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Resumo 

FERNANDES, Diana. Impacto de processos físicos na componente bioactiv a e na 

estabilidade de polpas de pêra. Instituto Superior de Agronomia; Universidade Técnica de 

Lisboa, 2009. (Dissertação de Mestrado em Engenharia Alimentar)* 

 

 
 A presente dissertação teve como objectivo o estudo do impacto de processos físicos 

na componente bioactiva e na estabilidade de polpas de pêra. Primeiramente, 

estabeleceram-se as concentrações dos constituintes da polpa, para além da pêra, amora, 

limão e farelo de trigo (variáveis independentes). Considerando como variáveis dependentes 

parâmetros sensoriais e físico-químicos, a formulação mais equilibrada consistiu em: 5 % 

limão, 3 % amora e 2 % farelo de trigo. Numa etapa seguinte, estabeleceram-se as 

condições para aplicação dos processos físicos. O pré-tratamento térmico moderado com 

vista ao enriquecimento em compostos bioactivos revelou os melhores resultados para o 

binómio 45 ºC/20 min, 24 horas antes do processamento. O branqueamento, que visou a 

estabilidade enzimática do produto, revelou-se eficiente para o binómio 90 ºC/1,5 min. 

Estudos paralelos revelaram sinergia pela adição de ananás, sendo incorporado na 

formulação (3 %). A aplicação integrada dos processos estudados anteriormente permitiu 

confirmar os efeitos esperados do TTM (Tratamento Térmico Moderado) no incremento da 

componente bioactiva, no entanto não se verificou a preservação do mesmo ao longo do 

período de conservação. A polpa desenvolvida é rica em fibra, em magnésio e potássio. 

Palavras-chave : Desenvolvimento de produto, Polpa de pêra, Pré-tratamentos térmicos, 

Compostos bioactivos, Inactivação enzimática 

 

*Orientador: Margarida Moldão – Instituto Superior de Agronomia; Universidade Técnica de 

Lisboa 
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Abstract 

FERNANDES, Diana. Impact of physical processes in the bioactive compo nent and 

stability of pear’s pulp. Instituto Superior de Agronomia; Universidade Técnica de Lisboa, 

2009. (Master Dissertation in Food Engineering)* 

 

 The objective of the present dissertation was to study the impact of physical 

processes in bioactive component and stability of pear’s pulp. Initially it was settled the 

concentrations of the pulp’s constituents, beyond pear, blackberry, lemon and wheat bran 

(independent variables). Considering sensory and physic-chemical parameters as dependent 

variables, the more balanced formulation consisted of: 5 % lemon, 3 % blackberry and 2% 

wheat bran. In a next step, set up the conditions for application of the physical processes. 

The moderate heat pre-treatment (MHT) for bioactive compounds enrichment showed better 

results when applied to the binomial 45 °C/20 min, 24 hours before processing. The 

blanching, which aimed the enzymatic stability of the product, has proved to be effective for 

the binomial 90 ºC / 1,5 min. Parallel studies showed synergy by the pineapple addition and it 

was incorporated in the formulation (3 %). The integrated application of previously studied 

processes, confirmed the expected effects of MHT (moderate heat treatment) in the growth 

of the bioactive component, however it became clear that it does not remain throughout the 

storage period. The developed pulp is rich in fiber, magnesium and potassium. 

Keywords:  Product development, Pear pulp, Heat pre-treatments, Bioactive compounds, 

Enzymatic inactivation 

 

*Supervisor: Margarida Moldão – Instituto Superior de Agronomia; Technical University of 

Lisbon 
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Extended abstract 

FERNANDES, Diana. Impact of physical processes in the bioactive compo nent and 

stability of pear’s pulp. Instituto Superior de Agronomia; Universidade Técnica de Lisboa, 

2009. (Master Dissertation in Food Engineering)* 

 

 In the past, low storage capacity and seasonality led the fruits and vegetables with 

limited availability on the market. The lack of cold chain, as well as the difficulty of long-

distance transport meant that there was a geographical proximity between local production 

and local consumption. 

 Transport’s development, emergence of modern refrigeration equipment, greenhouse 

cultivation, changes in technology of farms and the globalization of markets, all these 

associated with the improvement in purchasing power contributed to an increased 

consumption of fruits and vegetables are currently available to all sectors of the population. 

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

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

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

 The beneficial component of these products to health is recognized worldwide and is 

associated with prevention of certain diseases. These benefits relate to the richness of these 

products in vitamins, minerals, bioactive compounds, relatively low calorific value, make 

them fundamental components of a healthy diet. 

 Currently, is assured the absence of microbiological and chemical hazards, so 

ensuring food security in the conventional sense. Regarding product quality, are emerging 

new demands by consumers, including the need for marketing of healthy products, which 

enhance health and well-being. 

 Is a fact that there are excess resources to the production of pears, which takes into 

account the use and domestic consumption. Beyond to exporting, the use of these resources 

for development of new products is a good alternative to dispose them. Then it comes up the 

opportunity to develop a product from a much appreciated fruit. 

 The introduction of new products on the market comes up as a result of constant 

growth and development of biotechnology, and also as a response to growth of consumer 

needs. 

 In order to develop a pear pulp, the study was based on the impact of physical 

processes in its bioactive component and its stability, in order to provide a greater nutritional 

value to the product and a longer shelf life. 
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 Initially it was settled the concentrations of the pulp’s constituents, beyond pear, the 

independent variables (blackberry, lemon and wheat bran). This step was based on a central 

composite design rotational. This determination was made taking into account sensorial, 

physical (colour parameters: L*, c* and h0) and chemical (dry matter, soluble solids content, 

total phenol content, pH) parameters, the dependent variables. The results showed that the 

more balanced formulation consisted of: 5% lemon, 3 % blackberry and 2% wheat bran. 

 Later studies were conducted to set the conditions of application of physical 

processes. The determination of the temperature/time binomial for moderate heat pre-

treatment (MHT) involved the analysis of total phenols and instrument measurement of color. 

Intending the enrichment of the product in bioactive compounds, the best results were 

presented by 45 °C/20 min binomial, 24 hours before  processing. For the blanching, the 

study included the peroxidase test, sensorial evaluation to determine the absence or 

presence of a cooked taste and color perception. This test was to set the conditions that 

ensure the stability of the product, including enzymatic inactivation. It was concluded by 

parallel studies, about the possibility of obtaining a positive synergy through the use of 

pineapple, by the action of the bromelain proteolytic enzyme. So it was incorporated in the 

formulation with a concentration of 3%. The blanching binomial involved application of 90 °C 

for 1, 5 minutes. 

 Next study included the integrated application of previously studied processes and 

has confirmed the expected effect of MHT in bioactive component growth. It became clear 

that it does not remain throughout the storage period. The temperature/time binomial of 

efficient blanching for enzymatic inactivation and oxidative stability led to slight sensorial 

change. 

 Pulp developed is rich in fiber, mainly hemicelluloses. This type of components 

promotes the regulation of gastrointestinal transit because they are not digestible by the 

human body. The product is also rich in minerals such as magnesium and potassium. 

 

Keywords:  Product development, Pear pulp, Heat pre-treatments, Bioactive compounds, 

Enzymatic inactivation 

 

*Supervisor: Margarida Moldão – Instituto Superior de Agronomia; Technical University of 

Lisbon 
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Enquadramento teórico 

1 Introdução/Objectivos 

No passado, a baixa capacidade de conservação e a sazonalidade fizeram dos 

produtos hortofrutícolas (PHF) recursos por vezes com pouca disponibilidade no mercado. A 

inexistência de cadeias de frio, assim como a dificuldade dos transportes a longa distância 

obrigavam a que houvesse uma proximidade geográfica entre a produção e o consumo. 

O desenvolvimento dos transportes, o aparecimento de modernas instalações 

frigoríficas, a cultura em estufa, a evolução a nível tecnológico das explorações agrícolas e a 

globalização dos mercados associados à melhoria do poder de compra contribuíram para 

um aumento do consumo dos PHF, estando hoje em dia disponíveis a todos os sectores da 

população. 

Este crescente consumo de PHF deve-se, entre outros factores, à maior 

disponibilidade e melhor preparação dos produtos para o mercado e também a um maior 

conhecimento por parte dos consumidores, da importante relação entre a dieta alimentar e a 

saúde. 

A componente benéfica dos PHF para a saúde é mundialmente reconhecida, 

havendo mesmo recomendações por parte da Organização Mundial de Saúde (OMS) e 

outras organizações, no sentido de aumentar o consumo destes produtos para a promoção 

da saúde, assim como para a prevenção de determinadas doenças. Estes benefícios 

prendem-se com a grande riqueza dos referidos produtos em vitaminas, sais minerais, 

compostos bioactivos, valor calórico relativamente baixo, tornando-os componentes 

fundamentais para uma alimentação saudável. 

Actualmente, parte-se do princípio de que a ausência de perigos químicos e 

microbiológicos está assegurada, garantindo-se assim a segurança alimentar, no sentido 

convencional do termo. Relativamente à qualidade dos produtos, têm vindo a surgir novas 

exigências por parte do consumidor, nomeadamente a necessidade de comercialização de 

produtos saudáveis e promotores de saúde e bem-estar. 

O objectivo deste trabalho prende-se com o desenvolvimento de uma polpa de pêra 

estável microbiológica e enzimaticamente e enriquecida em compostos bioactivos.  

No sentido do enriquecimento na componente bioactiva, à constituição da polpa para 

além da introdução de amora, como fonte de compostos com elevada bioactividade, foi 

adicionado farelo de trigo como fonte de fibra.  
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No sentido da estabilidade enzimática foram, sinergicamente, utilizados o 

branqueamento e a adição de limão e ananás. O limão, pela sua riqueza em ácido cítrico e o 

ananás pela presença da enzima proteolítica a bromelaína. 
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2 A pêra 

2.1 Produção 

A pêra Rocha (Pyrus communis) é o fruto de uma árvore pertencente à família 

Rosaceae. Esta cultivar teve a sua origem em Sintra (Portugal) na década de 20 e devido às 

suas boas características sensoriais e poder de conservação, acabou por se estender por 

toda a região Oeste nos anos 60, sendo actualmente a mais cultivada em todo o país. Trata-

se de um fruto partenocárpico, pode ser de forma oblonga, piriforme ou ovada (mais 

predominante), de cor clara, com pigmentação homogénea e por vezes com uma mancha 

rósea do lado exposto ao sol. Apresenta polpa branca, macia, fundente, granulosa, doce, 

não ácida, muito suculenta e de perfume ligeiramente acentuado. 

A zona centro do país é a região que maior importância assume na produção de 

pêra, representando cerca de 90 % da produção nacional (I.N.E., 2007). Este facto é 

provavelmente justificado pelas óptimas condições naturais para fruticultura exibidas por 

toda a região do Oeste. 

De todas as espécies de pêra em produção, a pêra Rocha é a variedade por 

excelência, tendo registo de Denominação de Origem Protegida (DOP). A sua época de 

produção inicia-se em meados de Agosto, estendendo-se até ao fim de Setembro. A sua 

comercialização pode prolongar-se até Abril, quando as peras são mantidas em câmaras de 

atmosfera controlada (A.N.P., 2009). 

Os dados mais recentes disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatísticas 

(I.N.E., 2008) são elucidativos no que diz respeito à produção nacional, consumo nacional e 

grau de auto-aprovisionamento da pêra [razão entre a produção interna (exclusivamente 

obtida a partir de matérias-primas nacionais) e a utilização interna total e mede, para um 

dado produto, o grau de dependência do país, relativamente ao exterior (necessidades de 

importação) ou a sua capacidade de exportação] (Tabela 1). Os referidos dados permitem 

ter uma ideia da elevada proporção de fruta excedente, tendo parte desta como fim, a 

exportação. 
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Tabela 1 - Produção agrícola, consumo humano nacional e grau de auto-aprovisionamento de pêra 

 2005/2006 2006/2007 

Produção agrícola Nacional de Pêra (t) 141.210* 174.941** 

Consumo humano Nacional de Pêra (t) (Balanços de mercado) 107.000 107.000 

Grau de auto-aprovisionamento de Pêra (%) (Balanços de 

mercado) 
97,5 128,7 

*Dados relativos ao ano de 2006. 

**Dados relativos ao ano de 2007. 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, 2008 

 

Segundo a Associação Nacional de Produtores de Pêra Rocha (2009), o mercado 

nacional consome cerca de 70 % da produção de pêra Rocha, caracterizando-se por ser um 

mercado cada vez mais informado sobre as características do produto e as formas de 

produção. 

Vê-se então, na inovação e desenvolvimento de novos produtos, uma oportunidade 

para o aproveitamento da quantidade de produção excedente, através da utilização dos 

recursos em excesso. 

 

2.2 Composição e interesse nutricional da pêra 

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 (Rossa, 

2004). 

A Tabela 2 apresenta, resumidamente e em termos indicativos, a composição e valor 

energético da pêra Rocha. 
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Tabela 2 – Composição da pêra Rocha (100 g de matéria-prima) 

Parte edível Água Proteína Gordura Glúcidos Celulose Valor energético 

78 g 85,5 g 0,2 g 0,5 g 9,4 g 0,9 g 43 cal 

 

Minerais  Vitaminas  

Cinza Total Cálcio Fósforo Ferro Cobre B1 B2 PP C 

0,36 g 9 mg 9 mg 0,3 mg 0,2 mg 30 µg 24 µg 0,7 mg 2 mg 

 (Adaptado de Soares et al., 2001) 

 

Assim como acontece na maioria dos frutos, a pêra apresenta uma elevada 

percentagem de água (cerca de 85,5%), o que a torna diurética. É também suavemente 

adstringente pela sua riqueza em taninos (Rossa, 2004). É igualmente uma boa fonte de 

energia pelo seu conteúdo em glúcidos (aproximadamente 9,4 %), fornecendo uma unidade 

de pêra entre 50 a 70 calorias. É um fruto extremamente rico em pectina, uma fibra solúvel 

importante na dieta humana. No seu conteúdo mineral, os minerais mais abundantes são o 

cálcio e o fósforo (9 mg/100 g de matéria-prima). Já em termos vitamínicos, a vitamina C é a 

mais abundante (2 mg/100 mg de matéria-prima), possuindo ainda algumas vitaminas do 

complexo B. 

 

2.3 Principais produtos derivados de pêra 

 O consumidor é cada vez mais exigente em relação aos alimentos que consome. No 

entanto, da mesma forma que se preocupa mais com os seus hábitos alimentares, dispõe 

também de menos tempo para preparar refeições saudáveis. 

Para além do fruto em fresco, o consumo de pêra, assim como de outro tipo de frutas, 

é possível de outras formas. Actualmente, são diversos os produtos que se podem encontrar 

nas prateleiras das superfícies que comercializam produtos alimentares, cuja transformação 

teve como matéria-prima a pêra. Desde sumos de diferentes níveis de viscosidade a 

compotas, polpas, gelados, embalagens de pêra minimamente processada, pêra 

desidratada, entre outros. 
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 Para serem mantidas as características da qualidade deste tipo de produtos 

relativamente ao produto em fresco torna-se indispensável aplicar processos tecnológicos, 

que minimizam as alterações das propriedades físicas, nutricionais, microbiológicas e 

sensoriais. 
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3 Compostos bioactivos 

 Os nutracêuticos ou 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’. 

Melhorando as propriedades benéficas para a saúde, os produtos alimentares 

acrescem o seu valor e criam novas oportunidades para produtores orientados para atingir o 

mercado da saúde. Para atingir esta meta há uma necessidade de fornecer tecnologias que 

possam garantir a obtenção de produtos de alta qualidade com elevados níveis de 

componentes bioactivos (Cisneros-Zevallos, 2003). 

 O sucesso deste tipo de alimentos junto do consumidor está intimamente associado 

com o facto de este atribuir aos compostos naturais uma importância considerável, 

associando-os a uma vida mais longa e saudável. 

 Relativamente aos frutos, a literatura moderna 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). 

 Os antioxidantes fazem parte do grupo de metabolitos secundários de plantas com 

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

cardiovasculares (Scheerens, 2001). 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). 

 Atendendo ao interesse demonstrado pelos compostos fenólicos, o ácido ascórbico, 

os carotenóides e a fibra alimentar, segue-se uma breve descrição destes compostos 

bioactivos. 
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3.1 Compostos fenólicos  

 Os compostos fenólicos estão amplamente distribuídos no reino vegetal, 

encontrando-se principalmente em frutas, hortícolas, sementes e plantas aromáticas e 

medicinais (Kahkonen et al., 1999). 

 Estes compostos estão intimamente associados com a qualidade sensorial e 

nutricional dos alimentos, contribuindo directa ou indirectamente para o aroma e sabor 

desejáveis ou indesejáveis. Em concentrações baixas, os compostos fenólicos podem 

proteger os alimentos da deterioração oxidativa, porém, em alta concentração, os mesmos 

(ou os seus produtos de oxidação) podem participar na descoloração de alimentos, e 

interagir com alguns nutrientes dos mesmos, diminuindo a respectiva biodisponibilidade 

(Shahidi & Naczk, 1995; Robarbs et al., 1999). 

 Os compostos fenólicos de fontes de origem vegetal podem dividir-se em dois 

grupos: os flavonóides e os não flavonóides  (Degáspari & Waszczynskyj, 2004). 

 A estrutura base dos flavonóides (Figura 1), compostos também conhecidos como 

polifenóis, é o núcleo flavilium que consiste em três anéis fenólicos, sendo o benzeno do 

primeiro anel condensado com o sexto carbono do terceiro anel que na posição 2 carrega 

um anel de fenil-benzeno como substituinte (Degáspari & Waszczynskyj, 2004).  

 

Figura 1 – Estrutura base dos flavonóides 

 Deste subgrupo fazem parte da alimentação humana compostos como os flavonóis, 

flavanóis, flavonas, antocianinas, isoflavonóides e as flavononas (Pietta, 2000). 

 O grupo dos compostos não flavonóides engloba uma enorme gama de substâncias, 

de que são exemplo os fenóis simples, os ácidos fenólicos, os taninos e os compostos 

cumarínicos (Soares, 2002). 

 Estudos realizados por Gardner et al. (2000) a fim de determinar a contribuição dos 

compostos fenólicos, entre outros compostos antioxidantes, para o potencial antioxidante de 

sumos de frutas diversas, pretenderam testar a sua capacidade de reduzir espécies de 

radicais livres. Os resultados permitiram atribuir uma estreita relação entre a capacidade dos 

sumos de frutas para reduzir os radicais livres e o seu teor de fenóis totais. Isto reflecte a 

capacidade de muitos compostos fenólicos de doar átomos de hidrogénio dos grupos 

hidroxilo das suas estruturas em anel (Scott, 1997) e tem sugerido que alguns compostos 
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fenólicos podem impedir os danos oxidativos in vivo e assim, proteger contra diversos tipos 

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

 As propriedades biológicas deste tipo de compostos dependem também do facto de 

estes se encontrarem ou não biodisponíveis. Estudos de biodisponibilidade de compostos 

fenólicos determinam a concentração no plasma e na urina após a ingestão de alimentos 

contendo estes compostos. Foram detectadas concentrações muito baixas no plasma e a 

maior parte dos polifenóis ingeridos não foi encontrada na urina, o que sugere que os 

compostos não foram absorvidos pela membrana da parede intestinal, ou foram absorvidos 

e excretados na bílis, ou mesmo metabolizados pela microflora intestinal ou nos tecidos 

(Hollman et al., 1995; Scalbert & Williamson, 2000). 

 A relevância nutricional dos compostos fenólicos é portanto incerta, uma vez que 

podem ser pouco absorvidos e rapidamente metabolizados, e assim, ter uma capacidade 

antioxidante in vivo limitada (Gardner et al., 2000). 

 

3.2 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. 

A estrutura química do ácido ascórbico está representada na Figura 2. 

 

Figura 2 – Estrutura química do ácido ascórbico 

 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. A 

sua exposição desencadeia reacções químicas que levam à sua destruição. É também 

sensível a altas temperaturas sendo destruído pelas mesmas. Sofre oxidação irreversível, 

perdendo a sua actividade biológica. 
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 Recomendações dietéticas para uma alimentação saudável incluem o consumo de 

sumos de frutas (Williams, 1995) cujos benefícios para a saúde são atribuídos, em parte, à 

vitamina C, um antioxidante natural que pode inibir o desenvolvimento das principais 

condições clínicas, incluindo doenças cardíacas e alguns tipos de cancro (Diplock, 1994). 

 Estudos realizados por Gardner et al. (2000) com sumos de fruta revelaram uma 

maior actividade antioxidante naqueles que continham as maiores concentrações de 

vitamina C. 

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

sendo um dos mais importantes antioxidantes solúveis em água e tendo um eficiente 

mecanismo de limpeza de espécies reactivas de oxigénio, tais como O2, OH, radicais 

peróxido e singletos de oxigénio (Halliwell, 1996). O ácido ascórbico pode ainda proteger 

biomembranas e lipoproteínas de baixa densidade, de danos peroxidativos (Sies, Stahl, & 

Sundquist, 1992). Consequentemente, quando referida a actividade antioxidante de sumos 

de frutas para o risco de doenças e da saúde (Williams, 1995), é importante considerar a 

contribuição da vitamina C. 

 

3.3 Carotenóides  

 Os carotenóides são corantes naturais que estão presentes em vários frutos e 

hortícolas, tais como a cenoura, tomate, laranja, pêssego, entre outros (Stahl & Sies, 1999). 

 A estrutura básica dos carotenóides consiste num esqueleto de tetraterpeno, que 

pode apresentar ciclizações numa ou em ambas as extremidades (Stahl & Sies, 1999). Este 

extenso sistema de ligações duplas conjugadas é responsável pela sua cor e por algumas 

das suas funções biológicas, tal como a actividade antioxidante (Young & Britton, 1993). 

Estes compostos são eficientes supressores de oxigénio, cuja actividade depende 

maioritariamente do número de duplas ligações conjugadas presentes na molécula (Stahl & 

Sies, 1999). 

 Os carotenóides que são compostos apenas por átomos de carbono e hidrogénio 

são colectivamente denominados por carotenos (ex.: β-caroteno, γ-caroteno, licopeno). 

Contudo, na natureza existem carotenóides que contêm pelo menos uma função oxigénio 

como as cetonas (violaritrina), hidroxilo (luteina), ou grupo epoxi (violaxantina) e são 

referidos como xantófilas ou oxocarotenóides (Stahl & Sies, 1999). Na Figura 3 podem ver-

se representadas estruturas químicas de alguns dos referidos compostos. 
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Figura 3 – Estruturas químicas de carotenóides 

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

absorção dos mesmos através da dieta, fazendo uso, por exemplo, dos carotenóides pró-

vitamínicos A (ex.: β-caroteno, α-caroteno) para o fornecimento de vitamina A (Oslon, 1994; 

De Pee & West, 1996). 

 Mais de 650 carotenóides foram descritos e isolados de fontes naturais, no entanto, 

apenas cerca de 60 estão presentes regularmente na dieta humana e cerca de 20 podem 

ser detectados no plasma e tecidos humanos (During & Harrison, 2004). 

 É crescente a evidência de que os carotenóides apresentam efeitos benéficos para a 

saúde na prevenção do desenvolvimento de doenças crónicas (Krinsky, 1994; Gester, 1994; 

Flagg & Coates, 1995; van Poppel & Goldbohm, 1995) devido às suas importantes acções 

biológicas in vivo, na maioria dos casos relacionados com a capacidade antioxidante 

(Hornero-Méndez & Mínguez-Mosquera, 2007). 

 As propriedades antioxidantes dos carotenóides têm sido discutidas como possíveis 

mecanismos bioquímicos subjacentes aos seus efeitos preventivos do cancro. Um crescente 

consumo de alimentos ricos nestes compostos está associado à diminuição do risco de 



12 

alguns tipos de cancro e doenças cardiovasculares. Estudos epidemiológicos têm revelado 

uma correlação entre o crescente consumo de alimentos com estes compostos e a 

diminuição do risco de diversas doenças (Stahl & Sies, 1999; Akhtar & Bryan, 2008). 

 

3.4 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 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, mucilagem). 

O principal efeito fisiológico das fibras insolúveis é a melhora do peristaltismo intestinal, que 

está associado à capacidade de retenção de água e também ao efeito da viscosidade 

(Schneeman, 1999). Por outro lado, a fibra solúvel tem múltiplas funções: trata-se de um 

bom substrato para algumas espécies de bactérias lácticas e Bifidobacteria, que são 

benéficos para a saúde do intestino (acção pré-biótica) (Grizard & Barthomeuf, 1999), sendo 

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 legumes) 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). 

 

3.5 Componente bioactiva dos constituintes da polpa  a desenvolver 

 A pêra é um fruto com um elevado poder antioxidante pela sua riqueza em 

compostos como ácido clorogénico, catequina, epicatequina, leucoantocianidinas, ácido 

cafeico e ácido p-coumárico (Sioud & Luh, 1966). 
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Relativamente à amora, que foi utilizada neste trabalho, a sua riqueza na 

componente fenólica é um facto. Segundo Degáspari & Waszczynskyj (2004), as frutas são 

as mais importantes fontes de compostos fenólicos, principalmente as que apresentam a 

coloração vermelha/azul. É uma fonte de antioxidantes (assim como de ácido ascórbico, 

ácido fólico, sais minerais e essencialmente fibra dietética), podendo a sua cor ajudar a 

ocultar o potencial escurecimento enzimático da pêra, que ocorra após o seu 

processamento.  

 Existem vários estudos que mostram a actividade antioxidante marcada em produtos 

cerealíferos (Andlauer & Furst, 1998; Miller et al., 2000). Esta actividade é principalmente 

devido aos compostos fenólicos que podem ser os mesmos contidos nas frutas e legumes, 

ou do cereal original (Adom et al., 2003; Ho, 1992). 

 O complexo antioxidante da fibra é considerado um caminho natural para fornecer 

compostos antioxidantes para as bactérias do intestino, preservando os antioxidantes da 

degradação gástrica (Michniewicz et al., 1990). 

 Os subprodutos do trigo, por exemplo, têm propriedades funcionais e nutricionais 

únicas que estão relacionadas com a cor, o desempenho na cozinha e o conteúdo em fibra 

dietética (Esposito et al., 2005). 

 Alguns dos subprodutos da moagem do trigo duro, principalmente os que contêm 

fibra insolúvel podem ser usados para armazenar água livre, enquanto outros, que contém 

alta quantidade de fibra solúvel, são de grande valor nutricional (Dexter & Wood, 1996). 
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4 Principais processos degradativos de produtos der ivados de 

pêra 

 No caso da pêra e derivados, a susceptibilidade ao escurecimento enzimático é a 

alteração que mais rapidamente contribui para a perda de qualidade. 

 Com a crescente preocupação com uma boa aceitação dos alimentos, a manutenção 

da cor original tornou-se um assunto de grande importância. Neste contexto, a necessidade 

de impedir alterações de cor durante o processamento e armazenamento dos alimentos tem 

sido sempre um desafio para os técnicos alimentares. Em diversos produtos vegetais, a 

formação de várias tonalidades de cor, desde o rosa ao preto-azulado, geralmente 

denominada "escurecimento", é um problema usual. Exceptuando em alguns produtos 

alimentares, tais como alguns derivados de cereais, chá preto e café torrado, estas cores 

são consideradas como degradações ou escurecimento indesejável do ponto de vista da 

aceitabilidade do consumidor (Mathew & Parpia, 1971). De salientar que a degradação 

textural da pêra só assume valores comprometedores da qualidade da mesma quando em 

estado de maturação avançado. A perda de compostos bioactivos devido aos processos de 

conservação e ao armazenamento é outro factor de degradação destes produtos. 

A presença de fenóis nos alimentos tem sido associada como fazendo parte das 

reacções de escurecimento enzimático e não enzimático (Mathew & Parpia, 1971). 

Do ponto de vista do escurecimento de natureza enzimática, a oxidação dos 

substratos polifenólicos, factores de inibição, factores de activação e as reacções 

secundárias têm sido minuciosamente investigadas (Mathew & Parpia, 1971). 

Durante o processamento e armazenamento de produtos alimentares, especialmente 

frutícolas e hortícolas, diversas alterações não enzimáticas conducentes ao escurecimento 

envolvendo polifenóis têm sido anotadas. A causa comum do escurecimento de muitos 

produtos é atribuída à interacção entre polifenóis e metais, principalmente ferro. Noutros 

casos associa-se à formação de pigmentos corados, as antocianidinas (Mathew & Parpia, 

1971). 

Embora sejam diversos os tipos de compostos fenólicos que estão presentes no 

reino vegetal, os que ocorrem nos alimentos são na sua maioria do tipo flavonóide (Mathew 

& Parpia, 1971). Entre os alimentos de origem vegetal, em quase metade foram encontrados 

estes compostos. As partes comestíveis das plantas incluem raiz, caule, folhas, flores, frutos 

e sementes, e em todas estas partes se encontram boas fontes de flavonóides (Swain, 

1965).  
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 Quando frutos e hortícolas são feridos durante o manuseamento e processamento, a 

alteração na cor ocorre, sendo reportada ao escurecimento enzimático. Estas reacções 

ocorrem somente em tecidos vivos, ou pelo menos em tecidos que contêm enzimas activas 

(Mathew & Parpia, 1971). 

 Cornwell & Wrolstad (1980) relatam a ocorrência de oxidação e polimerização de 

fenóis durante o armazenamento de sumo de frutas.  

 O passo fundamental no escurecimento enzimático dos alimentos é a oxidação dos 

compostos fenólicos em orto-quinonas (o-quinonas), representado na Figura 4. Apesar das 

o-quinonas originadas a partir de substratos fenólicos apresentarem uma coloração entre 

vermelha e castanho-avermelhado, estes produtos são muito instáveis, ocorrendo reacções 

secundárias que levam à formação de produtos secundários de cor mais intensa (Mathew & 

Parpia, 1971). 

 

 

 

 

Figura 4 – Metabolismo dos compostos fenólicos no escurecimento 

As enzimas específicas que participam nas reacções de escurecimento envolvendo 

polifenóis, têm sido conhecidos por diversos nomes, mas no geral, podem ser referidos 

como polifenoloxidases (PPO) (Mathew & Parpia, 1971). 

 A resistência da PPO ao calor tem sido estudada em vários frutos. A estabilidade 

desta enzima parece variar quando se trata de sumo com ou sem polpa de fruta (Yankov, 

1962). O autor observou que as enzimas em sumos polposos eram mais resistentes ao calor 

do que as enzimas de sumos clarificados, provavelmente devido à protecção exercida pela 

rede tridimensional. 

 Particularizando para a pêra, o ácido clorogénico tem sido conhecido como um dos 

substratos do escurecimento enzimático da pêra (Weurman & Swain, 1953). Walker (1964) 

descobriu que as PPOs da pêra eram semelhantes em termos de especificidade do 

substrato de uma série de polifenóis, incluindo o ácido clorogénico. 

 A inibição do escurecimento enzimático que envolve polifenóis é efectivada pela 

aplicação de calor ou pela influência de certos compostos químicos. Adicionalmente a estes 
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efeitos, podem juntar-se outros agentes tal como o frio (Negishi & Uritani, 1964), a 

diminuição da actividade da água (Draudt & Yih Huang, 1966), entre outros. 

 Segundo Yankov (1961), tratamentos térmicos em água à temperatura de ebulição 

durante 4-5 minutos, implicam uma inactivação completa das enzimas da pêra. 

 Factores como a concentração do substrato, o pH do meio e a disponibilidade de 

oxigénio têm influência na velocidade da reacção. Na prática, alguns destes factores são 

difíceis de controlar durante o armazenamento e processamento dos alimentos (Mathew & 

Parpia, 1971). 
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5 Tratamentos pós-colheita vs Síntese de compostos 

bioactivos 

 Os compostos fenólicos são os principais contribuintes para a capacidade 

antioxidante dos produtos vegetais frescos (Wang et al., 1996; Prior et al., 1998; Gil et al., 

2002). 

 Os sistemas vegetais quando expostos a um tipo de stress abiótico reforçam a 

actividade de defesa através da biossíntese de substâncias protectoras (Barka, 2001). A 

aplicação controlada de stresses abióticos pode aumentar a componente bioactiva dos 

vegetais, o que, segundo a tendência actual do padrão de consumidor constitui um factor de 

qualidade (Cisneros-Zevallos, 2003). 

 Tratamentos de stress abiótico controlado pós-colheita, tais como tratamentos 

térmicos moderados (TTM), fito-hormonas, radiação ultra-violeta (UV-C: 100-280 nm), 

exposição a atmosferas modifidadas, stress hídrico, podem ser aplicados a frutos e 

hortícolas frescos para induzir a síntese de determinados compostos activos e/ou diminuição 

da síntese de compostos indesejáveis (Cisneros-Zevallos, 2003). Estes tratamentos pós-

colheita podem ser utilizados como ferramenta para produção de produtos saudáveis, 

reforçando o conteúdo bioactivo dos produtos frescos cortados ou inteiros. Do mesmo 

modo, pode ser utilizada pela indústria de transformação alimentar e indústria de 

suplementos dietéticos como forma de aumentar o rendimento de determinados compostos 

activos que têm propriedades nutracêuticas e funcionais. Cisneros-Zevallos (2003) refere 

que a interacção entre tratamentos abióticos pode intensificar a resposta dos diferentes 

tecidos vegetais, quando comparado com a aplicação isolada deste tipo de stress, como 

forma de  aumentar os níveis de compostos bioactivos dos tecidos. 

 Por outro lado, sabe-se que os tecidos vegetais têm capacidade de adaptação, 

melhorando a resistência ao stress (Brodl, 1990; Drew, 1998). São exemplo os tecidos que, 

submetidos ao stress provocado pelo choque térmico, respondem através da síntese de 

proteínas. O papel preciso de algumas destas proteínas de baixa massa molecular 

permanece desconhecido, mas parecem actuar como agentes protectores contra o stress a 

que o vegetal é exposto (Vierling, 1991). 

 Existem vários factores que podem afectar a resposta do tecido ao stress aplicado. 

Desde o estado de maturação, as práticas culturais, a temperatura, passando pela 

intensidade do stress aplicado (Cisneros-Zevallos, 2003) e os níveis fenólicos iniciais nos 

tecidos (Reay & Lancaster, 2001). Estudos feitos por Saltveit (2000) com alface revelaram 

que tecidos com baixo teor de compostos fenólicos apresentam uma maior acumulação dos 
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mesmos em resposta ao choque térmico. Do mesmo modo, tecidos de maçã com baixos 

níveis inciais de antocianinas têm maior capacidade de resposta a tratamentos de luz UV-B 

para acumulação de antocianinas (Reay & Lancaster, 2001). 

 Estes stresses abióticos afectam a acumulação ou perda de fitoquímicos, por induzir 

um aumento ou redução na actividade das enzimas chave das vias metabólitcas 

secundárias (Dixon & Paiva, 1995). Contudo, nem todos os stresses abióticos são 

benéficos. Alguns tratamentos podem induzir perdas fitoquímicas ou induzir a produção de 

compostos indesejáveis (Cisneros-Zevallos, 2003). Enquanto, por exemplo, a PAL 

(fenilalaninaliase) é induzida pelo etileno em alface, originando um aumento dos compostos 

fenólicos (Hyodo et al., 1978), a temperatura pode induzir a perda de clorofila em bróculos 

(Toivonen & Sweeney, 1998), assim como tratamentos térmicos podem reduzir a actividade 

da PAL e a acumulação de antocianinas nos morangos durante o armazenamento (Civello 

et al., 1997) e a síntese de compostos fenólicos na alface (Loaiza-Velarde & Saltveit, 2001). 

Como referido, os tratamentos de stress abiótico controlado podem ser usados para 

reforçar os níveis nutracêuticos de frutos e hortícolas frescos. No entanto, é necessário 

compreender como os diferentes tecidos e as suas vias metabólicas secundárias 

específicas respondem aos diferentes tratamentos abióticos, aplicados isoladamente ou em 

combinação com outros (Cisneros-Zevallos, 2003). 

Outros desafios a enfrentar podem ser os potenciais efeitos negativos do aumento do 

conteúdo fenólico, como é o caso do escurecimento potencial, a alteração do sabor das 

frutas e hortícolas, tais como o aumento do sabor adstringente (Cisneros-Zevallos, 2003). 

O mecanismo de hormesis proposto por Luckey (1980) sugeriu que doses baixas de 

UV poderiam infligir danos reparáveis no DNA e este ligeiro trauma activaria os mecanismos 

de reparação do DNA induzidos pela radiação. Isto sugere que radiação subletal pode 

estimular processos vitais no interior das células e promover uma mudança positiva na 

homeostase do vegetal. Após a exposição dos frutos a baixas doses de UV, algumas 

mudanças são induzidas, incluindo a produção de agentes antifúngicos e atrasos na 

maturação (Shama & Alderson, 2005).  

Estudos realizados por Barka (2001) em tomate, revelam um aumento na actividade 

de lipogenases e da PAL durante os primeiros 5 dias após o tratamento com UV, havendo 

depois um declínio até níveis inferiores aos do controlo. Isto sugere que o tratamento UV 

resulta numa rápida acumulação de produtos de fotooxidação e que as plantas reagem por 

estimulação do seu mecanismo de defesa contra a oxidação (Shama & Alderson, 2005). 
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Investigações realizadas demonstram que a utilização de doses de radiação UV-C 

como forma de obter respostas benéficas em sistemas biológicos, tais como frutas e 

legumes frescos pode ser vista de duas formas. Primeiramente comprovou-se a indução da 

produção de compostos antifúngicos fortalecendo assim, contra doenças pós-colheita 

(Mercier et al., 1993; Mercier et al., 2000; Stevens et al., 1998; Arul et al., 2001; Gonzalez-

Aguilar et al., 2001; Charles et al., 2003). Por outro lado, a radiação aplicada atrasa a 

maturação e senescência dos produtos tratados em comparação com o controlo (Maharaj et 

al., 1999; Liu et al., 1993; Barka, 2001; Barka et al., 2000a; Barka et al., 2000b; Stevens et 

al., 2004; Charles et al., 2005). 

Como referido, outro exemplo de stress abiótico controlado que pode ser aplicado, 

são os TTM. 

Os TTM foram inicialmente usados para libertar o material vegetal de agentes 

patogénicos, controlar doenças, modificar a resposta de frutos a outros tratamentos e 

manter a qualidade dos frutos durante o armazenamento (Amstrong et al. 1989; Klein & 

Lurie, 1990), revelando-se como uma boa alternativa à aplicação, por exemplo, de 

fungicidas, já que se trata de um tratamento de natureza física sem fazer uso de aditivos 

químicos (Rossa, 2004). 

Segundo Paul (1990) os pré-tratamentos térmicos podem alterar a fisiologia do fruto. 

A evolução fisiológica pós-colheita da maior parte dos frutos climatéricos é caracterizado 

pelo amolecimento da polpa, aumento da relação açúcares/ácidos, desenvolvimento da cor, 

aumento da actividade respiratória e produção de etileno. A exposição do fruto a TTM 

atenua alguns processos enquanto realça outros. Esta situação resulta do facto de no fruto 

sujeito a um aquecimento se registarem alterações metabólicas podendo induzir a uma 

melhor manutenção de qualidade num período mais alargado aumentando assim a vida de 

prateleira (Klein & Lurie, 1992). 

Portanto, a aplicação deste tipo de stress abiótico à matéria-prima prende-se com o 

facto de induzir na mesma alterações fisiológicas na fruta no sentido de retardar as vulgares 

reacções que são responsáveis pela alteração da cor, sabor e textura dos frutos e 

hortícolas. 
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6 Barreiras 

6.1 Barreiras impeditivas da degradação enzimática 

 A actividade enzimática quando presente é responsável por parte da degradação 

observada nos alimentos. É o tipo de degradação mais complexo de inibir pelo facto de as 

enzimas se revelarem mais resistentes a muitos dos processos de conservação 

comparativamente, por exemplo, com os microrganismos. Paralelamente à elevada 

resistência apresentada pelos complexos enzimáticos, estão os mecanismos necessários 

para a sua inactivação por serem de tal forma drásticos que podem causar nos alimentos 

alterações indesejáveis, quer a nível sensorial, quer nutricional. 

 São vários os factores que podem influenciar a actividade enzimática, entre os quais, 

o pH e a temperatura. Para cada um dos parâmetros, cada enzima possui uma gama óptima 

de actuação, pelo que, se forem alteradas as condições ideais para a sua acção, esta pode 

ser retardada ou mesmo inibida (Fellows, 1997). 

 No que diz respeito à temperatura, a aplicação do branqueamento pode ser uma 

solução para a inibição da actividade enzimática. Este tratamento é usado com o intuito de 

inibir a acção das enzimas em vegetais e alguns frutos, no entanto, não é considerado um 

método de preservação, mas sim um pré-tratamento que é normalmente aplicado na 

preparação da matéria-prima. Uma pequena porção de vegetais não requer a aplicação do 

branqueamento (por exemplo a cebola e os pimentos) para prevenir a actividade enzimática 

durante o armazenamento (Fellows, 1997). 

 A maioria dos vegetais processados sofre perdas consideráveis na qualidade, se o 

branqueamento não é realizado, ou se for realizado de forma insuficiente. Para se conseguir 

uma inactivação enzimática adequada, o alimento é aquecido a uma temperatura pré-

determinada, mantido durante algum tempo e arrefecido a temperaturas próximas à 

ambiente (Fellows, 2006). As alterações térmicas pretendidas devem ser efectuadas o mais 

rapidamente possível. 

 As enzimas são, geralmente, sensíveis às condições de calor, especialmente onde 

as temperaturas oscilam acima do máximo da actividade enzimática. Estas temperaturas 

elevadas promovem, quase que instantaneamente, uma inactivação (Desrosier, 1982). 

 Para além da inactivação enzimática este pré-tratamento conduz à redução do 

número de microrganismos contaminantes na superfície dos alimentos e, portanto, colabora 

nas operações subsequentes de conservação (Fellows, 2006). 
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 Entre as enzimas que causam perdas na qualidade nutricional e sensorial em frutas 

e vegetais encontram-se a lipoxigenase, a PPO, a peroxidase (POD), a poligalactorunase, a 

pectina metilesterase (PME) e a clorofilase. Sendo a POD a enzima mais resistente 

termicamente encontrada nos vegetais, a sua actividade residual indica que as outras 

enzimas menos resistentes foram também destruídas (Fellows, 2006). Esta enzima é 

utilizada como marcador para determinar o sucesso do branqueamento. 

 O calor recebido pelo alimento durante o branqueamento causa, inevitavelmente, 

alguns danos na sua qualidade sensorial e nutricional, havendo perda de alguns minerais, 

vitaminas e outros componentes hidrossolúveis (Fellows, 1997). Perdas de vitaminas 

devem-se principalmente, à lixiviação, à destruição térmica e, em menor grau, à oxidação. 

As perdas de ácido ascórbico são utilizadas como um indicador de qualidade do alimento e, 

portanto, da severidade do branqueamento (Fellows, 2006). 

 Na Figura 5 está esquematizado o efeito do branqueamento na célula vegetal. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Efeito do branqueamento nos tecidos celulares 

(A = amido gelatinizado; MC = membrana citoplasmática alterada; PC = parede celular pouco 

alterada; P = pectinas modificadas; N = núcleo e proteínas citoplasmáticas desnaturadas; C = 

cloroplastos e cromoplastos distorcidos.) 

 Geralmente, o binómio tempo/temperatura usado no branqueamento é estabelecido 

de forma a assegurar uma inactivação enzimática adequada, mas também para prevenir o 

amolecimento excessivo e a perda de aroma e gosto dos alimentos (Fellows, 1997; Fellows, 

2006). 

 Quando branqueados correctamente, a maioria dos vegetais não sofre modificações 

significativas no sabor e no aroma, mas o branqueamento inadequado pode levar ao 

desenvolvimento de aromas indesejáveis durante o armazenamento (Fellows, 2006; 

Selman, 1987). 
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 O branqueamento, nas condições de tempo/temperatura necessárias para alcançar a 

inactivação enzimática, causa uma perda excessiva da textura em alguns tipos de vegetais. 

No sentido de minimizar o amolecimento, sais de cálcio (1 a 2%) podem ser adicionados à 

água de branqueamento o que induz a formação de complexos insolúveis de pectacto de 

cálcio e assim, contribui para a manutenção da dureza dos tecidos (Fellows, 2006). 

 Alternativamente aos tratamentos térmicos como o branqueamento, existem outros 

que, contrariamente, não levam a alterações tão drásticas no alimento, nomeadamente às 

referidas perdas nutricionais e sensoriais. Exemplo disso é a utilização de aditivos químicos 

nomeadamente antioxidantes que, não promovendo os efeitos indesejáveis referidos, 

colaboram na manutenção das características da matéria-prima. 

 A utilização de agentes antioxidantes tendo em vista o aumento do tempo de 

prateleira dos produtos alimentares é uma constante na área da tecnologia alimentar. 

 Os antioxidantes podem ser definidos como qualquer substância capaz de reduzir, 

retardar ou prevenir o desenvolvimento de ranço nos alimentos ou a deterioração do aroma, 

gosto ou cor que se desenvolve como consequência da oxidação (Pokorný & Trojáková, 

2001). Segundo os mesmos autores os antioxidantes apresentam a capacidade de inibir ou 

retardar a oxidação de duas formas,: 

1. captando radicais livres (antioxidantes primários), cujo mecanismo de actuação inclui 

os compostos fenólicos, tais como a Vitamina E (tocoferol); 

2. por mecanismos não relacionados com a captação de radicais livres (antioxidantes 

secundários). Estes mecanismos incluem a sua união a metais, captação de 

oxigénio, conversão de hidroperóxidos em espécies não radicais, absorção da 

radiação UV, desactivação de singletos de oxigénio. Normalmente, os antioxidantes 

secundários só possuem actividade antioxidante na presença de um segundo 

componente minoritário, o que se pode verificar no caso de agentes sequestradores, 

tal como o ácido cítrico que só é efectivo na presença de iões metálicos e agentes 

redutores, e como o ácido ascórbico que é mais efectivo na presença de tocoferóis 

ou outros antioxidantes primários. 

 O escurecimento de origem enzimática que ocorre em tecidos de vegetais feridos 

pelo corte, descasque ou trituração, dá-se imediatamente, isto é, quando enzima e substrato 

se encontram e a superfície exposta entra em contacto directo com o oxigénio. Dão-se 

reacções consecutivas que envolvem produtos intermediários como o catecol, a orto-

benzoquinona (o-benzoquinona), a orto-quinona e a hidroxiquinona. Por fim, este último 

composto polimeriza para formar pigmentos castanhos comummente observados nos 

tecidos feridos (Desrosier, 1982). 
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 De entre os antioxidantes utilizados para controlar o escurecimento enzimático 

destaca-se por exemplo, o ácido ascórbico. Este antioxidante é bastante usado, tirando-se 

partido das suas capacidades anti-escurecimento. Como forma sinérgica de inibir o 

escurecimento enzimático é muitas vezes utilizado o ácido cítrico. Soluções de sais podem 

também ser utilizadas para controlar alterações de cor. O dióxido de enxofre ou outros 

compostos sulforados são ainda outra hipótese como agentes eficazes de controlo do 

escurecimento (Desrosier, 1982). 

 Os alimentos de origem vegetal contêm frequentemente antioxidantes naturais, tais 

como tocoferóis, carotenóides ou flavonóides, pelo que estes alimentos podem ser 

estabilizados pela adição de antioxidantes mais facilmente do que os alimentos de origem 

animal (Pokorný & Trojáková MSc, 2001). 

 Os lípidos dos alimentos de origem vegetal (ex.: azeite, óleo) são normalmente mais 

insaturados que os de origem animal, pelo que a velocidade das reacções de oxidação é 

maior e os antioxidantes naturalmente presentes nestes alimentos são mais rapidamente 

consumidos do que nas gorduras animais. A estabilização relativamente à auto-oxidação é 

então menos eficiente nos produtos vegetais do que nos produtos de origem animal 

(Pokorný & Trojáková MSc, 2001). 

 No que diz respeito às frutas e aos vegetais, a sua vida útil é limitada por outros 

factores além da oxidação dos lípidos, tendo em conta que o conteúdo lipídico destes 

alimentos é de 1 % ou menos, de tal forma que o efeito do ranço poderá ser disfarçado por 

outras substâncias mais activas do ponto de vista sensorial (Pokorný & Trojáková MSc, 

2001). 

 

6.2 Barreiras impeditivas da degradação microbiana 

 Para destruição da carga microbiana que prolifera nos alimentos existe uma vasta 

gama de tecnologias que podem ser aplicadas. Os mais usuais são os tratamentos térmicos, 

entre os quais é de referir a pasteurização. 

 A pasteurização é um tratamento relativamente ‘brando’, no qual o alimento é 

aquecido a temperaturas inferiores a 100 ºC durante um determinado período de tempo 

(Fellows, 2006). 

 Em alimentos de baixa acidez (pH>4,5, ex.: leite) a pasteurização é utilizada para 

minimizar possíveis riscos para a saúde devido à contaminação com microrganismos 

patogénicos e para aumentar a vida de prateleira dos alimentos por diversos dias. Nos 

alimentos ácidos (pH<4,5, ex.: conservas de fruta) a pasteurização é aplicada para 
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aumentar o tempo de prateleira por vários meses pela destruição de microrganismos 

deteriorantes (fungos e leveduras) e/ou para inactivação de enzimas. Em ambos os tipos de 

alimentos referidos ocorrem pequenas alterações nas características sensoriais (Fellows, 

2006). 

 A extensão do tratamento térmico necessário para estabilizar um alimento é 

determinada pelo valor D (tempo de redução decimal, que é o tempo necessário para 

reduzir o número de microrganismos a um décimo do valor inicial, destruindo, portanto, 90 % 

dos microrganismos vivos existentes) da enzima (ou microrganismo) mais termorresistente 

que pode estar presente. Uma vez que a determinação directa do número de patogéneos 

por métodos microbiológicos é demorada e de elevado custo é utilizado rotineiramente um 

simples teste para a actividade da enzima mais termoresistente. A presença de actividade 

desta enzima indica que o tratamento térmico foi inadequado para destruir bactérias 

patogénicas (Fellows, 2006). 

 Uma vez que o sabor, a cor e as vitaminas também são caracterizados por valores 

de D, as condições de pasteurização podem ser optimizadas também para manter a 

qualidade sensorial e nutricional, pela utilização de temperaturas altas e tempos curtos. É 

exemplo o processamento de leite a temperaturas mais baixas por períodos de tempo mais 

longos (ex.: 63 ºC/30 min) que causa maiores alterações no sabor e na perda levemente 

maior de vitaminas do que o processamento HTST (High Temperature-Short Time) em que 

são utilizadas temperaturas mais elevadas e tempos de processamento menores (ex.: 71,8 

ºC/15 s) (Fellows, 2006). 

 Como referido, a pasteurização é um tratamento térmico brando e, mesmo quando 

combinada com outras operações (ex.: irradiação, frio) ocorrem apenas algumas alterações 

nas características sensoriais e nutricionais dos alimentos. No entanto, o tempo de prateleira 

dos alimentos pasteurizados é geralmente aumentado por poucos dias ou semanas, em 

comparação com os vários meses que se obtêm ao utilizar a esterilização térmica mais 

severa (Fellows, 2006). 

 A nível sensorial, nos sumos de fruta a maior causa da deterioração é o 

escurecimento enzimático provocado pela PPO. Pode também ocorrer uma pequena perda 

de compostos voláteis ou aparecimento de outros durante a pasteurização, que causa a 

redução na qualidade e pode também originar o sabor a ‘cozido’ (Fellows, 2006). 

 A perda de vitamina C e caroteno em sumos de frutas é minimizada pelo processo 

de desarejamento, em que o oxigénio em contacto com o produto é removido, de forma a 

evitar reacções oxidativas (Fellows, 2006). 
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 De igual eficácia ao nível da inibição da deterioração microbiana e com menor 

impacto a nível sensorial, é de referir uma tecnologia mais recente que actua através da 

pressão, as altas pressões hidrostáticas. 

 O primeiro registo do uso de altas pressões hidrostáticas como método de 

processamento de alimentos remonta a 1899, nos Estados Unidos, para conservação de 

leite, sumos de frutas e carne. Foi demonstrado que os microrganismos neste tipo de 

produtos poderiam ser destruídos por pressões de 658 MPa durante 10 minutos (Fellows, 

2006). 

 Por volta de 1990 começaram a ser comercializados no Japão, os primeiros produtos 

processados por meio da aplicação de altas pressões (Fellows, 2006). 

 Os produtos são normalmente vendidos a preços 3 a 4 vezes superiores 

comparativamente aos produtos convencionais, mas a melhor qualidade, particularmente 

em relação ao sabor e à textura da fruta, têm assegurado uma procura suficiente para a sua 

viabilização comercial (Fellows, 2006). 

 Mecanicamente, quando são aplicadas pressões até 1.000 MPa a pacotes de 

alimentos que estão submersos num líquido, a pressão é distribuída instantânea e 

uniformemente por todo o alimento (isostática). A aplicação uniforme da alta pressão em 

todas as partes do alimento, independentemente do seu tamanho ou forma, é então uma 

vantagem significativa sobre os outros métodos de processamento, pelo facto de todo o 

alimento ser tratado de forma homogénea (Fellows, 2006). 

 A alta pressão causa a destruição dos microrganismos. Em geral, as bactérias na 

fase logaritmica do crescimento são mais barossensíveis do que células na fase 

estacionária, lag (vegetativa) ou de morte. Pressões moderadamente altas (300 a 600 MPa) 

causam a morte ou inactivação das células microbianas vegetativas. Uma pressão de 350 

MPa aplicada por 30 minutos pode ainda reduzir os fungos ou leveduras (Hoover et al, 

1989). Pressões mais elevadas são necessárias para provocar a germinação de esporos 

bacterianos, seguida da eliminação das células germinadas (Fellows, 2006). 

 Sabe-se que as altas pressões causam o colapso dos vacúolos intracelulares e 

danos à parede celular e às membranas citoplasmáticas (Fellows, 2006). Knorr (1995) 

descreve a possibilidade da interrupção dos processos metabólicos causados pelas altas 

pressões sobre as enzimas celulares. 

 As enzimas relacionadas com a qualidade dos alimentos variam na sua 

barossensibilidade. Algumas podem ser inactivadas em temperatura ambiente por pressões 

de poucas centenas de MPa, enquanto outras podem resistir a 1.000 MPa (Balny et al., 
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1992), como por exemplo a POD em ervilhas e a pectinametilesterase (PME) em morangos 

que podem resistir a 1.200 MPa (Fellows, 2006). A situação pode tornar-se no entanto, 

desfavorável nas membranas celulares que, quando rompidas, podem permitir reacções 

entre as enzimas intracelulares libertadas e seus substratos (Hendrickx et al., 1998). As 

altas pressões afectam somente as ligações químicas não-covalentes, deixando as ligações 

covalentes intactas. Isto permite a destruição da actividade microbiana sem afectar 

significativamente as moléculas do alimento que contribuem para a textura ou para o sabor 

do mesmo. Não é ainda necessário o uso de conservantes químicos para obter uma vida de 

prateleira adequada dos produtos processados (Fellows, 2006). 
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7 Desenvolvimento de novos produtos 

A envolvência económica tem sido objecto de mudanças significativas nas últimas 

décadas, a nível mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, as empresas concentraram as 

suas estratégias na inovação e em fortes campanhas de marketing. Posteriormente, nos 

anos setenta, a eficiência converteu-se no objectivo prioritário e as empresas líderes em 

baixos custos dominavam o mercado. No início da década de oitenta apareceram 

numerosas técnicas importadas do Japão que reduziam ainda mais os custos. Em meados 

dos anos oitenta, as empresas japonesas líderes e algumas empresas americanas e 

europeias demonstraram o poder de duas novas dimensões de vantagem competitiva: a 

variedade com um custo reduzido e o tempo de resposta reduzido. Estas empresas 

reduziram o tempo necessário para fabricar e distribuir os seus produtos e, mais importante, 

reduziram o tempo necessário para desenvolver e introduzir novos produtos no mercado. 

Estas capacidades permitiram-lhes, não apenas reduzir os seus custos mas também 

oferecer uma ampla gama de produtos, aceder a novos segmentos de mercado e 

incrementar, em pouco tempo, a satisfação tecnológica dos seus produtos. Surge assim 

uma nova forma de competir no mercado, que se baseia na rapidez de resposta às 

necessidades do mercado, em que se exige ser um perito no aproveitamento do tempo 

(Nunes, 2004). 

Conceber e desenvolver novos produtos num reduzido período de tempo, para que 

estejam quanto antes disponíveis no mercado, constituem uma das principais preocupações 

das empresas actuais (Nunes, 2004). 

No actual cenário económico mundial, a vantagem competitiva de uma empresa está 

então, directamente relacionada com a sua capacidade de introduzir novos produtos no 

mercado, com prazos e custos comparativamente menores (Rozenfeld & Silva, 1998). 

A capacidade de inovação é um instrumento competitivo fundamental para o êxito a 

longo prazo e sobrevivência das empresas. Através do desenvolvimento de novos produtos 

a organização adapta-se, diversifica-se e, inclusivamente, rejuvenesce-se ou reinventa-se 

para se adequar às condições variantes da tecnologia e do mercado (Patterson, 1998;  

Rozenfeld & Silva, 1998; Calantone et al., 2002). 

Com o crescimento da competição, o mercado consumidor tem exigido um 

tratamento individualizado. Para isso, o objectivo passa pela incrementação da qualidade do 

produto, com a redução do tempo para que o produto chegue ao mercado, conjuntamente 

com a diminuição dos custos do produto final e do seu desenvolvimento (Rozenfeld & Silva, 

1998). 
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No que diz respeito à obtenção e sustentação da rentabilidade das empresas a longo 

prazo, pode ser atribuída uma notável importância ao desenvolvimento de novos produtos. 

Tal distinção pode justificar-se em função de vários factores, nomeadamente a globalização 

e intensificação da concorrência, o que levou a que as empresas procurem alargar e 

diversificar as suas carteiras de produtos como meio de as tornar atractivas para os seus 

clientes e manter a fidelidade (Loch, 2000;  Cooper et al., 1999). 

Acredita-se que os alimentos são eventualmente consumidos pelos humanos com o 

intuito de satisfazer necessidades fisiológicas e psicológicas, mas as indústrias alimentares 

e os consumidores podem ter diferentes descrições para os produtos alimentares 

apresentados para venda. A empresa define como produto funcional básico, aquele que tem 

adicionado embalagem, estética, marca, preço e publicidade. O consumidor entende o 

produto como um conjunto de benefícios tangíveis e intangíveis relacionados com as suas 

necessidades, desejos e comportamentos. As empresas definem um novo produto como 

tendo alguma diferença nas funções básicas e apresentação estética, mas os consumidores 

tendem a compará-lo com os produtos "antigos" e os produtos concorrentes, e caso 

reconheçam a diferença, consideram-no então como um produto novo para eles (Schaffner 

et al., 1998). 

O consumidor actual para além de dar importância à função nutrição dos produtos, 

valoriza muito a sua implicação na saúde. O fornecimento de calorias tem dominado a 

indústria alimentar durante muitos anos: em primeiro lugar a necessidade básica foi a de 

fornecer calorias, sendo nos últimos anos a de reduzir as calorias fornecidas. Os produtos 

das mercearias no início do século XX eram pão, manteiga e margarina, açúcar, doces, 

bacon, sebo bovino (alimentos com elevada energia). Em contraste, no final do século, os 

supermercados passaram a vender leites com baixo teor de gordura, colas ‘diet’, 

guarnecidos de porco, entre outros (Deutsch, 1977). 

Recentemente, a ênfase deslocou-se para o fornecimento de alimentos com 

nutrientes essenciais para o crescimento, que sustentam a vida, e alimentos para prevenção 

ou mesmo cura de doenças, que têm sido denominados como nutracêuticos ou alimentos 

funcionais (Sloan, 1999). 

Estes alimentos funcionais têm-se expandido das lojas de alimentos saudáveis para 

os supermercados, mas há alguma dificuldade em definir o que realmente são. O Britânico  

Alldrick (1997) define-os como alimentos processados contendo ingredientes que ajudam 

funções corporais específicas, para além de serem nutritivos. Já a definição de Platzman 

(1999) refere que consistem em alimentos que englobam produtos potencialmente 

saudáveis, incluindo qualquer alimento modificado ou ingredientes alimentares que podem 
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proporcionar um benefício para a saúde para além dos nutrientes que tradicionalmente 

contém. 
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Desenvolvimento Experimental 

 O presente estudo experimental, visa desenvolver uma polpa de base pêra com 

elevado teor de compostos bioactivos e estável enzimaticamente, apenas com recurso a 

processos físicos. No sentido de promover a estabilidade, para além de tratamentos físicos, 

foram adicionadas pequenas concentrações de limão e ananás. O limão para aumentar os 

níveis de ácido cítrico da polpa. Quanto ao ananás é de destacar uma enzima natural do 

fruto, a bromelaína, e cuja actividade proteolítica (Balls et al., 1941) pode contribuir para a 

inactivação da componente enzimática responsável pelo escurecimento da polpa. 

O estudo desenvolveu-se em cinco etapas: 

- Estudos preliminares para o estabelecimento da form ulação da polpa.  Nesta 

etapa foram realizados ensaios com o intuito de estabelecer as concentrações dos 

constituintes da polpa (amora, farelo de trigo e limão). Este estudo teve em consideração 

parâmetros físico-químicos e sensoriais. Depois de estabelecida a formulação, procedeu-se 

à caracterização de amostras com e sem farelo, relativamente ao teor de fibra, cinza total e 

componente mineral. 

- Pré-tratamento térmico moderado . Este estudo visou estabelecer as condições 

para a aplicação do pré-tratamento térmico moderado e baseou-se em parâmetros físicos e 

químicos. O mesmo é aplicado com o objectivo de induzir alterações fisiológicas no fruto 

que vão promover um incremento no teor fenólico. 

- Branqueamento . Nesta fase efectuou-se um estudo relativo à estabilização física 

da polpa, na qual se pretendeu determinar as condições do branqueamento a aplicar. Foram 

avaliados parâmetros químicos e sensoriais. A aplicação deste tratamento prende-se com a 

inibição da actividade enzimática e consequentemente do escurecimento enzimático. 

- Desenvolvimento da polpa . Nesta etapa, foram processadas as amostras com a 

formulação já estabelecida. Pretendeu-se ainda comparar o efeito da aplicação dos 

tratamentos estudados, em sinergia, isoladamente e ainda a não aplicação de mesmos. Foi 

essencial a determinação de vários parâmetros físicos, químicos e sensoriais.  

- Reajuste das condições de branqueamento . O branqueamento, cujas condições 

foram determinadas numa das etapas anteriores, não se revelou efectivo, evidenciando-se o 

escurecimento do produto ao longo do período de conservação. Tornou-se necessário 

reajustar as condições para a sua aplicação, tendo por base parâmetros físicos, químicos e 

sensoriais. 
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8 Materiais e métodos  

8.1 Materiais 

 

Matérias-primas 

As matérias-primas pêra Rocha (Pyrus communis L.), ananás (Ananás comosus L.) e 

limão (Citrus limonium) foram fornecidas pela empresa CAMPOTEC, sendo as amoras 

(Rubus fruticosus) provenientes da Herdade da Fataça da Estação Agronómica Nacional. 

Até à sua utilização, os frutos (pêra, ananás e limão) foram mantidos em condições 

de refrigeração (2-4ºC) tendo a amora sido mantida a -18ºC. 

O farelo de trigo utilizado foi adquirido numa superfície comercial (Marca comercial: 

Cem Porcento – Produtos Naturais). 

 

Equipamentos 

Para a produção das polpas nos estudos preliminares foi utilizado um moinho de 

facas Urschel, modelo Comitrol 3610 com motor de 10 CV, 400 Volts, 50 Hz, equipado com 

uma cabeça de corte ref.ª 66754 – 3K 030 120U, impulsor tipo dio-cut, velocidade 3.000 

rpm, com um crivo de 1,8 mm de diâmetro. 

 Nos ensaios em que foi necessário aquecimento foi utilizado um moinho de facas 

Vorwerk com sistema de controlo de aquecimento e de velocidade de rotação (100 a 10.200 

rpm) e potência nominal de 500 W. Foi utilizada a velocidade de 4.400 rpm. 

 

8.2 Métodos analíticos 

8.2.1 Determinações químicas 

 

Teor de matéria seca (M.S.)  

O teor de matéria seca foi determinado em triplicado, por gravimetria, após secagem 

em estufa a 100 ºC até massa constante. 
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Teor de Sólidos Solúveis 

 O teor de sólidos solúveis (ºBrix - percentagem de sólidos solúveis por 100 g de 

produto) foi determinado em triplicado, através da utilização de um refractómetro (CETI Brixi 

040). As leituras foram efectuadas no sumo obtido directamente da filtração (gaze de 

algodão) de polpa esmagada. O procedimento foi realizado de acordo com a norma 

portuguesa NP EN 12143:1999. 

 

Teor de Fenóis Totais  

Para a determinação do teor de fenóis totais foi necessária uma preparação prévia 

da amostra. Foram pesados aproximadamente 5 g de amostra para um balão volumétrico de 

100 mL, perfazendo-se o volume com água destilada. Após agitação e filtração procedeu-se 

à leitura da absorvância por espectrofotometria (UNICAM UV/Vis Spectrometer UV4) a 280 

nm. Foram realizadas 2 medições para cada amostra. Os resultados são expressos em mg 

de ácido gálhico por 100 mg de produto fresco. 

 

pH 

A determinação do pH foi efectuada em triplicado por potenciometria (Radiometer 

PHM 82) (utilizando um eléctrodo para sólidos), sendo o aparelho previamente calibrado 

com soluções tampão de pH=4,01 e pH=6,86, a 20ºC. O procedimento foi realizado de 

acordo com a norma portuguesa NP EN 1132:1996. 

 

Actividade da Água (a w) 

A determinação da actividade da água foi efectuada num aparelho medidor da 

actividade da água (Rotronic HygroskopDT). O procedimento foi efectuado em triplicado. 

 

Cinza  

O teor de cinza foi determinado por incineração da amostra a 525 ºC. O 

procedimento foi realizado em triplicado e segundo o método descrito em Official methods of 

analysis of the association of official analytical chemistics, fourteeth edition (1984). 
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Composição mineral  

As amostras foram tratadas por via seca com incineração em mufla a cerca de 525 

ºC, com tratamento com ácido clorídrico e posterior diluição em 100 mL. A determinação foi 

feita por espectrofotometria por absorção atómica, em duplicado. Os resultados são 

expressos em mg do mineral por 100 g de porção edível. 

 

Teor de fibra 

A determinação do teor de fibra foi realizada por segundo o procedimento descrito 

por Van Soest et al. (1991). 

 

Ácido ascórbico 

A determinação do teor de ácido ascórbico foi realizada segundo o procedimento 

descrito por Romero-Rodriguez, A. et al. (1982). A leitura foi feita em duplicado, por 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC). 

 

Pesquisa da POD 

Para este teste, o procotolo seguido foi o seguinte: depois de arrefecida, um pedaço 

da polpa produzida foi colocada num copo e foram-lhe adicionados 5 mL de água corrente, 1 

mL de solução guaiacol a 1 % e 1 mL de peróxido de hidrogénio (H2O2). O copo foi depois 

agitado e deixado a repousar entre 2 a 5 minutos. Quando se verificou desenvolvimento de 

coloração avermelhada, esta indicou a actividade da enzima em causa. Um tom mais leve e 

acastanhado foi indicador de uma actividade enzimática mais ténue, que reflecte uma 

inactivação parcial da enzima POD. Quando não se verificou o desenvolvimento de qualquer 

cor, era indicativo da inactividade da enzima. 
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8.2.2 Determinações físicas 

Cor  

A cor objectiva foi determinada através da utilização do colorímetro Minolta CR300, 

que efectua a leitura dos resultados no sistema CIELAB. A calibração do equipamento foi 

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

Os parâmetros obtidos no sistema L*a*b* foram convertidos para o sistema L*c*ho, 

através da aplicação das seguintes fórmulas: 

** LL =  (Eq. 1) 

( )b
bac *2** +=  (Eq. 2) 









=

*

*

a

b
arctgho (se a* > 0 e b* > 0)  (Eq. 3) 









+=

*

*

180
a

b
arctgho (se a* < 0 e b* > 0)  (Eq. 4) 

A fim de uniformizar as condições de teste, as polpas foram colocadas em caixas de 

Petri com aproximadamente 8 cm de diâmetro e 0,5 cm de espessura. Foram realizadas 10 

medições para cada amostra. 

Para melhor correlacionar a proporção de material branco à superfície dos PHF, 

Bolin & Huxsoll (1991) sugerem o parâmetro que mede o índice de escurecimento (WI) e 

que se obtem pela seguinte expressão: 

( ) 222 ***100100 baLWI ++−−=  (Eq. 5) 

 

8.2.3 Análise sensorial 

As sessões de análise sensorial tiveram lugar no Departamento de Agro-indústrias e 

Agronomia Tropical do Instituto Superior de Agronomia (ISA), numa sala de provas equipada 

com 6 cabines individuais. Nas várias sessões participaram 10 provadores semi-treinados 

com idades compreendidas entre os 18 e os 78 anos, recrutados entre alunos e funcionários 

do ISA, que procederam a uma análise sensorial descritiva das amostras.  

Em cada sessão foram apresentadas as respectivas amostras (no máximo 4 por 

sessão) e foi solicitado aos provadores que avaliassem diferentes parâmetros (cor da polpa, 

cor dos frutos vermelhos, gosto a pêra, acidez, doce, areado, apreciação global, intenção de 
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compra). A ficha de prova constou de uma escala estruturada de 1 a 5, para cada um dos 

parâmetros que se pretendiam avaliar. 
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9 Estudos preliminares para o estabelecimento da fo rmulação 

 

9.1 Delineamento experimental 

 Nesta fase do trabalho utilizou-se o delineamento central composto rotacional 

(DCCR). 

 Foram tomadas como variáveis independentes as concentrações de frutos 

vermelhos, farelo de trigo e limão. A matriz experimental encontra-se no Anexo 1. Os 

valores extremos utilizados foram: 

- Para a Amora (A): 0%; 5% 

- Para o Farelo de trigo (F): 0%; 2,5% 

- Para o Limão (L): 0%, 8% 

 As polpas foram produzidas no moinho de facas (descrito em 8.1), tendo sido 

adicionados todos os ingredientes em simultâneo. As amostras foram imediatamente 

acondicionadas em embalagens de plástico, congeladas e mantidas a -18ºC durante 40 

dias. 

Após ter optimizado o nível de incorporação dos diferentes ingredientes e atendendo à 

influência marcada do farelo no teor de fibra, na cinza total e componente mineral dos 

produtos, procedeu-se ao estudo comparativo em amostras de polpa produzidas com e sem 

adição de farelo. 

 

9.2 Controlo analítico 

As amostras foram descongeladas em câmara de refrigeração. 

Foram avaliados parâmetros químicos, físicos e sensoriais, que se traduzem nas 

variáveis dependentes. Este controlo analítico incluiu a determinação do teor de matéria 

seca, teor de sólidos solúveis, teor de fenóis totais, pH, cor objectiva e análise sensorial. 

Nas sessões de análise sensorial foi apresentada a ficha de prova apresentada no 

Anexo 2. 
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Nos ensaios de caracterização da polpa com e sem adição de farelo, procedeu-se à 

determinação do teor de fibra, cinza total e composição mineral, cujos procedimentos se 

encontram descritos no ponto 8.2 deste trabalho. 

 

9.3 Tratamento estatístico dos resultados 

 Os dados obtidos foram submetidos a uma análise estatística, recorrendo-se para tal 

ao Software Statistica 6.1., da StatSoft. 

 Os resultados foram avaliados pela metodologia de superfície de resposta (MSR) e, 

utilizou-se o modelo empírico de regressão polinomial quadrático (Equação 6) para estimar 

as respostas individuais Y (variáveis dependentes). 

   

Y = b0 + b1 T + b2 t + b3 tA + b12 T t + b13 T tA + b23 T tA + b11 T
2 + b22 t

2 + b33 t
2

A 

R2=…; R2
ajust=… 

(Eq. 6) 

 

 

São assinalados os efeitos que se revelam significativos para o modelo (em função 

do p-value) e o nível de significância que representam para o mesmo, segundo a seguinte 

codificação: 

 

Tabela 3 – Nível de significância dos efeitos (p = p-value) 

p≤0,05 * 

0,01≤p<0,05 ** 

p<0,01 *** 

p<0,001 **** 

 

 Apenas as variáveis dependentes cujos modelos apresentaram bom ajustamento 

(usando como referência: R2 ≥ 0,8 e R2-R2
ajust < 0,1) foram tidos em conta para o 

estabelecimento da formulação da polpa. 
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9.4 Resultados e discussão 

9.4.1 Controlo físico-químico 

No Anexo 3 apresentam-se os resultados obtidos na caracterização química das 

amostras.  

Os resultados relativos à medição instrumental da cor são apresentados no Anexo 4. 

 Para os modelos que se revelaram ajustados, seguem-se as equações e as 

respectivas superfícies de resposta (apresentados da Figura 6 à Figura 12) e discussões 

parciais para cada parâmetro. 

pH 

pH = 4,5931****- 0,0385 A + 0,0060 A2 - 0,1594 F + 0,0624 F2** - 0,1858 L**** 

+ 0,0098 L2** - 0,0088A F + 0,0018 AL + 0,0053 FL 

R2=0,99025; R2
ajust=0,97563 

(Eq. 7) 

 

 

Pela análise da Equação 7, pode concluir-se que o teor de limão exerce uma 

influência significativa sobre o valor de pH das polpas (p-value [L] < 0,001; p-value [L2] < 

0,005), sendo a influência de natureza linear negativa e de natureza quadrática positiva. A 

amora não afecta significativamente o comportamento deste parâmetro. O teor de farelo 

exerce um efeito pouco pronunciado, sendo significativo apenas a nível quadrático. Não se 

verifica efeito significativo da interacção das variáveis independentes. 

 

Figura 6 – Superfície de Resposta do pH em 

função das variáveis independentes, teor de 

limão e de amora 

Figura 7 – Superfície de Resposta do pH em 

função das variáveis independentes, teor de 

limão e de farelo 
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Pela análise das superfícies de resposta (Figuras 6 e 7) pode observar-se que teores 

de limão superiores a 6 % e teores intermédios de farelo (entre 1 e 2 %) são aqueles que, 

dentro do intervalo testado conduzem a um valor de pH mais baixo. De referir que para o 

produto em estudo se pretende um pH o mais baixo possível, para que as reacções, 

sobretudo enzimáticas, sejam limitadas.  

 Verifica-se que para a percentagem máxima de limão (entre 7 e 9 %) o pH atinge o 

valor mínimo (3,7). 

 

Fenóis Totais 

FT = 0,0556**** + 0,0043 A*** + 0,0057 F + 0,0058 L - 0,0004 L2 - 

0,0002 AL - 0,0010 FL 

R2=0,77343; R2
ajust=0,62239 

(Eq. 8) 

 

 

Analisando a Equação 8, pode concluir-se que a amora é a variável que maior 

influência tem no teor de fenóis (p-value [A] ≈ 0,002), sendo esta influência de natureza 

linear positiva. O teor de limão e o teor de farelo não afectam significativamente o 

comportamento do parâmetro estudado, assim como a interacção das variáveis 

independentes. 

 

 

 

Figura 8 – Superfície de Resposta dos fenóis 

totais em função das variáveis independentes, 

teor de farelo e de amora 

Figura 9  – Superfície de Resposta dos fenóis 

totais em função das variáveis independentes, 

teor de limão e de amora 
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Figura 10 – Superfície de Resposta dos fenóis totais em função das variáveis independentes, teor de 

limão e de farelo 

 

 Pretende-se o máximo teor de polifenóis possível. Analisando as superfícies de 

resposta pode verificar-se que este máximo é conseguido para teores de amora superiores 

a 5 % (visível nas Figuras 8 e 9). Os resultados pretendidos também se obtêm conjugando 

os referidos níveis de amora com concentrações de farelo entre 2,4 e 2,8 %. No que diz 

respeito ao limão verifica-se na Figura 9 que concentrações entre 3 e 6 % conduzem ao 

efeito desejado, sendo sugerido na Figura 10 a adição de limão com teores entre 2 e 4,5 %. 

 

c* (chroma - Parâmetro da cor objectiva) 

c* = 18,6990**** - 2,4119 A** + 0,3255 A2 + 0,0058 F - 0,0352 L2 + 

0,0857 AL** + 0,0567 FL 

R2=0,78019; R2
ajust=0,63365 

(Eq. 9) 

 

 

 Pela análise da Equação 9, conclui-se que a amora influencia significativamente o 

comportamento do parâmetro c* (p-value [A] ≈ 0,017), sendo esta influência de natureza 

linear negativa. A interacção entre as variáveis independentes amora e limão afectam 

também significativamente o parâmetro em estudo (p-value [AL] ≈ 0,024). 
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Figura 11 – Superfície de Resposta do c* em 

função das variáveis independentes, teor de 

farelo e de amora 

Figura 12  – Superfície de Resposta do c* em 

função das variáveis independentes, teor de 

limão e de amora 

 

 Analisando as superfícies resposta (Figuras 11 e 12) verifica-se que a variável que 

mais influencia o parâmetro c* é a amora e que valores menores do referido parâmetro são 

obtidos para concentrações de amora entre 2,5 e 4 %. Estes valores de frutos vermelhos 

conjugados com teores de farelo abaixo de 1 % conduzem aos valores mais baixos 

observados de c*, sendo ainda visível a pouca influência exercida pela concentração de 

limão, no comportamento deste parâmetro. 

 

9.4.2 Análise sensorial 

No Anexo 5 encontram-se os resultados da análise sensorial e as respectivas 

representações gráficas podem ser consultadas no Anexo 6. 

A cor da polpa variou de moderada a escura. O tempo de conservação e a sua 

ineficiência foram decisivos no tom acastanhado adquirido pelas polpas, devido à actuação 

enzimática. 

De referir que relativamente à cor dos frutos vermelhos, dado o pronunciado 

acastanhamento das amostras, este foi por vezes impeditivo de detectar com rigor a 

presença de amora.  

A acidez apresentou uma relação directa com a concentração de limão, revelando-se 

as amostras com concentrações médias de limão, moderadamente ácidas, e acidez mais 

acentuada para amostras mais ricas em limão. 
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A apreciação global foi de certa forma associada à intenção de compra, podendo 

esta opinião dos provadores ter sido potencialmente afectada pela cor acastanhada 

apresentada pelas amostras no momento da prova, pelos motivos já referidos. 

Para os modelos que se revelaram ajustados, apresentam-se as equações, 

respectivas superfícies de resposta (apresentados da Figura 13 à Figura 16) e discussões 

parciais para cada parâmetro. 

 

Acidez 

Ac = 1,8217**** - 0,0140 A* - 0,0170 A2 - 0,0190 F2 + 0,0014 L**** + 

0,0247 L2** + 0,0376 AF - 0,0052 AL - 0,0148 FL 

R2=0,92652; R2
ajust=0,84254 

(Eq. 10) 

 

 

 Pela análise da Equação 10, e tal como era de esperar, o teor de limão afecta 

significativamente o comportamento do parâmetro acidez (p-value [L] < 0,001; p-value [L2] ≈ 

0,029), sendo a influência por ele exercida de natureza linear e quadrática positivas. A 

amora revela também uma influência significativa (p-value [A] ≈ 0,05), sendo esta de 

natureza linear negativa. 

 

Figura 13 – Superfície de Resposta da acidez 

em função das variáveis independentes, teor de 

limão e de amora 

Figura 14  – Superfície de Resposta da acidez 

em função das variáveis independentes, teor de 

limão e de farelo 

 

 Analisando as superfícies de resposta (Figuras 13 e 14) pode verificar-se que a 

influência do teor de limão no nível de acidez é acentuada, conseguindo-se valores 

intermédios de acidez para concentrações de limão entre 4 e 6 %. A influência muito ligeira 
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exercida pelo teor de amora não permite definir uma gama de concentrações que conduzam 

ao efeito pretendido. 

 

Cor 

Cor = 4,123**** - 0,0243 A** + 0,5716 F – 0,3530 F2** – 0,3359 L** + 

0,0279 L2 + 0,0687 AF + 0,0139 AL 

R2=0,79156; R2
ajust=0,60917 

(Eq.11) 

 

 

Pela análise da Equação 11, verifica-se que todas as variáveis independentes 

afectam significativamente a cor. A influência da amora é de natureza linear negativa (p-

value [A] ≈ 0,028), a do farelo é de natureza quadrática positiva (p-value [F2] ≈ 0,026) e a do 

limão é de natureza linear negativa (p-value [L] ≈ 0,023). 

 

 

Figura 15 – Superfície de Resposta da cor em 

função das variáveis independentes, teor de 

amora e de farelo 

Figura 16  – Superfície de Resposta da cor em 

função das variáveis independentes, teor de 

limão e de amora 

 

Analisando as superfícies de resposta (Figuras 15 e 16) é visível a influência que as 

três variáveis exercem sobre o parâmetro em estudo. Para o limão, as concentrações que 

conduzem à cor pretendida são superiores a 3 %, sendo conjugadas com teores de amora 

inferiores a 3,5 %. No que diz respeito ao farelo, a polpa apresenta uma cor mais clara para 

teores de farelo inferiores a 1,8 %. 

 

Tendo em conta os resultados obtidos, estabeleceram-se gamas de concentrações 

para cada ingrediente da polpa, que se apresentam na Tabela 4. 
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Tabela 4 – Resultados da análise estatística dos dados dos estudos preliminares 

Variáveis independentes Acidez Cor Sensorial Fenóis totais pH 

Amora n.i. < 5 % 5 – 6 % n.i. 

Farelo n.i. < 1,8 % 2,4 - 2,8 % n.i. 

Limão 4 - 6% > 3 % 3 – 6 % 7 – 9 % 

n.i. – Não influencia 

 

9.4.3 Caracterização do teor de fibra, cinza total e componente mineral de amostras 

com e sem farelo 

 Nas Figuras 17, 18 e 19 apresentam-se os resultados relativos ao teor de fibra, cinza 

total e componente mineral, encontrando-se os respectivos valores no Anexo 7.  
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Figura 17 – Teores dos componentes insolúveis da fibra, em base seca (valores médios ± erro 

padrão) 

 

 É visível, na Figura 17, a riqueza em componentes da fibra da amostra com farelo, 

comparativamente à amostra sem farelo. É de destacar a diferença no que diz respeito à 

hemicelulose que quase duplica devido à presença do farelo de trigo. 

 Ao nível do enriquecimento do produto em fibra, os objectivos foram atingidos. O 

produto desenvolvido é rico em fibra e esta, por não ser digerida pelo organismo humano 

promove a regulação do trânsito gastrointestinal. 

 



45 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Cinza total 

(valores médios ± erro 

padrão) 

 Figura 19  – Componente mineral (valores médios ± erro 

padrão) 

 

 Para a cinza, verifica-se que a amostra com farelo apresenta um teor mais elevado 

relativamente à amostra sem farelo, como seria de esperar. 

 No que respeita à composição mineral, o magnésio é o mineral que revela ser mais 

influenciado pela presença do farelo, seguindo-se o potássio. Relativamente aos outros 

minerais, as variações são insignificantes tendo em consideração a presença ou ausência 

de farelo na amostra. De referir que 100 g da polpa em estudo apresentam 13,5 % da 

ingestão diária de referência (IDR) para o potássio e 263 % da IDR para o magnésio.  
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Balanço intercalar 

Esta etapa do estudo permitiu apontar as concentrações dos diferentes frutos a 

utilizar na produção das polpas de pêra Rocha. Assim, no que diz respeito à cor seria ideal 

uma concentração de amora inferior a 5 %. Concentrações superiores seriam, 

possivelmente, responsáveis por uma cor demasiado escura e indesejável. No que diz 

respeito ao teor de fenóis totais, 5 % de amora também se revelou um valor aceitável.  

Relativamente ao farelo de trigo, a análise sensorial revela uma concentração ideal 

inferior a 1,8 %, podendo uma concentração superior proporcionar ao produto um aspecto 

indesejável ou mesmo uma textura granulosa. No entanto, concentrações superiores 

evidenciam valores máximos atingidos em termos de teor fenólico, o que é, por outro lado, 

desejável. 

O pH e a acidez, como seria de esperar, são grandemente influenciados pela 

concentração de limão. Concentrações acima dos 3 %, propiciam resultados mais favoráveis 

na cor avaliada sensorialmente. Objectivamente, a cor revela-se também mais clara, 

conferindo ao produto um aspecto mais apetecível. 

 Tendo em conta estes dados, ajustou-se uma formulação. A polpa a desenvolver terá 

na sua constituição: pêra (fruto base), 5 % de limão, 2 % de farelo de trigo e 3 % de amora. 

 Nos ensaios de caracterização da polpa em função da presença ou ausência de 

farelo, pode constatar-se que o teor de fibra é positivamente afectado pela presença de 

mesmo. Na cinza e composição mineral, verificam-se incrementos aquando da presença de 

farelo. É de destacar nos minerais, o Magnésio e o Potássio. 
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10 Pré-tratamento térmico moderado 

Sendo um dos objectivos deste trabalho o enriquecimento da polpa em compostos 

bioactivos, uma forma natural de o promover foi através da aplicação de um pré-tratamento 

térmico moderado. 

Este pré-tratamento é aplicado ao fruto em fresco com o intuito de provocar neste 

alterações fisiológicas que, por sua vez, levam a uma estimulação da componente 

enzimática da fruta (expressão da enzima PAL, responsável pela síntese de compostos 

fenólicos), induzindo assim um aumento da componente fenólica presente. Por outro lado, 

uma vez que o conteúdo fenólico presente nos vegetais funciona como mecanismo de 

defesa e resistência do próprio vegetal, essa funcionalidade é reforçada. 

 

10.1 Delineamento experimental 

Foi utilizado um banho termoestatizado, onde foram colocadas as peras. Utilizando 

um termómetro digital com um termopar foi possível controlar a temperatura no centro 

térmico dos frutos. Quando a temperatura pretendida foi atingida pela água, as peras foram 

submersas. Quando o centro térmico do fruto atingiu a temperatura desejada, deu-se início 

à contagem do tempo necessário ao pré-tratamento. Terminado o referido tempo, as peras 

foram recolhidas da água, sendo colocadas e mantidas em condições de refrigeração até ao 

processamento. 

 Os binómios tempo/Temperatura testados foram: 

- 45 ºC / 20 min 

- 50 ºC / 5 min 

Para todos os binómios, o processamento da fruta foi efectuado 12 e 24 horas após 

a aplicação do pré-tratamento, com o intuito de pesquisar o efeito do tempo pós tratamento 

no teor de fenóis do fruto. 
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10.2 Controlo analítico 

O controlo analítico consistiu na determinação do teor de fenóis totais e na medição 

instrumental da cor. Para tal, recorreu-se aos procedimentos já descritos no ponto 8.2 deste 

trabalho. Para a análise estatística dos resultados obtidos, recorreu-se à análise de 

variância (ANOVA/MANOVA), teste de Fisher pelo Software Statistica 6.1., da StatSoft. 

 

10.3 Resultados e discussão 

Na Tabela 5 apresentam-se os resultados para o teor de fenóis totais (mg de ácido 

gálhico/100 g produto) e para os parâmetros da cor objectiva, após o processamento da 

polpa. 

 

Tabela 5 – Teor de fenóis totais e parâmetros L* c* e h0 da cor  

Amostra 
Temperatura (ºC) / 

Tempo (min) / TAP 

Fenóis Totais (mg 

Ác. gálhico/100 g 

produto)  

L* c* ho 

P0 Sem TTM 35,8 45,35 ± 0,45 21,96ab ± 0,51 1,38 ± 0,01 

P1 45 ºC / 20 min / 24h 62,1 43,04a ± 0,23 23,27 ± 0,44 1,36 ± 0,01 

P2 50 ºC / 5 min / 24h 52,7 43,86ab ± 0,35 20,79ac ± 0,30 1,34 ± 0,01 

P3 45 ºC / 20 min / 12h 66,7 42,10bc ± 0,37 25,08 ± 0,38 1,31a ± 0,01 

P4 50 ºC / 5 min / 12h 57,5 41,63c ± 0,50 21,83bc ± 0,42 1,31a ± 0,01 

(Média ± Erro Padrão; A mesma letra indica que as médias não diferem significativamente entre si a 

95% - Teste Fisher-LSD [p<0,05]) 

TAP – Tempo antes do processamento 

 

No geral, os tratamentos de 45 ºC durante 20 minutos revelaram-se mais favoráveis 

no enriquecimento do teor fenólico da polpa. Tendo em conta o tempo que decorre entre a 

aplicação do pré-tratamento e o processamento dos frutos, os resultados dos tratamentos 

que antecedem em 12 horas este processamento mostraram-se superiores em relação ao 

teor fenólico, no entanto no que respeita aos parâmetros de cor o pré tratamento aplicado 24 

horas antes do processamento evidencia melhor estabilização da mesma. 

Pode observar-se que a diferença no teor fenólico entre as amostras submetidas aos 

tratamentos de 45 ºC durante 20 minutos, 12 e 24 horas antes do processamento é ligeira. 
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Balanço intercalar 

Tendo em conta o teor de fenóis totais medido e as diferenças significativas 

encontradas nos parâmetros da cor, o binómio 45 ºC/20 min aplicado 24 horas antes do 

processamento dos frutos revelou ser o mais favorável, sendo também o mais ajustado do 

ponto de vista laboral. 
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11 Branqueamento 

Nesta etapa do estudo pretendeu-se delinear os parâmetros do tratamento físico a 

aplicar ao produto, de forma a estabilizá-lo do ponto de vista enzimático. O branqueamento 

foi o processo estudado. 

A inibição da componente enzimática foi induzida, procurando-se uma sinergia entre 

o processo de inactivação pelo branqueamento e a actuação das enzimas proteolíticas 

presentes no ananás, as bromelaínas. Assim, após trituração nas condições definidas para 

o branqueamento adicionou-se ananás. De referir que a utilização de ananás surgiu na 

sequência de ensaios prévios em que o branqueamento isoladamente se revelou pouco 

eficiente para o fim pretendido, a inactivação enzimática sem imprimir sabor a cozido. 

Os principais aspectos levados em conta neste estudo foram o factor sabor, 

pretendendo-se uma polpa sem sabor a cozido, sendo necessário conjugar isto com uma 

inactivação enzimática eficaz, de forma a retardar potenciais oxidações que 

comprometeriam a cor do produto. 

 

11.1 Delineamento experimental 

Foram testados diferentes binómios tempo/temperatura, sendo consecutivamente 

analisadas as duas componentes mais importantes: presença ou ausência de sabor a 

cozido e a actividade enzimática. 

Nesta fase experimental não se contemplou presença de amora, sendo as amostras 

processadas apenas com o fruto base, limão e ananás, a fim de melhor permitir visualizar  

os fenómenos de escurecimento. 

As quantidades de pêra e limão ajustadas na primeira parte do desenvolvimento 

experimental deste trabalho foram trituradas a quente, nas condições apresentadas na 

Tabela 6, tendo sido controlado o tempo a que a polpa permanecia à temperatura 

pretendida. Segundo Balls et al. (1941), a bromelaína mantem grande parte da sua 

actividade original mesmo depois de ser submetida a um aquecimento de 60 ºC, pelo que se 

promoveu um arrefecimento da polpa posteriormente ao processamento até 

aproximadamente os 40 ºC. Adicionou-se e triturou-se o ananás, para que a vertente 

proteolítica da enzima pudesse actuar. 
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Tabela 6 - Binómios tempo/temperatura testados para estabelecer as condições do branqueamento 

Temperatura ( oC) Tempo (min)  
75 3 
80 0,5 
80 1 
90 0,5 
100 0,5 

11.2 Controlo analítico 

Para determinação da presença ou ausência do sabor a cozido, foi realizada uma 

prova sensorial onde solicitado que fosse indicado, se era detectado ou não na amostra, o 

sabor a cozido. Sob o ponto de vista sensorial foi ainda avaliado o escurecimento, 20 

minutos após a trituração. 

Para avaliar a actividade enzimática, recorreu-se à pesquisa da POD. Sendo as 

reacções de oxidação, e consequentemente o escurecimento enzimático, resultado da 

actuação da enzima PPO, procedeu-se à pesquisa da POD por esta ser mais 

termorresistente que a primeira.  

 

11.3 Resultados e discussão 

Na Tabela 7 encontram-se os binómios tempo/temperatura testados e os resultados 

da análise do sabor a cozido e da presença de actividade enzimática.  

 

Tabela 7 –  Resultados da análise ao sabor a cozido, actividade enzimática e cor 

Temperatura 
(oC) 

Tempo 
(min) Sabor a cozido Actividade POD Cor sensorial 

75 3 Não Activa Escura 
80 0,5 Não Activa Escura 
80 1 Não Parcialmente inactiva Pouco escurecida 
90 0,5 Ligeiro Inactiva Clara 
100 0,5 Intenso Inactiva Clara 
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Balanço intercalar  

Pelos dados obtidos, percebeu-se que o branqueamento à temperatura de 80 oC 

durante 1 minuto é suficiente para o pretendido. Constatou-se ainda o efeito sinérgico pela 

aplicação do ananás, comparativamente aos estudos prévios, pelo que o mesmo será 

incorporado na formulação da polpa (3 % de ananás). 



53 

12 Desenvolvimento da polpa de pêra com integração de 

tratamentos 

Após estudar o efeito de vários tratamentos isoladamente, procedeu-se ao estudo do 

efeito integrado dos vários tratamentos testados. 

 

12.1 Delineamento experimental 

 Após o processamento, segundo as condições apresentadas na Tabela 8, as 

amostras produzidas foram imediatamente congeladas a -18ºC. 

Tabela 8  – Condições de processamento das amostras 

Amostra  TTM (45 ºC / 20 min / 24 
h antes processamento) 

Branqueamento 
(80 ºC / 1 min) 

P   

PB  � 

PT �  

PTB � � 

 

Foram efectuadas determinações químicas, de cor e sensoriais. Este controlo foi 

realizado ao longo de 36 dias, após o processamento. Considerando o processamento da 

polpa o dia 0 (zero), os vários pontos de análises coincidiram com os dias 1, 8, 18, 28 e 36. 

A descongelação das amostras foi efectuada à temperatura de refrigeração. 

Codificaram-se as amostras da seguinte forma: 

Amostras  Dia de análise  

P1, PT1, PB1, PTB1 Dia 1 

P2, PT2, PB2, PTB2 Dia 8 

P3, PT3, PB3, PTB3 Dia 18 

P4, PT4, PB4, PTB4 Dia 28 

P5, PT5, PB5, PTB5 Dia 36 

 

12.2 Controlo analítico 

O controlo analítico contemplou a medição instrumental da cor, a determinação do 

teor de matéria seca, teor de sólidos solúveis, teor de fenóis totais, pH, actividade da água e 

ácido ascórbico. 
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A ficha de prova apresentada aos provadores nesta análise sensorial é apresentada 

no Anexo 8. 

 

12.3 Resultados e discussão  

12.3.1 Caracterização química 

Os resultados evolutivos para os parâmetros químicos são apresentados no Anexo 9, 

sendo as respectivas representações gráficas apresentadas da Figura 20 à Figura 25. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Evolução do teor de humidade ao 

longo do tempo de conservação a -18 ºC 

(valores médios ± erro padrão) 

Figura 21 – Evolução do teor de sólidos solúveis 

ao longo do tempo de conservação a -18 ºC 

(valores médios ± erro padrão) 

 

 Como se pode observar na Figura 21, todas as amostras registam ao longo do tempo 

de conservação, uma tendência crescente dos níveis de teor de sólidos solúveis. O 

processo de congelação efectuado levou a que permanecesse alguma actividade 

enzimática, que poderá ter-se reflectido na hidrólise de algumas substâncias pécticas, e ter 

consequentemente originado libertação de açúcares simples, que se terão manifestado no 

aumento do grau brix da polpa. 
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Figura 2 2 – Evolução do teor de fenóis totais ao 

longo do tempo de conservação a -18 ºC 

(valores médios ± erro padrão) 

Figura 2 3 – Evolução do pH ao longo do tempo 

de conservação a -18 ºC (valores médios ± erro 

padrão) 

 

Pela observação da Figura 22 que diz respeito ao teor de fenóis totais, os resultados 

permitem confirmar o observado em estudo anterior, em que o tratamento térmico moderado 

parece ter óptimos resultados tendo em conta o objectivo pretendido, que passa pelo 

aumento do teor fenólico. No entanto, apesar do bom resultado inicial, é visível a sua 

diminuição ao longo do tempo de conservação, atingindo no final dos 36 dias valores 

semelhantes aos da amostra isenta de qualquer tratamento. Podemos aqui concluir que o 

processo de congelação foi ineficiente, uma vez que não permitiu a preservação dos fenóis 

formados. Relativamente à aplicação do branqueamento, parece ter efeitos negativos no 

teor de fenóis. Isto reporta-se igualmente à amostra que foi inicialmente submetida a 

tratamento térmico moderado e à amostra que não sofreu qualquer tratamento antes do 

branqueamento. Ambas as amostras apresentaram valores de teor fenólico inferiores à 

amostra isenta de qualquer tratamento. De referir, no entanto, que as amostras 

branqueadas apresentam uma melhor preservação do conteúdo fenólico durante o período 

de conservação. 

 Na Figura 23 pode verificar-se que, no que diz respeito ao valor de pH, as amostras 

não apresentaram grandes variações. 
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Figura 2 4 – Evolução da actividade da água ao 

longo do tempo de conservação a -18 ºC 

(valores médios ± erro padrão) 

Figura 2 5 – Evolução do teor de ácido ascórbico 

ao longo do tempo de conservação a -18 ºC 

(valores médios ± erro padrão) 

 

Como se pode observar na Figura 24, a actividade da água registou alterações muito 

ligeiras na maioria das amostras. À excepção do que se verificou no caso da amostra PTB, 

houve uma tendência ligeiramente crescente no início do período de conservação, o que 

pode dever-se, como já foi referido, a uma congelação que não se revelou eficiente. 

Poderão ter ocorrido algumas lesões e destruição celular. Já no fim do tempo de 

conservação estudado são visíveis ligeiros decréscimos da actividade da água para a 

maioria das amostras, o que pode indicar alguma reestruturação e rearranjos. 

Para o ácido ascórbico é visível, na Figura 25, a destruição inicial do mesmo nas 

amostras que sofreram qualquer um dos tratamentos térmicos, comparativamente com a 

que não foi submetida a nenhum dos referidos tratamentos, pelo que se confirma a pouca 

estabilidade deste composto aquando da aplicação de elevadas temperaturas. Conclui-se 

novamente acerca do ineficiente processo de congelação, uma vez que se verificou a 

degradação do ácido ascórbico presente na amostra não submetida a nenhum tratamento. 

 

12.3.2 Caracterização objectiva da cor 

 Os resultados evolutivos para os parâmetros da cor objectiva são apresentados no 

Anexo 10. As respectivas representações gráficas são apresentadas da Figura 26 à 28. 
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Figura 2 6 – Evolução do parâmetro h0 da cor ao 

longo do tempo de conservação (valores médios 

± erro padrão) 

Figura 2 7 – Evolução do parâmetro c* da cor ao 

longo do tempo de conservação (valores médios 

± erro padrão) 

 

 Como se pode ver na Figura 26, relativamente ao parâmetro h0 e tendo em 

consideração a escala em que o mesmo pode variar (0-300), não se observam grandes 

variações nas amostras, situando-se todas elas na gama entre os vermelhos e os rosados. 

 Pela observação da Figura 27, para o parâmetro c*, sendo ideal que os valores no 

fim do tempo de conservação fossem semelhantes aos observados inicialmente, os 

resultados parecem ser razoáveis, uma vez que para todas as amostras, mesmo 

verificando-se a ocorrência de ligeiras, ou mesmo não significativas variações, o valor 

atingido no final do tempo de conservação é semelhante ao registado no início. 
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Figura 28 – Evolução do parâmetro L* da cor ao longo do tempo de conservação (valores médios ± 
erro padrão) 
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 Observando a Figura 28, é notório o decréscimo observado para o parâmetro L*, 

para todas as amostras. No entanto, o grau de escurecimento é diferente para as diferentes 

amostras. Como esperado, a amostra que foi submetida ao branqueamento é a que 

apresenta resultados mais favoráveis, exibindo a menor diferença entre o valor inicial e final 

de L*. 

 

12.3.3 Análise sensorial 

As representações gráficas compiladas com base nos resultados obtidos para a 

análise sensorial (apresentados no Anexo 11) encontram-se da Figura 29 à 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 9 – Avaliação sensorial das amostras no 

dia 1 (valores médios) 

Figura 30 – Avaliação sensorial das amostras no 

dia 8 (valores médios) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 – Avaliação sensorial das amostras no 

dia 18 (valores médios) 

Figura 32 – Avaliação sensorial das amostras no 

dia 28 (valores médios) 
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Figura 33 – Avaliação sensorial das amostras no dia 36 (valores médios) 

 Como esperado, todas as amostras se apresentam pouco ácidas e pouco doces. A 

amostra não sujeita a qualquer tratamento apresenta um gosto frutado mais  pronunciado, 

facto que pode dever-se à ausência de tratamentos térmicos. Apreciando globalmente as 

diferentes amostras, as opiniões dos provadores recaem a favor da amostra sujeita 

unicamente ao branqueamento 

 De registar que, a partir do dia 28 de conservação (4º ponto de análise) foram 

mencionadas pelos provadores observações que indicavam a presença de um sabor 

amargo. Isto verificou-se para as 4 amostras. De referir que alguns autores reportam o 

desenvolvimento do sabor amargo em alguns alimentos à presença de ácido clorogénico 

(Maga & Lorenz, 1973), composto no qual a pêra apresenta alguma riqueza, como já foi 

mencionado. 
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Balanço intercalar 

 Desta fase experimental, pode concluir-se que a aplicação do TTM teve o efeito 

esperado (aumento da componente fenólica), apenas no momento em que é aplicado, 

verificando-se a partir daí perdas sucessivas ao longo do tempo de conservação, revelando-

se assim inútil a sua aplicação. Verificou-se também que a sua aplicação afectou 

negativamente o teor de ácido ascórbico inicialmente presente. 

 A inactivação da componente enzimática, principal objectivo da aplicação do 

branqueamento, revelou ter sido incompleta ou reversível, na medida em que se verificaram 

reacções de escurecimento ao longo do tempo de conservação analisado. O 

branqueamento contribuiu ainda para perdas a nível do teor fenólico, assim como para a 

destruição do ácido ascórbico presente. 

 O processo de conservação utilizado, a congelação a -18 ºC em câmara sem 

circulação forçada de ar, provou não ser efectivo na preservação da componente bioactiva. 
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13 Reajuste das condições do branqueamento 

Verificou-se, pelos resultados obtidos para os parâmetros da cor, que o 

escurecimento foi evidente ao longo do tempo, pelo que se conclui que o branqueamento 

não foi efectivo, tendo havido necessidade de se proceder ao reajuste das condições 

tempo/temperatura de branqueamento. 

 

13.1 Procedimento e Controlo analítico 

Procedeu-se de forma idêntica ao referido anteriormente (ponto 11) tendo sido 

testados novos binómios tempo/temperatura de branqueamento (Tabela 9). 

Tabela 9 - Binómios tempo/temperatura testados para o reajuste do branqueamento 

Temperatura (
o
C) Tempo (min) 

80 2 

80 4 

90 1,5 

 

 As amostras produzidas foram mantidas à temperatura de refrigeração ao longo do 

tempo de análise, que se estendeu aos 9 dias. 

Procedeu-se à análise sensorial para detecção da presença de sabor a cozido e à 

medição objectiva da cor ao longo dos 9 dias de refrigeração. Foi ainda efectuada a 

pesquisa da POD. 

 

13.2 Resultados e discussão 

Os resultados obtidos (sensorial e teste da POD) encontram-se na Tabela 10. 

As representações evolutivas da cor encontram-se da Figura 34 à 36. 
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Tabela 10 – Resultados da análise ao sabor a cozido e actividade enzimática 

Amostra Temperatura 
(oC) 

Tempo 
(min) 

Sabor a 
cozido Actividade POD 

P0 - - - - 
P1 80 2 Não Parcialmente inactiva 
P2 80 4 Ligeiro Parcialmente inactiva 
P3 90 1,5 Ligeiro Inactiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 – Evolução do parâmetro h0 da cor ao 

longo do tempo de conservação (valores médios 

± erro padrão) 

Figura 35 – Evolução do parâmetro c* da cor ao 

longo do tempo de conservação (valores médios 

± erro padrão) 
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 Figura 36 – Evolução do parâmetro L* da cor ao longo do tempo de conservação (valores médios ± 
erro padrão) 

 

 h0 (P1)
 h0 (P2)
 h0 (P3)
 h0(P0)0 min 40 min 70 min 48H 9dias

Tempo de refrigeração

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

h0

 c*(P1)
 c*(P2)
 c*(P3)
 c*(P0)0 min 40 min 70 min 48H 9dias

Tempo de refrigeração

14

16

18

20

22

24

26

c*



63 

 Apesar da subtil presença do sabor a cozido, é notório que o binómio de 

branqueamento aplicado na amostra P3 (90 ºC/1,5 min) foi o que se revelou mais eficaz na 

inibição do escurecimento ao longo dos 9 dias. É visível e acentuado o escurecimento da 

amostra controlo (P0) pela falta de qualquer método inibidor da actividade enzimática. Os 

binómios aplicados às amostras P1 (80 ºC/4 min) e P2 (80 ºC/2 min) revelaram algum 

escurecimento que é mais acentuado inicialmente, tornando-se mais ligeiro com o avançar 

do tempo de conservação. 

 

Balanço intercalar 

Torna-se difícil, pelos ensaios realizados, indicar um binómio tempo/temperatura cujo 

processamento térmico iniba totalmente a actividade enzimática sem que este se reflicta na 

presença do sabor a cozido. O binómio 90 ºC/1,5 min revelou ser o mais eficiente, dado que 

conduz a uma inactivação enzimática sem comprometer o sabor a fruta fresca. 
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14 Conclusões gerais e perspectivas futuras 

  Tendo em conta os resultados obtidos é possível retirar as seguintes conclusões: 

• Uma polpa constituída por pêra Rocha (fruto base), 5 % de limão, 2 % de farelo de trigo e 3 

% de amora, apresenta-se sensorialmente equilibrada, apresentando no entanto problemas 

de estabilidade de cor. 

• Pré-tratamentos térmicos moderados (45 ºC/20 min) aplicados à pêra inteira 24 horas 

antes do processamento, contribuem para um aumento de cerca de 70 % do teor de fenóis 

totais. De salientar que este aumento, vantajoso sobre o ponto de vista funcional, se revela 

negativo no que respeita à estabilidade da cor. 

• No que diz respeito à aplicação do branqueamento, o binómio 90 ºC/1,5 min revelou ser 

suficiente para minimizar o escurecimento enzimático. Constatou-se ainda, o efeito sinérgico 

pela aplicação do ananás, pelo que se equacionou a incorporação do mesmo na formulação 

da polpa (3 % de ananás). 

• Os tratamentos térmicos testados, TTM e branqueamento, revelaram contribuir para a 

degradação dos compostos fenólicos e do ácido ascórbico. 

• O processo de congelação revelou-se ineficiente, uma vez que permitiu a ocorrência de 

reacções, nomeadamente enzimáticas, e desarranjos ao nível da estrutura celular que 

afectaram alguns dos parâmetros analisados. 

• A nível sensorial, os resultados apresentaram coerência com as análises químicas, 

nomeadamente ao nível da cor. A nível global, as opiniões mais favoráveis recaem sobre a 

amostra que foi submetida unicamente ao branqueamento. 

• A adição de farelo de trigo (2 %) sem influenciar de forma negativa a componente 

sensorial, contribuiu para o incremento significativo do teor de fibra e de alguns minerais 

(magnésio e potássio). 

 Concluindo, uma vez que o objectivo se prendia com o desenvolvimento de um 

produto natural e em quase tudo semelhante aos frutos em fresco, o trabalho deverá ser 

continuado. Assim, o choque térmico necessário para uma inactivação enzimática efectiva 

originou degradação da componente bioactiva, o que contrariou os objectivos iniciais do 

trabalho, pelo que será necessário um estudo futuro que procure um método igualmente 

eficaz de inactivação enzimática, mas cujos efeitos ao nível da componente bioactiva não 

sejam tão drásticos. 

 No que respeita ao processo de conservação do produto final, é de sugerir um 

estudo que envolva a aplicação de altas pressões hidrostáticas, que se reconhece eficaz na 
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conservação deste tipo de produtos, mesmo que a um prazo não muito longo (21 dias). 

Toda a componente microbiana é inibida, não se revelando efectiva a nível da componente 

enzimática. Mesmo com este processo, torna-se necessária uma solução que permita 

contornar a vertente enzimática. 

 Sugere-se ainda, um controlo analítico do produto desenvolvido mais completo, 

como a determinação do teor glucídico e fenólico. 
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Anexo 1 – Condições experimentais do ensaio de estabelecime nto da formulação da polpa a 
desenvolver 

 

 Variáveis codificadas Variáveis descodificadas 

Amostra A F L Amora (%) Farelo(%) Limão (%) 

1P -1 -1 -1 0 0 0 

2P -1 -1 1 0 0 8 

3P -1 1 -1 0 2,5 0 

4P -1 1 1 0 2,5 8 

5P 1 -1 -1 5 0 0 

6P 1 1 1 5 0 8 

7P 1 1 -1 5 2,5 0 

8P 1 1 1 5 2,5 8 

9P -1 0 0 0 1,25 4 

10P 1 0 0 5 1,25 4 

11P 0 -1 0 2,5 0 4 

12P 0 1 0 2,5 2,5 4 

13P 0 0 -1 2,5 1,25 0 

14P 0 0 1 2,5 1,25 8 

15P 0 0 0 2,5 1,25 4 

16P 0 0 0 2,5 1,25 4 

 
 
 



 

Anexo 2  – Ficha de prova utilizada na prova descritiva, nos e studos preliminares  

 
Polpa de pêra adicionada de amora 

 
Data: __/__/__                                                                                           Amostra  _________ 
Nome: _____________________________  Idade:___ Habilitações Literárias: ___________ 
 
Após provar a amostra marque uma cruz no ponto que melhor traduzir a intensidade da sensação de 
cada um dos atributos. 
 

COR 

Muito clara  

Clara  

Moderada  

Escura  

Muito escura  

 
 

GOSTO A PÊRA 

Ausente  

Muito Ligeiro  

Ligeiro  

Moderado  

Característico  

 
 

DOCE 

Nada doce  

Pouco doce  

Moderadamente doce  

Muito doce  

Excessivamente doce  

 
 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 

 
Muito obrigada pela colaboração!  
 

COR FRUTOS VERMELHOS 

Ausente  

Ligeira  

Moderada  

Intensa  

Excessiva  

ACIDEZ 

Nada ácido  

Pouco ácido  

Moderadamente ácido  

Muito ácido  

Excessivamente ácido  

AREADO 

Ausente  

Pouco  

Moderado  

Muito  

Excessivo  

APRECIAÇÂO GLOBAL 

Não gosto nada  

Gosto pouco  

Gosto moderadamente  

Gosto  

Gosto muito  

INTENÇÃO DE COMPRA 

Não compraria  

Provavelmente não compraria  

Talvez comprasse  

Provavelmente compraria  

Compraria  



 

Anexo 3  – Parâmetros da caracterização química das amostra s produzidas nos 
estudos preliminares 

 

 Matriz codificada Parâmetros químicos 

Amostra A B C pH TSS Matéria Seca (%) 
Fenóis Totais 

(mg ác. gálhico/100 g produto – Base seca) 

1P -1 -1 -1 4,60 8,40 12,93 238,16 

2P -1 -1 1 3,73 8,90 11,58 375,39 

3P -1 1 -1 4,56 7,30 12,67 279,33 

4P -1 1 1 3,85 7,60 11,85 338,15 

5P 1 -1 -1 4,52 6,70 12,04 335,93 

6P 1 1 1 3,78 8,00 13,97 304,84 

7P 1 1 -1 4,43 7,70 12,43 400,87 

8P 1 1 1 3,73 9,10 12,70 343,37 

9P -1 0 0 3,94 8,20 11,33 357,99 

10P 1 0 0 3,90 8,87 11,87 492,31 

11P 0 -1 0 3,98 7,27 11,70 406,66 

12P 0 1 0 3,98 6,67 11,36 448,40 

13P 0 0 -1 4,45 6,83 11,50 374,22 

14P 0 0 1 3,63 8,50 11,22 459,27 

15P 0 0 0 3,76 7,17 11,77 395,19 

16P 0 0 0 3,90 9,97 12,53 319,18 

 

(valores médios) 



 

Anexo 4  - Parâmetros L*, c* h 0 da cor e WI, das amostras produzidas nos estudos 
preliminares 

 

Amostra  L* c* h0 WI 

1P 35,84 ± 0,85 21,32 ± 0,91 1,22 ± 0,03 32,4 ± 0,78 

2P 35,18 ± 0,61 15,62 ± 1,07 1,19 ± 0,05 33,3 ± 0,66 

3P 36,81 ± 0,56 18,77 ± 0,38 1,18 ± 0,03 34,1 ± 0,54 

4P 42,08 ± 0,46 18,73 ± 0,48 1,25 ± 0,04 39,1 ± 0,42 

5P 34,69 ± 0,77 15,34 ± 1,26 1,06 ± 0,05 32,9 ± 0,88 

6P 35,48 ± 1,27 16,54 ± 0,84 1,07 ± 0,04 33,4 ± 1,26 

7P 33,62 ± 0,62 15,32 ± 0,70 1,02 ± 0,04 31,9 ± 0,64 

8P 34,86 ± 0,63 17,42 ± 0,94 1,02 ± 0,08 32,6 ± 0,63 

9P 39,75 ± 0,64 15,46 ± 0,82 1,25 ± 0,06 37,8 ± 0,55 

10P 38,33 ± 1,21 14,26 ± 0,89 0,61 ± 0,08 36,7 ± 1,30 

11P 37,40 ± 0,63 15,16 ± 0,92 1,08 ± 0,07 35,6 ± 0,60 

12P 39,94 ± 0,91 14,64 ± 1,25 1,01 ± 0,05 38,2 ± 1,05 

13P 38,98 ± 0,72 14,21 ± 1,43 1,10 ± 0,06 37,3 ± 0,81 

14P 37,32 ± 1,01 14,61 ± 1,21 0,90 ± 0,07 35,6 ± 0,99 

15P 36,48 ± 2,56 15,31 ± 1,30 1,07 ± 0,07 34,6 ± 2,31 

16P 38,45 ± 1,13 16,63 ± 0,68 1,14 ± 0,05 36,2 ± 1,03 

 

(valores médios ± erro padrão) 

L* - Luminosidade, h0 – tonalidade, c* - saturação, WI – Índice de escurecimento 

 



 

Anexo 5  - Parâmetros sensoriais das polpas produzidas nos estudos preliminares  

 

Amostra Cor 
Cor Fru tos 

Vermelhos  

Gosto a 

pêra 
Acidez Doce Areado 

Apreciação 

Global 

Intenção 

Compra 

1P 4 ± 0,70 2 ± 0,74 4 ± 0,99 2 ± 0,84 3 ± 0,74 3 ± 0,97 4 ± 0,97 3 ± 0,71 

2P 3 ± 0,79 2 ± 0,74 4 ± 1,35 4 ± 0,50 2 ± 0,63 3 ±  0,71 2 ± 0,79 2 ± 0,78 

3P 3 ± 0,70 1 ± 0,73 3 ± 1,24 2 ± 0,99 2 ± 0,95 3 ± 0,71 2 ± 0,97 2 ± 0,95 

4P 3 ± 0,71 1 ± 0,70 3 ± 1,27 3 ± 0,83 2 ± 0,70 3 ±  0,57 2 ± 0,79 2 ± 0,70 

5P 4 ± 0,74 2 ± 0,99 4 ± 0,67 1 ± 0,52 3 ± 0,71 3 ± 0,88 3 ± 0,82 3 ± 0,71 

6P 4 ± 0,92 2 ± 0,82 4 ± 0,83 3 ± 0,53 2 ± 0,79 3 ±  0,67 3 ± 1,07 2 ± 0,82 

7P 4 ± 0,67 2 ± 0,85 4 ± 1,08 1 ± 0,52 3 ± 0,82 3 ± 0,92 3 ± 0,84 2 ± 0,82 

8P 3 ± 0,84 3 ± 0,99 3 ± 0,97 3 ± 0,99 2 ± 0,82 3 ±  0,47 3 ± 1,08 2 ± 0,91 

9P 3 ±0,70 1 ± 0,52 3 ± 0,92 2 ± 0,50 2 ± 0,85 2 ± 0,84 2 ± 0,79 2 ± 0,71 

10P 4 ± 0,85 3 ± 0,73 3 ± 0,95 2 ±0,74 2 ± 0,71 3 ±  0,57 3 ± 0,74 3 ± 0,50 

11P 3 ± 0,83 2 ± 0,74 3 ± 0,88 2 ± 0,70 2 ± 0,79 3 ± 0,70 2 ± 0,82 2 ± 0,57 

12P 3 ± 0,85 2 ± 0,74 3 ± 0,57 2 ± 0,79 2 ± 0,73 3 ± 0,92 2 ± 0,71 2 ± 0,84 

13P 4 ± 0,84 1 ± 0,70 4 ± 0,99 2 ± 0,82 2 ± 0,84 3 ± 0,83 2 ± 0,85 2 ± 0,57 

14P 4 ± 0,92 3 ± 0,57 3 ± 0,84 3 ± 0,88 1 ± 0,63 3 ± 0,95 1 ± 0,63 1 ± 0,67 

15P 4 ± 0,79 2 ± 0,82 3 ± 0,74 2 ± 0,74 3 ±0,70 3 ± 0,73 3 ± 0,50 2 ± 0,74 

16P 4 ± 0,89 2 ± 0,85 4 ± 0,97 2 ± 0,71 3 ± 0,82 3 ± 0,74 3 ± 0,78 3 ±0,70 

 

(valores médios ± erro padrão) 

 
 



 

Anexo 6  – Representação gráfica dos resultados da análise sensorial realizada nos 
estudos preliminares  

Amostras 1P, 2P, 3P, 4P e 5P 

1

2

3

4

5

Cor

Frut. Verm.

Gosto

Acidez

Doce

Areado

Ap. global

Int. compra

1P

2P

3P

4P

5P

 

Amostras 6P, 7P, 8P, 9P e 10P 

1

2

3

4

5

Cor

Frut. Verm.

Gosto

Acidez

Doce

Areado

Ap. global

Int. compra

6P

7P

8P

9P

10P

 

Amostras 11P, 12P, 13P, 14P, 15P e 16P 

1

2

3

4

5

Cor

Frut. Verm.

Gosto

Acidez

Doce

Areado

Ap. global

Int. compra

11P

12P

13P

14P

15P

16P

 

(valores médios) 



 

Anexo 7  – Teor de fibra, cinza total e componente mineral  

 

Teor de fibra 

 

Amostra  Componentes 
insolúveis da fibra 

Lenhina (%)  Hemicelulose (%)  Celulose (%)  

Pêra com Farelo 19,42 4,46 7,59 7,37 
Pêra sem farelo 13,97 3,44 4,01 6,52 

 
(valores médios em base seca) 
 

 

Cinza total 

 
Amostra  Cinza total (g/100 g produto)  

Pêra com Farelo 3,04 

Pêra sem farelo 1,97 

 
(valores médios em base seca) 
 

 

Componente mineral 

 

Amostra Minerais (mg/100 g amostra)  

Mg Fe Ca K 

Pêra com Farelo 790 4,7 71,8 635 
Pêra sem farelo 330 5,0 69,8 500 

 
(valores médios em base seca) 



 

Anexo 8  – Ficha de prova utilizada na prova descritiva, nos e studos de 
desenvolvimento da polpa  

 
Polpa à base de pêra, adicionada de amora 

 
Data: __/__/__                                                                                           Amostra  _________ 
Nome: _____________________________  Idade:___ Habilitações Literárias: ___________ 
 
Após provar a amostra marque uma cruz no ponto que melhor traduzir a intensidade da sensação de 
cada um dos atributos. 
 

COR 

Muito clara  

Clara  

Moderada  

Escura  

Muito escura  

 
 

GOSTO A PÊRA 

Ausente  

Muito Ligeiro  

Ligeiro  

Moderado  

Característico  

 
 

DOCE 

Nada doce  

Pouco doce  

Moderadamente doce  

Muito doce  

Excessivamente doce  

 
 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 

 
Muito obrigada pela colaboração! 
 

COR FRUTOS VERMELHOS 

Ausente  

Ligeira  

Moderada  

Intensa  

Excessiva  

SABOR A COZIDO 

Ausente  

Ligeira  

Moderada  

Intensa  

Excessiva  

ACIDEZ 

Nada ácido  

Pouco ácido  

Moderadamente ácido  

Muito ácido  

Excessivamente ácido  

APRECIAÇÂO GLOBAL 

Não gosto nada  

Gosto pouco  

Gosto moderadamente  

Gosto  

Gosto muito  



 

Anexo 9  – Parâmetros químicos, ao longo do tempo de conser vação a -18 ºC 

 

Teor de matéria seca  (valores médios) 

Amostra  Dia 1 Dia 8 Dia 18 Dia 28 Dia 36 

P 15,94 15,75 16,55 15,89 14,11 

PB 16,78 16,59 16,75 16,49 16,85 

PT 15,18 15,58 14,73 15,11 15,76 

PTB 15,84 14,69 14,80 14,84 15,73 

 

 

Actividade da água  (valores médios) 

Amostra  Dia 1 Dia 8 Dia 18 Dia 28 Dia 36 

P 98,1 98,2 99,2 98,2 98,4 

PB 96,1 97,5 98,8 99,20 98,40 

PT 98,1 97,5 98,1 99,1 98,3 

PTB 98,9 97,3 98,7 99,4 98,8 

 

 

Teor de Sólidos Solúveis  (valores médios) 

Amostra  Dia 1 Dia 8 Dia 18 Dia 28 Dia 36 

P 9,7 10,4 12,1 10,4 10,1 

PB 10,7 10,2 8,9 12,9 11,3 

PT 9,6 9,8 11,1 11,8 11,1 

PTB 10,1 10,1 11,2 11,7 11,8 

 

 

Teor de Fenóis Totais (mg ác. gálhico/ 100 g produt o - base seca) (valores médios) 

Amostra  Dia 1 Dia 8 Dia 18 Dia 28 Dia 36 

P 1450,26 860,48 597,59 384,62 62,36 

PB 771,49 752,92 600,43 610,56 623,20 

PT 2237,05 1229,12 534,46 381,30 62,40 

PTB 841,71 734,26 717,32 690,37 668,54 

 

 

 



 

pH  (valores médios) 

Amostra  Dia 1 Dia 8 Dia 18 Dia 28 Dia 36 

P 4,02 4,01 4,04 4,00 4,05 

PB 4,10 4,04 4,13 4,04 4,04 

PT 4,11 4,16 4,08 3,95 4,02 

PTB 4,11 4,05 4,16 4,18 4,10 

 

 

Ácido Ascórbico  (valores médios) 

Amostra  Dia 1 Dia 8 Dia 18 Dia 28 

P 1,158 0,206 0,141 0,160 

PB 0,222 0,168 0,155 0,159 

PT 0,357 0,316 0,306 0,347 

PTB 0,235 0,244 0,324 0,313 

 



 

Anexo 10  – Parâmetros físicos, ao longo do tempo de conserv ação a -18 ºC 

 

Amostra L* c* h0 

P1  39,05 ± 0,23 18,76 ± 0,15 1,13 ± 0,012 
P2  35,05 ± 0,26 16,38 ± 0,28 1,14 ± 0,007 
P3  36,68 ± 0,19 17,22 ± 0,20 1,15 ± 0,007 
P4  38,30 ± 0,32 14,95 ± 0,34 1,03 ± 0,019 
P5  37,70 ± 0,56 17,59 ± 0,29 1,18 ± 0,016 

PB1  39,79 ± 0,11 15,62 ± 0,20 1,16 ± 0,005 
PB2  36,57 ± 0,12 26,98 ± 0,68 1,15 ± 0,005 
PB3  38,45 ± 0,17 13,01 ± 0,23 1,09 ± 0,016 
PB4  37,95 ± 0,25 14,96 ± 0,27 1,05 ± 0,005 
PB5  39,37 ± 0,33 16,40 ± 0,46 1,10 ± 0,007 

PT1  39,08 ± 0,31 17,17 ± 0,45 1,25 ± 0,005 
PT2  36,43 ± 0,20 18,24 ± 0,72 1,23 ± 0,004 
PT3  35,77 ± 0,22 18,08 ± 0,17 1,23 ± 0,004 
PT4  35,10 ± 0,33 18,38 ± 0,28 1,20 ± 0,007 
PT5  37,14 ± 0,25 18,73 ± 0,17 1,17 ± 0,008 

PTB1  38,82 ± 0,15 16,14 ± 0,28 1,16 ± 0,012 
PTB2  38,27 ± 0,29 14,60 ± 0,28 1,14 ± 0,013 
PTB3  38,44 ± 0,11 15,69 ± 0,39 1,21 ± 0,004 
PTB4  36,79 ± 0,12 16,79 ± 0,19 1,22 ± 0,003 
PTB5  37,07 ± 0,12 16,52 ± 0,15 1,21 ± 0,004 

 

(valores médios ± erro padrão) 



 

Anexo 11  – Parâmetros sensoriais das polpas produzidas na e tapa de 
desenvolvimento 

 
 

Amostra 
Cor geral 
da polpa 

Cor Frutos 
Vermelhos Gosto Doce Acidez Apreciação 

Global 
P1  4 ± 0,74 3 ± 0,88 4 ± 0,78 3 ± 0,53 1 ± 0,53 3 ± 0,52 
P2  3 ± 0,92 2 ± 0,79 4 ± 0,74 2 ± 0,67 2 ± 0,70 2 ± 0,52 
P3  4 ± 0,63 2 ± 0,52 4 ± 0,44 3 ± 0,52 2 ± 0,70 3 ± 0,50 
P4  4 ± 0,42 1 ± 0,52 4 ± 0,87 3 ± 0,53 2 ± 0,84 3 ± 0,78 
P5  4 ± 0,47 1 ± 0,31 4 ± 0,63 2 ± 0,63 2 ± 0,99 3 ± 0,87 

PB1  4 ± 0,50 2 ± 0,70 4 ± 0,35 3 ± 0,53 2 ± 0,70 3  ± 0,93 
PB2  4 ± 0,53 2 ± 0,53 3 ± 0,89 2 ±  0,78 1 ± 0,33 2 ± 0,83 
PB3  4 ± 0,82 2 ± 0,52 4 ± 0,79 2 ± 0,71 2 ± 0,71 3  ± 0,79 
PB4  4 ± 0,57 1 ± 0,44 4 ± 0,97 2 ± 0,79 2 ± 0,88 2 ± 0,87 
PB5  3 ± 0,87 1 ± 0,42 4 ± 0,73 2 ± 0,67 1 ± 0,67 4  ± 0,47 

PT1  3 ± 0,82 1 ± 0,73 3 ± 0,53 2 ± 0,57 1 ± 0,52 2 ± 0,94 
PT2  4 ± 0,70 2 ± 0,71 4 ± 0,71 2 ± 0,71 1 ± 0,70 2  ± 0,67 
PT3  4 ± 0,48 2 ± 0,52 3 ± 0,95 2 ± 0,83 2 ± 0,70 2 ± 0,78 
PT4  4 ± 0,67 2 ± 0,63 4 ± 0,67 3 ± 0,52 2 ± 0,95 3  ± 0,88 
PT5  4 ± 0,44 1 ± 0,07 4 ± 0,67 2 ± 0,79 2 ± 0,82 2 ± 0,71 

PTB1  4 ± 0,57 2 ± 0,92 3 ± 0,79 2 ± 0,74 2 ± 0,74 2 ± 0,52 
PTB2  4 ± 0,82 2 ± 0,85 3 ± 0,71 2 ± 0,53 2 ± 0,70 2 ± 0,95 
PTB3  4 ± 0,67 1 ± 0,52 4 ± 1,07 2 ± 0,48 2 ± 0,71 3 ± 0,79 
PTB4  4 ± 0,42 1 ± 0,48 3 ± 0,49 2 ± 0,42 2 ± 0,71 2 ± 0,78 
PTB5  4 ± 0,82 1 ± 0,31 3 ± 0,83 2 ± 0,78 1 ± 0,68 2 ± 0,85 

 
(valores médios ± erro padrão) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


