% (F4). 
 

Tabela 3. Parâmetros de cor L*, a* e b* (média ± desvio padrão) da polpa e da casca da laranja e da geleia adicionada de diferentes níveis de casca 

de laranja 

Amostras L* a* b* 
Polpa 41,40±0,73B 0,34±0,11A 22,03±1,19B 
Casca 63,50±0,47A -1,59±0,23B 48,49±1,40A 
0% 57,16±1,75a 3,96±0,74b 50,16±1,60a 
4% 49,77±0,95b 7,88±0,02a 43,44±1,63b 
8% 49,06±1,18b 6,67±0,13a 43,73±2,31b 
12% 42,14±1,98c 6,68±0,19a 32,54±2,46c 

Letras maiúsculas distintas na coluna indicam diferença significativa pelo teste de t de Student (p<0,05) para polpa e casca de laranja; letras minúsculas distintas na coluna 
indicam diferença significativa pelo teste de Tukey (p<0,05) para as geleias; resultados reportados em base úmida; adição de casca de laranja: 0% (F1); 4% (F2); 8% (F3) e; 
12% (F4). 
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 Na Tabela 4 estão apresentados os dados de composição nutricional média da polpa e 

da CL e da geleia adicionada de diferentes níveis de CL. A polpa apresentou maior teor de 

umidade (p<0,05) em comparação com a casca, corroborando com Barros et al. (2012) que 

avaliaram cinco variedades de laranja cultivadas em Goiás, Brasil. Geralmente, os frutos 

apresentam elevado teor de água, tornando-os suscetíveis à ação microbiana e com o tempo de 

prateleira reduzido (CORRADINI, 2018). Os conteúdos de cinzas, proteína, lipídeo, 

carboidrato, FT, FAS, FAI, valor calórico total, ácido ascórbico, carotenoides e compostos 

fenólicos foram mais elevados para a CL. Isso, porque esses compostos atuam na casca 

retardando a oxidação do fruto (GORDON, 2001), além de repelir a presença de herbívoros 

(LO’AY; EL-KHATEEB, 2018) e proteger o fruto de possíveis danos mecânicos 

(PETTOLINO et al., 2012). A maior quantidade de lipídeo na casca se deve a presença dos 

vacúolos de óleos essenciais que produzem D-limoneno (RAEISSI et al., 2008). Também, 

proporciona proteção dos frutos contra os microrganismos, promovendo a retenção de umidade 

na casca (RODRIGUEZ-CONCEPCION et al., 2018). Na pós-colheita, atua na regulação do 

metabolismo do fruto, reduzindo a taxa respiratória do fruto (CORBO et al., 2015).  

 Não houve diferença (p>0,05) entre os teores de umidade das geleias. O conteúdo de 

cinzas foi maior para as amostras F3 e F4, enquanto o teor proteico foi superior para F4, 

comparadas a padrão. As demais formulações não apresentaram diferença estatística entre si, 

nesses dois parâmetros. A adição de CL na geleia reduziu o teor de carboidrato e o valor 

energético total, apesar da diferença absoluta entre as formulações ser pequena. Os teores de 

lipídeo, FT, FAS, FAI, ácido ascórbico, carotenoides e compostos fenólicos aumentaram a 

partir do acréscimo de 4% de CL no produto. Esse efeito acontece devido à casca possuir maior 

quantidade desses nutrientes comparando-se à polpa (GARCIA-AMEZQUITA et al., 2018; 

SATARI et al., 2018). Assim, a adição de CL melhora o perfil nutricional da geleia de laranja. 

Além do mais, substâncias bioativas como o ácido ascórbico, os carotenoides e os compostos 

fenólicos, apresentam função antioxidantes, reduzindo o risco do desenvolvimento de alguns 

tipos de cânceres (CAO et al., 2016; CHEN et al., 2017), diabetes (PACIFICI et al., 2018), 

doenças cardiovasculares (MILANI et al., 2016), envelhecimento precoce (APRAJ; 

PANDITA, 2016) e inflamações (CHANG et al., 2016). Houve um aumento no teor de FT das 

formulações F2 (12,82%), F3 (33,33%) e F4 (56,41%) em relação à F1. Isso ocorre pelo elevado 

teor de fibras presente na CL (7,86 g 100 g-1). Diante disso, o consumo de geleia adicionada de 

CL possibilita à população uma maior ingestão de fibras, além de reduzir o risco do 

desenvolvimento de DCNT (PACIFICI et al., 2018). Também, atua na modificação da 

microbiota intestinal, aumentando a absorção de cálcio, além reduzir a concentração de triglicerídeos 

sanguíneos e do extresse oxidativo (MAKKI, 2018).    
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Tabela 4. Composição nutricional média (± desvio padrão) da polpa e da casca da laranja e da geleia adicionada de diferentes níveis de casca de 

laranja  

Parâmetro Polpa Casca 0% 

VD 
(%)* 4% 

VD 
(%)* 

8% 

VD 
(%)* 12% 

VD 
(%)* 

Umidade (g 100 g-1) 89,24±0,02A 76,25±0,07B 30,51±0,01a ND 30,50±0,02a ND 30,52±0,02a ND 30,54±0,05a ND 
Cinzas (g 100 g-1) 0,41±0,01B 0,89±0,01A 0,36±0,01b ND 0,38±0,01ab ND 0,40±0,01a ND 0,41±0,01a ND 
Proteína (g 100 g-1) 0,83±0,02 B 1,50±0,02A 1,20±0,01b 0,24 1,29±0,00ab 0,25 1,33±0,07ab 0,26 1,38±0,04a 0,27 
Lipídio (g 100 g-1) 0,13±0,02B 1,50±0,01A 0,05±0,03d ND 0,11±0,01c ND 0,17±0,05b ND 0,22±0,02a ND 
Carboidrato (g 100 g-1)** 9,47±0,04B 12,00±0,01A 66,71±0,25a 13,34 66,40±0,15a 13,28 66,02±0,32b 13,20 65,62±0,19c 13,12 
Fibra alimentar solúvel (g 100 g-1) 0,34±0,03B 0,98±0,01A 0,19±0,04c ND 0,20±0,06bc ND 0,23±0,07ab ND 0,25±0,02a ND 
Fibra alimentar insolúvel (g 100 g-1) 1,86±0,04B 6,95±0,01A 0,98±0,04d ND 1,12±0,06c ND 1,33±0,02b ND 1,59±0,03a ND 
Fibra alimentar total (g 100 g-1) 2,35±0,05B 7,86±0,01A 1,17±0,06d 0,23 1,32±0,04c 0,26 1,56±0,06b 0,31 1,83±0,05a 0,36 
Valor energético total (kcal 100 g-1) 42,38±0,27B 67,50±0,04A 272,09±0,99a 54,41 271,75±0,87b 54,35 270,93±0,87c 54,18 269,98±1,10d 53,99 
Ácido ascórbico (mg 100 g-1) 141,40±0,03B 190,45±0,00A 124,83±0,05d 24,96 130,94±0,08c 26,18 143,30±0,00b 28,66 150,12±0,03a 30,02 
Carotenoides totais (µg g-1) 1,57±0,05B 17,74±0,13A 0,87±0,05d ND 1,42±0,08c ND 2,66±0,02b ND 3,39±0,05a ND 
Compostos fenólicos (mg GAE 100 g-1) 11,75±0,08B 31,15±0,06A 7,08±0,04d ND 10,51±0,06c ND 11,81±0,06b ND 12,73±0,05a ND 

Letras maiúsculas distintas na linha indicam diferença significativa pelo teste de t de Student (p<0,05) para polpa e casca de laranja; letras minúsculas distintas na linha indicam diferença significativa pelo teste de Tukey 
(p<0,05) para as geleias; *Valor Diário de Referência (VD): nutrientes avaliados pela média da DRI (2005), com base numa dieta de 2.185,8 kcal/dia e porção média de 20 gramas de produto; **inclui fibra alimentar; 
resultados reportados em base úmida; ND: não determinado; adição de casca de laranja: 0% (F1); 4% (F2); 8% (F3) e; 12% (F4). 
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 Na Figura 1 estão descritos os resultados referentes à capacidade antioxidante da polpa e 

da casca da laranja e da geleia adicionada de diferentes níveis de CL. A capacidade antioxidante 

lipofílica da casca de laranja foi mais elevada que na polpa (p<0,05), contrariamente ao 

observado na avaliação da capacidade antioxidante hidrofílica. Esse efeito ocorre porque a 

casca possui vacúolos de óleos essenciais e maior quantidade de compostos bioativos 

lipossolúveis, como os carotenoides (RODRÍGUEZ et al., 2018). Já a polpa, contém maior 

quantidade de ácido ascórbico e compostos bioativos hidrossolúveis como os fenóis 

(RABABAH et al., 2011; YANG et al., 2011). A adição de CL na geleia promoveu um aumento 

significativo nas atividades antirradicalares lipofílica e hidrofílica, sendo maior no produto com 

12% de CL. Resultados similares foram observados em geleia de jamelão adicionada de casca 

do fruto (10 a 25%) (ANGGRAINI et al., 2018). 
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Figura 1. Capacidade antioxidante média lipofílica e hidrofílica da polpa e da casca da laranja 

e da geleia adicionada de diferentes níveis de casca de laranja.  

 

 Os parâmetros de textura da geleia adicionada de diferentes níveis de CL estão 

apresentados na Tabela 5. A adição de 12% de CL reduziu a adesividade da geleia de laranja. 

Resultados similares foram verificados em geleia de mamão papaia adicionada de casca de 

limão (2,5 a 12,5%) (YOUNIS et al., 2015). Os parâmetros de viscosidade e coesividade não 

foram influenciados pela adição de CL (p>0,05). No entanto, houve um aumento proporcional 

(p<0,05) na gomosidade e na mastigabilidade da geleia, conforme se adicionou maiores teores 

de CL. As formulações F3 e F4 apresentaram maior elasticidade (p<0,05) quando comparadas 

a F1 e F2. A adição de CL aumenta a quantidade de pectina na geleia, com isso forma-se uma 
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rede de gel mais rígida, menos adesiva e mais elástica (SAHA; BHATTACHARYA, 2010). 

Além disso, a casca possui um elevado teor de fibras, o que aumenta a capacidade de retenção 

de água elevando a mastigabilidade (MASMOUDI et al., 2010). A elasticidade é afetada pela 

acidez presente na CL, que provoca o enrijecimento das fibras da rede de pectina tornando a 

geleia muito dura, devido ao excesso de hidrólise da pectina (SAHA; BHATTACHARYA, 

2010). Essas alterações no perfil de textura instrumental confirmam a menor aceitabilidade da 

geleia contendo 12% de CL, já que possui maior mastigabilidade e menor adesividade.  

 

Tabela 5. Parâmetros de textura (média ± desvio padrão) da geleia adicionada de diferentes 

níveis de casca de laranja    

Parâmetro  0% 4% 8% 12% 
Adesividade -38,01±1,61a -64,68±4,28a -90,92±4,77a -207,11±43,06b 
Viscosidade 0,96±0,03a 0,97±0,01a 0,94±0,02a 0,95±0,02a 
Coesividade 0,71±0,03a 0,76±0,05a 0,78±0,05a 0,78±0,09a 
Gomosidade  -14,47±2,43d 102,56±6,99c 176,86±21,76b 483,56±14,53a 
Mastigabilidade  -13,92±2,54d 99,25±7,09c 167,00±19,40b 464,21±18,84a 
Elasticidade 0,03±0,00b 0,04±0,01b 0,08±0,02a 0,07±0,02a 

Letras maiúsculas distintas na linha indicam diferença significativa pelo teste de t de Student (p<0,05) para polpa 
e casca de laranja; letras minúsculas distintas na linha indicam diferença significativa pelo teste de Tukey (p<0,05) 
para as geleias; resultados reportados em base úmida; adição de casca de laranja: 0% (F1); 4% (F2); 8% (F3) e; 
12% (F4). 

 
 

CONCLUSÃO 

  

Um nível de adição de até 8% de casca de laranja em geleia de fruto cítrico é bem aceito 

pelos consumidores, obtendo-se aceitação sensorial similar ao produto padrão. Além disso, 

melhora o perfil físico-químico e nutricional do produto. Houve aumento nos teores de Sólidos 

Solúveis, açúcares, proteína, lipídeo, fibra alimentar, ácido ascórbico, carotenoides, compostos 

fenólicos e na capacidade antioxidante. Contudo, reduz o conteúdo de carboidrato e de energia, 

além de influenciar negativamente os parâmetros instrumentais de cor e de textura.  

O uso de subprodutos alimentícios em geleia deve ser incentivado, uma vez que promove 

o acesso dos consumidores a alimentos mais saudáveis, além de reduzir os efeitos negativos do 

descarte de lixo orgânico no meio ambiente.  
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CAPÍTULO 3 

AÇÃO EDUCATIVA PARA AGRICULTORES 

FAMILIARES: APROVEITAMENTO DE CASCA DE 

LARANJA PARA A PRODUÇÃO DE GELEIA  

Relato de experiência  
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Ação educativa para agricultores familiares: aproveitamento de casca de laranja para a 

produção de geleia 

 

Resumo: Na agricultura familiar brasileira, a produção de frutos do gênero Citrus ocorre em 

pequena escala, entretanto são importantes fonte de renda. Em geral, subprodutos, como cascas, 

folhas, talos e sementes, são aproveitados para a produção de chás, doces e ração animal pelos 

agricultores. Contudo, são ingredientes em potencial para melhorar a composição de alimentos 

tradicionais, visando aumentar o valor agregado dos produtos comercializados. O presente 

estudo é um relato de experiência a respeito de uma ação educativa realizada para agricultores 

de familiares do município de Guarapuava, Paraná. A intervenção ocorreu em duas etapas, uma 

teórica e uma prática, conduzida por uma equipe interdisciplinar. Os temas obordados foram: 

higienização e aproveitamento de alimentos de gênero Citrus. A ação permitiu concluir que é 

possível melhorar a compreensão sobre práticas de higienização e aproveitamento de alimentos 

na comunidade, por meio de atividades práticas intervencionistas. A oficina de culinária pode 

ser utilizada como uma forma de aprendizagem para estimular uma alimentação saudável e o 

aproveitamento integral dos alimentos.  

 

Palavras-chave: agricultura familiar; oficina de culinária; aproveitamento. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Resíduos alimentares como cascas, sementes, membranas, talos e folhas apresentam um 

elevado índice de desperdício em nível mundial. Em países desenvolvidos, o desperdício de 

subprodutos derivados de hortifruti é de aproximadamente 30%, enquanto nos países em 

desenvolvimento pode chegar a 60% (HOORN-WEG; BHADA-TATA, 2012). O Brasil, por 

exemplo, descarta em torno de 40 a 50% de subprodutos anualmente (FAO, 2018). As perdas 

alimentícias ocorrem principalmente durante a produção, o processamento, o varejo, e pelo 

descarte incorreto realizado por restaurantes e pelo consumidor final (HARTIKAINEN et al., 

2018). Entretanto, essas perdas podem ser minimizadas utilizando os subprodutos como 

matéria-prima em preparações. Além do mais, auxiliam na melhora do perfil nutricional dos 

produtos, uma vez que os resíduos contêm elevados teores de vitaminas, minerais, fibra 

alimentar e compostos bioativos. 

Os frutos do gênero Citrus apresentam constante aumento da demanda comercial em 

todo o mundo. O Brasil é o maior produtor desses frutos, girando em torno de 25 milhões de 

toneladas anualmente, seguido pela China com 17 milhões e Estados Unidos com 11 milhões 
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(MASTELLO et al., 2018).  A laranja doce (Citrus sinensis) pertence à família Rutaceae e é 

um alimento com elevado teor nutritivo, além de ser uma fonte de compostos fitoquímicos. 

Comumente, é consumida in natura e na forma de sucos (SPIRA et al., 2018), geleias (IGUAL 

et al., 2016), extratos, utilizados em fitoterápicos (MENICHINI et al., 2011) e suplementos 

alimentares (GARCIA-ALVAREZ et al., 2018). Os subprodutos da laranja como as cascas, as 

membranas e as sementes apresentam elevados teores de vitamina C (ELKHATIM et al., 2017) 

e de minerais, como fósforo, cálcio, ferro, magnésio e potássio (ANI; ABEL, 2018). Além 

disso, contêm fibras alimentares solúveis e insolúveis (TEJADA-ORTIGOZA et al., 2018), 

compostos bioativos, especialmente, os compostos fenólicos, como os flavonoides e os ácidos 

fenólicos (ADEMOSUN et al., 2016). Apesar disso, geralmente são descartados pela indústria 

alimentícia e pelos consumidores, o que aumenta o depósito de lixo orgânico no meio ambiente 

(FAVELA-HERNÁNDEZ et al., 2016). Uma exceção ocorre em pequenas propriedades rurais, 

uma vez que são utilizadas para fabricação de doces (LEMOS et al., 2018), chás (OLIVEIRA 

et al., 2019) e ração animal (RUVIARO et al., 2018). 

As famílias oriundas da agricultura familiar são de grande importância nacional, 

principalmente, para a manutenção da produção agrícola em municípios com até 20 mil 

habitantes, manutenção da segurança alimentar, produção de alimentos artesanais, manutenção 

de espécies nativas da flora e da fauna (ZANCHI; SOUZA, 2019). Apesar disso, produzem 

poucos produtos com adição de subprodutos voltados à comercialização. Assim, são necessárias 

ações interdisciplinares que englobem a inclusão e a troca de experiências nas diversas áreas de 

conhecimento, como as Ciências da Saúde e as Engenharias. As oficinas de culinária são 

excelentes ferramentas de estímulo na aprendizagem para grupos de pessoas. Também, é um 

meio de incentivar e facilitar a adição de subprodutos na alimentação diária, bem como, 

promover uma alimentação saudável. Exemplos foram verificados nos estudos de Pereira e 

Sarmento (2012), na realização de oficinas para escolares obtendo boa aceitação das 

preparações e de Alonso-Domínguez et al. (2019), com oficinas para adultos acometidos de 

diabetes mellitus tipo 2, resultando no aumento da adesão da dieta mediterrânea e melhora da 

qualidade da dieta. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi realizar uma ação educativa 

para os agricultores familiares, visando a utilização de casca de laranja em geleia de laranja. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Trata-se de um relato de experiência a respeito de uma ação educativa realizada para 

agricultores de familiares do município de Guarapuava, Paraná. Participaram da atividade 24 

agricultores familiares, de ambos os gêneros, com idade entre 18 e 58 anos, membros do Projeto 



77 
 

do Assentamento 8 de Junho. A ação objetivou capacitar os produtores para o processamento, 

conservação e produção de geleia de laranja no período pós-colheita, com o aproveitamento da 

casca do fruto. A atividade foi realizada no Núcleo de Pesquisa em Hortaliças (NPH) da 

UNICENTRO, com duração de aproximadamente 4 horas, sendo 40% da carga horária teórica 

e 60% prática.  

A intervenção foi realizada em duas etapas: a) treinamento dos agricultores, que teve o 

apoio técnico das áreas da Nutrição, Engenharia de Alimentos e Engenharia Agronômica. Os 

tópicos abordados durante a atividade foram: higienização da laranja in natura; técnicas de 

higienização de equipamentos e utensílios; técnicas de armazenamento e elaboração de geleias 

de laranja com ou sem a adição de casca do fruto e de condimentos. Foram abordadas técnicas 

de higienização da laranja e de equipamentos e utensílios utilizados durante o preparo. Na 

sequência, foram realizadas demonstrações práticas sobre as técnicas de preparo, 

armazenamento e conservação para o fruto e para as geleias; b) oficina de culinária, na qual foi 

realizada a elaboração de receitas convencionais e/ou com um diferencial tecnológico à base de 

laranja. Foram elaboradas três preparações: - geleia de laranja convencional, geleia de laranja 

adicionada de casca de laranja e geleia de laranja convencional adicionada de pimenta. Os 

agricultores realizaram essa atividade recebendo orientações sobre a higienização, a ordem de 

acrescentar os ingredientes, o tempo de cocção e envasamento. Também foram orientados sobre 

o uso de pectina e ácido cítrico, bem como seu preparo de forma doméstica (Apêndice 3). Como 

estratégia pedagógica para fixação e aproveitamento das informações contempladas no 

treinamento, foi elaborado um manual de orientações e receitas (Apêndice 3) com todos os 

conteúdos abordados. O material foi entregue no início do treinamento e explicado ao longo da 

atividade para os participantes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A laranja é consumida principalmente na forma in natura, sucos e polpas congeladas 

(RAFIQ et al., 2016). Durante o processamento são formadas grandes quantidades de resíduos 

(cascas, membranas e sementes), que correspondem a aproximadamente 50% do fruto (AWAN 

et al., 2013). A higienização da laranja com hipoclorito de sódio ou água sanitária são métodos 

de desinfecção práticos e de baixo custo. Esses métodos visam reduzir/eliminar o número de 

microrganismos da superfície do fruto em nível seguro para consumo. Também, aumentar a 

vida de prateleira, proporcionando o consumo dos resíduos alimentares o que pode agregar 

valor comercial aos produtos. Além disso, a abordagem de técnicas de armazenamento de 

laranja por diferentes métodos teve o objetivo de ampliar as possibilidades de conservação dos 
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frutos em períodos de entressafra. Durante o treinamento, os participantes demonstraram 

interesse e foram participativos em todas as etapas, o que demonstra que as técnicas utilizadas 

foram efetivas. Os questionamentos mais frequentes dos agricultores eram relacionados aos 

produtos indicados para higienização, quantidade de laranja x tempo de higienização x 

quantidade de sanitizantes e temperatura ideal de congelamento e descongelamento dos frutos. 

Essas indagações demonstram interesse dos participantes pelo conteúdo abordado, o que é 

essencial no processo de aprendizagem e assimilação de informações (GRUBER et al., 2014). 

A oficina de culinária é uma proposta de aprendizagem compartilhada, por meio de 

atividade grupal, cujo objetivo é construir coletivamente o conhecimento. Essa ação permite o 

resgate da satisfação do ato de aprender e executar o que se aprendeu, possibilitando uma 

melhor fixação do conteúdo (AFONSO, 2000). No presente estudo, houve troca de informações 

entre os participantes e a equipe executora, o que proporcionou o aperfeiçoamento dos 

conhecimentos práticos preexistentes dos agricultores. Assim, durante a execução das 

preparações, os participantes relataram experiências anteriores de preparo de alimentos, 

inclusive com a adição de outras variedades de frutos. Nesse contexto, atividades que englobam 

áreas interdisciplinares são efetivas para a comunidade, como verificado em outros estudos 

(CRUZ et al., 2019; ALVES; RAMOS, 2018). Outra contribuição da presente ação educativa 

está relacionada ao complemento da renda mensal dos produtores. As geleias apresentaram boa 

aceitabilidade sensorial, inclusive aquela adicionada de casca. Além disso, sabe-se que há uma 

melhora no perfil nutricional de produtos elaborados com adição de resíduos alimentícios 

(CHACKO; ESTHERLYDIA, 2013; YOUNIS et al., 2015; SICARI et al., 2017). Dessa forma, 

os produtos poderão ser comercializados com apelo de saudabilidade e, assim, com um valor 

de venda mais elevado, o que poderá aumentar a rentabilidade econômica dos agricultores 

familiares. Os participantes também relataram a importância da oficina de culinária para a 

qualificação do seu trabalho no dia a dia, permitindo assim, a obtenção de alimentos seguros 

com agregação de valor comercial. Resultados similares foram verificados por Pereira e 

Sarmento (2012), que aplicaram uma oficina de culinária com crianças. O material 

complementar do treinamento foi relatado pelos participantes como uma estratégia benéfica 

para o preparo, o armazenamento e a conservação da laranja e das geleias comumente 

preparadas por eles.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A ação permite concluir que é possível melhorar a compreensão sobre práticas de 

higienização e aproveitamento de alimentos na comunidade, por meio de atividades práticas 

intervencionistas. Também, demostra uma geração e troca de conhecimentos. 

A oficina de culinária pode ser utilizada como uma forma de aprendizagem para 

estimular uma alimentação saudável e o aproveitamento integral dos alimentos. Além disso, a 

geleia com adição de casca de laranja pode ser ofertada à população com altas expectativas de 

comercialização, auxiliando na renda de famílias de pequenos agricultores. As atividades 

desenvolvidas atendem às principais dificuldades dos agricultores familiares no preparo, no 

armazenamento e na conservação de laranja no período da pós-colheita. Contudo, o material 

educativo foi uma estratégia fundamental para a autonomia dos produtores na continuidade das 

atividades em suas propriedades. 
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CONCLUSÃO GERAL 
 
 

A composição química e nutricional da polpa e de subprodutos das principais cultivares 

do gênero Citrus varia amplamente entre as cultivares e é influenciada pela época de colheita, 

estágio de maturação, condições ambientais e de armazenamento, dentre outros fatores. Os 

subprodutos se destacam pelos elevados teores de macro e micronutrientes e de compostos 

bioativos. Em geral, a incorporação de subprodutos de frutos do gênero Citrus em geleias e 

produtos similares, mantém as características químicas, como pH e Acidez Titulável. Também 

aumenta o teor de Sólidos Solúveis e a capacidade antioxidante. Nutricionalmente, a adição de 

subprodutos eleva a quantidade de compostos fenólicos e de ácido ascórbico.  

Um nível de adição de até 8% de casca de laranja em geleia é bem aceito pelos 

consumidores, obtendo-se aceitação sensorial similar ao produto padrão. Além disso, melhora 

o perfil físico-químico e nutricional do produto. Houve aumento nos teores de Sólidos Solúveis, 

açúcares, proteína, lipídeo, fibra alimentar, ácido ascórbico, carotenoides, compostos fenólicos 

e na capacidade antioxidante. Contudo, reduz o conteúdo de carboidrato e de energia, além de 

influenciar negativamente os parâmetros instrumentais de cor e de textura. O uso de 

subprodutos alimentícios em geleia deve ser incentivado, uma vez que promove o acesso dos 

consumidores a alimentos mais saudáveis, além de reduzir os efeitos negativos do descarte de 

lixo orgânico no meio ambiente.  

Ações educativas que visem a interdisciplinaridade são efetivas porque demonstram que 

é possível melhorar a compreensão sobre práticas de higienização e aproveitamento de 

alimentos na comunidade, por meio de atividades práticas intervencionistas. Também demostra 

uma geração e troca de conhecimentos, além de uma possível redução do descarte de alimentos. 

A oficina de culinária pode ser utilizada como uma forma de aprendizagem para 

estimular uma alimentação saudável e o aproveitamento integral dos alimentos. Além disso, a 

geleia com adição de casca de laranja pode ser ofertada à população com altas expectativas de 

comercialização, auxiliando na renda de famílias de pequenos agricultores. As atividades 

desenvolvidas atendem às principais dificuldades dos agricultores familiares no preparo, no 

armazenamento e na conservação de laranja no período da pós-colheita. Contudo, o material 

educativo foi uma estratégia fundamental para o desenvolvimento comunitário, oferecendo 

autonomia aos produtores. 
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Apêndice 1 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE – UNICENTRO 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO, PROPESP 

COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA - COMEP/UNICENTRO 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 

   Prezado(a) Colaborador(a),  
 
      Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “Ações interdisciplinares para 

o uso de hortifrutícolas pela agricultura familiar”, sob a responsabilidade de Flávia Teixeira e 
Graziela Nunes, que irá investigar a aceitabilidade sensorial de frutos e produtos derivados, 
visando reduzir o desperdício e melhorar a qualidade de vida da população.  

 O presente projeto de pesquisa foi aprovado pelo COMEP/UNICENTRO. 

 
 

 
 

       
1. PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA: Ao participar desta pesquisa você 

precisará disponibilizar alguns minutos para que seja realizada a degustação dos produtos 
adicionados de ingredientes convencionais e não convencionais. Você receberá cinco 
amostras do produto contendo 10g, sendo que uma amostra será padrão (sem adição de 
nenhum ingrediente) e as outras quatro amostras serão adicionadas ou com redução de algum 
produto em porcentagens que não farão mal a sua saúde. Você também receberá um copo com 
água para fazer uso entre uma amostra e outra, para não haver interferência na degustação das 
mesmas. Além disso, queremos avaliar a aceitabilidade dos produtos. 

     Lembramos que a sua participação é voluntária, você tem a liberdade de 
não querer participar, e pode desistir, em qualquer momento, mesmo após ter iniciado a 
degustação e preenchimento do questionário sem nenhum prejuízo para você.  

2. RISCOS E DESCONFORTOS: os procedimentos utilizados poderão trazer 
desconfortos, como algum tipo de paladar desagradável no consumo do produto. O risco 
máximo é de não gostar do produto, que poderá ser reduzido pela ingestão água mineral. Se 
ocorrer algum problema ou você se sentir prejudicado por causa da pesquisa, ou sofrer algum 
dano decorrente da pesquisa, as pesquisadoras se responsabilizam pela assistência integral, 
imediata e gratuita de acordo com as exigências que constam na resolução nº 466, de 12 de 
dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde que regulamenta o desenvolvimento de 
pesquisas envolvendo seres humanos. 

3. BENEFÍCIOS: os benefícios esperados com o estudo são no sentido de 
enriquecer o conhecimento científico sobre aceitabilidade sensorial de hortifrutícolas e 
produtos derivados das mesmas, visando reduzir o desperdício e aumentar o valor nutricional 
desses alimentos. São pesquisas como esta que nos ajudam a aumentar a oferta de produtos 
benéficos à saúde, para ajudar a população. 

4. CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações que você nos fornecer ou que 
sejam conseguidas por meio das fichas serão utilizadas somente para esta pesquisa. Seus 
(Suas) respostas e dados pessoais, ficarão em segredo e o                                                                                                                                               
seu nome não aparecerá em lugar nenhum, nem quando os resultados forem apresentados. 

5. ESCLARECIMENTOS: Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou 
dos métodos utilizados na mesma, pode procurar a qualquer momento os pesquisadores 
responsáveis.  

DADOS DO PARECER DE APROVAÇÃO 
emitido Pelo Comitê de Ética em Pesquisa, COMEP-UNICENTRO 

Número do parecer: 2.201.325/2017 

Data da relatoria:04/08/2017  
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6. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS: Caso você aceite participar da pesquisa, não 
receberá nenhuma compensação financeira.         

7. CONCORDÂNCIA NA PARTICIPAÇÃO: Se você estiver de acordo em participar 
deverá preencher e assinar o Termo de Consentimento Pós-esclarecido que se segue, em duas 
vias, sendo que uma via ficará com você.    

============================================================== 
CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

 
      Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, 

você__________________________, portador(a) da cédula de 
identidade__________________________, declara que, após leitura minuciosa do TCLE, teve 
oportunidade de fazer perguntas, esclarecer dúvidas que foram devidamente explicadas pelos 
pesquisadores, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido e, não restando 
quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO em participar voluntariamente desta pesquisa.  

E, por estar de acordo, assina o presente termo. 
Irati, _______ de ________________ de 2017. 
 

_______________________________________________________ 
Assinatura do participante 

________________________________________________________ 
Assinatura do Pesquisador 
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Apêndice 2 
Ficha para análise sensorial  
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Apêndice 3 
Manual - Ação educativa 
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APRESENTAÇÃO 

Neste manual você encontrará os passos básicos de higiene e procedimentos para a 
produção de geleias, bem com as receitas, para que você forneça alimentos seguros à saúde dos 
consumidores. 

 

CONCEITOS  

GELEIA 

 Mistura preparada através da fervura da polpa de um fruto com uma quantidade suficiente de 
açúcar, pectina e ácido cítrico para obter uma consistência espessa. 

 

LARANJA 

A produção de laranja (Citrus sinensis) no Brasil ocorre em grande 
escala, visto que o mesmo é o principal produtor e exportador mundial. A 
laranja possui vitamina C, vitaminas do complexo B, minerais e fibras. Seu 
excedente de produção ocorre entre os meses de novembro e junho, com isso 
sugere se utilizar esses frutos para a fabricação de geleias, sucos, bolos, 
sorvetes e doces em geral. 

 

FABRICAÇÃO DE GELEIAS COM ADIÇÃO DE CASCA, POR QUÊ? 

 O desenvolvimento de novos produtos adicionados de ingredientes não convencionais 
pode significar uma estratégia para auxiliar na elaboração de alimentos mais saudáveis para a 
população, além de reduzir o desperdício de alimentos e descarte no meio ambiente. Em muitos 
casos, a adição cascas em produtos alimentícios pode até melhorar ou manter suas 
características originais do produto. 

 

O QUE É HIGIENIZAÇÃO? 

É um conjunto de práticas que tem como objetivo remover os materiais indesejados 
(restos de alimentos, corpos estranhos, resíduos de produtos químicos e microrganismos) das 
superfícies das instalações, dos equipamentos e utensílios para suas atividades, ou seja, deixá-
lo limpo.  

 

O QUE UTILIZAR PARA HIGIENIZAR (SUPERFÍCIES DAS INSTALAÇÕES, DOS 
EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS)? 

 Detergente neutro 
 Esponjas 
 Água potável (da torneira) 
 Sanitizante (solução clorada)  

 

Higienização  Detergente neutro: O detergente possui como função principal remover os 
resíduos orgânicos e minerais. 

Sanitizante: O sanitizante é usado após a lavagem com o detergente neutro e tem como função 
reduzir e/ou eliminar os microrganismos até níveis seguros, de modo a obter um produto de boa 
qualidade higiênico-sanitária. 

1 
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MAS O QUE SÃO SANITIZANTES? COMO FAZER? 

Hipoclorito de sódio e álcool 70% são sanitizantes que podem ser comprados no 
supermercado, porém podemos fazê-los em casa: 

 

 

  

 

 

 

HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO 

Higienização  remover o excesso de sujidades, depois lavar com detergente neutro e esponja, 
enxaguar em água corrente até a remoção total do detergente.  

Sanitização  imergir ou borrifar solução sanitizantes ou álcool 70% em toda superfície, 
aguardar por 15 minutos ou deixar secar naturalmente. 

 

COMO CONSERVAR AS GELEIAS? 

As geleias geralmente são armazenadas em embalagens de vidro, o que é importante 
visto que, exibe bem o produto, aumenta o tempo de durabilidade, além de ser uma embalagem 
100% reciclável e resistente. 

Limpeza dos vidros: realizada com água e detergente neutro. 

Esterilização com água quente: Coloque os vidros e tampas sobre uma grade (ou pano de 
prato limpo) dentro de uma panela, de boca para baixo e preencha com água até ultrapassar em 
2 cm a altura (mínimo) do vidro, ou seja, os mesmos ficam submersos e deixe ferver com água 
em ebulição por 10 minutos. Desligue o fogo e deixe os vidros e as tampas dentro da panela 
para eles não perderem a temperatura. 

Esterilização no forno: colocar os vidros sobre uma assadeira limpa, levar ao forno desligado. 
Ligar o forno em 200ºC, quando atingir a temperatura, marcar 20 minutos. Após, diminua a 
temperatura para o mínimo do forno, mas mantenha os vidros no forno até o momento de usar. 
As tampas devem ser esterilizadas pelo método de água fervente. 

 

 

 

 

 

 

 

Dissolver 1 colher de sopa 
de água sanitária (2% de 
cloro) em 1 litro de água 
tratada. 
 

Figura 1: esterilização na panela  Figura 2: esterilização no forno 

2 



91 
 

 

Envase: com o vidro mormo para evitar que o produto quente quebre o recipiente mais frio, 
bem como para evitar que o recipiente frio reduza a temperatura da geleia abaixo dos níveis 
seguros que garantem a não deterioração, os recipientes devem estar com o diferencial máximo 
de temperatura entre o mesmo e o produto quente de 16°C. Para tanto a geleia deve ser resfriada 
a uma temperatura suficientemente alta para assegurar uma temperatura de selagem de 79-85°C. 

Vedação: Imediatamente após o enchimento. Vire os vidros na posição invertida de forma que 
as tampas sejam esterilizadas pelo calor residual da geleia, durante 2 minutos. Devolver os 
vidros na posição vertical e resfriá-los com adição de água fria por 15 minutos. Rotular. 

 

HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DOS FRUTOS 

Laranjas  

Higienizar com água corrente e após colocar em solução aquosa de cloro (8 ml para 1 
litro de água) por 10 minutos, e então realizada a remoção deste cloro com água corrente. 
Higienizar frutos diferentes separadas (Figura 3). 

 

Fluxograma de higienização e sanitização de laranjas 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 Figura 3. Fluxograma de higienização e sanitização de laranjas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Higienizar as laranjas em 
água corrente.

2. Deixar em solução 
clorada por 10 minutos.

3. Em água corrente 
remover o cloro.
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RECEITAS 

 
 
 

GELEIA DE LARANJA  
 
Ingredientes 
3 xícaras (chá) de polpa de laranja in natura (500 g) 
2 ½ xícaras (chá) de açúcar cristal (494,4 g) 
1 colher (chá) rasa de pectina (2,5 g) 
1 colher (café) rasa de ácido cítrico (2,1 g) 
 
 

 
Modo de preparo 
 Lavar as laranjas em água corrente, retirando a coroa (parte verde), em seguida deixar em 

molho na solução de hipoclorito de sódio* por 15 minutos para desinfecção. Decorridos os 
15 minutos, lavar novamente em água corrente. Reserve. 

 Em uma panela de aço inoxidável colocar a polpa e o açúcar (deixar 50 g para misturar com 
a pectina); 

 Misturar de forma contínua em fogo baixo (180°C);  
 Adicionar a pectina misturada com o açúcar e continuar a mexer até reduzir o volume; 
 Acrescentar o ácido cítrico, misturar por aproximadamente 2 minutos e desligar; 
 Deixar a geleia repousar por cerca de 10 minutos ou até atingir 87°C; 
 Remover a espuma caso tenha formado, contudo ela desaparece sozinha; 
 Envasar a geleia ainda quente (87°C) em embalagens de vidro (esterilizadas); 
 Fechar os vidros com tampa de metal; 
 Colocar os vidros na posição invertida, de forma que as tampas sejam esterilizadas pelo calor 

residual da geleia, durante 2 minutos. 
 Devolver os vidros na posição vertical e resfriá-los com adição de água fria por 15 minutos; 
 Rotular e armazenar em temperatura ambiente e em local com pouca luz; 
 A temperatura de cocção não deve passar de 107°C; 
 
 Colocar os vidros na posição invertida, de forma que as tampas sejam esterilizadas pelo calor 
residual da geleia, durante 2 minutos. 
 Devolver os vidros na posição vertical e resfriá-los com adição de água fria por 15 minutos; 
 A temperatura de cocção não deve passar de 107°C. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Solução de hipoclorito: Adicione uma colher de sopa (0,8 mL) 
de água sanitária para cada litro de água.  
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GELEIA DE LARANJA COM ADIÇÃO DE CASCA DE LARANJA 
 

 
Ingredientes 
2 ½ xícaras (chá) de polpa de laranja in natura (460 g)  
2 ½ xícaras (chá) de açúcar cristal (494,4 g)  
¼ de xícara (chá) casca de laranja ralada* (40 g) 
1 colher (chá) rasa de pectina (2,5 g) 
1 colher (café) rasa de ácido cítrico (2,1 g) 

 
 

Modo de preparo 
 
 Lavar as laranjas em água corrente, em seguida deixar em molho na solução de hipoclorito 
de sódio* por 15 minutos para desinfecção. Decorridos os 15 minutos, lavar novamente em 
água corrente.  
 Extrair a casca de forma manual (40 g), com o auxílio de um ralador de inox doméstico; 
 Colocar a casca de remolho em 500 ml de água por 30 minutos, sob refrigeração, em um 

recipiente plástico envolto de filme plástico de polietileno. Após, descatar a água do 
remolho; 

 Armazenar a casca sob-refrigeração (8°C) até o momento da elaboração das geleias; 
 Em uma panela de aço inoxidável colocar a polpa, a casca e o açúcar (deixar 50 g para 
misturar com a pectina); 
 Misturar de forma contínua em fogo baixo (180°C);  
 Adicionar a pectina misturada com o açúcar e continuar a mexer até reduzir o volume; 
 Acrescentar o ácido cítrico, misturar por aproximadamente 2 minutos e desligar; 
 Deixar a geleia repousar por cerca de 10 minutos ou até atingir 87°C; 
 Remover a espuma caso tenha formado, contudo ela desaparece sozinha; 
 Envasar a geleia ainda quente (87°C) em embalagens de vidro (esterilizadas); 
 Fechar os vidros com tampa de metal; 
 Colocar os vidros na posição invertida, de forma que as tampas sejam esterilizadas pelo calor 
residual da geleia, durante 2 minutos. 
 Devolver os vidros na posição vertical e resfriá-los com adição de água fria por 15 minutos; 
 Rotular e armazenar em temperatura ambiente e em local com pouca luz; 
 A temperatura de cocção não deve passar de 107°C. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

*Solução de hipoclorito: Adicione uma colher de sopa (0,8 mL) 
de água sanitária para cada litro de água.  
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GELEIA DE LARANJA COM PIMENTA  
 

 
Ingredientes 
2 ¾ xícaras (chá) de polpa de laranja in natura (490 g) 
2 ½ xícaras (chá) de açúcar cristal (494,4 g) 
½ colher (sopa) de pimenta dedo de moça (10 g)  
1 colher (chá) rasa de pectina (2,5 g) 
1 colher (café) rasa de ácido cítrico (2,1 g) 
 
Modo de preparo  
 

 
 Lavar as laranjas em água corrente, retirando a coroa (parte verde), em seguida deixar em 

molho na solução de hipoclorito de sódio* por 15 minutos para desinfecção. Decorridos os 
15 minutos, lavar novamente em água corrente. Reserve. 

 Lavar as pimentas em água corrente, retirando a coroa (parte verde), em seguida deixar em 
molho na solução de hipoclorito de sódio* por 10 minutos para desinfecção. Decorridos os 
10 minutos, lavar novamente em água corrente. Cortar em cubinhos. Reserve. 

 Em uma panela de aço inoxidável colocar a polpa e o açúcar (deixar 50 g para misturar com 
a pectina); 

 Misturar de forma contínua em fogo baixo (180°C);  
 Adicionar a pectina misturada com o açúcar e continuar a mexer até reduzir o volume; 
 Acrescentar o ácido cítrico, misturar por aproximadamente 2 minutos e desligar; 
 Acrescentar a pimenta cortada em cubos pequenos; 
 Deixar a geleia repousar por cerca de 10 minutos ou até atingir 87°C; 
 Remover a espuma caso tenha formado, contudo ela desaparece sozinha; 
 Envasar a geleia ainda quente (87°C) em embalagens de vidro (esterilizadas); 
 Fechar os vidros com tampa de metal; 
 Colocar os vidros na posição invertida, de forma que as tampas sejam esterilizadas pelo calor 

residual da geleia, durante 2 minutos. 
 Devolver os vidros na posição vertical e resfriá-los com adição de água fria por 15 minutos; 
 Rotular e armazenar em temperatura ambiente e em local com pouca luz; 
 A temperatura de cocção não deve passar de 107°C. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*Solução de hipoclorito: Adicione uma colher de sopa (0,8 mL) 
de água sanitária para cada litro de água.  
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No fluxograma abaixo (Figura 4) está apresentado a sequência lógica para a produção de 
geleias: 
 

 

 

 

Figura 4. Fluxograma da produção de geleias  
 

FORMAS DE ARMAZENAMENTO DAS GELEIAS 

Para inibir o crescimento de microrganismos as geleias devem ser colocadas ainda 
quente (79-85°C) dentro dos vidros e passar pelo processo de pasteurização a 8°C durante 25 a 
30 minutos, após resfriadas até atingir temperatura ambiente e ficarem armazenadas em local 
com umidade relativa baixa, sem muita luminosidade e sob temperatura de 20°C (temperatura 
ambiente). Sem abrir o frasco a mesma tem duração de cerca de seis meses e após aberto 
duração de 15 dias sob refrigeração. 
 

 
 
 

Higienização e sanitização do 
fruto

Remoção de cascas,  semestes e 
talos

Liquidificar a polpa

Cocção polpa + açúcar 

Adição de pectina 

Fim da cocção e adição de áido 
cítrico

Repouso durante 10 
minutos

Envase e inversão dos 
vidros 

Resfriamento dos vidros 

Rotulagem

Armazenamento 
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FABRICAÇÃO DE PECTINA CASEIRA  
 

Pectina de limão ou laranja 

 Higienizar as laranjas ou os limões*; 
 Descascar os limões ou as laranjas com cuidado, para preservar a parte do fruto.  
 Retirar a parte branca do fruto; 
 Picar toda essa pele e colocar em um copo com água. (Para cada copo de pele de fruto, 

coloque 3 copos de água em uma panela e deixe ferver por 30 minutos). 
  Colocar todo o conteúdo da panela no liquidificador e bater até obter uma mistura 

homogênea; 
 Coar essa mistura em um pano de prato limpo (Apertar a mistura levemente e guardar 

o líquido obtido em um vidro bem fechado e esterilizado). Nessas condições, o 
líquido pode ser armazenado por até 4 meses na geladeira. 

 Para fazer geleias que não levam açúcar, use de 60 a 80 ml de pectina para cada 500 ml 
de fruto (ou polpa). Você pode substituir o açúcar por adoçante culinário.  
 

 Dica: Cuidado durante o processo de extração da pectina para não correr o risco de 
amargar a geleia. 

Pectina de maçã      
 

 Picar 1 kg de maçã higienizada*, com casca e sementes; 
 Colocar 1 l de água e as maçãs em uma panela para ferver por 30 minutos; 
 Coar o líquido a ser extraído do mesmo modo que a pectina de limão; 
 Levar o líquido obtido ao fogo e deixar levantar fervura; 
 Guardar em vidros esterilizados e bem lacrados. Quando for usar, agitar bem o frasco. 

Para geleias que não levam açúcar, use de 60 a 120 ml de pectina para cada 500 ml do 
fruto escolhida para fazer a geleia (ou a polpa). 
 

 Dica: A pectina de maçã não possui o risco de amargar a geleia. 
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Anexo 1 

Parecer do COMEP 
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