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A presente dissertação teve como objectivo o desenvolvimento de uma polpa à base de 

maçã Fuji e o estudo da respectiva estabilidade nomeadamente no que respeita às 

componentes sensorial e bioactiva. Numa primeira fase foram estabelecidas as 

concentrações dos diferentes constituintes da polpa (maçã, amora, ananás/limão e farelo de 

trigo) com o objectivo de obter um produto rico em antioxidantes e fibra. Estudou-se o efeito 

do ácido ascórbico e do ácido cítrico na estabilidade oxidativa das polpas. Inicialmente 

observou-se o efeito da aplicação dos aditivos na prevenção do escurecimento da polpa 

seguido do estabelecimento de limites de formulação. Polpas produzidas de acordo com os 

resultados obtidos anteriormente, foram conservadas a -18 ºC, tendo-se procedido à sua 

caracterização sensorial e físico-química ao longo de 36 dias de conservação. Os resultados 

obtidos mostram que a polpa à base de maçã, adicionada de ananás (5%), amora (3%), 

farelo de trigo (2%), ácido ascórbico (0,6%) e ácido cítrico (0,4%) apresenta uma 

composição sensorialmente equilibrada, sendo rica em antioxidantes e fibra dietética. 
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The objective of the present dissertation was the development of a Fuji apple pulp and the 

study of the stability of its sensory and bioactive compounds. After establishing the 

concentrations of the pulp‟s constituents: Fuji apple, blackberry, pineapple/lemon and wheat 

bran, with the objective of obtaining a product rich in antioxidants and fiber, the experiment 

proceeded with the study of the effect of ascorbic acid and citric acid in the oxidative 

stabilization of the pulps. The next step was the observation of the effect of the application of 

food additives in preventing the pulps enzymatic browning, followed by the setting of 

formulation boundaries.  The pulps were produced according to the results previously 

obtained and were conserved at -18 º C for 36 days, during which the samples were 

submitted to sensory and physical-chemical characterization. The results show that the apple 

based pulp added with pineapple (5%), blackberry (3%), wheat bran (2%), ascorbic acid 

(0,6%) and citric acid (0,4%) presents a balanced composition, rich in antioxidants and 

dietetic fiber. 

 

 

 

Key-words: apple based pulp, bioactive compounds, stabilization, sensory analyses, 

physical-chemical stabilization. 
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Ever since prehistoric times the man has been diversifying their diet and constantly 

improving the techniques of food preservation. Nowadays advances are such that the 

consumer can have a variety of foods, with appealing sensory properties, a high nutritional 

value and contribute fully preserved to their health and well-being. The act of eating is no 

longer considered a mere caloric intake needed to maintain the metabolic activity of our 

body, therefore an alliance as arisen between the intake of nutrients of common foods and 

the functional foods that besides being healthy are also a source of pleasure.  

Given this growing health concern and the cult of functional food increasingly sought by 

consumers, the horticultural industry has suffered a major expansion over recent years. The 

consumption increase of fruit and vegetables is due, among other things, to the greater 

availability and better preparation of products in the market and also to the greater 

awareness by consumers of the important relationship between diet and health. 

The political and economic scenario that results of globalization makes the development of 

new products a key factor for business competitiveness by imposing a very fast market 

dynamic. The modern consumer demands innovative products, with convenience and 

adequate quality. 

The objective of this dissertation is to create a product that becomes an answer to the needs 

of the consumers and the food industry, a Fuji apple pulp stabilized by additives, which will 

provide a greater nutritional value to the product and a longer shelf life. This pulp will be 

enriched with antioxidants and dietary fiber and will undergo a study on the effects of de 

incorporation of additives on the bioactive compounds of the product. For this study the pulps 

will be under freezing conditions (-18ºC) during 36 days. 

The experiment was developed in several phases, the first one being the base formulation of 

the product, its constituents, and based on the results it was decided that the formulation 

would consist of: 5% pineapple, 5% lemon, 3% blackberry and 2% wheat bran. Two pulps 

were produced, one with apple, pineapple, blackberry and wheat bran; the other with apple, 

lemon, blackberry and wheat bran.  

The stabilization of the pulps was achieved through the use of two food additives: ascorbic 

acid and citric acid; and completed with a freezing process. This represented a second 

phase of the experiment, the formulation of the additives concentration. Physical, chemical 
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and sensory analyses were carried out in order to achieve the characterization of the product 

and the acceptance levels of additives. The parameters evaluated during this phase were: 

CIE Lab colour, the measurements of dry matter, ash content, pH, total soluble solids, 

mineral content, water activity, fiber content, total phenols, acidity and ascorbic acid content. 

All the samples were submitted to sensory analyses. The results were statistically treated 

using RSM methodology through the statistical program Statistica 8.0. 

The third phase consisted on the optimization of the pulps formulation. The products were 

submitted to the same kind of characterization plus the study of the role that the fiber 

incorporation had on the pulps. 

The final results showed that the addition of 0,6% ascorbic acid and 0,4% citric acid makes it 

possible to obtain a pulp with better sensory acceptance and also chemically stable. The 

phenolic and fiber component of the pulps is very high which indicates that this might be a 

product with functional properties beyond the nutritional value. The fiber incorporation study 

showed that it enhances the nutritional value of the pulp. 

The fourth and final phase was the study of the antioxidant capacity of the final product (pulp 

with Fuji apple, pineapple (5%), blackberry (3%), wheat bran (2%), ascorbic acid (0,6%) and 

citric acid (0,4%)), which demonstrated the difference between the final pulp, with all its 

ingredients and a pulp with only one or two chosen ingredients. 

This allowed to perceive that this experiment culminated with the development of a product 

chemically safe, with good quality parameters, and functional properties, rich in fiber, mainly 

hemicelluloses, a component that promotes the regulation of gastrointestinal transit since 

they are not digestible by the human body. This product is also rich in minerals such as 

magnesium and potassium, and antioxidants. 
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Com os avanços tecnológicos que têm vindo a ocorrer na indústria alimentar é cada vez 

maior a variedade de alimentos, cujo valor nutritivo mesmo após processamento se mantém 

praticamente inalterado, e com propriedades organolepticamente apetecíveis para os 

consumidores.  

A dieta alimentar desempenha um papel fundamental na manutenção da saúde e em muitos 

casos na prevenção de doenças e no bem-estar do consumidor. Dada a crescente 

preocupação com a saúde e a apetência dos consumidores pelos alimentos funcionais – 

produtos alimentares que proporcionam benefícios específicos para a saúde e bem-estar, 

para além da tarefa elementar de nutrição – tem-se verificado um crescimento exponencial 

da indústria dos produtos hortofrutícolas. Segundo a nova roda dos alimentos, o consumo 

diário de hortofrutícolas deve representar cerca de 43% da alimentação diária. Segundo a 

OMS (Organização Mundial de Saúde), cerca de 19% dos cancros gastrointestinais, 31% 

das doenças cardiovascular isquémicas e 11% dos enfartes do miocárdio devem-se a um 

baixo consumo de produtos hortofrutícolas.  

Os produtos hortofrutícolas caracterizam-se pela elevada qualidade nutricional e funcional. 

No entanto, quando submetidos a processamento, mesmo que mínimo, ocorre sempre 

degradação pelo que a manutenção da qualidade do produto representa um desafio para a 

indústria alimentar. Assim, são prioritárias a identificação e melhoria de metodologias de 

conservação que permitam a manutenção da qualidade sensorial e nutricional destes 

produtos, por um período de tempo compatível com a actividade industrial e comercial.  

Os antioxidantes foram utilizados pela primeira vez, na preservação de alimentos, antes da 

Segunda Guerra Mundial. Inicialmente eram usadas substâncias naturais, no entanto, estas 

foram rapidamente substituídas por substâncias de síntese de menor custo, com um maior 

grau de pureza e propriedades antioxidantes mais uniformes.  

Eventualmente, o aumento do uso de aditivos alimentares de síntese fez com que o 

consumidor questionasse cada vez mais as indústrias alimentares, no sentido de recorrer a 

produtos naturais devidamente controlados. 

Da busca da satisfação das necessidades do cliente e da adequação da resposta das 

empresas às ameaças das alterações do mercado deriva um elevado potencial para 

inovação. A expansão que se tem vindo a observar no sector hortofrutícola resulta da 
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colocação no mercado de inovações, como é o caso dos produtos hortofrutícolas 

minimamente processados – fruta fresca cortada e pronta a consumir; preparados para 

salada e para sopa, prontos a consumir; preparados de hortofrutícolas posteriormente 

utilizados por outras industrias – e ainda, a utilização de novas metodologias de 

conservação e a implementação de linhas de produção tecnologicamente melhoradas. 

As polpas de fruta estáveis e prontas a consumir são um exemplo de produto que poderá ter 

uma boa colocação no mercado.  

Este trabalho pretende desenvolver uma polpa de fruta à base de maçã Fuji com adição de 

outros frutos com elevada capacidade antioxidante e fibra, ricos em compostos bioactivos e 

com características passíveis de minimizar a influência do processamento no perfil 

organoléptico do produto final, e assim transformar uma simples polpa num alimento 

funcional, um produto alimentar que proporciona benefícios específicos de saúde e bem-

estar, com o objectivo de ser comercializado sob a forma de produto congelado com 

inúmeras aplicações culinárias, desde confecção de recheios de pastelaria, batidos, 

gelados, ou até mesmo como sobremesa. 
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A Maçã é uma das frutas mais comercializadas no mundo. É o fruto da macieira, árvore da 

família Rosaceae, pertencente ao género Malus. As espécies mais comuns são a M. 

domestica e M. sieversii e respectivos híbridos. Há mais de 7 500 espécies e variedades de 

maçãs. As diferentes espécies encontram-se em climas temperados e subtropicais, já que 

as macieiras não florescem em áreas tropicais, pois necessitam de um número considerável 

de horas de frio, que é variável em função da variedade cultivada. A maçã Fuji é o resultado 

de cruzamentos realizados no Japão, a sua polpa é amarela clara e aromática, é um fruto 

firme, crocante, com um sabor levemente ácido, a casca é avermelhada sobre um fundo 

esverdeado. 

 

Segundo a FAO – Food and Agriculture Organization, e no que respeita à produção, a China 

é o maior produtor de maçã do mundo, com cerca de 31 milhões de toneladas para o ano de 

2009. Seguem-se os Estados Unidos da América com 4 milhões de toneladas e a Turquia e 

a Polónia, cada um com cerca de 2 milhões de toneladas. No mesmo ano a produção em 

Portugal foi de 280 078 toneladas. Quanto à importação, no ano 2007, a Rússia foi o maior 

importador com 931 232 toneladas, Portugal importou cerca de 85 698 toneladas de maçã. 

Por fim, o maior exportador no ano 2007 foi o Chile com 1 549 269 toneladas, seguido pela 

China com 1 020 315 toneladas. 

 

A nível nacional existe para a maçã uma Denominação de Origem Protegida (DOP) e quatro 

Indicações Geográficas Protegidas (IGP), tal como se descreve na tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

1.1 PRODUÇÃO NACIONAL DE MAÇÃ 
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Tabela 1: DOP e IGP reconhecidas para a maçã em Portugal 

Tipo de 
denominação 

Designação 
Agrupamentos Gestores da 

DOP ou IGP 

Organismos Privados 
de Certificação e 

Controlo 

IGP 
Maçã da Beira 

Alta 

FELBA 

Centro de Valorização de 
Frutas e Legumes da Beira 

Alta 

SATIVA 

Desenvolvimento Rural, 
Lda. 

DOP 
Maçã Bravo de 

Esmolfe 

FELBA 

Centro de Valorização de 
Frutas e Legumes da Beira 

Alta 

SATIVA 

Desenvolvimento Rural, 
Lda. 

IGP 
Maçã da Cova 

da Beira 

CAFCB 

Cooperativa Agrícola dos 
Fruticultores da Cova da 

Beira 

Beira Tradição 

IGP 
Maçã de 
Alcobaça 

APMA 

Associação dos Produtores 
de Maçã de Alcobaça 

CODIMACO 

Associação 
Interprofissional Gestora 

de Marcas Colectivas 

IGP 
Maçã de 

Portalegre 

APAFNA 

Associação de Produtores 
Agrícolas Florestais do Norte 

Alentejano 

AADP 

Associação de 
Agricultores do Distrito de 

Portalegre 

 

Fonte: GPP – Maçã (2007). 

 

Tem-se verificado uma crescente importância destas produções reconhecidas, que se 

traduz não só no aumento de volume, mas também numa melhor organização dos seus 

produtores e na conquista de novos mercados. Para além dos benefícios directos 

resultantes do maior consumo destes produtos, tem-se verificado um efeito de alavanca 

noutros, que por associação aos primeiros, entram mais facilmente nos mercados. 

 



5 

 

Após a colheita, a maçã é normalmente conduzida para as centrais fruteiras, onde é 

armazenada em câmaras de frio. A comercialização vai-se processando até se esgotarem 

os stocks, o que leva 10 a 12 meses, dependendo da campanha e da região. 

A comercialização da maçã efectua-se através das Organizações de Produtores, 

armazenistas e produtores individuais com alguma dimensão. Os destinos finais da maçã 

são as centrais de compra da grande distribuição, os mercados abastecedores, os 

mercados regionais e a restauração organizada (GPP, 2007). 

Nas últimas duas décadas, o consumo humano no Continente revelou uma tendência 

crescente estabilizando em torno das 317 000 toneladas a partir da campanha de 2003/04 

(GPP, 2007). 
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A inovação deriva da busca da satisfação das necessidades do cliente e da adequação da 

resposta das empresas às ameaças resultantes das alterações do mercado. Num mercado 

global e altamente competitivo, onde os consumidores detêm um importante poder de 

compra, a procura e selecção dos bens de consumo está cada vez mais exigente, orientada 

por preocupações com a saúde e o bem-estar. A identificação de uma oportunidade de 

inovação na indústria alimentar implica a melhoria de processos, o desenvolvimento de 

novos produtos, produtos inovadores ou inovações radicais, a criação de novas linhas de 

produtos, a melhoria e revisão de produtos existentes, o reposicionamento ou a redução do 

custo (Capitão e Silva, 2008). 

O desenvolvimento de novos produtos é um ponto-chave para a obtenção de vantagem 

estratégica num mercado competitivo. 

Conceitualmente, de acordo com Clark e Fujimoto (1991) in Mizuta e Toledo (1999), o 

desenvolvimento de produto é um processo pelo qual uma organização transforma as 

oportunidades de mercado e as possibilidades técnicas em informações para o fabrico de 

um produto comercial. Este processo tem como objectivo desenvolver, avaliar e testar a 

viabilidade de produtos que são novidade no mercado de forma a garantir o crescimento ou 

a sobrevivência de uma dada organização, obtendo a máxima satisfação dos consumidores. 

Para que seja possível alcançar este objectivo, além do projecto do produto é ainda 

necessário que haja interacção entre outros sectores da empresa como a produção, o 

marketing e a logística, e outros ambientes externos à empresa, como o mercado. 

Segundo Capitão e Silva (2008), apenas 10% de todos os novos produtos são 

verdadeiramente inovadores para o mercado, isto deve-se principalmente, ao fraco 

investimento que é depositado no processo, aos elevados custos de desenvolvimento de um 

novo produto, à concepção errada do desenho e funcionalidade do produto, à colocação do 

produto no mercado com um preço acrescido ou com fraca publicidade, à incorrecta 

avaliação das necessidades do mercado, ou mesmo à resposta rápida da concorrência. 

Para que um produto inovador tenha sucesso é necessário que este seja superior e único, e 

que o seu conceito seja bem definido em conjunto com a determinação do mercado-alvo e 

dos requisitos deste. 

 

1.2 INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS 
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Como foi referido anteriormente, o objectivo deste estudo é o desenvolvimento de uma 

polpa de fruta à base de maçã Fuji, com ananás ou limão, amora e farelo de trigo, e 

estabilizada por adição de ácido ascórbico e ácido cítrico. 

Entende-se por polpa de fruta o produto obtido a partir da “parte comestível de frutos 

inteiros, eventualmente descascados ou sem sementes, podendo apresentar-se cortada em 

rodelas ou esmagada, mas não reduzida a polme” (Decreto-Lei nº 230/2003). 

O sector frutícola tem apostado na diferenciação de produtos, procurando apresentar aos 

clientes novas formas de consumir fruta. As polpas de fruta podem ser uma óptima forma de 

inovar e ao mesmo tempo resolver alguns problemas de produção, como o escoamento de 

produtos não conformes. 
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O processamento de um produto hortofrutícola passa por algumas etapas iniciais comuns, 

especificamente ao nível da escolha, calibração, lavagem e eliminação das partes não 

comestíveis da matéria-prima, independentemente do objectivo final ser o processamento 

mínimo ou a preparação de produtos processados.  

 

    

Figura 1: Diagrama de processamento de hortofrutícolas 

 

São vários os agentes que podem provocar alterações nos alimentos antes e após o 

processamento, entre eles estão, as reacções enzimáticas, as reacções químicas, o 

desenvolvimento microbiano e outros agentes químicos (fitossanitários, drogas veterinárias). 

 

 

Matéria-prima

Escolha / Calibração / Lavagem

Eliminação de partes não comestíveis

Processamento

Armazenamento

Distribuição

2. ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DE PRODUTOS 

HORTOFRUTÍCOLAS DECORRENTE DO PROCESSAMENTO 
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As principais alterações devidas a catálise enzimática são alterações de cor, de sabor e de 

textura. 

Tabela 2: Exemplos de enzimas envolvidas na alteração dos alimentos 

Enzima Actuação Alteração 

Polifenoloxidase 

(PPO) 
Oxidação de compostos fenólicos 

Alterações de 

cor 

Citrato sintetase Inter-conversão de ácidos 
Alterações de 

sabor 

Lipoxigenase Degradação de ácidos gordos 
Alterações de 

sabor 

Aliinase Libertação de compostos sulfurados 
Alteração de 

sabor 

Glicose oxidase Metabolismo dos açúcares 
Alteração de 

sabor 

Glutamato sintetase Acumulação de potenciadores de sabor 
Alteração de 

sabor 

Pectinase Degradação de substâncias pécticas 
Alteração da 

textura 

Protease 
Quebra das ligações peptídicas entre os 

aminoácidos das proteínas 

Alteração da 

textura 

 

O escurecimento enzimático dos produtos de origem vegetal deve-se principalmente à 

transformação enzimática de compostos fenólicos em polímeros corados, e embora seja um 

inconveniente no que respeita a vegetais frescos, sumos, vegetais congelados ou 

desidratados, é uma alteração bastante vantajosa em produtos como a cidra, chá preto, 

cacau e tabaco. 

2.1 ALTERAÇÃO ENZIMÁTICA 
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O aroma dos alimentos é uma característica que também pode ser alterada ou originada por 

via enzimática, ocorrendo durante a maturação e processamento ou armazenamento. 

 

Quanto às alterações de textura, as enzimas pectinolíticas actuam nos tecidos vegetais 

degradando as substâncias pécticas localizadas na parede celular de todos os tecidos das 

plantas superiores. Esta acção verifica-se durante o processo de maturação, sendo mais 

evidente durante o processamento. 

 

 

 

 

São várias as reacções químicas responsáveis pela alteração dos alimentos, entre elas, 

reacções de Maillard, caramelização ou pirólise do açúcar, deterioração oxidativa dos lípidos 

e desnaturação proteica. Estas reacções vão ter como resultado alterações ao nível da cor, 

aroma, gosto, valor nutritivo e textura. 

 

As reacções de escurecimento meramente por via química em alimentos afectam os valores 

nutricionais, assim como, a cor e a textura. O período de indução de reacções de Maillard, 

definido como o tempo necessário para detectar o escurecimento é inversamente 

proporcional à actividade da água. As reacções de escurecimento são ainda influenciadas 

pelo tipo de açúcares redutores e aminas, pH e temperatura. 

 

O ranço é um defeito de sabor causado pela oxidação dos lípidos. Este defeito pode ser 

importante quando estamos perante hortofrutícolas semi-transformados e transformados, 

principalmente aqueles que possuam um teor lipídico considerável.  

 

 

2.2 ALTERAÇÃO QUÍMICA 
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Os diferentes processos físicos a que os hortofrutícolas estão sujeitos ao longo de toda a 

cadeia produtiva, implicam sempre alguma alteração física, da qual podem decorrer outros 

tipos de alterações. 

 

De entre os processos físicos destacam-se a classificação, redução de dimensões, 

descasque, lavagem, embalagem e armazenamento. Tratamentos por radiação ultravioleta, 

visível e infravermelha (origem solar e sistemas de iluminação) – processos 

electromagnéticos que são igualmente considerados processos físicos. 

As alterações provocadas por esforços mecânicos de corte, abrasão ou esmagamento, 

entre outros, manifestam-se, geralmente, por alterações de cor e firmeza. 

Quanto às alterações causadas por processos electromagnéticos, podem-se considerar três 

tipos: a fotossíntese, absorção directa de energia, na presença de dióxido de carbono, que 

não cessa após a colheita, e pode condicionar a intensidade da cor do produto; a interacção 

com a radiação ultravioleta, radiação biocida, utilizada em determinados casos para a 

desinfecção superficial de produtos; e a interacção das radiações na gama do visível e 

infravermelho, que resultam em alterações de temperatura, o que permite um aumento da 

evaporação (transpiração), que em excesso pode levar a descoloração e a perda de 

turgescência. 

 

 

 

 

 

 

2.3 ALTERAÇÃO FÍSICA 
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As reacções de alteração que mais afectam a qualidade dos produtos hortofrutícolas 

durante o processamento são as reacções de escurecimento enzimático, sendo a oxidação 

dos compostos fenólicos catalisada por polifenoloxidases, a mais frequente. A 

polifenoloxidase é uma enzima nativa e extra celular cuja actuação se torna possível após 

alteração estrutural decorrente de processos físicos. O tratamento de inactivação enzimática 

mais usual no processamento de alimentos é o branqueamento. 

São vários os métodos utilizados para a prevenção do escurecimento enzimático, desde 

inactivação enzimática, redução do teor de oxigénio, adição de compostos redutores (ácido 

ascórbico, SO2, bissulfitos), abaixamento de pH (adição de ácido cítrico), imersão dos 

produtos em soluções aquosas de NaCl, sacarose, glucose, entre outras, manuseamento de 

modo a evitar contusões, e selecção de variedades pobres em compostos fenólicos. 

O branqueamento é um tratamento térmico que assegura a inactivação das enzimas de 

deterioração dos alimentos (70º a 100ºC durante 1 a 5 minutos), sendo indicado para 

vegetais a conservar por desidratação, congelação, acidificação ou apertização. Este 

método provoca o amolecimento dos tecidos vegetais, o que facilita o acondicionamento e 

reduz o volume; a diminuição do volume de gases intercelulares, que origina a diminuição 

das oxidações e da pressão no interior da embalagem durante os tratamentos térmicos; a 

permeabilização das paredes celulares, que facilita a desidratação e a penetração das 

caldas; e por fim, completa o processo de lavagem. No entanto, este processo tem algumas 

desvantagens, entre elas, a alteração da textura, alteração do gosto e aroma, perda de valor 

nutritivo (vitaminas e proteínas hidrossolúveis, sais minerais, açúcares, etc.) e 

transformação de parte da clorofila em feofitina.  

A utilização de aditivos constitui uma via química de minimização do escurecimento dos 

produtos hortofrutícolas e derivados. 

No que diz respeito aos aditivos utilizados no decorrer deste trabalho, o ácido L-ascórbico 

(E300) e o ácido cítrico (E330), são dois compostos que “prolongam a durabilidade dos 

géneros alimentícios, protegendo-os contra a deterioração causada pela oxidação (…)” 

(Decreto-Lei nº 121/98). A utilização combinada destes dois compostos, possibilita uma 

acção sinérgica entre eles, isto é, o ácido cítrico funciona como acidificante, diminuindo o pH 

3. METODOLOGIAS DE ESTABILIZAÇÃO DE PRODUTOS 

HORTOFRUTÍCOLAS PROCESSADOS 
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do meio, possibilitando a melhor actuação do ácido ascórbico, mais estável a pH baixo. Os 

antioxidantes retardam a oxidação mas não a impedem totalmente. Ao fim de algum tempo 

a acção do aditivo pode ficar saturada, daí ser importante a utilização de dois ou mais 

aditivos para se obter uma acção sinérgica (Almeida e Nogueira, 1995). 

Alguns aditivos têm múltiplas funções. Um exemplo é a vitamina C ou o ácido L-ascórbico. A 

vitamina C, para além de ser um agente nutricional, é utilizada pela indústria alimentar como 

um antioxidante (E300). Na figura 2, apresenta-se a fórmula de estrutura do ácido L-

ascórbico. 

 

 

Figura 2: Fórmula de estrutura do ácido L-ascórbico (E300). 

 

Este aditivo apresenta uma elevada solubilidade em água, o que permite a sua utilização em 

géneros alimentícios não lipídicos. (Lidon e Silvestre, 2007) 

É importante adicionar este antioxidante o mais tarde possível durante o processamento ou 

preservação de modo a manter níveis elevados durante o tempo de prateleira do alimento, 

uma vez que é facilmente oxidado na presença de oxigénio quer por catálise enzimática 

quer por catálise não enzimática, e na presença de sais de cobre ou ferro. Existem pelo 

menos quatro enzimas responsáveis pela destruição oxidativa da vitamina, ácido ascórbico 

oxidase, fenolase, citocromo oxidase e peroxidase. Apenas com a enzima ácido ascórbico 

oxidase é que ocorre uma reacção directa entre a enzima, o substrato e o oxigénio 

molecular, as outras três enzimas oxidam a vitamina indirectamente. Enquanto os frutos 

permanecem intactos o sistema enzimático mantém-se controlado, apenas quando ocorre 

desorganização celular, é que as enzimas oxidativas se tornam activas. 

 

http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_2lEtIRpU8hE/SYhJ8oHHnmI/AAAAAAAAAAc/NvaRfpLtw5Q/s320/untitled.bmp&imgrefurl=http://mc2h2o.blogspot.com/2009_02_01_archive.html&usg=__oaZ0NNoucbTEjUoZYWAsd-GXFBc=&h=240&w=320&sz=7&hl=pt-PT&start=88&tbnid=A6WU0X3BxhotrM:&tbnh=89&tbnw=118&prev=/images?q=%C3%A1cido+L+asc%C3%B3rbico&gbv=2&ndsp=20&hl=pt-PT&sa=N&start=80
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O ácido cítrico (E 330) é um dos aditivos mais utilizados na indústria alimentar. É o principal 

ácido de muitos frutos e legumes e inibe o crescimento de bactérias, pode por isso ser 

considerado como um “Acidificante Natural”. 

O ácido cítrico pode ser utilizado no combate à deterioração do sabor ou da cor numa larga 

gama de frutos. A propriedade que torna o ácido cítrico apropriado a este combate, é a 

habilidade de reter em complexos os metais pesados, como o cobre ou o níquel, que 

catalisam as reacções de oxidação. 

Este ácido, à semelhança da maioria dos ácidos, pode ter várias funções tecnológicas 

determinadas pelo seu baixo pH, sendo importantes acidificantes e reguladores de acidez. 

(Lidon e Silvestre, 2007) 

O ácido cítrico também constitui um importante antioxidante, actuando, nomeadamente em 

derivados de frutas e hortaliças e como agente sinérgico (reforça a acção antioxidante de 

outras substâncias) de outros antioxidantes. Na figura 3, apresenta-se a sua fórmula de 

estrutura. (Lidon e Silvestre, 2007) 

 

 

 

Figura 3: Fórmula de estrutura do ácido cítrico (E330) 

 

O ácido cítrico proporciona uma acidificação uniforme e a quantidade de ácido utilizada 

depende do tipo de produto final desejado. No processamento de frutos e vegetais, o ácido 

cítrico desempenha as seguintes funções: 

 Redução das exigências dos tratamentos com calor ao diminuir o pH, na inibição do 

crescimento microbiano. 

 Optimização do sabor: o ácido cítrico é adicionado a frutos enlatados de modo a 

assegurar uma acidez adequada. O teor de ácido recomendado é normalmente 

inferior a 0.15%. 

http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c5/Zitronens%C3%A4ure_-_Citric_acid.svg/180px-Zitronens%C3%A4ure_-_Citric_acid.svg.png&imgrefurl=http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_tricarbox%C3%ADlico&usg=__k4gWHlmBd4CA-ezjJ03g5cP-P_U=&h=82&w=180&sz=4&hl=pt-PT&start=55&tbnid=Z0ByCzeOzjPt9M:&tbnh=46&tbnw=101&prev=/images?q=%C3%A1cido+c%C3%ADtrico&gbv=2&ndsp=20&hl=pt-PT&sa=N&start=40
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 Suplemento do potencial de oxidação: o ácido cítrico é usado em conjunto com 

antioxidantes como o ácido ascórbico, para inibir a deterioração da cor ou do sabor 

causada pela oxidação enzimática. Os teores recomendados são geralmente de 

0.1% a 0.3% com o antioxidante de 100 a 200 ppm. 

 Inactivação de enzimas indesejáveis: o escurecimento oxidativo de muitos frutos e 

vegetais é catalisado pela polifenoloxidase. A actividade enzimática é extremamente 

dependente do pH. A adição de ácido cítrico para reduzir o pH abaixo de 3 resulta na 

inactivação da polifenoloxidase, prevenindo o escurecimento. 
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Os alimentos funcionais são alimentos que, para além dos nutrientes básicos, contêm níveis 

significativos de componentes biologicamente activos e cuja actividade biológica resulta em 

efeitos benéficos para a saúde do consumidor. Estes produtos alimentares são, por isso, 

encarados como promotores de saúde, estando mesmo relacionados com a redução do 

risco de ocorrência de certas doenças. Os compostos veiculados por estes alimentos e que 

são responsáveis pelos referidos efeitos actuando directamente na prevenção e tratamento 

de determinadas doenças, são os chamados „compostos bioactivos‟. 

 

Relativamente aos frutos, a literatura actual centra-se em grande medida na capacidade 

antioxidante dos compostos fenólicos, nomeadamente flavonóides, ainda que o ácido 

ascórbico, os carotenóides e os tocoferóis também contribuam para esta actividade 

(Yanishlieva-Maslarova & Heynonen, 2001). 

 

A composição química dos frutos é bastante variável, dependendo de factores como a 

variedade, o grau de maturação, as técnicas agrícolas usadas e a data de colheita. 

Na tabela 3 apresenta-se a composição das matérias-primas utilizadas no presente estudo.  

Tal como acontece na maioria dos frutos, a maçã apresenta uma elevada percentagem de 

água, o que a torna diurética. É igualmente uma boa fonte de energia pelo seu conteúdo em 

glúcidos, fornecendo cerca de 57 kcal. É um fruto rico em pectina (fibra solúvel) e potássio. 

No que respeita às vitaminas, a vitamina C é a mais abundante.  

No que respeita às restantes matérias-primas é de evidenciar a energia e componente 

mineral disponibilizada pelo farelo. 

 

4. COMPOSTOS BIOACTIVOS E IMPORTÂNCIA FUNCIONAL 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA COMPONENTE BIOACTIVA DOS FRUTOS UTILIZADOS 

NA PRODUÇÃO DAS POLPAS 
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Tabela 3: Composição das matérias-primas utilizadas no presente estudo 

(componentes por 100g de parte edível) 

   Amora Ananás Limão Maçã Farelo 

  Energia (kcal) 75 44 26 57 252 

  (KJ) 314 183 109 238 1055 

M
a
c

ro
n

u
tr

ie
n

te
s

 

Água (g) 86 87,6 90,1 82,9 3 

Proteína (g) 1 0,5 0,5 0,2 15,1 

Gordura Total (g) 1 0,2 0,3 0,5 3,4 

Total Hidratos Carbono 
18 9,5 1,9 13,4 39,8 

disponíveis (g) 

Mono + Dissacáridos (g) - 9,5 1,9 13,4 14,7 

Ácidos Orgânicos (g) - 1,07 4,72 0,2 0 

Amido (g) 0 0 0 0 25,1 

Fibra Alimentar (g) 7,6 2,1 1,2 3,4 30 

Á
c
id

o
s
 

G
o

rd
o

s
 Saturados (g) 0 0 0,1 0,1 0,6 

Monoinsaturados (g) 0,1 0,1 0 0 0,4 

Polinsaturados (g) 0,3 0,1 0,1 0,2 1,5 

Ácido Linoleico (g) - 0,1 0,1 0,1 1,4 

  Colesterol (mg) 0 0 0 0 0 

V
it

a
m

in
a

s
 

A total (equivalentes retinol) 
(µg) 

23 3 2 4 0 

Caroteno (µg) 440* 20 11 26 0 

D (µg) 0 0 0 0 2,8 

α-Tocoferol (mg) 0,0001 0,1 0,6 0,59 2,2 

Tiamina (mg) 0,04 0,04 0,04 0,02 1 

Riboflavina (mg) 0,06 0,03 0,02 0,03 1,5 

Equivalentes de Niacina (mg) 1 0,7 0,3 0,2 19 

Niacina (mg) 0,6 0,6 0,2 0,1 16 

Triptofano / 60 (mg) - 0,1 0,1 0,1 3,2 

B6 (mg) 0 0,09 0,07 0,04 1,8 

B12 (µg) 0 0 0 0 2 

C (mg) 30 16 55 7 0 

Folatos (µg) 34 5 9 5 250 

Cinza (g) 1 0,2 0,42 0,32 6,5 

M
in

e
ra

is
 

Na (mg) 0 2 2 6 1480 

K (mg) 282 160 140 139 900 

Ca (mg) 46 18 26 6 69 

P (mg) 30 7 16 8 620 

Mg (mg) 22 13 9 8 370 

Fe (mg) 0,8 0,3 0,5 0,2 12 

Zn (mg) 0 0,1 0,1 0 8,4 

 

Fonte: Amora – Nutritive Value of Foods, USDA e *Marinova et al., 2006; Ananás, Limão, Maçã e 

Farelo – Tabela da Composição de Alimentos, Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. 
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Tabela 4: Teor médio de açúcares nos frutos utilizados no presente estudo 

(% massa fresca) 

Fruto Glucose Frutose Sacarose 

Amora 3,2 2,9 0,2 

Ananás 2,3 1,4 7,9 

Limão 0,5 0,9 0,2 

Maçã 1,7 6,1 3,6 

 

Fonte: Belitz e Grosch, 1999. 

 

Os principais compostos bioactivos que tornam este produto um alimento funcional são os 

compostos fenólicos, o ácido ascórbico, os carotenóides e a fibra alimentar. 

 

 

COMPOSTOS FENÓLICOS 

Os compostos fenólicos são pigmentos e precursores de cor hidrossolúveis, associados à 

qualidade sensorial, nutricional e funcional dos alimentos, e que contribuem directa ou 

indirectamente para o aroma e sabor desejáveis ou indesejáveis. Em concentrações baixas, 

os compostos fenólicos podem proteger os alimentos da deterioração oxidativa, no entanto, 

concentrações elevadas destes compostos, podem provocar a alteração da cor dos 

alimentos e interagir com alguns nutrientes dos mesmos diminuindo a respectiva 

biodisponibilidade. 

Os compostos fenólicos de origem vegetal podem dividir-se em dois grupos: os flavonóides 

e os não flavonóides. No que diz respeito ao grupo dos flavonóides, este inclui compostos 

como os flavonóis, flavanóis, flavonas, antocianinas, isoflavonóides e as flavononas. Quanto 

ao grupo dos compostos não flavonóides, este engloba uma grande gama de substâncias, 

como por exemplo os fenóis simples, os ácidos fenólicos, os taninos e os compostos 

cumarínicos. 



19 

 

Estudos realizados por Gardner et al. (2000) com o objectivo de determinar a contribuição 

dos compostos fenólicos, entre outros compostos antioxidantes, para o potencial 

antioxidante de sumos de fruta, permitiram estabelecer uma estreita relação entre a 

capacidade de redução do teor em radicais livres e o teor de fenóis totais destes produtos. 

Isto reflecte a capacidade que muitos compostos fenólicos têm, de doar átomos de 

hidrogénio dos grupos hidroxilo das suas estruturas em anel (Scott, 1997), o que sugere que 

algumas destas substâncias podem impedir os danos oxidativos in vivo e assim, proteger 

contra diversas doenças, nomeadamente cardíacas e do foro oncológico (Wiseman, 1999).  

 

 

ÁCIDO ASCÓRBICO 

Vulgarmente conhecido como Vitamina C, o ácido ascórbico é um poderoso antioxidante, 

sendo usado para transformar os radicais livres de oxigénio em formas inertes e facilitando o 

metabolismo de proteínas, glúcidos e lípidos. 

Devido aos valores de pH normalmente encontrados no meio intracelular, o ácido ascórbico 

encontra-se predominantemente na sua forma ionizada, o ascorbato. Este composto é 

bastante instável, reagindo com o oxigénio do ar, com a luz e com a água. É também 

sensível a altas temperaturas sendo destruído pelas mesmas.  

Contrariamente aos compostos fenólicos, a vitamina C é altamente biodisponível, sendo um 

dos mais importantes antioxidantes hidrossolúveis e tendo um eficiente mecanismo de 

limpeza de espécies reactivas de oxigénio, tais como O2, OH, radicais peróxido e singletos 

de oxigénio (Halliwell, 1996).  

 

 

CAROTENÓIDES 

Os carotenóides são responsáveis pelas cores do amarelo ao vermelho das frutas, vegetais, 

fungos e flores, sendo utilizados comercialmente como corantes alimentares e suplementos 

nutricionais. 

O organismo humano não tem capacidade para sintetizar carotenóides, recorrendo à 

absorção dos mesmos através da dieta. O β-Caroteno e outros carotenóides foram 

reconhecidos no século XX como as principais fontes de vitamina A. Mais recentemente, 
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foram reconhecidos efeitos benéficos na prevenção do cancro, doenças cardíacas e de 

degeneração muscular, dando origem a diversas investigações acerca do papel destes 

compostos como antioxidantes e reguladores de resposta do sistema imunitário. 

 

 

FIBRA ALIMENTAR 

As fibras dietéticas incluem a celulose, a lenhina, a hemicelulose, as pectinas, as gomas e 

outros polissacáridos e oligossacáridos (Esposito et al., 2005). Na realidade, a definição de 

fibra solúvel inclui "partes comestíveis de plantas ou glúcidos análogos que são resistentes à 

digestão e absorção no intestino delgado humano, com fermentação completa ou parcial no 

intestino grosso" (Mongeau, 2003).  

É convencionalmente classificada em duas categorias segundo a sua solubilidade em água 

(Esposito et al., 2005): 

 Fibra insolúvel (celulose, parte da hemicelulose e lenhina); 

 Fibra alimentar solúvel (pentosanas, pectinas, gomas e mucilagens). 
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Os antioxidantes fazem parte do grupo de metabolitos secundários das plantas com 

conhecido e documentado papel preventivo contra alguns tipos de cancro e doenças 

cardiovasculares (Scheerens, 2001). Os radicais livres produzidos na oxidação dos lípidos 

provocam danos nas paredes dos vasos sanguíneos e em algumas partículas que circulam 

no sangue. Os antioxidantes podem ser utilizados para controlar reacções de oxidação 

degenerativas causadas por reacções do oxigénio com radicais livres e a inibição da 

peroxidação lipídica causada pelo processamento dos alimentos e durante o 

armazenamento (Halliwell et al., 1992; Yen et al., 1997). A melhor maneira de prevenir 

doenças cardiovasculares é aumentar a concentração de antioxidantes no sangue. O que 

poderá ser facilmente conseguido através do aumento de antioxidantes ingeridos através de 

alimentos. 

A actividade de alguns antioxidantes é importante na prevenção do cancro já que actuam 

como receptores de radicais livres. Os radicais livres podem atacar os ácidos nucleícos, 

modificando a sua estrutura e alterando o seu código genético. Deste modo, estes adquirem 

actividades mutagénicas e cancerígenas. Os radicais livres podem converter outras 

substâncias em potenciais cancerígenos (Pokorný et al., 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 EFEITOS DE PROTECÇÃO DOS ANTIOXIDANTES NA SAÚDE DO 

CONSUMIDOR 
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A fibra ingerida na alimentação humana não é hidrolisada até o intestino delgado mas, já a 

partir da porção terminal deste e, principalmente, ao alcançar o intestino grosso, a fracção 

solúvel é extensamente fermentada pela flora natural microbiana, enquanto a fracção 

insolúvel permanece quase totalmente intacta. Em humanos, cerca de 70% da fibra ingerida 

na dieta é fermentada. A evolução do conhecimento cientifico permitiu concluir que a 

normalidade digestiva, bem como, a prevenção e o tratamento de doenças como a 

obstipação, a diverticulite, a hipercolesterolemia, a obesidade, o cancro do intestino grosso e 

da mama, estão relacionados, em parte, com a ingestão de fibra alimentar. Contudo, os 

diversos constituintes da fibra alimentar não têm o mesmo efeito ou acção fisiológica. A fibra 

solúvel tem múltiplas funções, para além de ser um bom substrato para algumas espécies 

de bactérias lácticas e Bifidobacteria, benéficas para a saúde do intestino (acção pré-biótica) 

é também capaz de controlar o índice glicémico (Tudorica et al., 2002) e reduzir o colesterol 

plasmático (Brown et al., 1999). Os mecanismos que são responsáveis por essas acções 

não estão totalmente esclarecidos, no entanto, a correlação inversa entre a ingestão de fibra 

solúvel (contida em cereais, leguminosas, frutas e hortícolas) e o risco de doenças 

cardiovasculares e cancro está firmemente estabelecida. Cientistas e autoridades de saúde 

recomendam um aumento na ingestão de fibras, particularmente de fibra dietética solúvel 

(Esposito et al., 2005). 

As fibras possuem também a capacidade de se complexar com outros constituintes da dieta 

através de vários mecanismos, podendo arrastá-los em maior quantidade na excreção fecal. 

Dessa forma, as substâncias tóxicas, mas também nutrientes, podem ser excretados em 

maior ou menor quantidade, dependendo da fibra presente na dieta. 

 

 

 

 

 

 

4.3 IMPORTÂNCIA FUNCIONAL DA FIBRA 
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Este estudo teve como objectivo o desenvolvimento de uma polpa de fruta à base de maçã 

Fuji, com um incremento da componente bioactiva por adição de ananás ou limão, amora e 

farelo de trigo. Uma vez que a polpa obtida revelou instabilidade ao nível da cor, foi 

incorporado durante a trituração limão ou ananás. Após optimização das concentrações de 

fruta e farelo de trigo utilizadas nas polpas, foi testada a influência da adição de ácido 

ascórbico e de ácido cítrico na prevenção do escurecimento bem como a acção sinérgica 

destes aditivos na conservação das polpas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL 
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5.1.1 MATERIAIS 

 

Os produtos utilizados na produção das polpas constam das tabelas 5 e 6. 

 

Tabela 5: Proveniência e condições da matéria-prima 

Produto Proveniência Condições da matéria-prima 

Maçã Fuji Campotec 

Íntegra, sem danos físicos, casca de cor avermelhada sobre um 

fundo esverdeado, firme, crocante, polpa amarela clara e 

aromática com um sabor levemente ácido. Mantida à temperatura 

de 4º C até à sua utilização. 

Amora preta 

(Rubus sp.) 

Estação Agronómica 

Nacional 

Íntegra, pela sua elevada perecibilidade foi mantida sob 

congelação até à sua utilização. 

Ananás (Ananás 

sativus) 
Campotec 

Íntegro, mantido a uma temperatura de 4ºC até ao momento de 

produção das polpas. 

Limão (Citrus 

limonum) 
Campotec 

Íntegro, mantido a uma temperatura de 4ºC até ao momento de 

produção das polpas. 

Farelo de Trigo Celeiro Flocos, mantidos à temperatura ambiente. 

 

Tabela 6: Fórmula molecular, massa molecular e marca comercial dos aditivos usados 

Denominação 

química 

Fórmula 

química 

Massa 

molecular 

Marca 

comercial 
Descrição 

Ácido L-ascórbico C6H8O6 176,13 Panreac Produto branco, sólido, cristalino e inodoro 

Ácido Cítrico 1-

Hidrato 
C6H8O7.H2O 210,14 Panreac 

Produto sólido cristalino, branco, inodoro, 

com um gosto ácido muito pronunciado. 

 

5.1 MATERIAIS E MÉTODOS 
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5.1.2 PROCESSAMENTO DE POLPAS DE FRUTA 

 

O processamento das polpas de maçã com ananás e maçã com limão efectuou-se com 

utilização das matérias-primas e aditivos referidos anteriormente. O método de produção 

das polpas está representado na figura 4. 

 

 

 

Figura 4: Diagrama de produção das polpas de fruta 

 

 

Os frutos foram lavados com água corrente, secos e depois pesados com o farelo de trigo. A 

trituração efectuou-se a frio num moinho de facas, durante 30 segundos a uma velocidade 

de 10 200 r.p.m.. No caso de a formulação incluir aditivos, foi nesta etapa que os mesmos 

foram adicionados. 

A embalagem efectuou-se de imediato após a produção da polpa, em sacos de plásticos e 

com remoção do ar, tendo-se procedido em seguida à congelação a uma temperatura de -

18ºC. 

 

Recepção da fruta

Preparação: Lavagem e Selecção

Pesagem

Trituração

Embalagem

Congelação

Adição do farelo de trigo
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Para estudar os níveis de incorporação das diferentes matérias-primas ou ingredientes 

recorreu-se a um desenho experimental que incidiu num Delineamento Estatístico Composto 

Central. Esta prática consiste em três conjuntos de pontos experimentais: 

 Um delineamento factorial com 2k
 pontos, em que k é o numero de xf variáveis 

(factores) com níveis codificados +1 e -1 para cada; 

 2k pontos axiais (ou pontos estrela), num CCRD de k factores, codificados como + α 

e – α, dependendo da distância desses pontos aos pontos centrais; 

 Pontos centrais, que são replicados de modo a que seja possível prever a falta de 

ajuste do modelo estatístico linear obtido, assim como os erros naturais dos ensaios. 

 

A principal vantagem desta metodologia é a diminuição do número de ensaios experimentais 

necessários para avaliar os múltiplos parâmetros e as suas interacções (Barros, 2007). 
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5.1.3 MÉTODOS ANALÍTICOS 

 

 

5.1.3.1 DETERMINAÇÃO OBJECTIVA DA COR 

 

Para esta determinação foi utilizado o colorímetro Minolta CR300 para medição dos 

parâmetros CIE L*a*b* com o iluminante C. A calibração do aparelho foi realizada usando 

como referência um azulejo branco (L*= 97,46; a*= -0,02; b= 1,72).  

A fim de homogeneizar as condições de teste as polpas foram colocadas em caixas de Petri 

com 8 cm de diâmetro e aproximadamente 5mm de espessura. A partir dos parâmetros a e 

b procedeu-se ao cálculo da cromaticidade (c*) e da tonalidade (h). Realizaram-se 10 

medições para cada amostra. 

 

 

5.1.3.2 DETERMINAÇÕES QUÍMICAS 

 

As determinações químicas incluíram: teor de sólidos solúveis, pH, actividade da água, teor 

de matéria seca, teor de polifenóis totais, acidez total, teor de cinza, componente mineral, 

teor de ácido ascórbico, teor de fibra e actividade antioxidante. 

 

DETERMINAÇÃO DO TEOR DE SÓLIDOS SOLÚVEIS 

A determinação do teor de sólidos solúveis (TSS) foi efectuada em triplicado por 

refractometria, com utilização de um refractómetro Pocket Refractometer PAL – 1. As 

leituras foram efectuadas no sumo resultante da filtração da polpa. O procedimento foi 

realizado de acordo com a norma portuguesa NP EN 12 143 de 1999. 
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DETERMINAÇÃO DO PH 

A determinação do pH foi efectuada em triplicado por potenciometria. O aparelho utilizado, 

um Denver Instrument Model 220, foi calibrado com soluções tampão com pH=7 e pH=4 a 

20ºC. Os valores apresentados resultam da média de n = 3 determinações por amostra. O 

procedimento foi executado segundo a norma portuguesa NP EN 1132 de 1996. 

 

DETERMINAÇÃO DA ACTIVIDADE DA ÁGUA 

A determinação da actividade da água (aw) foi realizada em triplicado num medidor de 

actividade da água Rotronic Hygroskop DT a 22ºC. 

 

DETERMINAÇÃO DO TEOR DE MATÉRIA SECA 

O teor de matéria seca foi determinado por gravimetria, após secagem em estufa a 100ºC 

até massa constante, foram realizadas 3 repetições por amostra. Para a determinação 

utilizou-se uma balança analítica Denver Instrument TB – 110. 

 

DETERMINAÇÃO DO TEOR DE POLIFENÓIS TOTAIS 

Para a determinação do teor de polifenóis totais foram pesadas aproximadamente 5 g de 

cada amostra (balança de precisão BJ 1100) para um balão volumétrico de 100mL 

perfazendo-se o restante volume com água destilada. De seguida foi realizada uma filtração 

e efectuada uma diluição 1:50. A determinação dos polifenóis totais foi realizada, em 

duplicado, por espectrofotometria a 280nm, no espectrofotómetro Unicam UV/VIS 

Spectrometer UV4, recorrendo a uma curva de calibração previamente estabelecida para o 

ácido gálhico. 

 

DETERMINAÇÃO DA ACIDEZ TOTAL 

A determinação da acidez total foi efectuada segundo a Norma Portuguesa 1421 de 1977. 

Realizaram-se 3 repetições de cada amostra. 
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DETERMINAÇÃO DO TEOR DE CINZA 

A determinação do teor de cinza foi efectuada mediante calcinação em mufla a 520ºC até 

massa constante. As amostras de 2 g cada foram pesadas em balança analítica Denver 

Instrument TB – 110. A determinação foi efectuada em triplicado. 

 

DETERMINAÇÃO DA COMPONENTE MINERAL 

A determinação da componente mineral foi efectuada por espectrofotometria de absorção 

atómica. As amostras foram incineradas em mufla a cerca de 450ºC e em seguida tratadas 

com ácido clorídrico. 

 

DETERMINAÇÃO DO TEOR EM ÁCIDO ASCÓRBICO 

A determinação do teor em ácido ascórbico foi realizada por cromatografia líquida de alta 

resolução (HPLC) segundo Romero-Rodriguez et al. (1992). Foram efectuadas 2 repetições 

para cada amostra. 

 

DETERMINAÇÃO DO TEOR DE FIBRA 

A determinação do teor de fibra das amostras foi efectuada de acordo com a metodologia 

proposta por Lewis et al. (1991). Efectuaram-se 4 repetições para cada amostra. 

 

DETERMINAÇÃO DA ACTIVIDADE ANTIOXIDANTE 

Para a determinação da actividade antioxidante foi necessária a preparação de uma 

solução-mãe de DPPH (24 mg de DPPH num balão volumétrico com 100 mL de MeOH sob 

agitação magnética e ao abrigo da luz, tem a validade de 5 dias a 4ºC) e de uma solução 

diária de DPPH (9 mL da solução-mãe e 36 mL de MeOH, utilizar MeOH como branco, a 

absorvância desta solução não deverá ultrapassar 1,1). Em seguida preparou-se a amostra 

(5 mg de extracto sólido num frasco escuro, 1 mL de água). Para a leitura da actividade 

antioxidante adicionaram-se 4 mL da solução diária de DPPH à amostra e deixou-se a 

incubar durante 40 minutos no escuro e à temperatura ambiente. Seguiu-se a leitura da 

absorvância no espectrofotómetro a um comprimento de onda de 517 nm.  
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5.1.3.3 ANÁLISE SENSORIAL 

 

A análise sensorial foi realizada no Departamento de Agro-indústrias e Agronomia Tropical 

do Instituto Superior de Agronomia (ISA) numa sala de provas com 6 cabines individuais. 

Nas diversas sessões participaram 10 provadores semi-treinados com idades 

compreendidas entre os 19 e os 68 anos, foi pedido aos participantes que classificassem os 

diferentes atributos das polpas utilizando a ficha de prova apresentada no anexo 3, a partir 

desta ficha foi possível estudar os atributos relacionados com uma análise descritiva das 

amostras e parâmetros de carácter hedónico, como a apreciação geral e intenção de 

compra dos produtos. 

 

 

5.1.4 TRATAMENTO ESTATÍSTICO DOS RESULTADOS 

 

Os resultados obtidos nos estudos de optimização foram tratados pelo Método de 

Superfícies de Respostas (RSM) com utilização do modelo empírico de regressão polinomial 

quadrático para estimar as respostas individuais Y. Este método foi desenvolvido com o 

objectivo de ser utilizado na produção industrial, tendo sido considerado um método muito 

útil no desenvolvimento de experiências médicas e mais recentemente no controlo da 

qualidade. Embora o RSM seja muito útil na prática, apresenta um defeito, uma vez que a 

forma da superfície de resposta depende das unidades escolhidas para as variáveis 

independentes (Hinkelmann & Kempthorne, 1994). A análise de regressão múltipla é uma 

extensão da regressão linear simples, que permite que múltiplas variáveis independentes 

sejam incluídas na equação de regressão para o elemento “Y” (Montgomery, 1997). Durante 

a produção das polpas foram várias as variáveis dependentes em estudo, tendo os 

resultados dos diferentes ensaios sido submetidos a uma análise de regressão múltipla em 

que se encontrou uma equação polinomial, de segundo grau, a que ajusta o modelo (para 

um intervalo de confiança de 95%) para cada variável dependente “Y” (Barros, 2007). 

 

Equação 1: Equação polinomial, de segundo grau, que ajusta o modelo para cada 

variável dependente “Y” 

Y = b0 + b1 AA + b11 AA2 + b2 AC + b22 AC2 + b3 t + b33 t
2 + b12 AA AC + b13 AA t + b23 AC 

t 
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Na equação bn representa os coeficientes de regressão, e as variáveis independentes são 

representadas por AA, a percentagem de ácido ascórbico, AC, a percentagem de ácido 

cítrico, e t, o tempo de armazenamento em dias. Esta equação relaciona o valor da resposta 

que se pretende estudar com os diferentes valores que as variáveis independentes podem 

tomar (Montgomery, 1991). O objectivo deste modelo é prever o valor de uma variável de 

resposta (variável dependente) baseando-se em valores controlados dos factores 

experimentais (variáveis independentes). Neste trabalho experimental foi utilizada a 

metodologia RSM para analisar o efeito que diferentes variáveis (% AA, % AC, tempo) 

exercem sobre as características qualitativas das polpas (pH, aw, TSS, teor de fenóis totais, 

concentrações de ácido ascórbico, teor de fibra, componente mineral e parâmetros 

sensoriais). Em ensaios industriais, a técnica Experimental Design aplica os princípios da 

análise de variância, entre outros, ao desenvolvimento do produto. O principal objectivo é 

extrair o máximo de informação imparcial possível, mantendo os factores que afectam o 

processo de produção, a partir do mínimo de observações possível. Pretende-se determinar 

quais as variáveis que mais influenciam uma determinada resposta “Y”. 

Os resultados do estudo da formulação final de ácido ascórbico e ácido cítrico e da adição 

de fibra alimentar na polpa foram submetidos a análise de variância ANOVA, o objectivo 

desta análise é testar a ocorrência de diferenças significativas entre médias de x variáveis. 

O tratamento estatístico foi efectuado através do software Statistica 8.0, da StatSoft. 
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Resultados obtidos em estudos preliminares, em que foram testados diversos teores de 

incorporação de amora, farelo de trigo, limão ou ananás (anexo 4) permitiram concluir que a 

formulação de 100% de base de maçã, 5% de ananás ou limão, 3% de amora e 2% de 

farelo de trigo, se apresenta promissora. 

O estudo inicial do efeito da adição de ácido ascórbico (AA) e do ácido cítrico (AC) na 

prevenção do escurecimento e nas características sensoriais da polpa, foi realizado sem 

adição de amora e farelo de trigo, e os aditivos foram utilizados individualmente para uma 

melhor percepção do resultado desta adição. 

 

5.2.1 PROCESSAMENTO E CONTROLO ANALÍTICO 

O método de processamento foi o ilustrado na figura 4 e consistiu na lavagem dos frutos 

seguida da sua pesagem, adição dos aditivos, previamente pesados, e trituração (10 200 

r.p.m. durante 30s). 

Foram produzidas polpas com ananás (MA) e polpas com limão (ML) às quais foram 

adicionadas concentrações diferentes de ácido ascórbico e ácido cítrico (tabela 7).  

 

Tabela 7: Concentrações de ácido ascórbico e ácido cítrico testadas na produção das 

polpas 

Amostra Ácido Ascórbico (% m/m) Ácido cítrico (% m/m) 

MA1 ML1 0 0 

MA2 ML2 0,5 0,3 

MA3 ML3 1 0,5 

MA4 ML4 1,5 1 

MA5 ML5 2 1,5 

MA6 ML6 2,5 2 

MA7 ML7 3 2,5 

MA8 ML8 - 3 

5.2 ESTUDO INICIAL DO EFEITO DA APLICAÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO E ÁCIDO 

CÍTRICO NA PREVENÇÃO DO ESCURECIMENTO 
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As polpas resultantes desta formulação foram submetidas a análise sensorial para os 

atributos de cor, sabor ácido e sabor metálico. Foram realizadas 4 sessões de prova, uma 

para cada tipo de polpa. A primeira para as polpas de maçã e ananás adicionadas de ácido 

ascórbico, MAAA, a segunda para as polpas de maçã e limão adicionadas de ácido 

ascórbico, MLAA, a terceira para as polpas de maçã e ananás adicionadas de ácido cítrico, 

MAAC, e a quarta para as polpas de maçã e limão adicionadas de ácido cítrico, MLAC. As 

fichas de análise sensorial utilizadas nestas sessões pressupõem uma classificação das 

amostras por ordem crescente de intensidade do atributo (anexo 1 e 2). 

 

5.2.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados da análise sensorial encontram-se nas figuras 5 e 6. 

 

Amostra Sabor metálico Escurecimento 
Fotografias do aspecto 

real das polpas 

MA1AA ML1AA   
 

MA2AA ML2AA 

 

MA3AA ML3AA 

 

MA4AA ML4AA 

 

MA5AA ML5AA 

MA6AA ML6AA 

 MA7AA ML7AA 

 

Figura 5: Resultados da análise sensorial, no que respeita ao sabor metálico e ao 

escurecimento das polpas MAAA e das polpas MLAA. 
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Amostra Sabor ácido Escurecimento 
Fotografias do aspecto 

real das polpas 

MA1AC ML1AC 
  

 

MA2AC ML2AC 

 

MA3AC ML3AC 

 MA4AC ML4AC 

MA5AC ML5AC 

 MA6AC ML6AC 

MA7AC ML7AC 

 MA8AC ML8AC 

 

Figura 6: Resultados da análise sensorial, no que respeita ao sabor ácido e ao 

escurecimento das polpas MAAC e das polpas MLAC. 

 

Pela análise destas figuras é possível verificar que quando usados isoladamente, o ácido 

ascórbico e o ácido cítrico exercem efeitos diferentes na inibição do escurecimento da polpa. 

Assim verifica-se que o AA mesmo a níveis baixos (0,5% m/m) limita o escurecimento, 

enquanto o AC não exerce grande efeito mesmo a níveis elevados (1,0% m/m). Foi ainda 

possível confirmar o acentuado escurecimento das polpas quando não se utiliza qualquer 

barreira antioxidante. Os resultados obtidos revelam que a acidez e o sabor metálico das 

polpas são crescentes à medida que as concentrações de AA e AC aumentam. 

Ao comparar os resultados obtidos para os dois tipos de polpa, MA e ML, verifica-se que a 

incorporação de limão na polpa tem um efeito mais pronunciado no que respeita à 

prevenção do escurecimento do produto, sendo o ananás menos efectivo na inibição do 

escurecimento das mesmas. No entanto, e embora o pH baixo do limão contribua para a 

prevenção do escurecimento, durante a análise sensorial grande parte dos provadores 

referiu preferir o gosto das polpas com ananás pelo seu sabor menos ácido. 
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5.2.3 CONCLUSÕES INTERCALARES 

 

Após a análise sensorial realizada às polpas, conclui-se que o ácido ascórbico, devido à sua 

actividade antioxidante, é o aditivo que mais contribui para a inibição do escurecimento 

enzimático, que ocorre principalmente devido à acção das polifenoloxidases após o corte e a 

exposição ao ar da maçã. 

Quanto ao ácido cítrico, verificou-se que concentrações muito elevadas deste aditivo tornam 

o produto extremamente ácido e desagradável. 

Embora as amostras de polpa de maçã e ananás tenham revelado um escurecimento mais 

intenso, quando comparadas com as polpas de maçã e limão, são mais apreciadas em 

termos de sabor. 

Tendo em conta estes resultados é importante estudar a acção sinérgica entre o ácido 

ascórbico e o ácido cítrico na prevenção do escurecimento enzimático. 

Por fim, e tendo em conta os resultados obtidos durante este ensaio, conclui-se que a 

concentração de cada aditivo em estudo não deverá exceder a concentração de 1,5% m/m.   
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5.3.1 PROCESSAMENTO E CONTROLO ANALÍTICO 

 

Após o estabelecimento dos limites de incorporação de aditivos, segue-se a produção das 

polpas de maçã com ananás, e maçã com limão, adicionadas dos ácidos e das restantes 

matérias-primas mencionadas anteriormente. Para tal, seguiu-se o método representado na 

figura 7. 

 

 

 

 

Figura 7: Diagrama de produção das polpas com incorporação dos aditivos 

 

Recepção da fruta

Preparação: Lavagem e Selecção

Pesagem

Trituração

Embalagem

Congelação (- 18 ºC)

Incorporação de aditivos Adição de farelo de trigo

5.3 ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA INCORPORAÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO E 

ÁCIDO CÍTRICO NA POLPA DE MAÇÃ 
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A influência da incorporação de ácido ascórbico e de ácido cítrico nas polpas ao longo do 

período de armazenamento segue um Delineamento Estatístico Composto Central, cuja 

matriz se apresenta no anexo 5, tendo como limites de variação para o AA e AC 0 a 1,17% 

ao longo de um período de armazenamento de 50 dias. Foram estudadas as seguintes 

variáveis dependentes: 

 Determinação do teor de matéria seca; 

 Determinação do valor de pH; 

 Determinação da acidez total; 

 Determinação do teor de cinza; 

 Determinação do teor de sólidos solúveis; 

 Determinação da actividade da água; 

 Determinação do teor de fenóis totais; 

 Determinação do teor de ácido ascórbico; 

 Avaliação da cor CIE Lab. 

Efectuou-se também uma análise sensorial a todos os ensaios, segundo a ficha de prova 

em anexo (anexo 3). Os resultados obtidos (anexos 6 a 11) foram tratados através da 

metodologia RSM, tendo sido considerados apenas os efeitos estimados significativos, cujos 

coeficientes estão devidamente assinalados nas equações gerais que traduzem o modelo 

para os diferentes parâmetros, considerando-se os níveis de significância referidos na tabela 

8. 

Tabela 8: Significância dos efeitos 

  p-value 

* p > 0,05 

** 0,05 > p > 0,01 

*** 0,01 > p > 
0,001 

**** p < 0,001 

 

Apresentam-se apenas as equações para as variáveis dependentes que apresentam R2 e 

R2
ajustado próximo de 1 e que diferem entre si menos de 0,1. 
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5.3.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.3.2.1 POLPA MAÇÃ COM ANANÁS 

PH 

Pela observação das figuras 8 e 9, e da respectiva equação, é possível verificar que o ácido 

cítrico é o aditivo que possui maior influência no pH das polpas. Quanto maior a 

concentração utilizada, maior a acidez. A influência do ácido ascórbico, neste parâmetro, é 

menos pronunciada. 

As polpas apresentam valores de pH entre 2,8 e 4,2 para as amostras com maior teor e 

ausência de ácido cítrico, respectivamente. O pH depende também do tempo de 

conservação que exerce uma influência negativa sobre este parâmetro, à medida que o 

período de armazenamento aumenta, vai aumentando o valor de pH. 

 

 

Equação 2: Equação ajustada por RSM para a variável dependente pH. 

 

 

Figura 8: Superfície de Resposta para o parâmetro pH, em função da concentração de 

Ácido Cítrico (AC) e de Ácido Ascórbico (AA). 

pH = 4,17957*** - 0,55622 AA* - 1,54070 AC** + 0,44102 AC
2
* - 0,00474 T + 0,00047 T

2
 + 0,56305 AA AC* - 0,00625 AC T 

R
2
 = 0,9228 e R

2
 ajustado = 0,8553 
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Figura 9: Superfície de Resposta para o parâmetro pH, em função da concentração de 

Ácido Cítrico (AC) e do Tempo (T). 

 

 

 

TEOR DE SÓLIDOS SOLÚVEIS 

A análise das figuras permite observar que tanto a concentração de ácido ascórbico como o 

tempo de conservação tem influência no valor do teor de sólidos solúveis, verificando-se um 

aumento deste com o aumento da concentração de ácido ascórbico e ao longo do tempo. 

 

 

Equação 3: Equação ajustada por RSM para a variável dependente TSS. 

 

 

 

TSS = 9,580094*** + 4,311465 AA – 0,998114 AA
2
 + 0,213479 AC + 0,151041 T* - 0,059284 AA T 

R
2
 = 0,8211 e R

2
 ajustado = 0,7316 
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Figura 10: Superfície de Resposta para o parâmetro TSS, em função da concentração 

de Ácido Cítrico (AC) e de Ácido Ascórbico (AA). 

 

 

Figura 11: Superfície de Resposta para o parâmetro TSS, em função da concentração 

Ácido Ascórbico (AA) e do Tempo (T). 

 

 



41 

 

 

 

 

Figura 12: Superfície de Resposta para o parâmetro TSS, em função da concentração 

de Ácido Cítrico (AC) e do Tempo (T). 

 

 

 

TEOR DE POLIFENÓIS TOTAIS 

A análise das figuras 13 e 14, e da equação 4, permite concluir que o teor de ácido 

ascórbico exerce uma influência muito significativa no teor de fenóis totais. O tempo de 

armazenamento estudado não revelou exercer influência significativa neste parâmetro. 

 

 

Equação 4: Equação ajustada por RSM para a variável dependente polifenóis totais 

Polifenóis totais = -127,45 + 5436,99 AA** + 794,55 AC + 42,86 T – 2,66 T
2
 – 2633,19 AA AC* + 28,58 AA T + 26,64 AC T 

R
2
 = 0,9460 e R

2
 ajustado = 0,8987 
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Figura 13: Superfície de Resposta para o parâmetro polifenóis totais, em função da 

concentração de Ácido Ascórbico (AA) e do Tempo (T). 

 

 

 

 

Figura 14: Superfície de Resposta para o parâmetro polifenóis totais, em função da 

concentração de Ácido Cítrico (AC) e do Tempo (T). 
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TEOR DE ÁCIDO ASCÓRBICO  

Pela observação das figuras 12 e 13 é possível verificar um aumento da concentração de 

ácido ascórbico presente no produto final com o aumento da concentração de ácido 

ascórbico adicionado, sem influência significativa das variáveis ácido cítrico (AC) e tempo 

(T). 

 

 

Equação 5: Equação ajustada por RSM para a variável dependente concentração de 

ácido ascórbico 

 

 

 

Figura 15: Superfície de Resposta para o parâmetro concentração de ácido ascórbico, 

em função da concentração de Ácido Ascórbico e de Ácido Cítrico (AC). 

 

 

[Ácido Ascórbico] = -13534,1 + 58857,1 AA + 6552,9 AA
2
 + 913,0 AC + 326,0 T – 18,7 T

2
 – 16527,6 AA AC – 408,9 AA T + 

610,5 AC T 

R
2
 = 0,9187 e R

2
 ajustado = 0,8259 
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Figura 16: Superfície de Resposta para o parâmetro concentração de ácido ascórbico, 

em função da concentração de Ácido Ascórbico e do Tempo (T). 

 

 

 

SATURAÇÃO DA COR – C 

No que respeita ao parâmetro c das polpas de maçã com ananás verifica-se que os valores 

de croma mais elevados correspondem aos maiores níveis de incorporação de ácido 

ascórbico e ácido cítrico e a tempos de conservação mais curtos.  

O tempo de conservação deste produto propicia a degradação enzimática das 

polifenoloxidases e peroxidases naturais dos frutos, o que origina alguma degradação dos 

pigmentos corados, provocando uma diminuição da saturação da cor, isto é, ao longo do 

tempo observa-se uma diminuição de intensidade da cor das polpas. 

 

 

Equação 6: Equação ajustada por RSM para a variável dependente saturação da cor – 

c 

 

C = 20,24653*** + 6,60116 AA* + 4,47345 AC* - 0,22433 T + 0,00654 T
2
* - 2,00150 AA AC – 0,17664 AA T 

R
2
 = 0,8591 e R

2
 ajustado = 0,7651 
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Figura 17: Superfície de Resposta para o parâmetro c da cor das polpas de maçã com 

ananás, em função da concentração de Ácido Ascórbico (AA) e de Ácido Cítrico (AC). 

 

 

 

Figura 18: Superfície de Resposta para o parâmetro c da cor das polpas de maçã com 

ananás, em função da concentração de Ácido Ascórbico (AA) e do Tempo (T). 
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Figura 19: Superfície de Resposta para o parâmetro c da cor das polpas de maçã com 

ananás, em função da concentração de Ácido Cítrico (AC) e do Tempo (T). 
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5.3.2.2 POLPA MAÇÃ COM LIMÃO 

 

PH 

Tal como aconteceu nas polpas de maçã com ananás, a concentração de ácido cítrico é o 

factor que mais influencia a variação deste parâmetro. Á medida que aumenta a 

concentração de ácido cítrico, o valor do pH vai diminuindo. 

Relativamente ao tempo de armazenagem em congelação (T) e à concentração de ácido 

ascórbico, não se verifica uma influência significativa destas variáveis no parâmetro em 

questão. 

 

 

Equação 7: Equação ajustada por RSM para a variável dependente pH 

 

 

 

Figura 20: Superfície de Resposta para o parâmetro pH, em função da concentração 

de Ácido Cítrico (AC) e da concentração de Ácido Ascórbico (AA). 

 

pH = 3,5656*** - 0,0735 AA + 0,0605 AA
2
 – 0,6118 AC** + 0,0457 AC

2
 + 0,0067 T – 0,0001 T

2
 – 0,0084 AA T + 0,0066 AC T 

R
2
 = 0,9630 e R

2
 ajustado = 0,9207 
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TEOR DE POLIFENÓIS TOTAIS 

Os valores de R2 e R2 ajustado verificados para este parâmetro, são indicativos de um bom 

ajustamento entre os resultados experimentais e os valores teóricos previstos pelo modelo. 

Verificando-se que um aumento da concentração de Ácido Ascórbico (AA) resulta no 

aumento do teor de Polifenóis Totais.  

 

 

Equação 8: Equação ajustada por RSM para a variável dependente polifenóis totais 

 

 

 

Figura 21: Superfície de Resposta para o parâmetro Polifenóis Totais, em função da 

concentração de concentração de Ácido Ascórbico (AA) e da Ácido Cítrico (AC). 

 

 

 

 

 

PT = 662,48 + 4873,81 AA* - 574,06 AA
2
 – 1823,50 AC + 694,07 AC

2
 + 53,07 T – 1,28 T

2
 – 401,32 AA AC + 37,00 AC T 

R
2
 = 0,9287 e R

2
 ajustado = 0,8472 
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TEOR DE ÁCIDO ASCÓRBICO 

Pela observação da figura 19 pode-se verificar que a concentração de ácido ascórbico 

adicionado na polpa é a variável independente com maior influência neste parâmetro. 

Quanto maior a incorporação deste aditivo na polpa, maior a sua concentração analítica. Por 

outro lado, teores muito elevados de ácido ascórbico conduzem à degradação deste aditivo 

ao longo do tempo. 

 

 

Equação 9: Equação ajustada por RSM para a variável dependente concentração de 

ácido ascórbico 

 

 

 

Figura 22: Superfície de Resposta para o parâmetro concentração de ácido ascórbico, 

em função da concentração de Ácido Ascórbico (AA) e da Ácido Cítrico (AC). 

 

 

 

[Ácido Ascórbico] = 48285,0*** - 23849,4 AA* + 5106,8 AC – 2018,0 T* - 16,3 T
2
 + 2837,9 AA T*** 

R
2
 = 0,9042 e R

2
 ajustado = 0,8563 

 

 



50 

 

 

Figura 23: Superfície de Resposta para o parâmetro concentração de ácido ascórbico, 

em função da concentração de Ácido Ascórbico (AA) e do Tempo (T). 

 

 

 

Figura 24: Superfície de Resposta para o parâmetro Concentração de Ácido 

Ascórbico, em função da concentração de Ácido Cítrico (AC) e do Tempo (T). 
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ACIDEZ SENSORIAL 

Pela análise da equação 13 verifica-se um bom ajustamento do modelo, uma vez que os 

valores de R2 e R2 ajustado se encontram próximos de 1. É ainda possível observar que quanto 

maior a concentração de ácido cítrico maior a percepção de acidez por parte do painel. 

Devido à presença de limão esta polpa é mais ácida e a acidez sensorial é incrementada 

pelo aumento do teor de aditivos. 

Para que as polpas sejam agradáveis ao consumo, a média da classificação sensorial da 

acidez não deve ser superior a 3, logo não se devem incorporar aditivos em concentrações 

superiores a 0,6%. 

 

 

Equação 10: Equação ajustada por RSM para a variável dependente acidez sensorial 

 

 

 

Figura 25: Superfície de Resposta para o parâmetro Acidez, em função da 

concentração de Ácido Cítrico (AC) e Ácido Ascórbico (AA). 

 

Acidez = 1,255328* + 1,074657 AA – 0,329642 AA
2
 + 2,327825 AC** - 0,151864 AC

2
 – 0,039426 T + 0,001725 T

2
* + 

0,289227 AA AC – 0,005897 AA T – 0,041722 AC T* 

R
2
 = 0,9784 e R

2
 ajustado = 0,9460 
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DOCE 

Como se pode verificar pela observação das figuras 23 e 24, o parâmetro doce é 

influenciado pelos teores de aditivos utilizados. Quanto menor a concentração de ambos os 

aditivos, maior a percepção de doçura do produto por parte do painel de provadores. Por 

este motivo o teor de aditivos a utilizar não deverá exceder os 0,6% (m/m). 

Pode-se também observar um aumento da percepção do parâmetro Doce ao longo do 

tempo de armazenamento, este facto deve-se às reacções de oxidação e degradação de 

ácido ascórbico que ocorrem durante este período. 

 

 

Equação 11: Equação ajustada por RSM para a variável dependente doce 

 

 

 

 

Figura 26: Superfície de Resposta para o parâmetro Doce, em função da concentração 

de Ácido Cítrico (AC) e Ácido Ascórbico (AA). 

 

Doce = 2,56372*** - 1,37905 AA* + 0,49423 AA
2
 – 1,17183 AC* + 0,13867 AC

2
 + 0,06084 T* - 0,00092 T

2
 + 0,50001 AA 

AC – 0,00881 AA T 

R
2
 = 0,9382 e R

2
 ajustado = 0,8675 
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Figura 27: Superfície de Resposta para o parâmetro Doce, em função da concentração 

de Ácido Cítrico (AC) e do Tempo (T). 

 

 

APRECIAÇÃO GLOBAL 

Observa-se uma maior apreciação, por parte do painel, por polpas com uma menor 

concentração de Ácido Cítrico. Verifica-se alguma influência por parte da concentração de 

Ácido Ascórbico, no entanto, esta não está tão evidenciada. 

No que diz respeito à influência da concentração de Ácido Ascórbico na apreciação global 

do produto, verifica-se uma apreciação favorável até cerca de 0,6% de ácido ascórbico, ao 

longo do tempo. 

Quanto à influência da concentração de Ácido Cítrico na apreciação global do produto, 

verifica-se uma apreciação favorável até cerca de 0,6% de ácido cítrico, ao longo do tempo. 

 

 

Equação 12: Equação ajustada por RSM para a variável dependente apreciação global 

 

Apreciação global = 3,59823*** - 0,93979 AA + 0,29282 AA
2
 – 1,36336 AC** + 0,02618 T – 0,00078 T

2
 + 0,02660 AC T 

R
2
 = 0,8516 e R

2
 ajustado = 0,7526 
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Figura 28: Superfície de Resposta para o parâmetro Apreciação global, em função da 

concentração de Ácido Cítrico (AC) e Ácido Ascórbico (AA). 

 

 

 

Figura 29: Superfície de Resposta para o parâmetro Apreciação global, em função da 

concentração de Ácido Ascórbico (AA) e do Tempo (T). 
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Figura 30: Superfície de Resposta para o parâmetro Apreciação global, em função da 

concentração de Ácido Cítrico (AC) e do Tempo (T). 

 

 

INTENÇÃO DE COMPRA 

Pela observação da equação 16 verifica-se um bom ajustamento do modelo para este 

parâmetro, tendo em conta que os valores de R2 e R2
ajustado estão próximos de 1. 

Verifica-se uma preferência, por parte do painel de provadores, pelos produtos cujo nível de 

incorporação de ácido cítrico não excede os 0,6%, e cujo valor de ácido ascórbico não 

ultrapassa os 0,6%. 

 

 

Equação 13: Equação ajustada por RSM para a variável dependente intenção de 

compra 

Intenção de compra = 2,783387*** - 0,833422 AA + 0,419631 AA
2
 – 0,812603 AC* + 0,074039 T* - 0,001065 T

2
 – 

0,275397 AA AC – 0,005938 AA T 

R
2
 = 0,9369 e R

2
 ajustado = 0,8816 
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Figura 31: Superfície de Resposta para o parâmetro Intenção de compra, em função 

da concentração de Ácido Ascórbico (AA) e de Ácido Cítrico (AC). 

 

 

 

Figura 32: Superfície de Resposta para o parâmetro Intenção de compra, em função 

da concentração de Ácido Cítrico (AC) e do Tempo (T). 

 

 



57 

 

 

 

5.3.3 CONCLUSÕES INTERCALARES 

 
A incorporação de AA e de AC revelou-se muito importante na produção das polpas. O teor 

de aditivos incorporados não deve exceder 0,6 % (m/m) de ácido ascórbico e 0,6 % (m/m) 

de ácido cítrico, tanto nas polpas de maçã com limão como nas polpas de maçã com 

ananás. 

Relativamente ao factor tempo, à medida que os dias passam a cor das polpas torna-se 

menos intensa, uma vez que há perda de saturação devido às reacções de degradação, 

nomeadamente hidrólises enzimáticas, que ocorrem mesmo à temperatura utilizada (- 18 

ºC). Desta forma conclui-se que o tempo de conservação das polpas não deve exceder os 

28 dias. Para contrariar este efeito, possivelmente, a congelação deveria ser mais rápida e a 

temperatura de conservação inferior.  

Sensorialmente a polpa melhor pontuada foi a polpa de maçã com ananás com teores 

médios de incorporação de ácido cítrico e ácido ascórbico (anexo 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 ESTUDO DA FORMULAÇÃO FINAL DE ADITIVOS NA POLPA 
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Após a optimização da incorporação de aditivos nas polpas de maçã com ananás e maçã 

com limão, verificou-se que estas resultaram demasiado ácidas. Desta forma, procedeu-se 

ao desenvolvimento de uma nova formulação, e ao estudo comparativo entre polpas com 

adição de 0,6% (m/m) de ácido ascórbico e 0,6% (m/m) de ácido cítrico e polpas com uma 

concentração de ácido cítrico inferior, 0,4% (m/m). 

 

 

5.4.1 PROCESSAMENTO E CONTROLO ANALÍTICO 

 

Para a selecção da formulação final de aditivos produziram-se dois tipos de polpa, um para 

a formulação optimizada no ponto anterior (formulação 1) e outro para uma formulação com 

concentração inferior de ácido cítrico (formulação 2). 

 

Tabela 9: Formulação de aditivos para as polpas de maçã com ananás e maçã com 

limão 

 Aditivos 

Formulação 
Ácido ascórbico Ácido cítrico 

% (m/m) % (m/m) 

1 0,6 0,6 

2 0,6 0,4 

 

Os materiais e metodologia são semelhantes aos utilizados nos ensaios anteriores. 

As polpas produzidas foram caracterizadas físico-quimicamente e sensorialmente. Com o 

objectivo de conhecer a evolução da cor das polpas à temperatura ambiente, procedeu-se à 

monitorização deste parâmetro com a periodicidade de 30 minutos.  
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5.4.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na tabela 10 estão representados os resultados da caracterização físico-química das polpas 

produzidas com as duas formulações. Todos os resultados se referem a valores médios das 

repetições efectuadas (n≥3). 

 

Tabela 10: Caracterização química e da cor objectiva das polpas de maçã com ananás 

e maçã com limão para ambas as formulações de aditivos. 

 Caracterização química Parâmetro da cor 

Amostra pH TSS (ºBrix) L* C hº 

MA1 3,3 15,6 39,7 27,0 0,8 

MA2 3,4 17,0 39,6 26,1 0,8 

ML1 3,2 13,4 41,0 25,4 0,8 

ML2 3,3 14,7 40,9 24,3 0,8 

 

Ao comparar os resultados entre as duas formulações verifica-se que o pH das polpas é 

superior para a formulação 2, o que indica que estas deverão ser sensorialmente menos 

ácidas. Observa-se também um aumento no teor de sólidos solúveis. Quanto aos 

parâmetros da cor, não se observam diferenças significativas entre os dois tipos de 

formulação. 

 

Os resultados da análise da cor das polpas ao longo de 180 minutos estão representados 

nas figuras 30 a 35. 

As polpas permaneceram em placas de vidro, com as mesmas dimensões, expostas ao ar e 

à temperatura ambiente a fim de acelerar os fenómenos de escurecimento.  
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Figura 33: Evolução do parâmetro L* ao longo de 180 minutos para as polpas de maçã 

e ananás. 

 

 

Figura 34: Evolução do parâmetro c ao longo de 180 minutos para as polpas de maçã 

e ananás. 
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Figura 35: Evolução do parâmetro hº ao longo de 180 minutos para as polpas de maçã 

e ananás. 

 

No que respeita às polpas de maçã com ananás, verifica-se um ligeiro escurecimento ao 

longo do tempo, independentemente da concentração de ácido cítrico. 

Quanto aos diferentes parâmetros, as polpas manifestaram comportamentos semelhantes, 

verificando-se que para a polpa com menor teor de ácido ascórbico, c e hº apresentaram-se 

ligeiramente inferiores. O parâmetro L* teve medições semelhantes para ambas as 

formulações. 

 

 

Figura 36: Evolução do parâmetro L* ao longo de 180 minutos para as polpas de maçã 

e limão. 
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Figura 37: Evolução do parâmetro c ao longo de 180 minutos para as polpas de maçã 

e limão. 

 

 

Figura 38: Evolução do parâmetro hº ao longo de 180 minutos para as polpas de maçã 

e limão. 

 

Relativamente às polpas de maçã com limão os resultados foram semelhantes aos 

observados na situação anterior concluindo-se os mesmos factos. 

De referir que as polpas com limão apresentam medições ligeiramente superiores que as 

polpas com ananás para o parâmetro L*, e medições com valores inferiores para o 

parâmetro c. 

 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

0 30 60 90 120 150 180

c

Tempo (minutos)

c - Cor vs. Tempo

Polpa com limão 
0,6% AA e 0,6% AC

Polpa com limão 
0,6% AA e 0,4% AC

0,7

0,8

0,8

0,9

0,9

1,0

0 30 60 90 120 150 180

h
º

Tempo (minutos)

hº - Cor vs. Tempo

Polpa com limão 
0,6% AA e 0,6% AC

Polpa com limão 
0,6% AA e 0,4% AC



63 

 

No que diz respeito à análise sensorial das 4 polpas produzidas, é possível observar a partir 

do gráfico da figura 36, que as polpas obtidas a partir da formulação 2 obtiveram melhores 

classificações que as polpas com a formulação 1. Os resultados indicam que as polpas MA2 

e ML2 são polpas sensorialmente mais agradáveis, tendo os atributos gosto a maçã, cor de 

frutos vermelhos e sabor doce mais pronunciados. 

 

 

Figura 39: Avaliação sensorial descritiva das polpas de maçã  

(Escala sensorial – intensidade dos atributos crescente de 0 a 5) 

 

5.4.3 CONCLUSÕES INTERCALARES 

 

Ao comparar os resultados das polpas estudadas verificou-se que apesar de ter ocorrido um 

aumento no valor de pH, esta variação não põe em causa a estabilidade do produto, uma 

vez que este valor continua a limitar o desenvolvimento de microrganismos patogénicos.  

Foi possível concluir que a redução de 0,2% na concentração de ácido cítrico não provoca 

diferenças acentuadas ao nível da cor das amostras.  

Além disso, observou-se que as polpas resultantes da segunda formulação e à base de 

maçã e ananás foram as mais apreciadas pelos provadores, o que leva a concluir que se 

deverá apostar na redução da concentração de ácido cítrico de 0,6% para 0,4%, mantendo-

se a concentração de ácido ascórbico a 0,6%. 
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Uma vez que a fibra alimentar é um dos compostos bioactivos mais importantes no produto 

que se pretende desenvolver, após conhecer a formulação sensorialmente mais equilibrada, 

procedeu-se à avaliação da influência que o farelo de trigo tem no teor de fibra total das 

polpas, assim como nos restantes parâmetros em estudo. 

 

 

5.5.1 PROCESSAMENTO E CONTROLO ANALÍTICO 

 

Procedeu-se à produção de polpas de maçã com ananás e polpas de maçã com limão, com 

e sem incorporação de farelo de trigo – MA e MA0, ML e ML0, respectivamente. Seguindo-

se a caracterização físico-química destas. 

Os materiais e metodologia são semelhantes aos utilizados nos ensaios anteriores. 

 

 

5.5.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na tabela 11 apresentam-se os resultados da caracterização química das polpas, verifica-se 

que os valores obtidos variam entre as amostras com e sem farelo.  

Um dos parâmetros em que esta variação é mais evidente é no teor de sólidos solúveis, 

devido à fracção solúvel da fibra. No caso do teor em fenóis totais observa-se também um 

aumento que se pode dever ao facto de, tal como alguns estudos indicam, a lenhina, um dos 

principais constituintes da fibra, ser um composto fenólico e não um polissacárido. 

Quanto ao teor de ácido ascórbico observou-se um aumento da concentração deste com a 

adição de fibra. 

A acidez total não sofreu variações significativas com a adição do farelo de trigo. 

5.5 ESTUDO DA APLICAÇÃO DE FIBRA ALIMENTAR NA POLPA 
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Tabela 11: Caracterização química das polpas (média por 100g de produto) 

Amostra 
Matéria 
seca (g) 

pH 
TSS 

(º Brix) 
Fenóis totais 

(mg ác. gálico) 
Ác. ascórbico 

(mg) 
Acidez total 

(g ác. cítrico) 

MA 17,21 3,55 14,17 3562,47 39067,82 0,58 

MA0 14,57 3,31 13,10 3221,57 34656,87 0,56 

ML 17,34 3,39 14,57 4046,95 43590,85 0,69 

ML0 15,17 3,32 13,50 3094,40 33224,67 0,70 

 

Na tabela 12 apresenta-se a composição em fibra para as várias amostras estudadas. De 

referir que a incorporação de fibra alimentar nas polpas se traduz num aumento da 

percentagem das várias componentes da fibra insolúvel (lenhina – ADL, hemicelulose – 

HEM e celulose – CEL), com excepção da percentagem de lenhina nas polpas de maçã com 

limão. Este facto poderá dever-se a questões de preparação analítica. 

 

Tabela 12: Composição em fibra nas diferentes polpas 

Amostra 
MS NDF ADF ADL HEM CEL 

% % %MS % % MS % % MS % MS % MS 

MA 85,17 11,88 13,95 6,35 7,46 2,38 2,79 6,49 4,67 

MA0 83,94 8,37 9,97 6,01 7,16 2,02 2,41 2,81 4,75 

ML 86,13 ** ** 6,47 7,51 1,92 2,22 7,51 5,29 

ML0 85,05 6,43 7,56 4,57 5,37 2,23 2,62 2,19 2,75 

NOTA: ** Os resultados de 4 repetições são muito diferentes 

 

No que diz respeito à composição mineral das polpas verifica-se que a incorporação da fibra 

provoca um aumento considerável na componente mineral total das amostras. É importante 

mencionar o elevado teor em minerais das polpas, principalmente de potássio. 

 

Tabela 13: Composição mineral das polpas 

 Minerais (mg/100 g amostra) 

Amostra Mg Fe Ca K 

MA 69,0 6,5 51,4 495,0 

MA0 30,0 2,6 40,2 480,0 

ML 62,0 4,0 88,6 415,0 

ML0 41,0 3,4 84,8 395,0 
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A caracterização da cor objectiva das polpas permite verificar que a adição de farelo de trigo 

implica diferenças ao nível da cor entre as amostras, principalmente no que respeita aos 

parâmetros L* e c, em que se observa uma diminuição destes valores para as amostras com 

farelo, estas diferenças não são tão evidentes ao nível do parâmetro hº. 

 

Tabela 14: Caracterização da cor objectiva das polpas 

 Parâmetros 

Amostra L* C hº 

MA 44,8 24,9 1,5 

MA0 47,7 26,6 1,5 

ML 44,4 25,4 1,5 

ML0 46,2 26,3 1,5 

 

 

 

 

5.5.3 CONCLUSÕES INTERCALARES 

 

Após a realização destes testes à influência da incorporação de farelo de trigo nas polpas de 

maçã com ananás e maçã com limão, verifica-se que é possível obter um produto estável, 

com um teor de fibra e polifenóis mais elevado, um poder vitamínico superior e uma 

componente mineral elevada, o que torna esta formulação mais interessante sob o ponto de 

vista nutricional. 
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Os antioxidantes são compostos que protegem o sistema biológico contra o efeito nocivo de 

processos ou reacções que podem causar oxidação excessiva. Os efeitos defensivos dos 

antioxidantes naturais em frutas e vegetais estão relacionados com três grandes grupos: 

ácido ascórbico, compostos fenólicos (antioxidantes hidrofílicos) e carotenóides 

(antioxidantes lipofílicos). 

Após os estudos realizados para a formulação do produto a desenvolver e tendo em conta o 

objectivo deste trabalho é importante ter uma ideia da capacidade antioxidante das polpas 

de maçã. 

 

 

5.6.1 PROCESSAMENTO E CONTROLO ANALÍTICO 

 

Tendo-se verificado uma preferência por parte do painel de provadores pela polpa de maçã 

com ananás, 0,6% ácido ascórbico e 0,4% de ácido cítrico, concluiu-se que esta deveria ser 

formulação final do produto a desenvolver. Desta forma, para a determinação da actividade 

antioxidante foram produzidas 4 polpas: 

 P1 – Polpa base (maçã + ananás + aditivos) 

 P2 – Polpa base com adição de amora 

 P3 – Polpa base com adição de farelo 

 P4 – Polpa base com adição de amora e farelo. 

 

 

5.6 ESTUDO DA ACTIVIDADE ANTIOXIDANTE 
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5.6.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a determinação da actividade antioxidante das 4 polpas produzidas foi possível 

verificar que a polpa base e a polpa base com adição de amora têm uma actividade 

antioxidante semelhante e inferior à actividade antioxidante da polpa base com adição de 

farelo e da polpa base completa. 

Mais interessante foi verificar que a actividade antioxidante da polpa base com adição de 

farelo é significativamente superior à da polpa base com adição de amora, isto pode-se 

dever por exemplo à presença de compostos fenólicos da fibra, como referido 

anteriormente. Outra hipótese para este resultado é o facto das amoras utilizadas estarem 

congeladas há vários meses e poder ter ocorrido algumas perdas ao longo do tempo de 

conservação. Esta hipótese é reforçada ao observar a ausência de diferenças significativas 

entre a P1 – polpa base – e P2 – polpa base mais amora. 

 

Figura 40: Actividade antioxidante para as 4 polpas de maçã, em M Trolox e com 

representação do desvio-padrão 

 

5.6.3 CONCLUSÕES INTERCALARES 

 

O estudo da actividade antioxidante da polpa permitiu concluir que os ingredientes utilizados 

na sua produção possuem um comportamento sinérgico originando uma elevada 

capacidade antioxidante. 
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O trabalho efectuado permitiu retirar as seguintes conclusões: 

 A polpa de maçã Fuji é um alimento que se altera rapidamente, sendo que o seu 

escurecimento enzimático provocado pelo corte/esmagamento pode ser facilmente 

travado com a utilização de aditivos, nomeadamente o ácido ascórbico e o ácido 

cítrico; 

 Entre todos os parâmetros analisados, os relativos aos atributos sensoriais são os 

que provocam maior diferenciação; 

 Nas condições testadas (-18ºC) as polpas não devem ser armazenadas por mais de 

28 dias. 

 Os aditivos utilizados são facilmente detectáveis, pelo que as suas concentrações 

não deverão exceder os 0,6% de ácido ascórbico e 0,4% de ácido cítrico; 

 Sensorialmente as polpas melhor pontuadas foram as polpas com adição de ananás; 

 A incorporação de farelo de trigo revelou ter um papel muito importante no aumento 

do teor de fibra e da componente mineral da polpa; 

 Ao estudar a actividade antioxidante do produto final foi possível verificar que a 

formulação deste produto proporciona um efeito sinérgico entre os seus constituintes 

dando origem a uma polpa com uma elevada capacidade antioxidante; 

 O presente estudo permite concluir que é possível obter uma polpa à base de maçã 

Fuji, rica em compostos bioactivos, nomeadamente em ácido ascórbico e fibra 

dietética, estável e sensorialmente aceite.  

 

Assim pode-se concluir que o principal objectivo deste trabalho foi alcançado, com o 

desenvolvimento de uma polpa de base maçã Fuji com a seguinte formulação: ananás (5%), 

amora (3%), farelo de trigo (2%), ácido ascórbico (0,6%) e ácido cítrico (0,4%). 

Obteve-se um produto enriquecido em antioxidantes e fibra dietética, com uma boa 

aceitação por parte do painel de provadores.  

6. CONCLUSÕES FINAIS 
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Este tipo de produtos é cada vez mais procurado pelos consumidores, o que indica potencial 

de crescimento no mercado das polpas de fruta, pelas suas características físico-químicas e 

sensoriais. 

Esta dissertação representa um primeiro estudo de desenvolvimento de um novo produto, 

sendo necessários ensaios posteriores no sentido de encontrar processos de conservação 

mais eficazes que permitam uma melhor manutenção da componente bioactiva. Com o 

objectivo de industrializar o processo de fabrico deste produto, serão necessários estudos 

reológicos e de optimização de embalagem. 

De forma a atingir outros segmentos de mercado, será interessante estudar a possibilidade 

de adição de edulcorantes. 
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Anexo 1: Ficha de análise sensorial de polpa de maçã adicionada de ácido ascórbico 

Análise sensorial de polpa de maçã adicionada de ácido ascórbico 

Nome:__________________________  Idade:___  Habilitações literárias:_______________ 

Para as diferentes amostras ordene por ordem crescente a intensidade de cada um dos 

atributos. 

 

 

Anexo 2: Ficha de análise sensorial de polpa de maçã adicionada de ácido cítrico 

Análise sensorial de polpa de maçã adicionada de ácido cítrico 

Nome:__________________________  Idade:___  Habilitações literárias:_______________ 

Para as diferentes amostras ordene por ordem crescente a intensidade de cada um dos 

atributos. 

 

 

 

8. ANEXOS 
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Anexo 3: Ficha de análise sensorial às polpas de maçã Fuji 

Data: ___/___/___                                                                                                                       Amostra _________ 

Nome:_____________________________________________   Idade:___ Habilitações Literárias:____________ 

POLPA DE FRUTA À BASE DE MAÇÃ 

Após provar a amostra assinale o ponto que melhor traduz a intensidade de cada um dos atributos. 

COR 

1 - Muito clara  

2 - Clara  

3 - Moderada  

4 - Escura  

5 - Muito escura  

 

GOSTO A MAÇÃ 

1 - Ausente  

2 - Muito Ligeiro  

3 - Ligeiro  

4 - Moderado  

5 - Intenso  

 

DOCE 

1 - Nada doce  

2 - Pouco doce  

3 - Moderadamente doce  

4 - Muito doce  

5 - Excessivamente doce  

 

 

                 

 

 

 

COR FRUTOS VERMELHOS 

1 - Ausente  

2 - Ligeira  

3 - Moderada  

4 - Intensa  

5 - Excessiva  

ACIDEZ 

1 - Nada ácido  

2 - Pouco ácido  

3 - Moderadamente ácido  

4 - Muito ácido  

5 - Excessivamente ácido  

INTENÇÃO DE COMPRA 

1 - Não compraria  

2 - Provavelmente não compraria  

3 - Talvez comprasse  

4 - Provavelmente compraria  

5 - Compraria  

APRECIAÇÂO GLOBAL 

1 - Não gosto nada  

2 - Gosto pouco  

3 - Gosto moderadamente  

4 - Gosto  

5 - Gosto muito  
Muito obrigada! 
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Anexo 4: Delineamento experimental para a formulação base das polpas de maçã Fuji. 

 

Variáveis independentes 

codificadas 

Variáveis independentes 

Descodificadas 

Amostra A B C Amora (%) Farelo (%) Limão/Ananás (%) 

1 -1 -1 -1 0 0 0 

2 -1 -1 1 0 0 8 

3 -1 1 -1 0 2,5 0 

4 -1 1 1 0 2,5 8 

5 1 -1 -1 5 0 0 

6 1 1 1 5 0 8 

7 1 1 -1 5 2,5 0 

8 1 1 1 5 2,5 8 

9 -1 0 0 0 1,25 4 

10 1 0 0 5 1,25 4 

11 0 -1 0 2,5 0 4 

12 0 1 0 2,5 2,5 4 

13 0 0 -1 2,5 1,25 0 

14 0 0 1 2,5 1,25 8 

15 (C) 0 0 0 2,5 1,25 4 

16 (C) 0 0 0 2,5 1,25 4 
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Anexo 5: Matriz codificada e descodificada utilizada na formulação das concentrações de 

AA e AC das polpas para 36 dias de conservação 

 

 
Variáveis independentes 

codificadas 
Variáveis independentes descodificadas 

Amostra A B C Ácido Ascórbico (%) Ácido Cítrico (%) Tempo (dias) 

1 -1 -1 -1 0,33 0,33 11 

2 -1 -1 1 0,33 0,33 39 

3 -1 1 -1 0,33 1,17 11 

4 -1 1 1 0,33 1,17 39 

5 1 -1 -1 1,17 0,33 11 

6 1 -1 1 1,17 0,33 39 

7 1 1 -1 1,17 1,17 11 

8 1 1 1 1,17 1,17 39 

9 0 0 0 0,75 0,75 25 

10 -1,78885 0 0 0 0,75 25 

11 1,78885 0 0 1,5 0,75 25 

12 0 -1,78885 0 0,75 0 25 

13 0 1,78885 0 0,75 1,5 25 

14 0 0 -1,78885 0,75 0,75 1 

15 0 0 1,78885 0,75 0,75 50 

16 0 0 0 0,75 0,75 25 
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Anexo 6: Alguns parâmetros da caracterização química das polpas de maçã Fuji com 

Ananás (média por 100g de produto) 

Amostra % Matéria Seca pH  
TSS 

(º Brix) 
aw  

Polifenóis Totais 
(mg ác. gálico) 

Ácido Ascórbico 
(mg) 

1 16,88 3,48 11,53 95,93 1821,24 2276,05 

2 18,60 3,84 15,13 96,60 2052,25 5842,42 

3 13,00 3,05 11,83 97,80 2465,23 3480,57 

4 18,41 3,10 14,90 98,20 1832,41 7310,43 

5 19,17 3,22 14,13 97,43 6385,60 64829,86 

6 18,15 3,42 15,77 98,77 5860,90 53456,66 

7 19,53 2,97 14,20 97,70 3932,11 44328,76 

8 20,09 3,28 17,10 98,40 5090,92 49056,56 

9 18,44 3,13 13,37 98,37 4058,11 32518,39 

10 17,39 3,21 12,80 97,80 280,34 1186,41 

11 17,62 3,07 14,27 97,80 6430,72 58792,99 

12 17,58 3,90 14,40 99,20 3891,29 18627,36 

13 18,29 2,86 14,50 98,10 3050,93 32239,17 

14 19,04 3,24 12,90 95,83 3200,85 29206,56 

15 18,97 3,33 15,20 99,10 2012,60 12418,37 

16 19,06 3,15 14,87 98,70 3298,78 24947,15 

 

 

Anexo 7: Resultados da cor das polpas de maçã Fuji com ananás por colorimetria 

Amostra L* c hº 

1 37,72 20,32 0,67 

2 37,84 22,10 0,79 

3 38,13 25,40 0,74 

4 42,23 22,92 0,91 

5 36,41 25,72 0,66 

6 38,76 21,11 0,78 

7 41,61 26,03 0,86 

8 37,58 23,79 0,75 

9 37,81 23,84 0,72 

10 39,00 21,65 0,96 

11 37,26 24,79 0,73 

12 39,70 20,91 0,86 

13 39,35 26,04 0,83 

14 45,25 28,21 0,92 

15 41,44 23,02 0,92 

16 39,22 23,31 0,81 
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Anexo 8: Resultados da análise sensorial às polpas de maçã Fuji com ananás 

Amostra Cor 
Cor Frutos 
Vermelhos 

Gosto 
a Maçã 

Acidez Doce Areado 
Apreciação 

Global 
Intenção 

de compra 

1 3 3 4 2 3 3 3 3 

2 3 4 5 2 3 3 4 4 

3 3 4 3 3 2 3 2 2 

4 3 3 3 3 2 3 2 3 

5 2 3 3 4 2 3 2 2 

6 3 3 4 3 2 3 3 3 

7 3 4 4 4 2 3 2 2 

8 3 4 3 4 2 3 2 2 

9 3 4 4 3 2 3 3 3 

10 3 2 4 3 3 3 3 3 

11 2 3 4 2 2 3 4 3 

12 3 4 3 4 1 3 2 2 

13 3 4 3 4 2 3 2 2 

14 3 4 4 4 2 3 2 2 

15 3 3 4 3 2 4 3 2 

16 3 3 4 3 2 3 3 3 
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Anexo 9: Alguns parâmetros da caracterização química das polpas de maçã Fuji com limão 

(média por 100g de produto) 

Amostra pH 
TSS 

(ºBrix) 
aw 

% Matéria 
Seca 

Polifenóis totais 
(mg ác. gálico) 

Ácido Ascórbico 
(mg) 

1 3,45 11,87 97,73 16,71 2232,05 40874,13 

2 3,42 14,53 98,10 19,14 2442,23 5717,47 

3 2,95 12,03 98,43 17,15 2259,54 40562,05 

4 3,11 15,40 98,87 19,23 2345,23 7414,20 

5 3,37 12,80 97,70 16,55 5959,67 32907,13 

6 3,27 15,20 97,37 18,72 5192,42 46394,67 

7 2,96 12,97 98,17 17,17 4922,74 36241,88 

8 2,90 14,63 97,97 18,22 5570,27 52419,42 

9 3,22 12,73 98,37 17,82 3632,69 27464,90 

10 3,31 13,87 97,50 19,17 527,15 34,01 

11 3,09 13,87 98,60 18,81 6140,72 52150,27 

12 3,46 13,70 99,30 17,49 4542,59 22431,88 

13 2,92 12,37 98,00 17,98 3551,93 32559,56 

14 3,07 12,40 95,50 18,19 1894,28 29668,27 

15 3,17 14,53 98,50 17,33 4583,14 11636,00 

16 3,12 14,53 96,10 19,44 4047,97 31216,49 

 

 

Anexo 10: Resultados da cor das polpas de maçã Fuji com limão por colorimetria 

Amostra L* c hº 

1 38,23 23,66 0,65 

2 39,02 23,50 0,75 

3 40,42 25,06 0,77 

4 37,43 22,17 0,76 

5 39,79 21,87 0,74 

6 38,66 23,91 0,76 

7 39,78 26,80 0,72 

8 40,19 25,28 0,84 

9 38,56 24,58 0,75 

10 39,52 20,69 1,03 

11 39,54 25,61 0,76 

12 40,31 21,56 0,80 

13 40,13 26,22 0,79 

14 48,46 25,42 1,11 

15 40,30 24,73 0,74 

16 39,45 27,37 0,75 
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Anexo 11: Resultados da análise sensorial às polpas de maçã Fuji com limão 

Amostra Cor 
Cor Frutos 
Vermelhos 

Gosto 
a Maçã 

Acidez Doce Areado 
Apreciação 

Global 
Intenção 

de compra 

1 3 4 3 2 2 3 4 3 

2 3 4 4 2 3 3 3 4 

3 3 4 3 4 2 3 2 2 

4 3 4 4 3 2 3 3 3 

5 3 3 4 3 2 3 3 2 

6 3 4 4 3 2 3 3 3 

7 3 4 2 4 2 3 2 1 

8 3 4 4 4 2 2 2 2 

9 3 4 4 3 2 2 3 3 

10 4 1 4 2 3 2 3 3 

11 3 4 3 3 2 3 3 3 

12 3 3 3 2 2 2 3 3 

13 3 3 4 4 2 2 2 2 

14 3 4 3 4 1 3 2 2 

15 3 4 4 3 2 2 3 3 

16 3 3 4 3 2 2 3 3 
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Anexo 12: Resultados da análise sensorial às polpas de maçã com ananás com 0,6% de 

ácido ascórbico e 0,6% de ácido cítrico 

Provadores Cor 
Cor Frutos  
Vermelhos 

Gosto a Maçã Acidez Doce 
Apreciação 

Global 
Intenção de 

Compra 

1 3 4 5 1 3 4 4 

2 3 3 4 3 3 3 3 

3 3 4 4 1 3 4 5 

4 2 3 4 3 3 3 2 

5 3 3 3 4 3 2 2 

6 3 3 4 2 2 3 3 

7 2 3 2 4 2 4 3 

8 3 3 5 2 4 5 5 

9 4 4 2 2 3 2 2 

10 3 4 4 3 3 4 4 

Média 3 3 4 3 3 3 3 

 

 

 

Anexo 13: Resultados da análise sensorial às polpas de maçã com ananás com 0,6% de 

ácido ascórbico e 0,4% de ácido cítrico 

Provadores Cor 
Cor Frutos  
Vermelhos 

Gosto a Maçã Acidez Doce 
Apreciação  

Global 
Intenção de  

Compra 

1 4 4 4 2 2 4 4 

2 2 4 5 2 3 4 3 

3 3 3 4 2 3 3 4 

4 4 4 4 1 2 4 5 

5 3 3 4 3 3 4 4 

6 3 4 5 2 3 5 5 

7 3 3 4 2 3 4 5 

8 3 3 5 2 3 5 5 

9 2 4 5 3 2 4 3 

10 3 3 2 3 2 2 2 

Média 3 4 4 2 3 4 4 
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Anexo 14: Resultados da análise sensorial às polpas de maçã com limão com 0,6% de 

ácido ascórbico e 0,6% de ácido cítrico 

 

Provadores Cor 
Cor Frutos  
Vermelhos 

Gosto a Maçã Acidez Doce 
Apreciação  

Global 
Intenção de  

Compra 

1 3 4 4 2 3 4 4 

2 3 3 4 3 3 4 4 

3 3 3 4 2 2 3 5 

4 1 3 3 3 2 2 1 

5 2 2 4 3 3 3 2 

6 2 2 4 3 2 3 2 

7 2 2 2 4 2 3 2 

8 3 3 4 4 3 4 4 

9 4 4 3 2 2 2 1 

10 3 4 4 2 3 5 5 

Média 3 3 4 3 3 3 3 

 

 

 

Anexo 15: Resultados da análise sensorial às polpas de maçã com limão com 0,6% de 

ácido ascórbico e 0,4% de ácido cítrico 

 

Provadores Cor 
Cor Frutos  
Vermelhos 

Gosto a Maçã Acidez Doce 
Apreciação  

Global 
Intenção de  

Compra 

1 4 4 3 3 2 3 3 

2 2 4 4 3 3 4 3 

3 2 3 3 2 2 3 2 

4 3 3 4 1 2 4 5 

5 3 3 3 3 2 2 2 

6 3 2 4 3 3 3 3 

7 3 4 4 4 3 3 3 

8 3 4 3 2 2 4 4 

9 3 4 4 3 2 3 2 

10 2 4 5 4 2 3 2 

Média 3 4 4 3 2 3 3 
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Anexo 16: Análise de variância ao parâmetro L* da cor para as polpas de maçã e ananás e 

maçã e limão, com e sem adição de farelo. 

 

 Amostra {1} - 24,947 {2} - 26,592 {3} - 25,392 {4} - 26,329 

1 MA  0,000000 0,417017 0,004071 

2 MA0 0,000000  0,000000 0,001315 

3 ML 0,417017 0,000000  0,000415 

4 ML0 0,004071 0,001315 0,000415  

 

 

 

Anexo 17: Análise de variância ao parâmetro c da cor para as polpas de maçã e ananás e 

maçã e limão, com e sem adição de farelo. 

 

 Amostra {1} - 24,947 {2} - 26,592 {3} - 25,392 {4} - 26,329 

1 MA  0,000021 0,194128 0,000217 

2 MA0 0,000021  0,001023 0,437477 

3 ML 0,194128 0,001023  0,008397 

4 ML0 0,000217 0,437477 0,008397  

 

Análise de variância ao parâmetro L* da cor

a a

b

b

40,0

42,0

44,0

46,0

48,0

50,0

MA MA0 ML ML0

Amostras

L*
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Anexo 18: Análise de variância ao parâmetro hº da cor para as polpas de maçã e ananás e 

maçã e limão, com e sem adição de farelo. 

 

 Amostra {1} - 1,5307 {2} - 1,5332 {3} - 1,5314 {4} - 1,5328 

1 MA  0,000017 0,148341 0,000170 

2 MA0 0,000017  0,001324 0,450252 

3 ML 0,148341 0,001324  0,010019 

4 ML0 0,000170 0,450252 0,010019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise de variância ao parâmetro c da cor

a

b

a

b

22,0

24,0

26,0

28,0

MA MA0 ML ML0

Amostras

c
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Anexo 19: Dados para a curva de calibração para determinação da actividade antioxidante 

das polpas 

Amostra Solvente Abs Trolox 
Media 

[Abs Trolox] 
Trolox (M) Dabs RSA(%) 

T25(1) Metanol 0,78 

0,777 3,41E-06 0,142 15,42 T25(2) Metanol 0,777 

T25(3) Metanol 0,775 

T50(1) Metanol 0,71 

0,712 6,80E-06 0,207 22,49 T50(2) Metanol 0,719 

T50(3) Metanol 0,708 

T100(1) Metanol 0,583 

0,593 1,35E-05 0,326 35,51 T100(2) Metanol 0,599 

T100(3) Metanol 0,596 

T150(1) Metanol 0,474 

0,470 2,01E-05 0,449 48,86 T150(2) Metanol 0,469 

T150(3) Metanol 0,467 

T300(1) Metanol 0,101 

0,087 3,92E-05 0,832 90,57 T300(2) Metanol 0,077 

T300(3) Metanol 0,082 

T400(1) Metanol 0,033 

0,033 5,14E-05 0,886 96,37 T400(2) Metanol 0,034 

T400(3) Metanol 0,033 

T500(1) Metanol 0,474 

0,439 6,33E-05 0,480 52,23 T500(2) Metanol 0,419 

T500(3) Metanol 0,424 

 

Anexo 20: Curva de calibração para determinação da actividade antioxidante das polpas 

 

Curva de calibração Trolox y = 2 098 613,629x + 7,742

R2 = 0,999

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

0,00E+00 5,00E-06 1,00E-05 1,50E-05 2,00E-05 2,50E-05 3,00E-05 3,50E-05 4,00E-05 4,50E-05

Trolox (M)

R
SA

 (
%

)



90 

 

 

 

Anexo 21: Actividade antioxidante para os quatro tipos de polpa de maçã Fuji produzidos 

 

Amostras Dabs RSA (%) Trolox (M) 

P1 0,578 37,1 1,397x10
-5

 

P2 0,546 40,6 1,567x10
-5

 

P3 0,175 81,0 3,490x10
-5

 

P4 0,323 64,9 2,723x10
-5

 

 


