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Resumo — Este artigo demonstra, baseado na pesquisa de 
campo, a oferta de produtos de goiabada nos principais 
estabelecimentos comerciais de São José dos Campos e baseado 
na pesquisa bibliográfica realizada, o conteúdo nutricional da 
goiaba e as diferenças nutricionais entre a goiaba e os produtos 
fabricados por métodos industriais. Os resultados mostram que 
produtos de produção artesanal não foram encontrados no 
comércio de São José dos Campos e que os produtos de 
fabricação industrial têm uma diminuição expressiva no seu 
conteúdo nutricional e na capacidade antioxidante em relação à 
fruta goiaba.  
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Abstract — This article presents the offer of guava 
marmalade products in the retail market of the city of São José 
dos Campos, based upon a market survey, and the nutritional 
content of the guava fruit as well as the nutritional differences 
compared to the industrialized guava marmalade, based upon 
bibliographic research. The results show that artisanal guava 
marmalade products were not found in the retail market of São 
José dos Campos, and that the industrialized products presented 
much lower nutritional value and antioxidant properties 
compared to the guava fruit itself. 

Keywords — Guava, Guava Marmalade, Brazilian Desserts. 

I.  INTRODUÇÃO 
A goiaba é um fruto originário da América tropical. As 

características de sua polpa podem variar bastante, com as 
cores branca, rosada, dourada e vermelha, mas apenas as 
variações brancas e vermelhas são comercializadas. Segundo 
Tasca, o Brasil é o segundo produtor mundial de goiabas, com 
uma produção em torno de 300 mil toneladas anuais e as 
cultivares mais plantadas são Kumagai, Pedro Sato, Sassaoka, 
Paluma (variedade mais utilizada no processamento industrial) 
[1]. 

Consideram-se alimentos funcionais, aqueles que, por suas 
características nutricionais, tem a capacidade de afetar 
favoravelmente algumas funções fisiológicas e por conseguinte 
a saúde de um indivíduo. As características nutricionais da 
goiaba a caracterizam como um alimento funcional [2].  

 

A goiaba é fonte de vitaminas (B1, B2, B6, C, E), 
principalmente de vitamina C, minerais (cálcio, ferro, fósforo, 
potássio, zinco), fibras, carotenoides (licopeno e beta caroteno), 
fenólicos e flavonoides. Alguns desses nutrientes possuem 
características antioxidantes e podem atuar na prevenção de 
alguns tipos de canceres, contra doenças como Parkinson e 
Alzheimer, doenças estomacais e intestinais e doenças 
cardiovasculares [3].  

A goiaba apresenta teores de vitamina C (ácido ascórbico) 
superiores às frutas cítricas, que são reconhecidas fontes desses 
nutrientes e altos teores de licopeno na sua variedade vermelha, 
chegando a apresentar o dobro da quantidade encontrada no 
tomate, que é fonte popularmente reconhecida desse nutriente. 
“Uma goiaba Paluma média (200g) oferece 367 mg de 
vitamina C (3 vezes a necessidade diária), 10 mg de fibras 
naturais (metade da necessidade diária) e 13 mg de licopeno 
(duas vezes a necessidade diária)” [4]. 

Durante a entressafra da fruta, a polpa de goiaba é utilizada 
pela indústria na produção de goiabada, e conforme [1]: “O 
processamento da polpa de goiaba e da goiabada podem 
promover mudanças nos constituintes antioxidantes da goiaba.”  

“A goiabada ou doce em massa de goiaba é o produto 
resultante do processamento das partes comestíveis de goiabas 
sadias, desintegradas, com açúcares, com ou sem adição de 
água, agentes geleificantes, ajustadores de pH e de outros 
ingredientes e aditivos permitidos, até consistência apropriada, 
sendo termicamente processada e acondicionada de modo a 
assegurar a sua perfeita conservação, devendo ter cor normal 
característica do produto, variando de vermelho amarelado a 
vermelho amarronzado, odor e sabor normais lembrando a 
goiaba, aspecto gelatinoso e sólido permitindo o corte” [5] 

A goiabada é um doce de origem brasileira, foi criada na 
época da colonização portuguesa como substituto à marmelada, 
um doce muito icônico e consumido em Portugal. A ausência 
do marmelo no Brasil fez com que os colonos portugueses 
desenvolvessem um substituto local, e provavelmente o fruto 
nativo que mais se adaptou a esse tipo de preparação foi a 
goiaba, dando então origem à goiabada, um produto simples, 
que pode ser feito apenas de goiabas e açúcar, e que se 
popularizou no Brasil colônia, como pode ser notado nos 
relatos em [6], “A marmelada, o caju e a goiabada tornaram-se, 
desde os tempos coloniais, os grandes doces das casas-
grandes.”. 
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E em [7] o estudioso de doces português afirma: “Como se 
pode confirmar a marmelada portuguesa saltou o Atlântico e 
assentou arraiais no Brasil. Insisto em escrever que cozinha de 
fusão só tem expressão quando a receita ganha perenidade. 
Experimentar não chega! Mas o exemplo é a goiabada.”. 

A goiabada está bastante divulgada em Portugal, mas 
principalmente no Brasil, onde o doce é consumido e fabricado 
no pais todo. O processo para se fazer a goiabada é simples, 
podendo consistir apenas em descascar o fruto, amassar e 
ferver a massa obtida com água e depois adicionar água com 
açúcar na mistura e ferver até o ponto desejado. O doce é 
geralmente encontrado em três formas: cremosa, macio para 
corte ou duro para corte, cada tipo tem um sabor único e um 
tempo de conservação diferente, sendo que quanto mais 
consistente maior sua duração. 

Podemos considerar que produtos alimentícios artesanais 
são aqueles produzidos em quantidades pequenas, na medida 
do possível com ingredientes naturais, e manipulados 
diretamente pelo seu produtor, que é responsável pelas receitas 
e método de produção, podendo contar com ajuda de ajudantes 
e aprendizes. Já os alimentos industrializados são produzidos 
em ambiente industrial e em grandes quantidades, com 
equipamentos especializados, praticamente sem contato 
manual, e muitas vezes com uso de aditivos artificiais, como 
conservantes, acidulantes e corantes [8]. 

Os objetivos dessa pesquisa foram: verificar os produtos 
que são disponibilizados nos principais estabelecimentos 
comerciais em São José dos Campos, identificar a oferta dos 
produtos por tipo (industrial e artesanal) e por fim comparar e 
identificar os meios de produção artesanal e industrial, 
identificando as características nutricionais na produção 
artesanal e industrial. 

II. METODOLOGIA 
Foi realizada pesquisa de campo nos estabelecimentos 

comerciais, como: supermercados, atacadistas, e pequenos 
comércios, comparando os produtos, marcas e fabricantes 
disponíveis em cada estabelecimento. Os dados das goiabadas 
foram obtidos das informações contidas nas embalagens de 
cada produto. Dados obtidos dos produtos: nome da marca, 
nome do fabricante, e ingredientes. Esses dados foram 
organizados e tabelados para facilitar a sua análise. 

Foram realizadas também visitas informais a locais de 
produção de goiabada artesanal, onde foi presenciado o 
processo de fabricação da goiabada artesanal. O processo de 
produção de goiabada industrial foi obtido pelos sites das 
fabricantes. 

Foi realizada revisão bibliográfica para entender as 
características nutricionais da goiaba e as diferenças 
nutricionais em relação ao produto final, a goiabada. Procurou-
se também entender a diferença nutricional, se alguma, entre o 
processo de produção artesanal e industrial. 

III. RESULTADOS 
Verificou-se que no Vale do Paraíba há disponibilidade de 

goiabadas oriundas de método industrial e artesanal, o processo 

de produção da goiabada é o mesmo, mas alguns detalhes 
técnicos do processo são diferentes e foi observado que seu 
sabor e textura se modificam. 

Da visita a produtores artesanais em Paraibuna foi 
observado que a produção tem como principal característica ser 
manual, de pequenos lotes do produto, e é caracterizada por ser 
muito sensível a quaisquer alterações no processo tradicional, e 
que invariavelmente afetam o sabor do produto final. Os 
pequenos produtores artesanais muitas vezes se utilizam da 
fruta colhida nos arredores do próprio sitio, observou-se em um 
produtor artesanal, que a utilização de frutas compradas na 
Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo 
(CEAGESP) e de outros distribuidores na entressafra, alterou 
significantemente o sabor e a preservação do produto. As 
árvores dos próprios produtores ou sítios vizinhos, que são 
cultivadas sem agrotóxico e ao ar livre, produzem uma fruta e 
goiabada com um sabor melhor e a utilização dessa fruta mais 
natural faz o tempo de preservação do doce ser mais 
prolongado. Nas goiabas provenientes do CEAGESP, que são 
frutas colhidas em grande escala, se observa pelo cheiro 
extremamente forte a presença de agrotóxicos. 

Da pesquisa nos sites dos produtores industriais, foi 
verificado que o processo industrial de produção da goiabada é 
mecanizado, desde a etapa de seleção e limpeza das frutas, até 
a etapa de embalagem do produto final. Esse processo utiliza 
como ingrediente, quase que unicamente a variedade de goiaba 
Paluma, que apesar de ser mais produtiva é na maioria das 
vezes menos saborosa que as goiabas dos pequenos produtores. 
Um dos principais diferenciais em relação ao processo 
artesanal, e que afeta diretamente as características nutricionais 
do produto final, é a utilização de temperaturas 
significantemente mais altas no preparo da goiabada no 
processo industrial, uma vez que são processadas sob pressão, 
como pode se verificar nos sites dos fabricantes. 

Da pesquisa de mercado foi identificada a existência de 
uma tipologia caracterizada mais pela imagem do produto do 
que pelo seu método de produção e ingredientes utilizados. 
Nesse sentido a embalagem pode influenciar fortemente a 
percepção do consumidor, podendo leva-lo a adquirir um 
produto que não é necessariamente a melhor opção em termos 
nutricionais e do ponto de vista do custo versus benefício. 

Definem-se dois tipos de produtos: Tipo Industrializado 
(TI): demonstra pela embalagem e outros elementos visuais 
que é um produto produzido industrialmente, em larga escala; e 
Tipo Artesanal (TA): passa a imagem de um produto produzido 
artesanalmente, mas é produzido de forma industrial e, em 
alguns casos, até mesmo com a utilização de conservantes 
artificiais, conforme pode se perceber nos dados (ingredientes) 
da Tabela I. 

Mesmo que as características de sabor sejam próximas às 
da produção artesanal, e, no caso de algumas marcas, não 
sejam utilizadas substâncias artificiais, o processo de 
fabricação industrial altera as propriedades nutricionais do 
produto final, conforme os resultados das pesquisas utilizadas 
na revisão bibliográfica. A Tabela I apresenta os resultados da 
pesquisa realizada nos estabelecimentos comerciais. 
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TABELA I.  PRODUTOS DISPONÍVEIS, TIPOLOGIA E INGREDIENTES 

Produto Tipo 
TA/TI 

Ingredientes  
(conforme rotulagem) 

Alinutri TA Goiaba, açúcar, e limão 

Anhambi TI Polpa de goiaba, açúcar, acidulante ácido 
cítrico e conservante benzoato de sódio 

Cêpera TI Goiaba, açúcar, ácido cítrico, espessante 
pectina 

Cêpera 
cascão 

TI Goiaba, açúcar, ácido cítrico, espessante 
pectina 

Da Colônia 
cascão 

TA Goiaba, açúcar e acidulante. Pode conter 
sementes de goiaba 

David cascão TA Goiaba e açúcar 

Delakasa TI Polpa de goiaba, edulcorantes (sorbitol, 
ciclamato de sódio, sacarina sódica, 
stéviosídeo, sucralose) estabilizante 
(pectina e citrato de sódio), agente de 
firmeza fosfato tricálcico e conservante 
sorbato de potássio) 

Flormel 
Cremosa 

TA Polpa de goiaba, açúcar, maltitol, sorbitol, 
polidextrose (açúcar), espessante agar agar 
e conservante sorbato de potássio 

Fugini TI Goiaba, açúcar, acidulante ácido cítrico e 
conservante sorbato de potássio 

Fugini Ouro TI Goiaba, açúcar, acidulante ácido cítrico e 
conservante sorbato de potássio 

Muzambinho 
Cascão 

TA Goiaba e açúcar 

Nhá Tuca 
Cascão 

TA Goiaba, açúcar, acidulante ácido cítrico e 
conservante sorbato de potássio 

Nhá Tuca 
Cremosa 

TA Goiaba, açúcar, açúcar invertido, 
acidulante ácido cítrico e conservante 
sorbato de potássio 

Nhá Tuca 
Cremosa 
Light 

TA Goiaba, açúcar, maltodextrina, açúcar 
invertido, edulcorante sorbitol, acidulante 
ácido cítrico e conservante sorbato de 
potássio e edulcorante sucralose 

Olé TI Goiaba, açúcar, acidulante ácido cítrico e 
conservador sorbato de potássio 

Predilecta TI Polpa de goiaba, açúcar, açúcar líquido e 
acidulante ácido cítrico 

Predilecta 
cascão 

TI Polpa de goiaba, açúcar, açúcar líquido e 
acidulante ácido cítrico. Contém sementes 

Predilecta 
cremosa 

TI Polpa de goiaba, açúcar, acidulante ácido 
cítrico 

Predilecta 
Light 

TI Polpa de goiaba, açúcar, polidextrose e 
espessante pectina, acidulante ácido 
cítrico, edulcorante taumatina e 
conservante sorbato de potássio 

Quero TI Goiaba, açúcar, ácido cítrico e 
estabilizante pectina. 

Ralston TA Polpa de goiaba e açúcar, goiaba da 
própria fazenda. 

Red Max TI Goiaba, açúcar e acidulante ácido cítrico. 

Stella D'oro TI Polpa de goiaba, açúcar, acidulante ácido 
cítrico e conservador benzoato de sódio 

Triângulo TI Goiaba, açúcar, acidulante ácido cítrico 

Val Goiabada TI Goiaba e açúcar 

Vega TI  Polpa goiaba, açúcar, glicose, espessante 
natural de maçã, espessante pectina cítrica, 
acidulante ácido cítrico 

Xavante TI Polpa de goiaba e açúcar. Contém ácido 
cítrico 

 

Na Tabela II encontram-se os sites de alguns dos produtos 
encontrados em São José dos Campos para informações 
adicionais sobre os produtos e os seus métodos de produção. 

TABELA II.  PRODUTOS E SITES 

Produto Site 

Da Colônia www.dacolonoa.com.br 

David www.docesdavid.com.br 
Delakasa www.delakasa.com.br 
Flormel www.flormel.com.br 

Fugini www.fugini.com.br 
Nhá Tuca www.nhatuca.com.br 

Olé www.conservasole.com.br 
Predilecta www.predilecta.com.br 
Quero www.quero.com.br 

Ralston www.ralston.com.br 
Stella D'oro www.stelladoro.com.br 

Triângulo www.docemineiro.ind.br 
Val Goiabada www.valalimentos.com.br 

 
 

A variedade de goiabadas disponibilizadas nas prateleiras 
dos estabelecimentos comerciais de São José dos Campos, são 
na sua maioria do tipo industrial (por volta de 70%), e poucas 
do tipo artesanal (por volta de 30%), e não foram encontradas 
goiabadas de fabricação genuinamente artesanal. Além disso, 
as goiabadas do tipo artesanal têm preço de venda 
significativamente superior se comparadas às do tipo industrial 
(R$/Kg), podendo chegar a custar o dobro. 

Goiabadas verdadeiramente de produção artesanal da região 
do Vale do Paraíba não foram encontradas na cidade de São 
José dos Campos, nem em estabelecimentos de grande porte 
(supermercados e atacadistas), nem nos de pequeno porte 
(empórios e outros estabelecimentos), elas geralmente são 
encontradas apenas próximas ao local de sua produção, em 
bares, padarias, ou pequenos estabelecimentos comerciais, ou 
estabelecimentos de estradas próximas. 

A composição da goiaba cv. Paluma, em relação aos teores 
de ácido ascórbico, carotenoides totais, fenólicos totais e 
flavonoides totais; é afetada pelo processamento industrial para 
obtenção da goiabada [1]. 

Em relação à goiaba in natura, na goiabada industrial: o 
teor de ácido ascórbico diminui em 42%, o teor de carotenoides 
totais (licopeno) diminui em 13%, o teor de fenólicos totais 
(ácido gálico) diminui em 31%, o teor de flavonoides totais 
(rutina) diminui em 6,5%; e a capacidade antioxidante diminui 
em 25% [1]. 

IV. CONCLUSÕES 
Da análise dos produtos comercializados em São José dos 

Campos pode-se concluir que a aparência não deve ser o item 
de decisão de compra, pois produtos com aparência de 
artesanal podem conter mais conservantes artificiais em sua 
composição que outros de aparência industrial, como pode se 
constatar pelos dados da Tabela I, e o processamento é similar. 
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Estes produtos geralmente são vendidos por preços 
significativamente mais altos, podendo chegar a custar o dobro 
por kg.  

Antes de se decidir qual produto comprar é importante 
obter mais informações dos métodos de produção e 
ingredientes utilizados pelo fabricante, que geralmente são 
acessíveis via internet, e para uma decisão rápida e no local de 
compra, deve-se pelo menos se comparar os ingredientes 
utilizados por cada fabricante. 

Não encontramos em nossa pesquisa de campo produto 
genuinamente artesanal disponível nos grandes 
estabelecimentos e redes de São José dos Campos. 

Em termos nutricionais e na sua utilização como 
coadjuvante na prevenção de Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis (DCNT) é importante a preservação dos 
nutrientes presentes na goiaba quando da sua transformação em 
goiabada. Os estudos utilizados na revisão bibliográfica não 
analisam o processo de produção artesanal e não foi encontrado 
nenhum estudo disponível que tenha feito essa análise, no 
entanto as discussões presentes nos mesmos indicam que a 
diminuição dos teores de antioxidantes é proporcional à 
temperatura de processamento [1]. Uma análise posterior 
importante seria confirmar a hipótese de que o processo 
artesanal, por ser menos severo em termos de temperatura de 
processamento, apresenta menor redução nos teores de 
antioxidantes que o processo industrial. 

Da analise da variação dos teores de antioxidantes após o 
processamento industrial da goiaba para a produção de 
goiabada, conclui-se que ocorre uma diminuição significativa 
da sua capacidade antioxidante [1]. Logo seria uma melhor 

opção nutricional consumir a goiaba in natura ou encontrar um 
fornecedor do produto artesanal, que possuísse um melhor 
valor nutricional que os industrializados, em relação ao teor de 
ácido ascórbico, carotenoides, fenólicos e flavonoides. 
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