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I – INTRODUÇÃO 
 

 A Maçã de Alcobaça pertence à espécie Malus domestica Boekh, tendo 

como variedades Royal Gala, Delicious, Jonagold, Fuji, Casa Nova de 

Alcobaça, Golden Delicious, Granny Smith e Reineta Parda. As características 

organolépticas diferem de variedade para variedade. 

 O uso da Indicação Geográfica obriga a que a maçã seja produzida de 

acordo com as regras estipuladas no caderno de especificações, o qual inclui 

designadamente, as condições de produção, colheita e acondicionamento do 

produto. A rotulagem deve cumprir os requisitos da legislação em vigor, 

mencionando também a Indicação Geográfica. A Maçã de Alcobaça deve 

ostentar a marca de certificação aposta pela respectiva entidade certificadora. 

 Comercialmente só pode apresentar-se devidamente acondicionada em 

embalagens adequadas e pré-embalada. A Maçã de Alcobaça é fonte de 

elementos antioxidantes e de benefícios para a saúde e prevenção de 

doenças, tais como o cancro, devido ao teor em fitonutrientes. A Maçã de 

Alcobaça pode e deve ser consumida com casca, sendo produzida em 

Protecção Integrada, dado que respeita as normas de segurança alimentar.    

 Tradicionalmente a qualidade dos frutos é avaliada através da 

quantificação de alguns parâmetros como o peso, a cor, a dureza, a acidez e o 

teor de açúcar, o valor nutricional e a segurança: análises microbiológicas e de 

resíduos (Lespinasse et al, 2002). 

 Entre o produto e o seu consumidor estabelece-se uma relação 

complexa que normalmente não explica a razão do seu grau de satisfação; ou 

gosta ou não gosta (Pinon, 1998). 

 Segundo Almeida (2004) os consumidores tomam frequentemente a 

decisão de compra com base no aspecto (aparência visual); mas a repetição 

da compra e, em última análise, a expansão do mercado depende de uma 

experiência de consumo satisfatória, determinada pelo aroma e sabor. Daí que, 

a análise sensorial dos frutos seja hoje mais uma metodologia que permite 

avaliar a qualidade.  

 A qualidade é elaborada no campo mas tem de ser mantida ao longo da 

cadeia de abastecimento, através de um manuseamento e utilização de 

tecnologias adequadas. É função do produtor fornecer produtos de qualidade, 
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enquanto os restantes intervenientes na cadeia pós-colheita têm a função de 

manter essa qualidade. Tem-se notado nos últimos anos o aumento do 

consumo, em Portugal, das variedades cultivadas no Oeste, designadamente 

na zona de Alcobaça. A situação económica dos portugueses, nos últimos 30-

40 anos melhorou substancialmente, facto que acelerou e permitiu dar maior 

expressão às mudanças dos comportamentos dos consumidores. O 

consumidor actual quer consumir não só mais mas também melhor, 

procurando, onde quer que se encontrem, produtos bons a preços justos que 

correspondam à satisfação das suas necessidades numa relação equilibrada 

entre preço-qualidade-satisfação.  

 O consumidor tornou-se assim racionalista nos seus comportamentos e 

atitudes, gerindo o seu tempo e compras, experimentando os produtos e 

marcas e frequentando todos os formatos e conceitos comerciais, exigindo de 

todos eles, sempre e cada vez mais, qualidade, segurança, transparência, 

satisfação e preço.  

 Numa situação peculiar, os factores que mais influenciam a compra de 

maçãs são, geralmente, o preço, a qualidade, a frescura e a ausência de 

defeitos. A frescura aliada ao sabor e à não existência de defeitos são os 

requisitos exigidos pelos consumidores para considerarem um produto frutícola 

de qualidade (Simões, 2007). 
 Em termos de alimentação humana, a combinação dos atributos ou 

propriedades dos produtos frutícolas geram qualidade que dá valor a cada 

produto. A importância de cada característica depende do produto, dos 

produtores, comerciantes, consumidores e, principalmente, para que fim se 

destina (consumo fresco ou transformado). 

 Para os consumidores, as características mencionadas atrás são de 

grande relevância mas também o seu grau de satisfação em relação ao sabor é 

uma característica importante. 
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OBJECTIVOS DA INVESTIGAÇÃO 
 

 O presente trabalho tem como objectivo relacionar as características 

organolépticas da “Maçã de Alcobaça”, avaliadas qualitativa e 

quantitativamente através de métodos instrumentais (ºBrix, dureza, cor e teor 

de matéria seca) e sensoriais (aparência do fruto e da polpa, textura, doçura, 

acidez e o sabor) com as atitudes do consumidor face ao produto, analisadas 

através de um inquérito com o qual se pretende identificar a tipologia do 

produto no mercado da maçã, bem como as preferências dos consumidores, 

relativamente a três variedades de maçãs (Golden Delicious, Jonagold e Royal 

Gala). 

 O estudo incidirá nos resultados obtidos em laboratório, na câmara de 

provadores e em inquéritos efectuados com a finalidade de conhecer as 

preferências e a aceitação das três variedades testadas por parte dos 

consumidores. 

 Pretende-se identificar e analisar os factores determinantes na decisão 

da compra ou consumo das três variedades testadas e perceber que 

características organolépticas têm influência na decisão do consumidor.  

  

1.1 – Importância das Variedades 

 

 Uma diversificação da oferta exerce um efeito estimulante sobre a 

procura. Impõe-se, portanto, a eleição de pelo menos uma dezena de 

variedades que satisfaçam simultaneamente os produtores, os comerciantes e 

os consumidores. Os frutos deverão ser de bom calibre e regular, ter 

excelentes características comerciais e gustativas e, à excepção das temporãs 

de consumo imediato, ter muito bom comportamento em conservação (Ferreira, 

1995). 
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1.2 – Caracterização das variedades estudadas 
1.2.1 – Maçã ´Golden Delicious` 

 
A variedade de maçã ´Golden Delicious` é a mais disseminada em todo o 

mundo. Esta variedade teve origem nos Estados Unidos da América, Virgínia e 

foi obtida por Anderson H. Mullins (Ferreira, 1995). 

 
Esta variedade caracteriza-se por: 

 
Época de colheita – De meados a fins de Setembro, consoante os anos. 

Calibre – Médio a grande, bastante regular. 

Forma – Alongada, ovóide ligeiramente tronco-cónica. 

Epiderme – Coloração amarelo dourado quando atinge a maturação.  Pouco 

cerosa, sensibilidade à carepa consoante as regiões e as técnicas culturais. 

Pedúnculo – Comprido, fino e flexível.  

Polpa - Fina, sucosa, consistente, agradavelmente acidulada e perfumada. 

Perfeitamente equilibrada e de muito boa qualidade.  
Conservação – Boa a muito boa, consoante a data de colheita. Pode-se 

conservar durante seis meses ou mais, a 2 º C. Muito bom comportamento 

quando conservada em atmosfera controlada (Ferreira, 1995). 

 
1.2.2 – Maçã ´Jonagold`  
 

 A maçã ´Jonagold` é uma variedade que pelo conjunto das suas 

qualidades agronómicas e por ser altamente apreciada pelo consumidor 

europeu poderá ter um certo incremento. No entanto, a sua dispersão pelo país 

terá de ser criteriosa escolhendo as situações mais favoráveis à coloração 

(relacionado com as condições climatéricas) ou a alteração da cor do fruto que 

ocorre muito tarde. Contudo um atraso na colheita, pode originar uma queda 

apreciável dos frutos (Ferreira, 1995). 
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Esta variedade caracteriza-se por: 

 
Época de colheita – A colheita deve ser iniciada 160 a 170 dias após o estado 

F1 (início da floração), necessitando pelo menos de 3 apanhas sucessivas com 

uma semana de intervalo. A 1ª apanha geralmente coincide com o início da 

colheita normal da ´ Golden Delicious `. 
Calibre – Grande a muito grande consoante a carga da árvore. 

Forma – Do tipo da ´ Golden Delicious `, regular, ligeiramente mais alongada. 

Epiderme – Colorida com um vermelho vivo em fundo amarelo alaranjado. 

Pedúnculo – Médio  

Polpa – Pouco consistente, suculenta, agridoce, perfumada, de muito boa 

qualidade gustativa após a colheita. 

Conservação – Os frutos das 1ª e 2ª apanhas conservam-se em frio normal 

até 4 meses. Em atmosfera controlada chegam até fins de Maio, sem perderem 

qualidade. Os frutos colhidos tardiamente apresentam a epiderme cerosa 

prejudicial à comercialização (Ferreira, 1995). 

 

1.2.3 – Maçã ´ Royal Gala` 
 

 A maçã ´ Royal Gala` pertence ao grupo das variedades bicolores, cuja 

cor vermelha dominante apresenta estrias amarelas e/ou verdes (Trillot et al., 

1993). A intensidade da cor da epiderme do fruto varia consoante o clone, o 

ano e a sua posição relativa na árvore. Apresenta uma cor de fundo 

inicialmente verde, evoluindo para uma coloração branco-creme a amarela, 

correspondente a um estado de sobrematuração.  

 
Esta variedade caracteriza-se por: 
 
Época de colheita – Última quinzena de Agosto. Pouco sensível à queda à 

manipulação. 

Calibre – Aceitável quando a árvore é nova tornando-se insuficiente por vezes 

com a idade. Ao tentarmos melhorar com podas e mondas intensas a produção 

baixa bastante. 

Forma – Alongada, ovóide, tronco-cónica. 
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Epiderme –  Vermelho vivo, ligeiramente estriado em fundo amarelo. 

Pedúnculo – Médio a longo.  

Polpa - Fina, doce, pouco acidulada e perfumada. 
Conservação – Boa a muito boa, aparentemente até fins de Março, depois 

perde qualidade rapidamente (Ferreira, 1995). 

 

II – BREVE CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO E DA 
QUALIDADE DA MAÇÃ. 

 
2.1 - O mercado da maçã 
2.1.1 - Enquadramento mundial e comunitário 1 

 
 A produção mundial de maçãs para o ano de 2005 estimou-se em 63,5 

milhões de toneladas, de acordo com os dados da FAO e foram distribuídas 

por uma superfície de 5,2 milhões de hectares. O maior produtor do mundo, é a 

China com um volume anual de 25 milhões de toneladas, o que representa 

39% da produção mundial. Os Estados Unidos da América seguem-se com 7% 

e o Irão e a Turquia, cada um com um peso de 4%. Na América do Sul 

destacam-se a Argentina e o Chile, que em conjunto produzem 4% do volume 

mundial (Quadro 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                            
1 Informação publicada no site: http\\www.idrha.min-agricultura/mediateca/listagem.htm  

http://www.idrha.min-agricultura/mediateca/listagem.htm
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Quadro 1 – Área e produção mundial de maçã em 2004 e 2005 
 Área (ha) Produção (t) 

Continente /País 2004 Peso (%) 2005 Peso (%) 2004 Peso (%) 2005 Peso (%) 

Mundo 5 062 184 100 5 218 126 100 63 205 385 100 63 488 907 100 

Europa 1 365 728 27 1380 714 26 17 530 909 28 16 326 434 26 

EU – 25 572 347 11 564 596 11 12 440 452 20 11 928 703 19 

Portugal 21 414 0 20 000 0 277 301 0 246 000 0 

Alemanha 70 000 1 70 000 1 1 592 000 3 1 600 000 3 

Espanha 31 495 1 41 283 1 603 000 1 797 700 1 

França 58 180 1 58 000 1 2 216 940 4 2 123 000 3 

Federação Russa 386 000 8 390 000 7 2 030 000 3 2 050 000 3 

Hungria 36 000 1 38 000 1 680 000 1 720 000 1 

Itália 61 739 1 61 698 1 2 136 226 3 2 194 875 3 

Polónia 175 206 3 166 000 3 2 521 514 4 2 050 000 3 

Ucrânia 151 500 3 150 000 3 716 900 1 700 000 1 

África 146 575 3 146 216 3 1 938 588 3 2 022 190 3 

África do Sul 24 000 0 21 326 0 707 845 1 778 630 1 

Ásia 3 140 220 62 3 273 529 63 33 609 140 53 35 492 116 56 

China 2 100 621 41 2 200 625 42 23 681 494 37 25 006 500 39 

Índia 250 000 5 250 000 5 1 470 000 2 1 470 000 2 

Irão 150 000 3 150 000 3 2 400 000 4 2 400 000 4 

Japão 41 300 1 41 000 1 754 600 1 870 000 1 

Turquia 108 900 2 116 551 2 2 100 000 3 2 550 000 4 

Central 242 553 5 246 273 5 5 630 532 9 5 157 645 8 

EUA 156 245 3 160 000 3 4 726 390 7 4 254 290 7 

América do Sul 126 108 2 130 394 2 3 777 291 6 3 710 522 6 

Argentina 40 000 1 40 000 1 1 262 440 2 1 262 440 2 

Brasil 32 848 1 35 327 1 973 325 2 843 919 1 

Chile 36 095 1 36 500 1 1 300 000 2 1 350 000 2 

Oceânia 41 000 1 41 000 1 718 925 1 780 000 1 

Nova Zelândia 11 000 0 11 000 0 464 000 1 500 000 1 

             Fonte: FAO (última actualização em 2006/04/24)
 2

 

 

 Na União Europeia, a produção de maçãs no quinquénio de 2001-2005 

foi de cerca de 11 milhões de toneladas. Os maiores produtores são, por ordem 

de importância, a Polónia, a França e a Itália, cada um com volume superior a 

2 milhões de toneladas, neste quinquénio. O alargamento da UE, de 15 para 25 

países, veio aumentar significativamente as quantidades de maçã produzidas 

na Comunidade (Quadro 2). No ano do alargamento (2004) o diferencial cifrou 

- se em mais 3,6 milhões de toneladas, passando a 2,8 milhões de toneladas 

em 2005. Esta situação justifica - se pelo facto da campanha de produção em 

2004 ter sido boa e em 2005 fraca. A produção nacional corresponde a 3,6% 
                                            
2 Informação publicada no site: http://www.gppaa.min-agricultura.pt/pbl/Diagnosticos/subfileiras/Maca.pdf  

http://www.gppaa.min-agricultura.pt/pbl/Diagnosticos/subfileiras/Maca.pdf
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da produção da Europa a 15 Estados Membros, reduzindo-se para 2,5% se 

considerarmos a Europa a 25 Estados Membros. 

 
Quadro 2 – Produção de maçã na Europa no período de 1995 a 2005 

                                                                                                                                                               Fonte: Eurostat 
3
 

 

 

 
 

  

                                            
3 Informação publicada no site: http://www.gppaa.min-agricultura.pt/pbl/Diagnosticos/subfileiras/Maca.pdf  

Países 1995 1996 1997 1998 2003 2004 2005

M
ÉD

IA
 

20
01

-0
5

UE25 11 624 708 8 608 727 10 116 718
UE15 8 190045 8 234 162 8 258 708 8 115 972 9 447 646 9 124 909 8 486 761 8 131 327 7 706 303 8 039 922 5 792 944 7 631 451
BÉLGICA 508 285 294 858 367 105 406 730 533 940 545 460 336 564 348 617 318 900 355 800 324 960 336 968
REP. CHECA 225 534 251 437 291 007 283 148 264 092 339 431 221 164 165 974 144 181 153 591 171 228
DINAMARCA 30 000 18 396 18 396 20 062 19 615 20 292 21 549 18 850 20 200
ALEMANHA 573 285 878 140 764 584 977 219 1 036 124 1 130 802 922 433 762 800 818 032 945 170 852 601 860 207
ESTÓNIA 31 493 9 241 20 027 8 728 11 384 18 507 5 344 1 928 732 273 2 069
GRÉCIA 330 600 335 000 292 4400 332000 336000 330 000 225 000 229 300 202 500 275 000 247 000 235 760
ESPANHA 815 969 899 356 983 703 735 930 988 423 813 780 917 409 694 822 888 101 603 000 768 900 774 646
FRANÇA 2 509 619 2 413 747 2 460 668 2 186 937 2 624 987 2 536 560 2 321 952 2 431 590 2 123 072 2 190 854 2 266 867
IRLANDA 11 842 11480 9 684 8 033 13 011 14 638
ITÁLIA 1 932 000 2 O71 261 1 966 474 2 143 284 2 343 421 2 231 968 2 299 110 2 199 219 1 953 752 2 139 226 2 181 735 2 154 008
CHIPRE 9 300 10 000 9 500 11 000 11 500 11 300 9 300 10 800 11 100 11 100 10 549 10 570
LETÓNIA 63 230 15 980 85 600 13 700 34 100 35 400 36 100 50 400 36 100 6 900 37 520 33 404
LITUANIA 121 400 81 200 254 100 109 700 109 200 101 600 60 474 20 310 64 021 48 268 
LUXEMBURGO 6 220 7 600 3 920 9 516 11 000 11 950 4 430 11 200 3 920 10 700 3 815 6 813
HUNGRIA 352 984 552 000 500 000 481 987 444 508 694 586 605 440 526 865 507 505 700 391 486 289 565 298
MALTA 172 109 66 103 80 61 55 33 12 32 67 40
HOLANDA 560 000 437 000 420 000 518 00O 570 000 461 000 408 000 354 000 359 000 436 00 359 000 383 200
AUSTRIA 383 880 367 550 477 280 416 489 409 671 490 365 409 721 478 489 422 584 484 096 452 607 449 499
POLÓNIA 1 288 300 1 951 500 2 098 300 1 687 226 1 604 221 1 450 376 2 433 941 2 167 518 2 427 753 2 521 514 2 074 951 2 325 135
PORTUGAL 234 897 256 712 285 716 160 074 294 657 226 745 264 594 300 482 287 493 277 301 236 376 273 249
ESLOVÉNIA 72 630 73 000 86 832 113 978 89 373 129 653 78 444 135 865 101 641 139 918 106 196 112 413
ESLOVÁQUIA 38 140 79 100 80 240 83 460 20 940 29 960 26 552 27 384 34 070 31 062 36 257 31 065
FINLÂDIA 2 438 2 146 2 725 1 891 2 427 2 749 2 699 3 153 2 834 2.675 3 610 2 994
SUÉCIA 17 562 17 053 19 000 15 895 18 006 21 900 19 900 18 005 21 515 18 500 19 340 19452
REINO UNIDO 273 448 223 863 187 053 183 712 246 364 286 700 333 400 280 800 304 600 304 600 342 000 313 080
BULGÁRIA 149 000 204 000 161 230 129 150 92 000 88 983 42 710 26 417 38 372 39 393 36 723
CROÁCIA 51 000 75 000 58 000 72 000 67 000 81 339 32 461 59 143 58 054 49 886
ROMÉNIA 457 200 659 700 664 100 364 600 315 000 490 300 507 440 491494 811 099 1 097 837 592 967 700167
TURQUIA 2 400 000 2 450 00 2 200 000 2 600 000 2 100 000 2 550 000 2 380 000

20021999 2000 2001

http://www.gppaa.min-agricultura.pt/pbl/Diagnosticos/subfileiras/Maca.pdf
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2.1.2 - Área e Produção de maçã a nível Nacional 
 

2.1.2.1 - Enquadramento Nacional da produção 4
 

 

 A espécie com maior peso na produção de frutos frescos é a maçã, 

representando 26,5% do volume total no continente, (Quadro 3). 

 

Quadro 3 – Peso total da produção dos diferentes frutos frescos do 

Continente 

 
                            Fonte: (INE, 2007) 

5
 

 

 Em Portugal, existiam 33 573 explorações com a cultura da maçã, com 

uma área de 19 813 hectares, sendo a dimensão média das explorações de 0,6 

hectares (Quadro 4). Da análise efectuada pelo INE destaca-se o Ribatejo e 

Oeste, com 7 359 explorações com uma média de 1,1 hectares e Trás-os-

Montes, Beira Litoral e Beira Interior, com respectivamente, 10 244, 6 095 e 4 

486 explorações com dimensão média de 0,6; 0,4 e 0,6 hectares. 

                                            
4 Informação publicada no site: http\\www.idrha.min-agricultura/mediateca/listagem.htm  
 
5 InfInformação publicada no site: http://www.gppaa.min-agricultura.pt/pbl/Diagnosticos/subfileiras/Maca.pdf 
 
 
Nota – para o melão, meloa, melancia e morango foi considerado um valor da produção em 2004 igual ao de 2003, por 
não haver dados oficiais para estas espécies em 2004. 
 

Frutos Frescos 2002 2003 2004 Média 2002- 04 Peso (%)
Ameixa 16 212 16 521 16 163 16 299 1,5 
Cereja 19 870 14 044 16 058 16 657 1,6 
Damasco 4 539 4 541 4 761 4 614 0,4 
Figo 3 736 3 521 3 497 3 594 0,3 
Kiwi 11 115 10 520 10 848 10 828 1
Maçã 297 640 282 214 272 832 284 229 26,5
Pêra 124 964 88 526 186 519 133 336 12,4
Pêssego 59 963 56 672 51 796 56 144 5,2 
Laranja 269 614 267 064 240 463 259 047 24,1
Limão 10 761 12 468  11 360 11 530 1,1 
Tângera 4 480 4 162 3 978 4 207 0,4 
Tangerina 55 294 59 081 58 897 57 757 5,4 
Toranja 269 258 258 262 0
Uva de Mesa 58 013 52 313 55 584 55 303 5,1 
Castanha 31 227 33 109 30 893 31 743 3
Melão e Meloa 87 529 91 897 91 897 90 441 8,4 
Melância 24 585 26 949 26 949 26 161 2,4 
Morango 11 498 12 062 12 062 11 874 1,1 
Total Frutos Frescos 1 091 336 1 035 922 1 094 815 1 074 024 100

http://www.idrha.min-agricultura/mediateca/listagem.htm
http://www.gppaa.min-agricultura.pt/pbl/Diagnosticos/subfileiras/Maca.pdf
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 A produção nacional de maçã encontra-se fortemente concentrada, nas 

principais regiões produtoras com um elevado número de explorações, verifica-

se que estas apresentam uma área de cultura inferior a 2 hectares. Nestas 

regiões cerca de 405 hectares da área está concentrada num número diminuto 

de explorações, que apresentam pomares com mais de 10 hectares. 

 

Quadro 4 – Repartição regional da área e do número de explorações de 

macieiras, por classes de área. 

 
                      Fonte: (NE, 2007) 

6
 

 

 Segundo as estimativas do INE, em 2005, os pomares do Continente 

totalizavam uma área de 20 988 hectares e uma produção 244 674 toneladas o 

que correspondeu a uma quebra de cerca de 10%, em relação à média de 

2001-05, em consequência da seca nesse ano. O Ribatejo e o Oeste é uma 

região, com peso de 40% na área e na produção de maçã. Segue-se a região 

de Trás-os-Montes, onde se concentra cerca de 30% da área de maçã. Em 

conjunto a Beira Litoral e a Beira Interior, representam cerca de 25% da área e 

produção. 

 

 

 

 

 

                                            
6 Informação publicada no site: http://www.gppaa.min-agricultura.pt/pbl/Diagnosticos/subfileiras/Maca.pdf  
 
 
 

Entre Douro e Minho 603 3 713 319 109 206 30 251 12 1 379 3 864 0,4
Trás-os-Montes 3 136 9 156 1 799 606 1 720 247 4 658 235 11 312 10 244 1.1
Beira Litoral 1 527 5 571 900 305 807 117 2 083 102 5 317 6 095 0,9
Beira Interior 1 125 4 015 717 252 719 105 2 588 114 5 150 4 486 1,1
Ribatejo e Oeste 2 578 5 550 3055 1 025 3 012 437 6 929 347 15 573 7 359 2,1
Alentejo 191 1 243 58 24 41 6 552 5 842 1 278 0,7
Algarve 43 242 10 5 53 247 0,2
Continente 9 203 29 490 6 858 2 326 6 504 942 17 061 815 39 626 33 573 1,2

Região Agrária

Classes área (ha) 
<2 2 a < 5 5 a < 10 > = 10 Total

Nº Expl. Área/Exploração (ha)área (ha) Nº Expl. área (ha) Nº Expl.área (ha) área (ha) Nº Expl.Nº Expl. área (ha)

http://www.gppaa.min-agricultura.pt/pbl/Diagnosticos/subfileiras/Maca.pdf
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Quadro 5 – Evolução da área e produção de maçã, por região, em 

Portugal Continental, entre 1999 e 2005 

 

 
                     Fonte: (INE, 2007) 

7
 

 

 Da análise do Quadro 5 e para o período de 1999 a 2005, constata-se 

que as áreas de pomares de macieiras não sofreram variações significativas a 

nível do Continente, uma vez que o aumento de plantações ocorrido em Trás–

os-Montes, cerca de 282 hectares, foi em parte equilibrado pelo arranque 

ocorrido na Beira Interior, o que se cifrou em cerca de 280 hectares. Na Beira 

Litoral a área de macieiras tem-se mantido estabilizada. No Ribatejo e Oeste e 

no Alentejo, o aumento de área foi moderado, totalizando 94 a 61 hectares, 

respectivamente. Em relação à evolução da produção, para o período de 1999 

a 2005, na região de Trás-os-Montes houve um aumento substancial do 

                                            
7 Informação publicada no site: http://www.gppaa.min-agricultura.pt/pbl/Diagnosticos/subfileiras/Maca.pdf  
 
 
 

Área 709 3 709 3 709 3 708 3 708 3 703 3 700 3 705

Rend. 13 378 11 102 6 369 12 181 8 148 8 845 8 893 8 886

Prod. 9 485 3 7 871 4 4 516 2 8 618 3 5 765 2 6 218 2 6 225 3 6 268

Área 5 780 28 5 791 28 5 805 28 5 906 28 6 000 28 6 059 29 6 062 29 5 966

Rend. 12 051 10 723 13 436 13 839 13 732 13 742 14 130 13 779

Prod. 69 655 24 62 097 28 77 999 30 81 734 27 82 394 29 83 264 31 85 657 35 82 209

Área 2 743 13 2 743 13 2 744 13 2 744 13 2 744 13 2 744 13 2 744 13 2 744

Rend. 21 183 12 170 14 701 17 414 13 475 12 257 7 391 13 048

Prod. 58 110 20 33 385 15 40 339 15 47 783 16 36 976 13 33 633 12 20 281 8 35 802

Área 2 882 14 2 882 14 2 933 14 2 933 14 2 933 14 2 724 13 2 602 12 2 825

Rend. 11 067 8 955 11 336 13 425 12 728 9 980 8 111 11 203

Prod. 31 892 11 25 805 12 33 248 13 39 375 13 37 332 13 27 185 10 21 105 9 31 649

Área 8 276 40 8 280 40 8 343 40 8 341 39 8 370 39 8 370 40 8 370 40 8 359

Rend. 13 650 10 211 11 564 13 598 13 305 13 676 12 313 12 891

Prod. 112 968 39 84 545 38 96 480 37 113 421 38 111 359 39 114 464 42 103 056 42 107 756

Área 422 2 524 3 514 2 472 2 485 2 483 2 483 2 487

Rend. 22 304 18 902 17 502 13 597 16 695 16 197 16 783 16 184

Prod. 9 412 3 9 909 4 8 996 3 6 418 2 8 097 3 7 823 3 8 106 3 7 888

Área 32 0 32 0 32 0 32 0 32 0 27 0 27 30

Rend. 9 094 9 094 5 469 9 094 9 094 9 074 8 938 8 290

Prod. 291 0 291 0 175 0 291 0 291 0 245 0 244 249

Área 20 844 100 20 961 100 21 080 100 21 136 100 21 272 100 21 110 100 20 988 100 21 117

Rend. 14 000 10 682 12 417 14 082 13 267 12 924 11 658 12 872

Prod. 291 815 100 223 903 100 261 752 100 297 640 100 282 214 100 272 832 100 244 674 100 271 822

Alentejo

% C2002 2003 2004

Entre Douro e Minho

Algarve

Continente

% CRegião 1999

Beira Litoral

Beira Interior

Ribatejo e Oeste

Trás-os-Montes

2005 Média 01 - 05% C % C %C % C2000 % C2001

http://www.gppaa.min-agricultura.pt/pbl/Diagnosticos/subfileiras/Maca.pdf
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volume produzido, mais 16.000 toneladas de maçã em 2005 relativamente a 

1999, sendo o aumento médio de 2 286 t/ano naquela região.  

 Nas restantes regiões, ao longo do mesmo período, foram frequentes as 

oscilações no volume de produção anual. A produtividade média do pomar 

nacional é cerca de 13 t/ha (média do quinquénio 2001-05). Este valor é válido 

para as regiões do Ribatejo e Oeste e Beira Litoral, sendo um pouco mais 

elevado em Trás-os-Montes. Contudo, estas produtividades ficam aquém das 

possíveis de alcançar em pomares com maior intensificação cultural, bem 

conduzidos e com bom acompanhamento técnico, que com alguma 

tranquilidade suplantam as 40 t/ha, ombreando em alguns casos com as 

produtividades dos maiores países europeus produtores de maçã, como a 

Itália, Espanha e a França, cujas produtividades se situam acima das 60 t/ha. 

 
2.1.3 – Principais variedades cultivadas em Portugal  

 

 Em Portugal as variedades 8 com maior expressão de cultivo são: a 

Golden Delicious, a Royal Gala, a Starking/Red Delicious, Jonagold, Reineta 

(parda e branca) e Bravo de Esmolfe (Quadro 6). As variedades com menor 

expressão são a Riscadinha de Palmela, a Casa Nova de Alcobaça, a Granny 

Smith e a PinK Lady. 
  
Quadro 6 - Calendário de Produção e Comercialização da maçã 

(Adaptado)         

                Fonte: GPPAA/SIMA 
9 

   

                                            
8 Informação publicada no site : http\\www.idrha.min-agricultura/mediateca/listagem.htm 
9 Informação publicada no site: http://www.gppaa.min-agricultura.pt/pbl/Diagnosticos/subfileiras/Maca.pdf  
 
 
 

J F M A M J J O N D
Golden Delicious *
Reineta Parda *
Casa Nova *
Royal Gala *
Jonagold *
Fugi *
Riscadinha
Bravo de Esmolfe
Red Delicious

A S

http://www.idrha.min-agricultura/mediateca/listagem.htm
http://www.gppaa.min-agricultura.pt/pbl/Diagnosticos/subfileiras/Maca.pdf
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Carrazeda Ansiães 54 36 5 0 0 5 100
Douro Sul 54 33 6 4 3 0 100

Viseu 46 34 8 7 2 3 100
Leiria 51 10 26 0 1 12 100

Guarda 50 50 0 0 0 0 100
Cova da Beira 29 64 0 7 0 0 100

Ribatejo e Oeste Oeste 15 1 48 0 14 22 100

Grupo de variedades de maçãs (%)

Reinetas Outras Total
Região

Beira Interior

Bravo 
EsmolfeÁrea mercado Red Delicious/Starking GalasGolden 

Delicious

Entre Douro e Minho

Beira Litoral

 A variedade Royal Gala, predomina largamente na Região do Ribatejo e 

Oeste sendo também importante a variedade Golden Delicious e as variedades 

Reinetas. As variedades Golden Delicious e Starking/Red Delicious têm grande 

expressão nas regiões de Trás-os-Montes e da Beira Interior.  

 Na Beira Litoral, nas zonas de produção próximas de Viseu, têm maior 

expressão as variedades referidas anteriormente, enquanto nas zonas de 

produção mais próximas de Leiria têm maior peso as maçãs das variedades 

Golden e Gala. Nas zonas da Cova da Beira, Viseu e Douro Sul, concentra-se 

a produção de maçã Bravo de Esmolfe (Quadro 7). 
 

Quadro 7 – Repartição das variedades de maçã por região e área de 

mercado (%) 

      

    Fonte: GPPAA/SIMA (estimativas dos Stocks de maçã em 01/11/2005)
 10 

 
2.1.4 - Escoamento da Produção 11 

           

 As maçãs após a colheita, são normalmente conduzidas para centrais 

fruteiras, de forma a serem armazenadas em câmaras de frio. Dependendo da 

campanha e da região, a comercialização vai-se processando durante 10 a 12 

meses até se esgotarem os stocks. Através das Organizações de Produtores, 

armazenistas e produtores individuais com alguma dimensão efectua-se a 

comercialização da maçã.  

 As maçãs têm como destino final as centrais de compras das cadeias da 

grande distribuição, os mercados abastecedores, os mercados regionais e a 

restauração organizada. 

                                            
10 Informação publicada no site: http://www.gppaa.min-agricultura.pt/pbl/Diagnosticos/subfileiras/Maca.pdf  
 
11 Informação publicada no site : http\\www.idrha.min-agricultura/mediateca/listagem.htm 

http://www.gppaa.min-agricultura.pt/pbl/Diagnosticos/subfileiras/Maca.pdf
http://www.idrha.min-agricultura/mediateca/listagem.htm
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2.1.5 – Consumo 12
 

 
 O consumo em Portugal Continental nas últimas décadas revelou uma 

tendência crescente, no entanto na campanha de 2003/2004 estabilizou-se em 

torno das 317 000 toneladas. Ao contrário do que seria esperado, na Europa, o 

consumo de maçãs tem vindo a decrescer, passando de 24,5 kg per capita em 

2004 para 19,1 kg em 2005. Na Alemanha ocorreu um decréscimo (menos 

11kg/per capita) e no Reino Unido houve um maior incremento (mais 3kg/per 

capita). 

 

2.1.6 - Evolução dos preços 13 

 
 Quando se trata de fruta com qualidade as cotações da maçã não 

sofrem grandes variações ao longo da campanha de comercialização. No início 

da campanha dada a abundante oferta, os valores das cotações são mais 

baixos, assim como no final da campanha, quando esta se prolonga 

demasiado, dada a concorrência de maçã oriunda do Hemisfério Sul, em 

Março/Abril que invade o mercado nacional. 

 

2.1.7 - Produções diferenciadas 

 

 Tem-se verificado uma crescente importância das produções 

reconhecidas, que se traduz não só no aumento de volume, mas também uma 

melhor organização dos seus produtores na conquista de novos mercados. 

 A nível nacional existe uma denominação de origem Protegida (DOP) e 

quatro indicações Geográficas protegidas (IGP) (Quadro 8). 

 
 
 
 
 

 

                                            
12 Informação publicada no site : http\\www.idrha.min-agricultura/mediateca/listagem.htm 
13 Informação publicada no site : http\\www.idrha.min-agricultura/mediateca/listagem.htm 

http://www.idrha.min-agricultura/mediateca/listagem.htm
http://www.idrha.min-agricultura/mediateca/listagem.htm
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Quadro 8 – DOP e IGP reconhecidas para a maçã (Adaptado) 

 

              Fontes: Produtos Tradicionais com nomes protegidos – Apuramentos 2003 IDRHA
14

 
 

2.1.7.1 - Maçã de Alcobaça 
15 

 

 A entidade gestora da Indicação geográfica protegida da Maçã de 

Alcobaça é a Associação de Produtores de Maçã de Alcobaça (APMA). Esta 

associação tem 10 organizações de produtores associadas que comercializam 

mais de 30.000 toneladas de maçã. 

 O projecto Maçã de Alcobaça, criado e desenvolvido pela respectiva 

Associação de Produtores, considera-se de grande importância para a 

continuidade da produção deste fruto na região, pelo facto de se associar a 

uma indicação Geográfica Protegida (Maçã de Alcobaça IGP) e ainda pela 

constituição de uma Marca Colectiva para as organizações de produtores 

associadas. 

 A Codimaco, enquanto entidade certificadora acreditada, procede ao 

controlo dos métodos de produção e armazenamento, verificando a 

rastreabilidade de forma a garantir que a maçã de cerca de 600 produtores, 

cumpre as especificações e pode vir a ser certificada como Maçã de Alcobaça. 

Normalmente a campanha da Maçã de Alcobaça decorre de 15 de Julho do 

ano n até 15 a 30 de Julho do ano n+1, graças ao poder de conservação dos 

frutos em estruturas de frio, convencional (que se estende desde a colheita até 

Abril) e em atmosfera controlada (que se estende desde a colheita até Julho). 

 As Maçãs de Alcobaça são produzidas segundo as normas de 

Protecção/Produção Integrada. É um processo de produção inovador, racional 

e controlado em que se privilegia a protecção da cultura recorrendo a meios 

                                            
14 Informação publicada no site: http://www.gppaa.min-agricultura.pt/pbl/Diagnosticos/subfileiras/Maca.pdf  
 
15 Informação publicada no site : http\\www.idrha.min-agricultura/mediateca/listagem.htm 

Tipo de denominação Designação Agrupamentos Gestores da DOP OU IGP Organismos Privados de certificação

IGP Maçã Beira Alta FELBA SATIVA
DOP Maçã Bravo Esmolfe FELBA SATIVA
IGP Maçã da Cova da Beira CAFCB BEIRA TRADIÇÃO
IGP Maçã de Alcobaça APMA CODIMACO
IGP Maçã de Portalegre APAFNA AADP
Maçã Riscadinha de Palmela (em fase final de reconhecimento)

http://www.gppaa.min-agricultura.pt/pbl/Diagnosticos/subfileiras/Maca.pdf
http://www.idrha.min-agricultura/mediateca/listagem.htm
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alternativos, como a utilização de auxiliares e a utilização de técnicas de 

monitorização, como a colocação de armadilhas. Estas técnicas permitem 

melhorar a qualidade, proporcionam segurança alimentar e contribuem para o 

equilíbrio do meio ambiente. 
 

 

III – A QUALIDADE DAS MAÇÃS 

 

3.1 – O conceito de qualidade 

 

 A integração de Portugal na União Europeia veio tornar mais evidente a 

importância das questões da qualidade e segurança dos produtos e serviços 

existentes no mercado nacional, sendo por isso uma necessidade permanente 

a obtenção de produtos e/ou serviços de qualidade (Soeiro, 1992 citado por 

Alves, 2003).  

 A qualidade é um conceito subjectivo e varia consoante as preferências 

dos consumidores. Podem existir factores de qualidade que sejam 

relativamente mais importantes para um grupo de consumidores do que para 

outro, dependendo por exemplo da nacionalidade, da idade ou dos hábitos 

alimentares (Silva e Morais, 2000). A avaliação da qualidade de um produto 

hortofrutícola pode ser feita através de um controlo do produto em si, baseado 

fundamentalmente nas suas características intrínsecas e extrínsecas e pode 

ser efectuada através de um controlo integrado, o que implica o controlo da 

qualidade ao longo de toda a fileira, desde a produção até ao consumidor final 

(Alves, 1994). A qualidade do fruto depende de vários factores interactivos, 

principalmente da variedade e fase de amadurecimento (Chahine et al., 1999).  

 Os factores de qualidade mais relevantes dependem do fruto em 

questão e do seu destino final, para consumo em fresco ou processamento.  

 Para além dos factores característicos dos próprios frutos, podem, 

eventualmente, intervir a apresentação e aspecto dos frutos no local de venda, 

a embalagem e os rótulos utilizados. As características dos frutos mais 

importantes em termos de qualidade são a aparência, textura, cor, odor e 

sabor, valor nutritivo, segurança e estabilidade durante a evolução pós-colheita 

(Chahine et al., 1999).  
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 Nos produtos agro-alimentares, o conceito de qualidade, compreende o 

somatório da qualidade sensorial, nutricional, higiénica/toxicológicas e 

tecnológica do produto.  

 Campos, (2007) citado por Alves (2003) vai mais longe, pois considera 

que é possível complementar as quatro componentes referidas (sensorial, 

nutricional, higiénica/toxicológica e tecnológica) com as componentes de uso e 

psico-social. 

 

3.1.1 – Componente Sensorial 

 

 A ligação do nosso cérebro com o mundo exterior é feita através dos 

sentidos. Sem eles seria, provavelmente, como se estivéssemos em coma. 

 Incapazes de receber mensagens sensoriais, ficaríamos impedidos de 

saber o que se passa à nossa volta; qualquer que fosse o perigo que nos 

ameaçasse, qualquer que fosse o caos que nos circundasse, não haveria 

necessidade de pensar acerca desses factos ou de usar o nosso cérebro e 

músculos para evitarmos os danos ou perigos. Felizmente, desenvolvemos 

meios engenhosos para nos certificarmos do que está a passar no mundo 

exterior - a rede de nervos que produz os nossos cinco sentidos: a visão, a 

audição, o tacto, o gosto e o olfacto (Alves, 2003). Nem todas as mensagens 

sensitivas percorrem grandes distâncias. Os receptores de olfacto, por 

exemplo, estão muito perto do cérebro. O olfacto é um feito notável da química: 

as células sensitivas são tão sensíveis que apenas são necessárias cerca de 

meia dúzia de moléculas para atingirem a célula receptora que impele a 

mensagem para o cérebro. Não só este nosso sentido pode detectar 

substâncias químicas em suspensão no ar, como pode distinguir cerca de 3000 

odores diferentes, incluindo alguns produzidos artificialmente, com os quais 

nunca antes se havia defrontado (Sabbagh, 1986). Tal como o olfacto, o gosto 

é uma sensação dependente do bom funcionamento glandular. Mas, enquanto 

há milhares de diferentes aromas, apenas existem quatro sabores básicos - 

doce, salgado, ácido e amargo. O aroma é determinado pela percepção, no 

nariz, dos componentes voláteis dos alimentos presentes na boca. Por sua vez 

o “flavour“ engloba o gosto e o aroma (Martins, 1990). 
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 A apreciação do gosto é desempenhada pelas papilas gustativas, 

espalhadas por várias partes da boca. O sabor particular de uma comida é a 

mistura dos quatro sabores básicos em proporções determinadas. Na língua há 

uma zona reservada para cada sabor. As papilas gustativas detectam os quatro 

sabores - os detectores de doce, estão predominantemente perto da ponta da 

língua, os de salgado pelo bordo da língua, os de ácido no bordo mas mais 

posterior e o amargo. Estes estímulos são transmitidos ao cérebro, (Simões, 

2007). O tacto é responsável pela percepção da textura, consistência, 

suavidade e sucosidade do alimento na boca. Convém considerar, também, a 

percepção oral, o sentido cinestésico (relacionado com o movimento de 

mastigação), a dor e a temperatura. 

 A audição é indispensável nos alimentos que pela sua constituição 

estejam associados a determinado som, como é o caso por exemplo, das 

bebidas gaseificadas, ou quando o som é causado no acto da mastigação, 

como os produtos crocantes e ou cereais pequeno-almoço. 

 

3.1.2 – Componente Toxicológica 

 

 A componente toxicológica é muito importante, visto que está 

relacionada com a segurança que um produto oferece ao consumidor.  

 

O factor toxicológico está relacionado com a dose máxima permitida para o 

consumidor, podendo ser de origem química ou microbiana (toxinas) e 

introduzida em qualquer fase da cadeia alimentar. Pode ser adicionada 

(aditivos) ao alimento, exterior (ex.: embalagem) ou fazendo parte do mesmo.  

 

3.1.3. – Componente Nutricional 

 

 O valor nutritivo pode ser determinado pelas calorias, tipos de vitaminas 

e fibras contidas nas maçãs. 

 Cada vez mais, o consumidor encontra-se advertido e tem aptidão para 

adquirir o produto que mais se ajusta às suas carências nutricionais, que 

resultam de diversas causas, tais como idade, actividade física e possíveis 

patologias. 
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3.1.4 - Componente de Uso 

 

 A componente de uso reflecte as vantagens que o alimento tem para o 

consumidor e que inclui: aptidão de uso, aspecto comercial, comodidade de 

utilização, aspectos regulamentares e aspecto económico (Alves, 2003). 

 O ciclo durante o qual as qualidades alimentares se mantêm aceitáveis, 

está relacionado com o tipo de conservação utilizado e com a duração de vida 

após abertura da embalagem, apreciando-se assim a aptidão dos alimentos 

para serem usados. 

 O aspecto comercial refere-se à adequação do produto às exigências 

próprias da fase de distribuição, como a disponibilidade, a apresentação, 

facilidade de manuseamento, transporte e exposição. 

 A comodidade de utilização considera o armazenamento, a manutenção, 

a abertura da embalagem e operações de preparação pelo consumidor. 

 Nos aspectos regulamentares, o consumidor cada vez presta mais 

atenção ao rótulo do produto, dando importância às informações aí contidas. 

O consumidor, no acto de compra, tende a estabelecer uma relação 

qualidade/preço, na qual fundamenta a sua decisão. 

 
3.1.5 – Componente Psico-Social  

 

 Esta componente é determinante para o crescimento do mercado, visto 

que dela derivam, em grande parte, a aceitação ou rejeição de novos produtos. 

 Há alimentos aos quais em certas religiões, são atribuídos simbolismos, 

que determinam a sua aceitação ou rejeição. A condição social do consumidor 

contribui para os hábitos de consumo. Tem vindo a verificar-se, no decorrer dos 

tempos, uma capacidade crescente de justapor tudo o que é exótico, 

independentemente das suas características nutritivas e sensoriais (Simões, 

2007). 

 São aspectos que variam no tempo, de comunidade para comunidade e, 

cada vez mais, de indivíduo para indivíduo. 

 Os hábitos alimentares antigos e a defesa de uma tradição gastronómica 

são evidentes, por exemplo, na crescente busca de produtos tradicionais. 

 Existe também a recusa de alimentos que afiguram um perigo, mais 



20 
 

imaginário do que racional, para o consumidor, como por exemplo a atitude 

negativa em relação aos alimentos irradiados. 

 

3.2 – Parâmetros de qualidade da maçã 

 

 As novas exigências do mercado obrigam a instrumentalizar os 

diferentes parâmetros de qualidade que compõem determinado produto de 

uma forma mais simples e prática, de acordo com os interesses dos 

produtores, comerciantes e consumidores. A qualidade dos frutos e vegetais é 

uma combinação de atributos que determinam o valor como alimento (Kader et 

al. 2001): 

 ■ aparência visual (frescura, cor, defeitos, doenças); 

 ■ textura (firmeza, suculência, integridade dos tecidos); 

 ■ gosto (sabor, cheiro); 

 ■ valor nutritivo (teor em vitaminas, minerais e fibras); 

 ■ segurança (ausência de resíduos químicos e contaminação 

 microbiana). 

 

3.2.1 – Avaliação Qualitativa através de métodos instrumentais 

 

 Para instrumentalizar a qualidade é necessário recorrer a magnitudes 

que se relacionem com ela. A magnitude é uma propriedade quantitativa, pelo 

que é possível medi-la, através de ensaios e utilizando determinadas escalas 

(Barreiro e Ruiz-Altisent, 2000 citado por Santos, 2008). A possibilidade de 

medir as propriedades qualitativas permite supervisionar, normalizar e tipificar a 

qualidade dos produtos, de modo a conduzir a maior valorização económica 

dos mesmos (Ruiz-Altisent e Ubierna, 1996). As medidas instrumentais são 

maioritariamente preferidas, pois reduzem as variações introduzidas pela 

análise sensorial e possuem uma linguagem comum entre os demais 

interlocutores. Essencialmente, relaciona-se a aparência com as propriedades 

ópticas e as propriedades mecânicas e o “flavour” (sabor e aroma) com as 

propriedades químicas (Abbott, 1999). 
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3.2.2 – Firmeza 
 

 A firmeza ou dureza da polpa permite uma avaliação rápida do estado 

de maturação de um fruto. A firmeza da polpa é dada pelas substâncias 

pécticas que compõem as paredes celulares. A perda da firmeza do fruto pode 

resultar de dois factores: por um lado a perda  excessiva de água e diminuição 

da pressão de turgescência das células, quando o fruto é conservado em 

atmosfera com humidade relativa baixa; por outro a decomposição enzimática 

da lamela média e da parede celular (Rodrigues, 2007). Com a maturação, as 

substâncias pécticas vão sendo solubilizadas, ocasionando o amolecimento 

dos tecidos dos frutos. Segundo Rodrigues (2007), a perda da firmeza da polpa 

ocorre devido à expansão celular ocasionado principalmente pela bioconversão 

de hidratos de carbono complexos da parede celular, como as substâncias 

pécticas e celulose e hemicelulose, ou do amido acumulado em amiloplastos, 

juntamente com a participação de um sistema enzimático envolvendo 

essencialmente enzimas como a poligalacturonase e pelas 

pectinametilesterases. Com o avanço do amadurecimento ocorre libertação do 

cálcio que estava preso aos grupos carboxílicos ácidos (pectato de cálcio) que 

formavam a protopectina, pela solubilização da protopectina das paredes 

celulares, modificando assim a textura e por consequência a firmeza, que 

diminui gradualmente com o progresso da maturação.  

 A medição da firmeza ou dureza nas maçãs é normalmente realizada 

com equipamentos denominados penetrómetros, que medem a força 

necessária para atingir uma determinada profundidade no alimento. A dureza é 

expressa em Kg/cm2.  

 No Quadro 9 apresentam-se valores de dureza aconselhada à colheita 

para algumas variedades de maçã. É de realçar que a variação deste 

parâmetro pode depender das condições do ano, da localização e exposição 

do pomar e mesmo dos tratamentos e práticas culturais adoptadas. 
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Quadro 9 – Valores de grau médio de dureza para algumas variedades de 

maçãs. 

Espécie Variedade Dureza (kg/cm2) 

Macieira 

Delicious 7,0 – 8,0 

Golden Delicious 7,0 – 7,5 

Granny Smith 6,0 – 6,5 

Jonagoldden 7,0 – 9,0 

Royal Gala 7,0 – 8,0 

Rome Beauty 8,0 – 9,0 

       
      Fonte: (Santos, 2008) 

 
3.2.3 – A cor da epiderme 

 

 As medidas instrumentais de cor são realizadas através de colorímetros 

e espectrofotómetros. Estes equipamentos iluminam a amostra com uma fonte 

controlada e medem a quantidade de luz reflectida em diferentes comprimentos 

de onda (400-700 mm). O colorímetro usa sensores que simulam o modo como 

o olho humano vê a cor. O colorímetro expressa a cor na forma numérica e 

quantifica a diferença de cor entre um standard e uma amostra do produto. 

 
3.2.4 – Análise sensorial  

 

 A análise sensorial permite determinar diferenças, caracterizar e medir 

atributos sensoriais dos produtos ou determinar se as diferenças nos produtos 

são detectadas e aceites ou não pelo consumidor (Alves, 2003). 

 É uma técnica cujo objectivo é a determinação das propriedades 

sensoriais ou organolépticas dos alimentos, isto é, a sua influência sobre os 

receptores sensoriais cefálicos antes e após a sua ingestão e a investigação 

das preferências e aversões pelos alimentos determinadas pelas suas 

propriedades sensoriais. 

 Hoje em dia a análise sensorial toma a maior importância no controlo de 

qualidade dos alimentos ao constituir uma ferramenta idónea para analisar, 
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valorizar e caracterizar as suas propriedades organolépticas, possibilitando 

encontrar os produtos que cumprem as exigências de mercados cada vez mais 

exigentes, ao satisfazerem as expectativas do consumo relativamente a todas 

as propriedades que lhe são relevantes. 

 A análise sensorial é muito importante na determinação da textura dos 

alimentos, sendo o único método capaz de, num todo, analisar integrar e 

interpretar o largo número de sensações desenvolvidas ao provar. 

 Apesar do interesse da investigação no aperfeiçoamento de métodos 

objectivos, os equipamentos até hoje não conseguem reproduzir toda a 

informação obtida através de um painel de provadores. 

 A análise sensorial oferece a oportunidade de obter uma análise 

completa das propriedades texturais e permite assim calibrar os métodos 

instrumentais (Partidário et al, 1989). 

 

3.2.4.1 – Qualidade organoléptica de um alimento 
 

 A qualidade organoléptica de um alimento é definida, segundo a Norma 

Portuguesa 4263 (1994) como o conjunto de propriedades e características de 

um produto que lhe confere aptidão para satisfazer necessidades expressas ou 

implícitas. A avaliação da qualidade pelo consumidor é feita 

organolepticamente de forma consciente e é denominada exame organoléptico, 

o qual, segundo a Norma Portuguesa 4263 (1994),  consiste no exame das 

características de um produto pelos órgãos dos sentidos (Bronze, 2002). 
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3.3. – Painel de provadores de maçãs 

 

 O painel de provadores de maçãs permite avaliar a integração de vários 

parâmetros na aceitabilidade das maçãs. O seu resultado é um estudo de 

preferências e aceitação que pode utilizar um pequeno grupo treinado em 

laboratório. 

 Neste último caso as condições de prova são as habituais ao consumo 

(Bronze, 2002). 

 
3.3.1 – Aparência do fruto e da polpa 

 

 A aparência do fruto é a soma das propriedades visuais internas e/ou 

externas, incluindo principalmente a forma apresentada, aspecto e cor. 

 A avaliação do parâmetro “aparência da polpa” inclui a forma 

apresentada da polpa em relação ao aspecto e cor, entre outros. 

 

3.3.2 – Textura e avaliação sensorial 
 

 A investigação continua a tentar estabelecer relações entre medidas 

instrumentais, avaliações sensoriais e qualidade e aceitação (Abbot, 1999). 

 Um índice de qualidade deve ser objectivo e possível de ser repetido 

rápido, simples, sensível às diferenças, quantificável e não destrutivo. 

 As propriedades texturais de um alimento são um grupo de 

características físicas relacionadas com a estrutura do alimento, que são 

avaliadas pelo tacto e relacionadas com a deformação, desintegração e fluidez 

do alimento quando se submete a uma força (Bourne, 1987). A textura dos 

alimentos é fundamentalmente uma propriedade sensorial que pode ser 

quantificada sem a reduzirmos à sua componente mecânica (Stampanoni e 

Noble, 1991). 

 
3.3.3 – Doçura 

 

 O teor de açúcar determina a doçura. O sabor e aroma da maçã é uma 

complexa combinação de açúcares, ácidos orgânicos e de compostos 
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fenólicos. O sabor é tanto mais intenso quanto mais elevados forem os níveis 

de acidez titulável e de sólidos solúveis. Nos frutos com sabor menos 

acentuado o valor destes dois componentes é mais baixo (Palha et al. 2008).  

 
3.3.4 – Acidez 

 

 Na apreciação das qualidades sensoriais das maçãs, a acidez é um 

elemento determinante de selecção. Para a caracterizar, tem-se usado dois 

critérios: pH e conteúdo de acidez titulável ou acidez total. Estes últimos 

correspondem a conteúdos de ácidos orgânicos livres na polpa da fruta e são 

índices aceitáveis e válidos para determinar o estado de maturação de um fruto 

(Duran, 1990 & Alves, 1994; Dolenc-Sturm et al., 1999). Deve, no entanto, ter-

se presente que a acidez total sofre grandes alterações de fruto para fruto e, 

dentro da mesma espécie, de variedade para variedade (Duran, 1990;  Alves, 

1994). 

 
3.3.5 - Sabor  

 

 O sabor engloba as propriedades dos alimentos que originam as 

sensações gustativas, percebidas pelo órgão do gosto quando é estimulado por 

certas substâncias solúveis. O sabor é a combinação do aroma e gosto (Ryall e 

Pentzer, 1982). O gosto da fruta é grandemente determinado pelo balanço 

entre os conteúdos de açúcar e ácido. Baixos conteúdos de ácido e altos 

conteúdos de açúcar resultam num sabor suave, e altos conteúdos de ácido e 

baixos de açúcar dão um sabor ácido ou amargo (Dolenc-Sturm et al., 1999). 

 O aroma é devido à estimulação dos sentidos do olfacto pelos 

compostos voláteis (Wills et al., 1998). 
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3.3.6 – Classificação dos métodos de análise sensorial 16 
 

 Os métodos de análise sensorial (Quadro 10) podem ser divididos da 

seguinte forma (Costell e Duran, 1981): 

 
 Quadro 10 – Métodos de análise sensorial 

Analíticos 

Discriminantes 
Comparação Par 

Triangular 

Duo-Trio 

Descritivos 
Ordenação 

Escalas Simples e Múltiplas 

Perfis 

Afectivos 
Comparação Par 

Escala Hedónica 

Ordenação Hedónica 

 
 

3.3.6.1 – Testes discriminantes 

 

 São utilizados na avaliação de produtos em laboratório. Indicam 

diferenças entre produtos ou descrevem uma ou várias das suas 

características. São em geral executados por painéis treinados ou semi-

treinados com um número limitado de membros (Louro et al, 1988). 

 

3.3.6.2 – Testes descritivos 

 
 Os testes descritivos são aqueles que nos permitem indicar para além 

da possível existência de diferença entre amostras, a magnitude dessas 

diferenças e a sua caracterização. Nos testes descritivos temos como mais 

importantes as provas de ordenação, escala e de perfil (Louro et al, 1988). 

                                            
16

  – Esta classificação é uma das possíveis relativas às provas mais importantes em análise sensorial. No 

entanto, o I.FT. (1981), classifica as provas de ordenação como discriminantes citado por Louro et al, 1988. 
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3.3.6.2.1 – Provas escalares 
  

 As provas escalares são aquelas em que determinada característica de 

um produto é definida numa escala. Segundo Louro et al. (1988) as escalas 

utilizadas em análise sensorial são classificadas segundo vários critérios: 

 

■ Quanto ao tipo de escala: 

 Escalas Normais; 

 Escalas Ordinais; 

 Escalas de Intervalo; 

 Escalas Proporcionais. 
 

■ Quanto à forma de descrição da intensidade de um atributo. 
 

 Escalas Verbais; 

 Escalas Numéricas; 

 Escalas Mistas. 

 
3.3.6.2.2- Provas hedónicas 
 

 As provas afectivas (hedónicas ou de consumidores) são aquelas nas 

quais o provador indica a sua reacção subjectiva sobre o produto, indicando se 

gosta ou não do mesmo, se o aceita ou rejeita, ou se o prefere a um outro. 

Estas provas apresentam uma grande variabilidade nos resultados e são as 

provas cujos resultados são mais difíceis de interpretar, já que se tratam de 

opiniões completamente pessoais (Anzaldúa-Morales, 1984). Este tipo de 

provas é utilizado normalmente quando se pretende a manutenção das 

características de um dado produto ou a melhoria ou optimização de um 

produto; desenvolvimento de novos produtos ou avaliação do potencial de 

mercado. Para as provas hedónicas é necessário contar com um número 

mínimo de 30 provadores não treinados e estes devem ser consumidores 

habituais ou potenciais e compradores do tipo de alimento em questão. As 

provas afectivas podem classificar-se em três tipos: provas de preferência, 

provas de medição do grau de satisfação e provas de aceitação. 
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IV – METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO  

 
 A investigação de mercados preocupa-se em delimitar directrizes de 

forma a conseguir informações relevantes sobre a tomada de decisões 

comerciais (Cruz, 1990). 

 Num processo de tomada de decisão é necessário fazer uma recolha da 

informação sobre o problema a delinear. Esta obtenção de informação pode ser 

prévia, simultânea e posterior à tomada de decisão. 

 O presente trabalho tem como objectivo relacionar as características 

organolépticas da “Maçã de Alcobaça”, avaliadas qualitativa e 

quantitativamente através de métodos instrumentais (ºBrix, dureza, cor e teor 

de matéria seca) e sensoriais (aparência do fruto e da polpa, textura, doçura, 

acidez e o sabor) com as atitudes do consumidor face ao produto, analisadas 

através de um inquérito com o qual se pretende identificar a tipologia do 

produto no mercado da maçã, bem como as preferências dos consumidores, 

relativamente a três variedades de maçãs (Golden Delicious, Jonagold e Royal 

Gala). 

   

4.1 – Avaliação qualitativa através de métodos instrumentais 

 

 A avaliação qualitativa através de métodos instrumentais teve como 

objectivo o estudo de três variedades de maçã de Alcobaça (Golden Delicious; 

Gonagold; Royal Gala). Os materiais utilizados foram os seguintes: balança de 

precisão, estufa a 60 ºC, colorímetro Minolta Chroma Meter CR-300; 

refractómetro digital ATAGO PR-1, penetrómetro Chatillon TCD200 e outros 

materiais diversos (água destilada, papel de alumínio, guardanapos, facas, 

esmagador de alhos, tabuleiros). As três variedades foram submetidas a 

análises laboratoriais tendo-se utilizado 5 repetições por variedade com 10 

frutos por cada repetição.  
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Os parâmetros avaliados foram: 
 

Peso (g) – Determinou-se o peso dos frutos em cada repetição através de uma 

balança de precisão (peso médio dos 10 frutos) . 
 
Cor - A determinação da cor dos frutos foi efectuada por um colorímetro da 

marca Minolta Chroma Meter CR-300. Determinaram-se os parâmetros 

CIELAB L*, a* e b* das variedades testadas (Golden Delicious, Jonagold, Royal 

Gala). Fizeram-se 5 repetições com 10 frutos em cada variedade. O sistema 

CIELab define o espaço com coordenadas rectangulares (L* a*  b*). Os eixos 

L* a*  b* são ortogonais. A coordenada L* representa a posição sobre o eixo de 

luminosidade, sensação segundo a qual uma superfície parece reflectir ou 

transmitir uma fracção mais ou menos importante da luz incidente (L=0 para o 

negro, opaco; L* =100 para incolor, transparente), a coordenada a* indica a 

posição sobre o eixo vermelho/verde (a* > 0 vermelho, a* < 0 verde) e a 

coordenada b*, a posição sobre o eixo amarelo/azul (b* > 0 amarelo, b* <  0 

azul) (Negueruela et al., 2000).  

 

Índice refractométrico (ºBrix) - Avaliado com um refractómetro digital modelo 

ATAGO PR-1 que permitiu a determinação do teor de sólidos solúveis (medida 

indirecta do teor de açúcar) presentes no sumo de cada fruto em cada 

repetição. O refractómetro era sempre calibrado com água destilada quando se 

mudava de variedade. Os refractómetros permitem a determinação da 

percentagem de açúcares presentes nos frutos. Os açúcares são considerados 

um bom indicador da qualidade gustativa do fruto visto serem facilmente 

detectados pelo consumidor. Verifica-se um aumento durante o período que 

antecede a colheita e uma tendência para a estabilização do seu valor, com a 

aproximação da data da colheita. Para a determinação basta colocar algumas 

gotas de sumo do fruto no refractómetro. A leitura é dada directamente. As 

determinações foram realizadas num refractómetro digital ATAGO PR-1 (Fig. 

1).  
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 Figura 1 - Refractómetro digital ATAGO PR-1. 

 

 

 

 

 

                     

 
 
 

 
 Firmeza ou dureza (kg/0,5 cm2) – Este teste permite uma avaliação 

rápida do estado de maturação dos frutos. A firmeza foi determinada através de 

um teste de penetração utilizando uma sonda cilíndrica de base convexa, com 

raio normalizado e com diâmetro de 11 mm à profundidade de 7mm. Em cada 

fruto faziam-se duas penetrações em lados opostos na zona equatorial, 

considerando-se a média dos valores.  

 O penetrómetro utilizado foi o penetrómetro Chatillon TCD200 (Fig. 2) 

mede a força necessária para atingir uma determinada profundidade no 

alimento.          

 

Figura 2 - Penetrómetro Chatillon TCD200 com êmbolo de 11 mm para 

analisar a firmeza. 
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O teor de matéria seca 

 

 Foi determinado o peso fresco de dez bocados de polpa de maçã em 

cada repetição por variedade através de uma balança de precisão. Depois as 

amostras foram colocadas numa estufa a 60 ºC em caixas identificadas. Ao fim 

de cerca de três dias retiram-se as amostras secas e pesaram-se. Da diferença 

entre o peso fresco e do peso seco determinou-se o teor da matéria seca em 

percentagem (%). 

 
4.2 – Análise sensorial 

  
4.2.1 – Método 
 

 Para a análise sensorial foram utilizadas provas descritivas analíticas, 

mais especificamente, classificação por atributos com escala por categoria e 

com estrutura, conforme se pode ver no Anexo I. As escalas de categorias 

consistem numa série de escalas em linha horizontal, com adjectivos nos 

extremos para descobrir ou limitar um atributo. A escala indica os extremos, 

começando pelo de menor intensidade (Ribeiro, 2001). 

 Para análise sensorial deste trabalho foram usados os testes descritivos, 

utilizando uma escala numérica. É uma escala, na horizontal, que contém uma 

série de números que designam a intensidade da característica em análise 

através de adjectivos, para descobrir ou limitar um atributo. (1-mau; 2-aceitável; 

3-bom; 4- muito bom; 5-óptimo). 

 A análise sensorial incidiu sobre as variedades de Maçã de Alcobaça 

estudadas: a Golden Delicious, a Jonagold e a Royal Gala.  

 Os materiais auxiliares utilizados foram a sala de provas, e outros 

materiais auxiliares diversos (água, copos e pratos de plástico, faca, canetas, 

folhas de prova, guardanapos).  

 Os indivíduos que colaboraram na análise sensorial foram estudantes e 

pessoal docente e não docente da Faculdade de Engenharia de Recursos 

Naturais da Universidade do Algarve, num total de 30 elementos.   

 Cada painel de provadores era composto por elementos (masculinos e 

femininos de diferentes idades) que avaliaram as maçãs em 4 sessões ou 
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épocas diferentes: 1ª análise sensorial – 4 de Outubro de 2007 (à colheita), a 

2ª análise sensorial a 13 de Março de 2008, a 3ª análise a 2 de Maio de 2008, 

e a 4ª análise sensorial a 29 de Junho de 2008. 

 Os provadores tinham à sua disposição três frutos inteiros e dois 

bocados de cada variedade de maçã dentro de um prato, nos quais avaliavam 

o aspecto e posteriormente avaliavam as qualidades internas, aroma, sabor e 

textura. Os provadores preenchiam uma ficha em que classificavam os 

diferentes parâmetros numa escala crescente de 1 a 5, sendo o valor 1 o 

atributo de menor intensidade. Os questionários foram elaborados com base 

nos resultados obtidos no estudo exploratório em complemento da revisão da 

literatura, sendo feita a média ponderada para cada parâmetro. 

 
4.3 – Inquéritos aos consumidores 

 

 Os questionários ou inquéritos permitem reunir informação, quando se 

desejam identificar os conhecimentos, as atitudes, as preferências do 

comportamento da compra do consumidor. 

 Os inquéritos podem ser realizados com perguntas estruturadas e não 

estruturadas. As primeiras utilizam um conjunto de perguntas iguais para todos 

os inquiridos, e as não estruturadas permitem ao entrevistador sondar os 

inquiridos, dirigindo o inquérito de acordo com as respostas. Neste caso 

elegeu-se a modalidade estruturada por considerar a mais apropriada com o 

fim de facilitar a obtenção da informação. Em segundo lugar a investigação 

mediante os inquéritos pode ser directa ou indirecta. Na primeira das 

modalidades fazem-se perguntas directas sobre o comportamento ou maneira 

de pensar. Na segunda alternativa o investigador poderá detectar razões de 

actuação do inquirido das quais este não é consciente. Neste estudo 

seleccionou-se o método directo por se considerar o mais apropriado para os 

inquiridos e por pensar-se que é o suficiente para a informação que se deseja 

obter. Para o estudo do consumo da Maçã de Alcobaça realizaram-se 

inquéritos aos consumidores em duas zonas Geográficas distintas: Caldas da 

Rainha e Santarém. Foram realizados 120 inquéritos aos consumidores em 

cada uma destas zonas. Utilizou-se a entrevista pessoal como método de 

recolha de dados. A escolha deste, em detrimento de outro, como seja, a 
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entrevista telefónica, prende-se com o facto de ser o mais seguro, visto ter uma 

elevada taxa de resposta com minimização da má interpretação das questões. 

 Também foi possível seleccionar a informação recolhida através dos 

inquéritos, de forma a proceder-se à sua elaboração (Informação Primária), de 

acordo com o esquema seguinte (Fig. 3). 

 

Figura 3 – Obtenção de informação primária. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  

Inquéritos 

Consumidores 

Obtenção da informação 
primária 

através de 

Variedades: Golden 
Delicious, Jonagold, Royal 

Gala 

Avaliação dos Parâmetros 
de Qualidade 

Quatro Épocas 
(Outubro 2007, Março 2008, 

Maio 2008, Junho 2008) 

Três épocas 
(Abril 2008, Junho 2008 e 

Julho 2008) 

Painel Provadores 
(23 ind., 23 ind., 26 

ind., 28 ind) 
Caldas da Rainha/Santarém 

Entrevista Pessoal 

Variedades 

Sala de Provas 

Análise Sensorial 

n = 240 / n = 240 
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4.3.1 – A estrutura dos Inquéritos 

 
 Qualquer pesquisa de mercado deve ter em conta seis questões 

fundamentais: 

 

a) Questionário – O que é que se vai perguntar? 

  

 De acordo com Fletcher e Russell-Jones (1999), um questionário 

apresenta dois objectivos essenciais: 

- Reunir dados relevantes; 

- Tornar os dados comparáveis.  

 

 Assim, procurou-se em primeiro lugar chegar a uma correcta 

classificação das questões, tendo-se examinado quatro critérios sócio-

demográficos (Estado civil, Nível Etário, Género, Habilitação Literária) que se 

considerou serem os mais objectivos e pertinentes para o estudo em questão. 

 Excluíram-se factores mais pessoais, como seja por exemplo, o 

rendimento, visto ser encarado pelos inquiridos como embaraçoso.  

 Seguidamente, em relação ao questionário propriamente dito, procurou-

se elaborar questões de categoria fechada, para que fosse possível obter 

dados com maior facilidade de interpretação. 

 Procurou-se considerar todas as questões essenciais ao estudo, 

obtendo-se um pequeno questionário de resposta rápida e simples, evitando 

um esforço de memória muito grande e perda de tempo, da parte do inquirido. 

 Segundo Reis e Moreira (1993) é conveniente testar o instrumento que 

permite a recolha de informação, pelo que se efectuou um pré-teste, onde se 

abordou pessoalmente algumas pessoas que se prontificaram a respondê-lo, o 

que conduziu à introdução de algumas modificações, tentando-se assim suprir 

possíveis incorrecções existentes e precisar ao máximo a informação a 

recolher.  
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b) O objectivo - Porque é que se vai perguntar? 

  

 De um modo geral, existem 3 objectivos essenciais, para que se possa, 

eventualmente, conduzir a uma tomada de decisão: 

 

 1º Fazer perguntas que possam ligar os parâmetros de qualidade com 

as decisões dos consumidores. 

2º Obter respostas que permitam avaliar a satisfação do consumidor e 

quanto estão dispostos a pagar por uma garantia de qualidade. 

3º Conhecer a notoriedade das maçãs de Alcobaça.  

 

c) A calendarização – Quando é que se vai perguntar? 

 

 Os inquéritos foram aplicados nos meses de Abril, Junho e Agosto de 

2008, sendo realizados a diferentes horas do dia e ao longo de todas as 

semanas dos meses referidos anteriormente, para que a amostra seja no 

máximo representativa. A sua calendarização teve por base o interesse em 

avaliar a perda de qualidade das maçãs ao longo do tempo de 

armazenamento. 

 

d) O método – Como é que se vai perguntar? 

 

 Utilizou-se a entrevista pessoal como método de recolha de dados. A 

escolha deste, em detrimento de outro, como seja, a entrevista telefónica, 

prende-se com o facto de ser o mais seguro, visto ter uma elevada taxa de 

resposta com minimização da má interpretação das questões. 

  

 f) O local – Onde é que se vai perguntar? 

 

 Os inquéritos foram aplicados aos consumidores dos seguintes 

hipermercados: Feira Nova e Modelo de Santarém, Modelo e frutarias das 

Caldas da Rainha. A escolha das cadeias e locais de aplicação dos inquéritos 

prenderam-se com objectivos de economia de tempo e recursos financeiros, 
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tendo a escolha assentado em critérios de proximidade, magnitude das vendas 

e diversidade de consumo. 

 

e) A amostra – A quem é que se vai perguntar? 

 

 A amostra, foi formada por indivíduos de ambos os sexos com idade 

superior a quinze anos, compradores e consumidores de Maçã de Alcobaça da 

zona Oeste de Portugal. 

 Segundo Fletcher e Russelle-Jones (1999), se fizer a mesma pergunta a 

um número suficiente de pessoas, a partir de certo ponto, independentemente 

de quantas mais sejam interrogadas, a diferença percentual na resposta não 

varia significativamente. 

 

4.3.2 – Desenvolvimento do inquérito 

 

 No desenvolvimento de um inquérito incluem-se as seguintes etapas:   
1) – Determinação dos objectivos do questionário, 2) selecção do tipo de 

questionário, 3) determinação do conteúdo das perguntas e do tipo de 

respostas, 4) delimitação do número e sequência das perguntas, realizando um 

controlo directo e desenvolvendo o pré-teste (Kinnear e Taylor, 1993).  

 Atendendo aos objectivos do estudo, a informação solicitada divide-se 

em cinco partes: 

 

A primeira e segunda parte do inquérito referem-se à informação sobre as 

características socio-demográficos dos consumidores em particular o estado 

civil, o nível etário, o género e as habilitações literárias, a constituição do 

agregado e a sua dimensão e o consumo de maçã em casa.  
 
Na terceira parte pretende-se obter informação sobre o consumo de frutas em 

termos gerais e da maçã em particular. Foram estudados diversos aspectos 

tais como a quantidade de peças de fruta consumidas por dia, a época do ano 

e a percentagem de maçãs, os tipos de estabelecimentos em que os 

consumidores compram habitualmente fruta, os defeitos e problemas mais 

frequentes nas maçãs, as preferências dos vários tipos de frutas, as 
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características organolépticas (qualidade) que gosta mais ou gosta menos nas 

maçãs que consome/compra, o tamanho da maçã de acordo com a sua 

preferência, a forma como come a maçã e quais são as maçãs mais elegidas 

(que mais compra/consome). 

 

Na quarta parte pretende-se informações sobre a maçã de Alcobaça em 

particular. Pretende-se saber se os consumidores conhecem as maçãs 

portuguesas com denominação de Origem Protegida (DOP) ou Indicações 

Geográficas Protegidas (IGP) e se os inquiridos costumam comprar maçãs 

DOP ou IGP. 

 Por outro lado pretende-se saber se os inquiridos conhecem a maçã de 

Alcobaça e se já a provaram, a frequência e preferência da compra e do 

consume da maçã de Alcobaça.  

 Através deste estudo pretende-se saber o nível de conhecimento dos 

inquiridos em relação ao símbolo da maçã de Alcobaça, a sua preferência e 

quanto estes estão dispostos a pagar pela garantia de qualidade da maçã de 

Alcobaça. 

 

Na quinta parte compara-se o preço das maçãs em relação a outros frutos e 

qual o preço que os consumidores consideram justo para consumir mais 

frequentemente maçãs tratando-se da categoria I da qualidade comercial. 

 Nas diferentes perguntas do questionário, foram seleccionados 

diferentes tipos de escalas de medida, consoante a informação apresentada ou 

tratada. As escalas de medida utilizadas foram a escala nominal e a escala 

ordinal. No Anexo II encontra-se o questionário completo. 

 Antes da realização do trabalho de campo, os inquéritos foram 

submetidos a um conjunto de provas, com ensaios no terreno para detectar 

possíveis erros. Foram testados vinte inquéritos a pessoas de diferentes idades 

nas Caldas da Rainha e em Santarém. Os inquéritos pré-teste serviram para 

melhorar a ordem das perguntas, a forma de perguntar e o tempo que cada 

inquirido demora a preencher um inquérito. 

 Com as informações dos inquéritos fez-se uma apreciação geral dos 

consumidores, de acordo com os dados apurados na primeira e segunda parte  
do inquérito ao consumidor (estado civil, nível etário, género, habilitação 
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literária e agregado familiar e do consumo da maçã em casa), através de uma 

análise única com os 480 inquéritos. Em relação aos dados do consumo de 

frutas, analisaram-se os inquéritos em três épocas diferentes, comparando com 

as informações do painel de provadores e com as análises instrumentais em 

diferentes épocas.  Pretendia-se saber se entre as diferentes épocas 

estudadas existia variação das preferências no consumo de frutas, de que 

forma essa variação estaria relacionada com variações na qualidade 

organoléptica do produto e como é que os consumidores apreciavam essa 

variação. Em relação à quarta parte do inquérito do consumidor apenas se fez 

uma apreciação do consumo de Maçã de Alcobaça para cada uma das épocas 

relativamente às questões “Diga com que frequência compra/consome Maçã 

de Alcobaça” e “Ao consumir Maçã de Alcobaça que preferência tem".Os 

consumidores preferem a maçã ´Royal Gala`. Em relação às restantes 

perguntas da quarta parte do inquérito ao consumidor fez-se uma análise única 

das diferentes questões. Na quinta parte do inquérito do consumidor se fez 

uma apreciação das opiniões dos consumidores para cada época relativamente 

às questões “Compare o preço das maçãs em relação a outros frutos, onde se 

situa” e “Que preço considera justo para consumir mais frequentemente 

tratando-se da categoria I da qualidade comercial”. 
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V – ANÁLISE DE RESULTADOS 

 
5.1 – Avaliação qualitativa através de métodos instrumentais.  
 

5.1.1 – Peso médio dos frutos 

 

 O peso médio dos frutos das três variedades testadas variou entre 97,76 

e 236,16 g, diminuindo ao longo do tempo (Fig. 4) e Anexo III. Pode-se verificar 

que os pesos médios dos frutos nos meses de Março e Junho 2008 eram mais 

baixos porque os frutos estavam armazenados numa câmara de frio normal 

apresentando um índice de maturação mais avançado (em especial a 

variedade Royal Gala), encontrando-se alguns frutos podres. Não houve 

diferenças significativas entre o mês de Março 2008 e o mês de Junho 2008. O 

peso médio dos frutos é mais elevado no mês de Outubro seguido dos meses 

de Maio, Março e Junho de 2008, porque os frutos tinham sido colhidos entre 

Agosto e Outubro de 2007, verificando-se que os frutos transpiraram menos 

logo perderam menos água. Em Outubro de 2007, apenas a Variedade Royal 

Gala se encontrava armazenada (duas semanas) enquanto as variedades 

Golden Delicious e Jonagold tinham sido acabadas de colher.  

 O peso médio da variedade Jonagold é superior ao longo do tempo, em 

relação às outras duas variedades testadas, porque esta amostra tinha frutos 

com um calibre maior (Jonagold > Golden Delicious > Royal Gala). No decorrer 

do trabalho verificou-se que a variedade Royal Gala apresentava alguns 

problemas de conservação devido aos problemas fitossanitários (pedrado, 

podridões) existentes em 2007 no campo. 
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5.1.2 – Cor 

5.1.2.1 - Luminosidade (L) da cor 

 

 A Luminosidade (L*) da cor mede a variação da luminosidade entre o 

preto (0) e o branco (100) (quanto maior o valor de luminosidade mais claro é o 

fruto), (Mcgnire, 1992).  

 Os valores da luminosidade dos frutos das três variedades testadas 

variaram entre 25,78 e 96,69 (Fig. 5) e Anexo IV.  

 A luminosidade aumenta em todas as variedades ao longo do tempo. É 

de uma forma geral maior na variedade Golden Delicious do que nas outras 

variedades, que não têm diferenças entre si, excepto à colheita. A variedade 

Jonagold no mês de Outubro de 2007 apresenta uma Luminosidade inferior às 

outras variedades porque na altura da colheita estes frutos encontravam-se 

com uma cor vermelha acentuada. 
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Figura 4 - Evolução do peso médio dos frutos ao longo do tempo nas três 
variedades de maçã testadas. 
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Figura 5 - Evolução da Luminosidade (L) ao longo do tempo nas três 

variedades de maçã testadas.  

 

 
 

5.1.2.2 – Coordenada a* da cor  

 
 A Coordenada a* da cor define a cor vermelho para valores positivos e 

a cor verde para valores negativos e variou entre os valores – 13,62 e 25,97 

(Fig. 6) e Anexo V. Os valores da coordenada a* aumentaram ao longo do 

tempo nas variedades Golden Delicious e Jonagold verificando-se no entanto, 

um descréscimo acentuada em Junho na ‘Jonagold’. A variedade Royal Gala 

registou valores superiores às outras variedades e apenas teve uma pequena 

diminuição em Maio e Junho. 

 A variedade Golden Delicious apresentava uma coloração verde, 

confirmada pelos valores negativos de a*. A variedade Jonagold apresentava-

se vermelha raiada de verde e a Royal Gala vermelha. 
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Figura 6 - Evolução da coordenada a* ao longo do tempo nas três variedades 

de maçã testadas. 

 
 

5.1.2.3 - Coordenada b* da cor 
 

 A Coordenada b* da cor define a cor amarela para valores positivos e a 

cor azul para valores negativos, (CIELAB, 1976 citado por Santos, 2009).  A 

coordenada b* varia entre 14,32 e 73,16 (Fig 7) e Anexo VI. Ao longo do tempo 

verifica-se um aumento dos valores de b*, de Outubro de 2007 a Junho de 

2008. Os valores de b* foram superiores na variedade Golden Delicious 

seguidos da Jonagold e da Royal Gala, excepto à colheita onde os valores 

eram inferiores na Jonagold. 

 

Figura 7 - Evolução da coordenada b* ao longo do tempo nas três variedades 

de maçã testadas. 
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5.1.3 – Firmeza 

 

 A firmeza variou entre 3,70 e 7,07 Kgf (Fig. 8) e Anexo VII. À colheita, a 

firmeza era superior na variedade Golden Delicious seguida da Jonagold e da 

Royal Gala.  Após o armazenamento, principalmente no mês de Junho a 

situação inverteu-se, devido ao facto desta última amostra ser proveniente de 

atmosfera controlada. A firmeza apresentou valores dentro dos parâmetros 

óptimos para consumo em todas as variedades. 

 

Figura 8 – A firmeza dos frutos ao longo do tempo nas três variedades de 

maçãs testadas. 

 
 

5.1.4 - Teor de sólidos solúveis (ºBrix) 
 

 Os frutos das variedades testadas apresentavam valores médios de 

ºBrix entre 12,19 e 15,74 (Fig. 9) e Anexo VIII. A variedade Golden Delicious 

tem valores de ºBrix superiores às restantes variedades testadas, não havendo 

diferenças estatísticas significativas entre a Jonagold e a Royal Gala. A 

excepção foi no mês de Março em que a Jonagold apresentava valores 

superiores às outras variedades. Ao longo do tempo não houve grandes 

variações no ºBrix, apresentando valores óptimos para consumo em todas as 

variedades. 
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Figura 9 - Evolução do teor de sólidos solúveis (ºBrix) ao longo do tempo nas 

três variedades de maçã testadas. 

 
 
5.1.5 - Matéria seca 

 

 Os valores de matéria seca variavam entre 12,9 e 16,9 % (Fig. 10) e 

Anexo IX. O teor de matéria seca foi superior nas variedades ´Golden 

Delicious` e ´Jonagold` do que na ´Royal Gala`. O tempo não teve efeito 

significativo sobre o teor de matéria seca. Em Março a variedade ´Jonagold` 

apresentava valores superiores de matéria seca em relação às outras 

variedades e em Junho a ´Golden Delicious` apresentava valores superiores. 

 

Figura 10 - Evolução da matéria seca ao longo do tempo nas três variedades 

de maçã testadas 
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5.2 – Análise Sensorial 
 

5.2.1 - Aparência do fruto  

 

 Os provadores deram uma avaliação à aparência do fruto mais baixa à 

variedade Golden Delicious do que às outras variedades em todas as épocas 

excepto em Outubro de 2007 (Fig. 11 e Anexo X). Nesta altura a variedade 

´Jonagold` apresentava um aspecto superior às outras duas variedades 

enquanto que em Março, Maio e Junho não apresentava diferenças da ´Royal 

Gala`. A aparência da variedade Golden Delicious variou de 2,75 a 2,83; a 

variedade Jonagold variou entre 3,32 e 4,09; e a variedade Royal Gala entre 

3,23 e 3,71. Todas as variedades tinham uma aparência boa a muito boa. 

 

Figura 11 – Aparência das maçãs avaliada pelo painel de provadores em 

diferentes épocas. 

 
            1- mau; 2 – aceitável; 3 – bom; 4 – muito bom; 5 – óptimo. 

 

5.2.2 - Aparência da polpa  

 

 A aparência da polpa foi ligeiramente superior na variedade Jonagold em 

Outubro de 2007 do que nas outras variedades, enquanto nas outras épocas 

não apresenta diferenças. Os valores situam-se entre o bom e muito bom, 

variando entre 3,55 e 3,84 (Fig. 12 e Anexo XI). 
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Figura 12 – Aparência da polpa das maçãs avaliada pelo painel de provadores 

em diferentes épocas. 

 
 
      1- mau; 2 – aceitável; 3 – bom; 4 – muito bom; 5 – óptimo. 

 

5.2.3 – Textura 

 

 A textura em Outubro de 2007 era mais baixa na Royal Gala seguida da 

Jonagold e da Golden Delicious (Fig. 13 e Anexo XII). Em Março as diferenças 

entre variedades não são significativas, em Maio a melhor textura corresponde 

à variedade ´Royal Gala` e em Junho às ´Royal Gala` e ´Jonagold`. Estes 

valores de textura muito bons na ´Jonagold` e ´Royal Gala` nos últimos meses 

são devidos à proveniência dos frutos de atmosfera controlada, contrariamente 

à ´Golden Delicious` que era proveniente de câmaras de refrigeração em 

atmosfera normal. 
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Figura 13 – Textura das maçãs avaliada pelo painel de provadores em 

diferentes épocas.  

 
   

5.2.4 – Doçura 
 

 Em Outubro e Maio a doçura foi ligeiramente inferior na variedade 

Golden Delicious mas em Junho esta variedade era mais doce (Fig. 14 e Anexo 

XIII). Em Março não se verificaram diferenças na doçura entre variedades. Os 

valores variaram entre 2,65 e 3,89. 

 

Figura 14 – Doçura das maçãs avaliada pelo painel de provadores em 

diferentes épocas. 

 
                       1- mau; 2 – aceitável; 3 – bom; 4 – muito bom; 5 – óptimo. 

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0
04-Out-2007

13-Mar-2008

02-Mai-2008

29-Jun-2008

Golden Delicious Jonagold Royal Gala

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0
04-Out-2007

13-Mar-2008

02-Mai-2008

29-Jun-2008

Golden Delicious Jonagold Royal Gala

1- mau; 2 – aceitável; 3 – bom; 4 – muito bom; 5 – óptimo. 



48 
 

5.2.5 – Acidez 

 

 De uma maneira geral a acidez era baixa em todas as variedades, 

variando os valores entre 1,93 na ´Royal Gala` em Outubro 2007 e 3,14 em 

Junho de 2008 na ´Jonagold` e ´Royal Gala`  (Fig. 15 e Anexo XIV). Em 

Outubro a acidez era relativamente mais baixa na ´Royal Gala`  do que nas 

outras variedades, não apresentava diferenças entre variedades em Março e 

Maio e era mais baixa na ´Golden Delicious` em Junho. 

 
Figura 15 – Acidez das maçãs avaliada pelo painel de provadores em 

diferentes épocas.  

 
                                      1- muito baixo; 2 – baixo; 3 – médio; 4 – alto; 5 – muito alta. 
 

5.2.6 – Sabor 

 

 Em Outubro o sabor era melhor (muito bom) na variedade Golden, 

seguido da Jonagold e da Royal Gala (Fig. 16 e Anexo XV). Em Março as 

variedades Golden Delicious e Jonagold eram mais saborosas que a Royal 

Gala. Em Maio a ´Golden Delicious` era ligeiramente menos saborosa que as 

outras variedades e em Junho não se verificaram diferenças sendo as três 

variedades classificadas de bom. Os valores variaram entre 2,48 e 4,04.  

 

 

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0
04-Out-2007

13-Mar-2008

02-Mai-2008

29-Jun-2008

Golden Delicious Jonagold Royal Gala



49 
 

Figura 16 – Sabor das maçãs avaliado pelo painel de provadores em 

diferentes épocas.  

 
               1- mau; 2 – aceitável; 3 – bom; 4 – muito bom; 5 – óptimo. 
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5.3 – Inquéritos aos consumidores 
 

 Os resultados apresentados seguidamente foram obtidos através da 

aplicação de estatística descritiva, utilizando o software SPSS for Windows 

versão 13.0. Realizaram-se 480 inquéritos com sucesso em diferentes épocas, 

50% dos quais no Concelho de Santarém e os outros 50% no Concelho das 

Caldas da Rainha, junto aos supermercados e hipermercados - Feira Nova e 

Modelo de Santarém, Modelo e frutarias das Caldas da Rainha. Estes 

inquéritos foram realizados em três épocas diferentes, correspondendo às 

épocas em que se fizeram análises organolépticas à fruta através de métodos 

instrumentais e sensoriais.  
 
5.3.1 – Consumidor 

 

 O consumidor é o objectivo final de qualquer estratégia de marketing, 

pelo que é importante ter uma caracterização do mesmo. Em cada uma das 

épocas de análise foram realizados 80 inquéritos em Santarém e 80 inquéritos 

nas Caldas da Rainha. Da análise efectuada pode-se apreciar que dos 

inquiridos, 272 eram casados (57%) e 163 eram solteiros (34%), 34 eram 

divorciados (7%), 8 eram viúvos (2%) e três consumidores viviam em união de 

facto (0,6%). A maioria dos consumidores eram casados, havendo uma 

percentagem elevada de pessoas solteiras (Fig.17). 
  
  Figura 17 – Estado civil dos indivíduos inquiridos. 
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 Relativamente ao género, pode-se constatar que 347 (72,3%) dos 

respondentes eram do género feminino e 133 (27,7%) do género masculino. 

 Obtiveram-se respostas de todos os consumidores dos diferentes níveis 

etários desde os 18 a mais de 65 anos, excepto no nível etário de menos de 18 

anos, para o qual não obtivemos nenhuma resposta no género feminino. Para 

ambos os géneros, os níveis etários dos 35 aos 44 anos e dos 25 aos 34 anos 

apresentaram uma maior percentagem de respostas (Fig. 18). 
 

Figura 18 – Nível etário e género dos indivíduos inquiridos. 

 

 
 No que diz respeito às habilitações literárias dos inquiridos, podemos 

constatar que os inquiridos do género feminino possuem maioritariamente a 4ª 

classe e o 9º ano, enquanto os inquiridos do género masculino, possuem 

maioritariamente o 12º ano e a licenciatura (Fig. 19). 
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Figura 19 – Habilitações literárias e o género dos indivíduos inquiridos. 

 

 No que diz respeito à dimensão do agregado familiar, pode-se concluir 

que, na maioria dos casos, a dimensão do agregado familiar é de 2 a 3 

pessoas (52% dos inquiridos), havendo também uma percentagem assinalável 

de consumidores com agregados familiares compostos por 4 a 6 pessoas 

(35%). Apenas 11% dos inquiridos tinham um agregado familiar composto por 

apenas um indivíduo (Fig.20). 
 

Figura 20 – O agregado familiar dos indivíduos inquiridos. 
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 Finalmente, pode-se constatar que praticamente todos os inquiridos 

afirmam consumir maçãs (98,3%).  

 

5.3.2 – O consumo de maçãs 

 

 Relativamente a este aspecto é importante analisar o que acontece nas 

diferentes épocas, uma vez que a qualidade da fruta difere de época para 

época.  

 
5.3.2.1 - 1ª Época – Abril 2008 

 

 Em Abril de 2008 (1ª época de análise) podemos constatar que a maior 

parte das pessoas inquiridas consome 2 peças de fruta por dia (44%), 

enquanto 21% afirma comer 3 peças de fruta. Uma percentagem menor dos 

inquiridos (18%) consome apenas 1 peça de fruta por dia e 16% dos inquiridos 

consomem 4 peças. Os restantes inquiridos não responderam a esta questão 

(Fig. 21). 

 

Figura 21 - Nº de peças de frutas consumidas por pessoa por dia, (%). 

 
 

 Verificou-se também que 32 % dos inquiridos consideram que 20% de 

fruta que consomem são maçãs e 28% dos inquiridos disseram que do total da 

fruta consumida 10% era maçãs (Fig. 22). Relevante é ainda que 21% dos 

inquiridos consideram que as maçãs representam 50% da fruta que 

consomem, 15% consideram representar as maçãs 15% da fruta que 

18%

44%

21%

16%

1%

1 Peça de Fruta 2 Peças de Fruta 3 Peças de Fruta 4 Peças de fruta Não responde



54 
 

consomem e, para 1% dos inquiridos nesta época, a maçã é a única fruta que 

consomem. 

 

Figura 22 - Percentagem (%) de fruta consumida por pessoa correspondente a 

maçãs. 

 
 

 Nesta época do ano (Abril 2008) podemos constatar que 45,0% dos 

inquiridos compram fruta preferencialmente nos supermercados, seguidos de 

30,6% que compram fruta habitualmente em grandes superfícies, 8,1% que 

compram em feiras e 7,5% dos inquiridos em frutarias. Os restantes inquiridos 

não compram fruta (4,4%). As pessoas preferem fazer compras nas grandes 

superfícies e supermercados devido à variedade, qualidade e frescura dos 

frutos expostos para venda (Fig. 23).  
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Figura 23 – Os hábitos de compra de fruta nos diversos estabelecimentos (%), 

na 1ª época (Abril 2008) (1ª escolha). 

 

 Alguns consumidores manifestaram preferência por mais do que um 

estabelecimento. Assim, para os consumidores que disseram comprar fruta 

habitualmente em dois tipos de estabelecimentos diferentes, a segunda 

escolha recai preferencialmente por grandes superfícies (38,7%) e feiras 

(21,3%), o que corrobora a conclusão inicial de que os consumidores apreciam 

a variedade, qualidade e frescura dos frutos expostos para venda. Existem 

ainda 20% dos consumidores que compram directamente ao produtor, 18,7% 

nas frutarias e 1,3% nos supermercados (Fig. 24). 
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 Relativamente à qualidade da fruta, nesta 1ª época (Abril 2008), 23% 

dos consumidores apontam as podridões como o defeito mais frequente nas 

maçãs. No entanto, há 20% dos consumidores que referem a falta de 

maturação como o defeito mais frequente que encontram e 15,3% consideram 

que as maçãs estão normalmente farinhentas. É de relevar que 14,7 % dos 

inquiridos consideram que as maçãs não têm nenhuns defeitos (Fig. 25).  
 
Figura 25 – Defeitos e problemas mais frequentes nas maçãs. 

 
 

 Podemos ainda apreciar, nesta 1ª época, que a maçã se encontra entre 

as frutas preferidas pelos consumidores. Da análise da Fig. 26 podemos 

constatar que a fruta que os consumidores mais gostam é a cereja (4,4), 

seguida da clementina, da maçã e do melão (3,9), o ananás e a laranja (3,8), a 

melancia (3,7), a pêra (3,6), banana, ameixa e figo (3,5). Os frutos menos 

preferidos pelos inquiridos são o Kiwi (3,3), a papaia (2,7) e o abacate (2,4), 

embora apenas o abacate tenha uma pontuação negativa.  
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Figura 26 – Pontuação dada às diferentes frutas pelos consumidores (escala: 5 

– gosta muitíssimo; 4 – gosta muito; 3 – gosta; 2 – gosta pouco; 1 – não gosta ) 

 
  

 Relativamente às características mais apreciadas pelos consumidores, é 

possível verificar que os consumidores consideram que o sabor (4,6) é um 

atributo fundamental que a maçã deve ter, seguida do aroma (4,2), da doçura e 

textura (4,0), da aparência do fruto (3,6) e da acidez (3,1) (Fig. 27). 

 

Figura 27 – Valorização das características das maçãs pelos consumidores . 
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(8%) são também aspectos que os consumidores consideram, dando pouca 

importância à marca de certificação.  

 

Figura 28 – Comparação entre os aspectos que os consumidores gostam 

menos nas maçãs. 

 

 Finalmente, é de realçar que os consumidores preferem frutos de calibre 

médio, seguidos dos frutos pequenos. Apenas 9% dos consumidores 

afirmaram preferir os frutos grandes (Fig. 29).  

Figura 29 – Comparação do tamanho das maçãs de acordo com as 

preferências. 
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 Podemos verificar, nesta época do ano, quais as formas de comer maçã 

mais apreciadas pelos consumidores. Constata-se que a forma mais elegida 

pelos consumidores é a maçã com casca (66,0%) (o que pode ser devido ao 

facto de ser cada vez mais conhecido que a casca da maçã contem 

fitonutrientes que previnem as doenças cardiovasculares), a seguir a maçã 

descascada (23,0%) e a maçã assada (5,0%). A maior parte dos consumidores 

consomem em pequena percentagem a maçã cozida e bolos, tartes e batidos 

de maçã (1,0%). Em relação à salada de fruta, os consumidores mostram 

menos interesse (Fig. 30). 

 

Figura 30 – Formas de consumir maçã preferidas pelo consumidor (1ª 

escolha). 

 
 

 Alguns consumidores preferem as frutas de duas maneiras diferentes 
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maior parte dos consumidores não conhece a maçã fatiada (4ª gama). Em 

relação à fruta em puré e à fruta em compota, os consumidores mostraram 

menos interesse.  
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 É de salientar, que nesta 1ª época (Abril 2008), os tipos de maçãs 

elegidas pelos consumidores são, preferencialmente, a maçã ´Royal Gala` 

(54%), seguida da ´Golden Delicious` (9,4%), e a ´Jonagold` (7%), a ´Granny 

Smith` (6,3%) a ´Reineta Parda` (5,6%) e a ´Casa Nova de Alcobaça` (5,0%). A 

escolha das diversas maçãs depende das características organolépticas de 

cada variedade. Podemos verificar que apenas 5,6% dos inquiridos não 

conhecem as diferentes variedades de maçãs. É de realçar que as variedades 

menos preferidas pelos consumidores são a Starking/Red Delicious (3,1%) 

seguida da Fugi (2%) e da Delicious (1,3%), e da Reineta Branca e da maçã 

Bravo de Esmolfe (1%) (Fig. 32). 
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Figura 31 – Formas de consumir maçã preferidas pelo consumidor (2ª 

escolha). 

Figura 32 – Variedades de maçãs de acordo com a preferência dos 

consumidores inquiridos (%), (1ª escolha). 
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 Alguns consumidores manifestaram preferência por mais do que uma 

variedade de maçãs. É de referir que os consumidores preferem consumir 

habitualmente dois tipos de maçãs diferentes. A segunda escolha recai 

preferencialmente nas maçãs ´Golden Delicious` (19,0%), enquanto 17,0% 

admitem consumir maçã ´Casa Nova de Alcobaça`. Da análise efectuada 

verificou-se que apenas 12,0% preferem ´Reineta Parda` (10,0%) a Fugi e 

Starking/Red Delicious (10,0%) e a Granny Smith (10,0%). As variedades 

menos preferidas pelos consumidores são as ´Reineta Branca` e ´Jonagold` 

(7,0%), o ´Bravo de Esmolfe` (6,0%) e a ´Delicious` (2,0%) (Fig. 33). 

 

Figura 33 – Variedades de maçãs de acordo com a preferência dos 

consumidores inquiridos (%), (2ª escolha). 
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5.3.2.2 - 2ª Época  - Junho 2008 
 

 Na 2ª época de análise podemos constatar que a maior parte das 

pessoas inquiridas consome duas peças de fruta por dia (45%), enquanto 22 % 

afirma comer três peças de fruta. Uma percentagem menor dos inquiridos 

(19%) consome apenas uma peça de fruta por dia e 14% dos inquiridos 

consomem 4 peça de fruta (Fig. 34). 

 
Figura 34 -  Nº de peças de frutas consumidas por pessoa por dia, (%). 

 
 Podemos verificar que nesta 2ª época do ano 20% dos inquiridos 

consideram que 25% da fruta que consomem são maçãs. Este valor baixa da 

1ª época para a 2ª época (32% para 25%).  

 Os inquiridos que consumiam maçãs em 50% do total de fruta aumenta 

de 21% na primeira época para 28% na 2ª época. 

 É de salientar um aumento acentuado (de 2,5% para 15%) da 

percentagem de consumidores que consumiam 5% de maçãs no total da fruta 

(Fig. 35). De uma forma geral a percentagem da fruta consumida que são 

maçãs aumentou. 
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Figura 35 - Percentagem (%) de fruta consumida por pessoa correspondente a 

maçãs. 

 
      

 É interessante constatar que na primeira e segunda época de análise os 

inquiridos compram fruta preferencialmente em supermercados, verificando-se 

um aumento de (45% para 50,6%) da percentagem de inquiridos que compram 

preferencialmente em supermercados (Fig. 23 e 36). Podemos observar que na 

segunda época diminui a percentagem de (30,6% para 28,8%) de inquiridos 

que preferem comprar nas grandes superfícies. Podemos ainda constatar que 

na segunda época de análise baixou a percentagem de inquiridos que 

compram em feiras e directamente ao produtor (Fig. 36). 
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 Relativamente à análise efectuada verificou-se que alguns inquiridos 

manifestaram preferência por mais do que um estabelecimento. 

 Os inquiridos continuam a dizer que compram habitualmente fruta em 

dois tipos de estabelecimentos diferentes, tanto na 1ª como na 2ª época .  

  As grandes superfícies e feiras detêm o segundo lugar na preferência 

dos inquiridos em ambas as épocas. Contudo os consumidores tinham na 

segunda época atribuído uma percentagem inferior à compra de fruta nas 

grandes superfícies de (38,7% para 29,6%), enquanto nas feiras se verifica um 

aumento significativo na percentagem de fruta comprada na primeira época 

para a segunda época (21% para 37%). Os consumidores apreciam comprar 

fruta fresca de qualidade. Existem ainda 16 % dos consumidores que compram 

nas frutarias 14,8% directamente ao produtor e 2,5% nos supermercados, 

embora nesta segunda época os consumidores compram com menos 

frequência nestes estabelecimentos (excepto no caso dos supermercados) 

(Fig. 37). Nas feiras também existe uma grande variedade de fruta, permitindo 

uma maior escolha por parte dos consumidores em termos de calibres sendo 

esta mais barata. Nas Caldas da Rainha e em Santarém a maior parte dos 

vendedores de maçãs são os próprios produtores. 

 
Figura 37 – Os hábitos de compra de fruta nos diversos estabelecimentos (%), 

na 2ª época (Junho 2008) (2ª escolha). 
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 Em relação à qualidade, podemos constatar que na 2ª época, 34% dos 

inquiridos apontam as podridões como o defeito mais frequente nas maçãs ou 

seja, aumenta o número de consumidores que ressalva que este é o principal 

defeito da fruta. Relativamente ao que acontecia na primeira época, deve-se 

realçar que baixa bastante (de 14,7% para 9,0%) a percentagem de inquiridos 

que não encontra nenhum defeito nas maçãs (Fig. 38). 

 

Figura 38  – Defeitos e problemas mais frequentes nas maçãs. 
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 A maçã continua a encontrar-se entre as frutas preferidas pelos 

consumidores. Da análise efectuada (fig. 39) podemos constatar, contudo, que 

a maçã perde o 4º lugar em relação à 1ª época (na primeira época, a maçã 

encontrava-se no grupo de frutos que ocupava o segundo lugar nas 

preferências dos consumidores). 

 

Figura 39 – Pontuação dada às diferentes frutas pelos consumidores (escala: 5 

– gosta muitíssimo; 4 – gosta muito; 3 – gosta; 2 – gosta pouco; 1 – não gosta ) 

 
 É possível verificar que as características de qualidade mais apreciadas 

pelos consumidores continuam a ter a mesma ordem (sabor, aroma, doçura, 

textura, aparência do fruto e acidez) (Fig. 40), embora de uma forma geral os 

consumidores tenham nesta 2ª época pontuado menos estes atributos (com 

excepção da textura) em relação à 1ª época (1ª época era 4,0 agora obteve-se 

3,8). 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

-

1,0   

2,0   

3,0   

4,0   

5,0   
3,8   

3,4   
3,7   3,7   3,5   

3,1   

4,3   

3,2   
3,8   3,6   

2,3   

3,8   
3,3   3,2   

2,7   

Clementina
Banana
Laranja
Maçã
Pêra
Ameixa
Cereja
Figo
Melão
Melancia
Abacate
Ananás
Manga
Kiwi
Papaia



67 
 

Figura 40 – Valorização das características das maçãs pelos consumidores . 
 

 

     
 Como se pode observar na fig. 41, na 2ª época diminuiu um pouco a 

percentagem (de 74,8% para 73,0%) de consumidores que consideram que o 

preço os influencia negativamente no que respeita ao consumo de maçã. A 

textura da maçã (16,0%) e o tamanho (8,0%) são aspectos que os 

consumidores continuam a considerar dando pouca importância à marca de 

certificação. 

 

Figura 41 – Comparação entre os aspectos que os consumidores gostam 

menos nas maçãs. 
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 Da análise da fig. 42 pode-se constatar que os consumidores continuam 

a preferir frutos de calibre médio, seguidos dos frutos pequenos e que apenas 

8,0% dos consumidores afirmaram preferir frutos grandes. 

  

Figura 42 – Comparação do tamanho das maçãs de acordo com as 

preferências. 

 

 Também nesta época os consumidores preferem a maçã com casca 

(69,0%), seguida da maçã descascada (25,0%). A maior parte dos 

consumidores consomem em pequena percentagem a maçã fatiada e em 

salada de fruta (2,0%). Os consumidores mostraram menos interesse pela 

maçã cozida e pela maçã assada (1,0%), (Fig. 43). Verifica-se que a maçã 

fatiada não é conhecida pela maior parte dos consumidores. 
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 Na fig. 44, podemos constatar, para os consumidores que manifestaram 

que preferirem consumir frutas de duas maneiras diferentes, a segunda recai 

na maça assada (42,0%) e na maçã descascada (38,0%), sendo estas formas 

de consumo as mais elegidas pelos consumidores na 1ª e 2ª época de análise. 

 Apenas a percentagem de consumo de maçã descascada na primeira 

época é superior (48,0%) enquanto a percentagem de consumo maçã assada 

(22%) é inferior em relação à segunda época. A maçã em salada de fruta 

(9,6%) e a maçã cozida (6,0%) foram eleitas em pequena percentagem em 

ambas as épocas. A maior parte dos consumidores não conhecem a maçã 

fatiada (4ª Gama), representando apenas nesta amostra (3,5%). Em relação à 

fruta em puré (1,0%), os consumidores mostraram pouco interesse. 

 

Figura 44 – Formas de consumir maçã preferidas pelo consumidor (2ª 
escolha). 
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Alcobaça, a Jonagold, e a Starking/Red Delicious, excepto nas variedades Fugi 

e Bravo de Esmolfe onde se verifica um pequeno aumento na percentagem de 

consumo. 

 
Figura 45 – Variedades de maçãs de acordo com a preferência dos 

consumidores inquiridos (%) (1ª escolha). 
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Figura 46 – Variedades de maçãs de acordo com a preferência dos 

consumidores inquiridos (%) (2ª escolha). 

 
 

 

5.3.2.3 - 3ª Época - Agosto 2008 

 

 Da análise efectuada podemos constatar que os inquiridos continuam a 

consumir preferencialmente 2 peças de fruta. 

  Na 3ª época a maior parte das pessoas inquiridas consomem 2 peças de 

fruta por dia (41,0%), enquanto 28,0 % afirmam comer 4 peças de fruta e 

20,0% dos inquiridos consomem 3 peças de fruta por dia. Apenas 11,0% dos 

inquiridos consomem apenas 1 peça de fruta por dia, sendo esta a 

percentagem menor (Fig. 47). 

 

Figura 47 -  Nº de peças de frutas consumidas por pessoa por dia, (%).  

 

1% 8%
4,5%

14%

14%
9%

23%

10%

3% 3%
10%

1%

Royal Gala Delicious
Jonagold Fugi
Granny Smith Casa Nova de Alcobaça
Golden Delicious Reineta Parda
Reineta Branca Bravo de Esmolfe
Starking/Red Delicious Não Sabe

11%

41%
20%

28%

1 Peça de Fruta 2 Peças de Fruta 3 Peças de Fruta 4 Peças de fruta



72 
 

                  
 Podemos verificar que nas três épocas de análise os inquiridos 

consideram que 20% da fruta que consomem são maçãs. Na 3ª época, 28% 

dos consumidores consideram que as maçãs representam 10%, mais 28% 

consideram que as maçãs representam 20% da fruta que consomem, enquanto 

15,8% consideram que as maçãs representam 50% da fruta que consomem.  

 Para 12,7% dos inquiridos consideram que as maçãs representam15% 

da  fruta consumida e 12,0 % dos inquiridos consideram que representam 5% 

de fruta que consomem. Apenas para 4,0% dos inquiridos a maçã representa 

100% da fruta que consomem (Fig. 48). 

  

Figura 48 - Percentagem (%) de fruta consumida por pessoa correspondente a 

maçãs. 
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em feiras e 0,6% compram directamente ao produtor. Os restantes inquiridos 

não compram fruta (0,6%).  

 

Figura 49 – Os hábitos de compra de fruta nos diversos estabelecimentos (%), 

na 3ª época (Agosto 2008) (1ªescolha). 

 
 Em relação às análises efectuadas constatou-se que os consumidores 

manifestaram preferência por mais do que um estabelecimento. Os 

consumidores disseram que compravam fruta em dois estabelecimentos 

diferentes. A segunda preferência dos inquiridos recai principalmente nas 

grandes superfícies e feiras em ambas as épocas. Na terceira época os 

consumidores atribuíram uma percentagem superior à compra de frutas em 

supermercados (38,7% para 29,6% e 29,6% para 39,2%). Ainda existem 39,2% 

dos inquiridos que compram nas Grandes superfícies e nas feiras (30,9%). 

 Enquanto 16,5 % dos inquiridos que compram nas frutarias e 13,4% 

directamente ao produtor, (Fig. 50).  
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Figura 50 – Os hábitos de compra de fruta nos diversos estabelecimentos (%), 

na 3ª época (Agosto 2008) (2ª escolha). 

 
 Também nesta 3ª época, 33,0% dos consumidores apontam as 

podridões como defeito de qualidade mais frequente nas maçãs.  Pode-se 

constatar que 22,0% dos consumidores referem a falta de maturação como o 

defeito mais frequente que encontram enquanto 16,0% consideram que as 

maçãs estão muito maduras e 10,0% consideram as maçãs farinhentas. 

 Relativamente à segunda época verifica-se um aumento (de 9,2% para 

12,0%) das maçãs consumidas sem nenhuns defeitos (Fig. 51).  

 
Figura 51  – Defeitos e problemas mais frequentes nas maçãs. 
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 A maçã encontra-se entre as frutas mais preferidas pelos consumidores 

nesta 3ª época de análise. 

  Podemos verificar que a preferência pela maçã perdeu alguns lugares 

em relação à primeira época, mas manteve a mesma preferência em relação à 

segunda. 

 Na fig. 52 verifica-se que a fruta que os consumidores mais gostam é a 

cereja (4,5), seguida do ananás (4,1), da clementina e da pêra (3,8), da 

banana, da maçã e do melão (3,7), da laranja e da melancia (3,6) e do figo 

(3,4). Os frutos menos preferidos pelos consumidores são a Manga e o Kiwi 

(3,1), a papaia (3,0) e a ameixa e o abacate (2,9). 

 

Figura 52 – Pontuação dada às diferentes frutas pelos consumidores (escala: 5 
– gosta muitíssimo; 4 – gosta muito; 3 – gosta; 2 – gosta pouco; 1 – não gosta ) 

 
  

 Em relação às características de qualidade mais apreciadas pelos 

consumidores, podemos constatar que continuam a ter a mesma ordem de 

preferência nas três épocas (sabor, aroma, doçura, textura, aparência do fruto 

e acidez) (Fig. 53). Nesta época o sabor (4,5) é um atributo fundamental que a 

Maçã deve ter, seguida do aroma (4,1), da doçura (4,0), da textura e da 

aparência do fruto (3,4) e da acidez (2,6). De uma forma geral nesta 3ª época 

os consumidores pontuaram menos estes atributos (excepto o sabor com 4,5 

na 2ªépoca e 4,6 na 1ª época). 
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Figura 53 – Valorização das características das maçãs pelos consumidores . 

 
  

 O preço continua a ter uma influência negativa no que respeita ao 

consumo de maçã. Em relação às outras épocas diminuiu um pouco a 

percentagem de consumidores que apontavam o preço como factor negativo 

(74,8% para 72,9% e de 72,9% para 70,0%). 

 A textura da maçã (17,0%) é um aspecto que os consumidores 

consideram, dando pouca importância ao tamanho (7,0%) e à marca de 

certificação (6,0%)  (Fig. 54). 

 

Figura 54 – Comparação entre os aspectos que os consumidores gostam 

menos nas maçãs. 
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 Os consumidores continuam a preferir frutos de calibre médio, seguidos 

dos frutos pequenos, como se pode constatar da análise da fig. 55. Apenas 

7,5% dos consumidores afirmaram preferir os frutos grandes.  

 

Figura 55 – Comparação do tamanho das maçãs de acordo com as 

preferências.  

 
 Nesta época do ano (Agosto 2008) os consumidores preferem maçã 

com casca (70,0%) seguida da maçã descascada (27,0%), tal como nas outras 

duas épocas de análise. Em relação ao que aconteceu na primeira época, 

deve-se salientar um pequeno aumento (de 66,0% para 69,0% e de 69,0% 

para 70,0%) da percentagem de inquiridos que consomem maçã com casca. 

 Em relação ao consumo de maçã descascada verifica-se um pequeno 

aumento (de 23,0% para 25,0% e de 25,0 % para 27,0%) ao longo do tempo.  

 A maior parte dos consumidores consomem em pequena percentagem a 

maçã assada (2,0%). Os inquiridos mostraram menos interesse pela maçã 

fatiada (1,0%), sendo esta a menos conhecida pela maior parte dos 

consumidores (Fig. 56). 
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Figura 56 – Formas de consumir maçã preferidas pelo consumidor (1ª 

escolha). 

 
 Como se pode observar na Fig. 57 os consumidores manifestaram que 

preferem consumir frutas de duas formas diferentes (a maçã com casca e a 

maçã descascada). A segunda preferência dos consumidores recai 

preferencialmente na maçã descascada e na maçã assada. Na terceira época 

podemos constatar uma maior percentagem de consumidores a preferirem 

maçã assada (23,0%), em relação à primeira época e uma menor percentagem 

do consumo relativamente à segunda época. Pode-se verificar que a 

preferência dos consumidores pela maçã descascada vai diminuindo ao longo 

das três épocas de análise (48,0% para 38,0% e de 38,0% para 33,0%). A 

maçã cozida (17,0%) e a maçã fatiada (10,0%) e em salada de fruta (14,0%) foi 

eleita em pequena percentagem. Em relação à fruta em puré e em compota, 

podemos constatar que os inquiridos mostraram menos interesse. 
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Figura 57 – Formas de consumir maçã preferidas pelo consumidor (2ª 

escolha). 
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 A maçã ´Royal Gala` e a ´Golden Delicious` continuam a ser as maçãs 

preferidas pelos consumidores. Na terceira época verifica-se um aumento da 

percentagem dos consumidores que preferem maçã ´Royal Gala` em relação à 

1ª e 2ª época (de 54,0% para 58,0% e de 58,0% para 68,0%). Na 3ª época de 

análise a maçã ´Golden Delicious` perde alguns lugares de acordo com a 

preferência dos consumidores. Podemos verificar que os consumidores 

manifestaram uma menor preferência no consumo da ´Granny Smith` (5,0%), 

da Fugi (4,0%) seguida da Delicious, da Casa Nova de Alcobaça (3,0%), da 

Jonagold (2,6%), da Reineta Parda, Casa Nova de Alcobaça (2,0%) e da 

Starking/Red Delicious (1,0%). Pode-se constatar que apenas 2,0 % dos 

consumidores não conseguem distinguir as diversas variedades de maçãs 

apresentadas, (Fig. 58). 

 

Figura 58 – Variedades de maçãs de acordo com a preferência dos 

consumidores inquiridos (%) (1ª escolha). 
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alguns lugares. Enquanto na terceira época, 14,0% admitem consumir maçã 

Granny Smith e 11,0% consomem a Reineta Parda e a maçã casa Nova de 

Alcobaça. Da análise efectuada verificou-se que 9,0% dos consumidores 

preferem a maçã Fugi, enquanto 8,0% preferem a Jonagold. As variedades 

menos preferidas pelos consumidores são a Starking/Red Delicious (6,0%) e a 

Bravo de Esmolfe (5,0%) e a Reineta Branca (2,0%) e a Delicious (1,0%), (Fig. 

59). 
 
Figura 59 – Variedades de maçãs de acordo com a preferência dos 

consumidores inquiridos (%) (2ª escolha). 
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5.3.3 - Maçã de Alcobaça 

 

 Apesar de muitas pessoas terem referido conhecer as maçãs com 

Denominações de Origem, apenas 24,0% dos inquiridos compram 

normalmente maçãs com estas denominações, sendo que 18,0% afirmaram 

comprar algumas vezes (Fig. 60). 
 
Figura 60 – Preferência por maçãs DOP ou IGP. 

 
 Como se pode constatar na fig. 61, há uma percentagem relevante dos 

inquiridos (68,0%) que conhece a Maçã de Alcobaça. 

 
Figura 61 – Conhecimento da Maçã de Alcobaça. 
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 Este facto é corroborado pela constatação de que 94,0% dos inquiridos 

afirmou já ter provado maçã de Alcobaça. 

 

 Após a análise dos resultados da fig. 62, podemos constatar que 72,0% 

dos inquiridos conhecem o símbolo de Indicação Geográfica Protegida, 

enquanto 28,0% não conhecem e nunca tinham visto este símbolo.  

 

Figura 62 – Conhece o símbolo de denominação de Origem Protegida. 

 
 Podemos verificar que a preferência dos consumidores aumenta (46,0%) 

porque estes associam o símbolo a uma garantia de qualidade. Enquanto os 

restantes inquiridos disseram que quando observam o símbolo da Maçã de 

Alcobaça a preferência aumenta ligeiramente (25,0%) e 19,0% ficam 

indiferentes (fig. 63). 
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Figura 63 – Preferência induzida pelo símbolo da Maçã de Alcobaça. 
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 Da análise da fig. 64 podemos constatar que 48,0% dos inquiridos estão 

dispostos a pagar por uma garantia de qualidade, enquanto 38,0% dos 

inquiridos não se interessam pela garantia de qualidade, porque têm de pagar 

mais pelas maçãs e 14,0% dos inquiridos não respondem a esta questão.  

 

Figura 64 – Está disposto a pagar mais por uma garantia de qualidade da 

Maçã de Alcobaça. 

 
5.3.3.1 - 1ª Época da Maçã de Alcobaça 

 

 Já no que toca ao consumo frequente (em contraposição com a prova) 

há uma dicotomia evidente entre aqueles que afirmam raramente consumir 

maçãs de Alcobaça (40,0%) e os que afirmam que as consomem mais de uma 

vez por semana (35,0%). Os restantes consomem todos os dias (16,0%), 5,0% 

nunca consomem e (4,0%) consomem em ocasiões especiais (Fig. 65). 
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Figura 65 – Consumo da Maçã de Alcobaça. 

 
 De acordo com a fig. 66 fez-se uma análise pormenorizada das 

preferências dos consumidores em relação ao tamanho das maçãs de 

Alcobaça e à rigidez. Podemos verificar que os inquiridos preferem frutos 

médios a rijos (70,0%), 13,0% frutos grandes e rijos e 12,0% frutos médios a 

pequenos.  

 

Figura 66 – As preferências dos consumidores em relação à dimensão das 

maçãs. 
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 De acordo com a opinião de alguns consumidores, verifica-se que as 

maçãs têm um preço igual a outras frutas (55,0%), enquanto outros 

consumidores referiram que o preço das maçãs é mais baixo (27,0%) e 17,0% 

consideram que as maçãs têm um preço mais alto. Os restantes consumidores 

(1%) consideram o preço das maçãs muito alto em relação a outros frutos 

(Fig.67). 

 
Figura 67 - Comparação dos preços das maçãs em relação a outros frutos (1ª 

época). 

 
 É possível constatar através dos resultados obtidos, que 54,0% dos 

consumidores consideram o valor de 1,20€ justo para pagar maçã de categoria 

I (maçã de qualidade), 27,0% consideram o valor 0,80€ baixo para comprar 

este tipo de maçãs e 8 % dos consumidores referiram o valor 1,50 € alto. Na 

análise desta questão verificou-se que restantes inquiridos consideram o preço 

1,60€ muito alto e 0,50 € muito baixo (Fig. 68). 
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Figura 68 – Comparação de preços entre Maçã de Alcobaça e outros frutos (1ª 

época). 

 
5.3.3.2 - 2ª Época da Maçã de Alcobaça 

 

 Podemos averiguar na fig. 69 que nesta segunda época aumenta um 

pouco a percentagem de inquiridos que raramente consomem maçã de 

Alcobaça de (40,0% para 59,0%), enquanto 25,0% dos consumidores afirmam 

consumir mais de uma vez por semana. Da primeira época para a 2ª época 

verificou-se um decréscimo da percentagem (de 35,0% para 25,0%) dos 

inquiridos que consomem maçã mais de uma vez por semana. Os restantes 

inquiridos consomem todos os dias maçãs (7,0% e 8,0%) nunca consomem 

maçãs de Alcobaça.  

 

 

8%
8%

54%

27%

3%

Muito Alto (1,60 ) Alto (1,50) Igual (1,20)

Baixo (0,80) Muito baixo (0,50)

8%

59%

25%

7%
1%

Nunca Raramente consome

Mais de uma vez por semana Consumo todos os dias

Ocasiões especiais

Figura 69 – Frequência da compra/consumo da Maçã de Alcobaça  
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 De acordo com a fig. 70 é de realçar que os consumidores continuam a 

preferir frutos médios a rijos (73,0%), seguido de frutos grandes e rijos (18,0%) 

e fruto médio a pequenos (8,0%).  

 

Figura 70 – As preferências dos consumidores em relação à dimensão das 

maçãs. 

 
 De acordo com a opinião de alguns consumidores na fig. 71 podemos 

constatar que nesta segunda época aumentou a percentagem (de 55,0% para 

60%) de inquiridos que afirmam que as maçãs têm um preço igual a outras 

frutas. Os restantes consumidores referiram que o preço das maçãs é alto 

(21,0%) e 18,0% consideram que as maçãs têm um preço baixo. 
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 Relativamente ao que acontecia na primeira época, é possível constatar 

através dos resultados obtidos, que baixa (de 54% para 44,0%) a percentagem 

de consumidores que consideram o valor de 1,20€ justo para pagar maçã de 

categoria I (maçã de qualidade). Podemos observar que na segunda época 

aumentou a percentagem de (27% para 36%) de inquiridos que consideram o 

valor 0,80€ baixo para comprar este tipo de maçãs e 14 % dos consumidores 

referiram o valor 1,50 € alto. Na análise desta questão verificou-se que 

restantes inquiridos consideram o preço 0,50 € muito baixo (Fig. 72). 

 
  Figura 72 – Comparação de preços entre Maçã de Alcobaça e outros frutos 

(2ª época). 
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 Como podemos constatar na fig. 73 que a maioria dos inquiridos referiu 

que raramente consomem Maçãs de Alcobaça. Podemos verificar que nesta 3ª 

época diminui a percentagem em relação à 2ª época de 59,0% para 46,0%. 

 No entanto, na 3ª época constata-se um aumento da percentagem dos 

inquiridos que consomem maçã mais de uma vez por semana 25,0% para 

39,0% (Fig. 73). 
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Figura 73 – Frequência da compra/consumo da Maçã de Alcobaça. 

 
 De acordo com dados obtidos podemos verificar que os inquiridos 

preferem frutos médios a rijos em todas as épocas. Salienta-se que na terceira 

época aumenta a percentagem (de 70,0% a 73,0%) de inquiridos que preferem 

frutos médios. Os frutos menos relevantes para os consumidores são os frutos 

grandes e rijos, médios a pequenos e os frutos com carepa (Fig. 74). 

 

Figura 74 – As preferências dos consumidores em relação à dimensão das 

maçãs. 
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 De acordo com a opinião de alguns consumidores, podemos verificar 

que nesta 3ª época diminuiu a percentagem em relação à 2ª época de (60,0% 

para 52,0%) dos inquiridos que consideram que as maçãs têm um preço igual a 

outras frutas. No entanto, na 3ª época verifica-se um aumento da percentagem  

de consumidores que referiram que o preço das maçãs é mais baixo (21,0% 

para 24,0%) e 23,0%  consideram que as maçãs têm um preço alto. Os 

restantes consumidores (1%) consideram o preço das maçãs muito alto em 

relação a outros frutos (Fig. 75). 

 
Figura 75 - Comparação dos preços das maçãs em relação a outros frutos (3ª 

época). 

 
 Podemos salientar através dos resultados obtidos, que na terceira época 

aumenta a percentagem (de 44% para 46,0%) dos consumidores que 

consideram o valor de 1,20€ justo para pagar maçã de categoria I (maçã de 

qualidade), 40,0% consideram o valor 0,80€ baixo para comprar este tipo de 

maçãs e 11 % dos consumidores referiram o valor 1,50 € alto. Os restantes 

inquiridos consideram o preço 1,60€ muito alto (Fig. 76). 
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Figura 76 – Comparação de preços entre Maçã de Alcobaça e outros frutos (3ª 

época). 
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VI – DISCUSSÃO 
 

 O peso médio dos frutos decresceu ao longo do período de 

armazenamento, o que pode ser explicado pela perda de água do fruto durante 

o armazenamento, dado que, segundo Ryall e Pentzer (1982), os processos de 

transpiração e perda de humidade continuam após a colheita.  

 Podemos verificar que a luminosidade (L) aumenta ao longo do período 

de armazenamento nas três variedades testadas, o que significa frutos com 

brilho mais intenso e com uma cor mais clara. A coloração dos frutos não era 

homogénea, podendo-se destacar a variedade ´Golden Delicious` com uma cor 

mais clara e a variedade ´Jonagold` apresentava frutos mais escuros.  

 A coordenada a* da cor aumentou durante o armazenamento.  

 Da análise efectuada podemos constatar que as variedades ´Golden 

Delicious` e ´Jonagold`, armazenadas em atmosfera normal, se apresentavam 

no estado inicial do amadurecimento à colheita (dado serem frutos 

climactéricos) e ao longo do armazenamento amadureceram. 

 A variedade ´Jonagold` mantida em atmosfera controlada apresentava 

cor mais verde no final do armazenamento, porque a atmosfera controlada 

retarda ainda mais os processos de amadurecimento. 

 Os valores de a* da variedade ´Royal Gala` foram mais altos porque os 

frutos estavam maduros à colheita e com uma coloração vermelha. Segundo os 

resultados de Simões, (2007), sobre comparações de cor e firmeza de diversas 

variedades de maçãs, constatou-se que a cor da variedade ´Royal Gala` 

evoluiu ao longo da época de produção sem grandes alterações.  No presente 

estudo, a variedade ´Royal Gala` apresentou também os valores positivos mais 

elevados de cor a*, frutos mais vermelhos tal como verificado por Simões 

(2007). 

 A variedade ´Golden Delicious` apresentava maiores valores de b* ao 

longo do período de armazenamento verificando-se uma subida acentuada em 

Junho, sendo também um indicador de que os frutos tinham amadurecido 

(estavam mais amarelos) do que na primeira data de colheita e do que as 

outras variedades nas restantes épocas de armazenamento.  
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 Embora os valores médios de b* da variedade ´Royal Gala` sejam os 

mais baixos, verifica-se que não existe alteração do valor b* nesta variedade ao 

longo do armazenamento, o que coincide com ensaios realizados 

anteriormente (Simões, 2007). 

 No presente estudo verificou-se que a firmeza decresceu ao longo do 

armazenamento, excepto no mês de Junho, devido ao facto de todas as 

variedades serem provenientes de atmosfera controlada, nesta época.  

 O período de armazenamento não deve ser muito prolongado, porque as 

perdas qualitativas podem inviabilizar as maçãs desta variedade (cv. Gala) 

para a comercialização (Brackmann et al., 1999). Entre estas perdas, podemos 

citar a degradação da firmeza da polpa e a redução acentuada da acidez 

titulável. Nestas condições, as maçãs tornam-se farinhentas e com do sabor 

bastante alterado (Bender et al., 2001). 

 A firmeza da polpa dos frutos medida pelo teste de penetração, permite 

distinguir os distintos estados de maturação (Santos, 2008).  

 Do estudo efectuado verificou-se que o teor de sólidos solúveis está 

relacionado com o grau de maturação e com a data de colheita.  

 Das variedades estudadas a ´Golden Delicious` foi a que apresentou 

valores mais elevados (15 º Brix), ao longo da época de análise, não havendo 

diferenças significativas entre as outras variedades testadas. Verificou-se que 

todas as variedades de maçãs atingem boas características organolépticas, 

correspondentes a plena maturação e completo desenvolvimento, com índice 

refractométrico superior a 11 de ºBrix, sendo este considerado o mínimo. 

 O teor de matéria seca das variedades testadas aumentou ligeiramente 

ao longo do período de armazenamento, excepto em Junho em que o teor de 

matéria seca da variedade ´Jonagold` decresceu. Verificou-se que a matéria 

seca aumentou durante o período de armazenamento principalmente devido à 

perda de água. 

 Segundo Simões (2007) as variáveis da análise sensorial estão 

associadas com as variáveis instrumentais.  

 Ao compararmos os resultados dados pelo painel de provadores para a 

aparência dos frutos com as características de qualidade mais apreciadas 

pelos consumidores verificamos que o painel de provadores pontuou, de uma 

forma geral, esta característica como boa a muito boa, e que não se verificam 
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grandes alterações em relação a este parâmetro ao longo do período de 

armazenamento, o que é relevante visto ser este um parâmetro de qualidade 

que influência os consumidores no momento da compra das maçãs.   

 Ao compararmos as três variedades testadas na mesma data de 

armazenamento verifica-se que os provadores preferiam a variedade ´Royal 

Gala` e a ´Jonagold` no final do armazenamento por ter uma melhor textura. No 

entanto, segundo os consumidores também o sabor, o aroma e a doçura são 

atributos fundamentais que diferenciam as maçãs no momento da compra. 

 A aparência da polpa não sofreu alterações ao longo do período de 

armazenamento nas variedades ´Golden Delicious` e ´Royal Gala`, mas na 

variedade ´Jonagold` a aparência da polpa foi ligeiramente superior em 

Outubro 2007. Os valores da aparência da polpa situaram-se entre o bom e o 

muito bom. 

 A firmeza do fruto é um factor que determina a utilização para consumo 

fresco ou processamento industrial. A perda de firmeza da polpa que ocorre 

durante a maturação e senescência afecta a qualidade sensorial e a resistência 

dos produtos ao ataque de microorganismos (Knee, 1989). 

 Ao compararmos as duas variáveis firmeza e textura verificamos que 

ambas estão positivamente relacionadas ou associadas. A firmeza estava 

dentro dos parâmetros óptimos para consumo enquanto a textura era 

considerada pelos provadores como muito boa. Este é um dado 

particularmente interessante, porque também os consumidores indicam que a 

textura é um parâmetro de qualidade ao qual atribuem importância. 

 No que respeito ao teor de sólidos solúveis nas variedades testadas, 

verifica-se que os valores de ºBrix são sempre elevados, constatando-se que 

temos frutos doces a muito doces na análise sensorial. Podemos destacar a 

variedade ´Golden Delicious` em Junho 2008 como a maçã com mais doce e 

com um maior teor de sólidos solúveis (valor máximo ºBrix = 15,74). 

 A doçura é também uma característica particularmente valorizada pelos 

consumidores.  

 Através da análise dos inquéritos realizados aos consumidores 

verificamos que estes consomem duas a três peças de fruta por dia. 

 Verificamos que, de todas as frutas consumidas, apenas 20% da fruta 
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que consomem em diferentes épocas são maçãs, porque reúnem boas 

características organolépticas e o preço é acessível ao longo do ano. 

  A percentagem de maçãs consumida não é mais alta, devido ao facto de 

existir uma grande variedade de frutas no mercado todo ano a preços também 

acessíveis, influenciando as preferências. 

 Em geral os inquiridos manifestaram preferência por comprar em mais 

do que um estabelecimento comercial por gostarem de apreciar a qualidade a 

variedade e a frescura das diferentes frutas expostas. 

 Em relação à qualidade da fruta nas diferentes épocas de análise (Abril, 

Junho, Agosto) os consumidores afirmaram que a podridão externa é um 

defeito frequente. A falta de maturação, as maçãs farinhentas e o estado de 

maturação são factores determinantes na decisão da compra daquele fruto. Os 

consumidores deram preferência às maçãs de boa aparência, sãs, com boa 

firmeza e sabor agradável. 

 Quando pretendíamos seleccionar os frutos para determinar os 

parâmetros de qualidade através da análise sensorial e instrumental, 

verificámos especialmente que na variedade ´Royal Gala` se encontravam 

algumas maçãs sobre maduras e farinhentas.  

 Pudemos verificar que o tempo de armazenamento é o factor que maior 

influência tem na qualidade organoléptica das maçãs. 

  Podemos verificar que a cereja e a clementina foram as frutas eleitas 

pelos consumidores nas três épocas de análise ocupando o primeiro e segundo 

lugar na preferência dos consumidores. Quanto às maçãs, estas ocupam o 

terceiro e o quarto lugar de preferência nas diferentes épocas.  

 As variedades estudadas no presente trabalho têm uma boa aceitação 

no mercado Português, tal como indicado pelos inquéritos e há cada vez mais 

tendência para os consumidores preferirem produtos tradicionais com 

autenticidade. 

 Da análise realizada nas três épocas os consumidores constataram que 

o sabor, o aroma e a doçura são atributos fundamentais que as maçãs devem 

ter, enquanto na análise sensorial os provadores consideram estes parâmetros 

essências para o consumo das variedades testadas. Em relação à acidez os 

provadores preferem maçãs com acidez baixa.  
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 Os factores que condicionam de forma mais marcada a preferência são 

as características intrínsecas dos produtos, com destaque para o sabor e o 

aspecto. Os resultados obtidos mostram-nos que o preço continua a ter uma 

influência negativa no que respeita ao consumo da maçã. Neste sentido, as 

acções de divulgação e marketing das variedades tradicionais que o Estado ou 

as organizações de produtores vierem a realizar deverão ter como principal 

enfoque o sabor agradável e característico destes frutos. Como mostram 

diversos autores citados por Grankvist e Biel (2007), a compra de alimentos é 

uma tarefa quase quotidiana, frequentemente executada sem recurso a uma 

avaliação cognitiva e traduz-se frequentemente num comportamento guiado 

por hábitos.  

 Descodificar o gosto dos consumidores nem sempre é tarefa fácil. Duma 

maneira geral os consumidores preferem frutos médios. 

 Em relação ao consumo de maçãs as formas mais apreciadas pelos 

consumidores é a maçã em fresco com casca e a maçã descascada. A maçã 

´Royal Gala` e a ´Golden Delicious` foram as variedades preferidas pelos 

consumidores  quer com casca ou sem casca. 

 Nas diferentes épocas constatou-se que a maioria dos consumidores 

desconhecia a maçã fatiada (maçã de 4ª gama), talvez por ter ainda pouca 

expansão no mercado nacional. A Campoeste constatou que apenas a 

variedade Fugi serve para utilizar como maçã fatiada (maçã de 4ª gama) 

enquanto as variedades testadas neste trabalho parecem não ser muito boas 

para utilizar como maçã fatiada porque acidificam com muita facilidade.  

 Independentemente do concelho onde a pesquisa foi realizada, existe 

uma percentagem elevada de consumidores que estão familiarizados com as 

diversas variedades de maçãs. Em especial a ´Royal Gala e a ´Golden 

Delicious` são as variedades que os consumidores reconhecem com muita 

facilidade.  

 Em relação à Indicação geográfica Protegida (IGP) verifica-se que 

23,6% dos consumidores compravam e sabiam da existência de maçãs com 

esta denominação. Apesar do facto da maçã de Alcobaça ser produzida 

principalmente na região do Oeste, este nome é mais familiar para os 

consumidores do que a sigla IGP. Podemos constatar que a maior parte dos 

inquiridos afirmaram ter provado a “Maçã de Alcobaça”, independentemente da 
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variedade. As pessoas mais velhas tinham um maior conhecimento das 

diferentes variedades que integram a “Maçã de Alcobaça”. Encontramos 

consumidores que associam o símbolo da “Maçã de Alcobaça” a uma garantia 

de qualidade aumentando a sua preferência. No entanto, uma grande parte dos 

consumidores não se interessam pela garantia de qualidade e autenticidade 

das maçãs, devido ao seu baixo poder de compra. Os consumidores 

consideram que as maçãs têm preços semelhantes a outras frutas.  
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VII – CONCLUSÃO 

 
 Através da comparação dos parâmetros de qualidade em diferentes 

épocas por métodos instrumentais e sensoriais e pela análise dos inquéritos 

aos consumidores da “Maçã de Alcobaça”, concluímos que os frutos perderam 

peso ao longo do período de armazenamento e a cor dos frutos não era 

homogénea. 

 A firmeza e a textura estão positivamente relacionadas, existindo 

concordância entre parâmetros de qualidade sensorial e instrumental na 

segunda e terceira época. Da comparação dos inquéritos aos consumidores 

constatou-se que não havia variabilidade das preferências, mesmo havendo 

dois meses de intervalo de tempo entre amostragens e apesar da perda de 

peso e diferenças de cor.   

 De um modo geral e do ponto de vista comercial, constatou-se que as 

variedades estavam num estado de maturação ideal para a comercialização 

nas épocas de amostragem. Isto deveu-se ao facto de os frutos terem sido 

armazenados em atmosfera normal e atmosfera controlada. Podemos 

constatar que a podridão externa desenvolveu-se mais, durante o 

armazenamento, na variedade Royal Gala.  

 As variedades estudadas tiveram boa aceitação pelos consumidores e 

pelos provadores. O presente estudo mostrou a grande familiaridade dos 

consumidores com a Maçã de Alcobaça.  

 A maioria dos consumidores demonstra uma clara preferência pelas 

variedades Royal Gala e Golden Delicious produzidas no Oeste. As pessoas 

mais velhas conheciam melhor as diferentes variedades. Devem-se fazer 

promoções, acções de divulgação e marketing de forma a publicitar as 

variedades de “Maçã de Alcobaça”. De acordo com os parâmetros de 

qualidade concluímos que a fruta oriunda da câmara de atmosfera controlada 

apresentava valores na análise instrumental e sensorial  mais satisfatórios.  

 Numa perspectiva futura, e no sentido de garantir a qualidade e a 

tradicionalidade e a especificidade das Maçãs de Alcobaça deve-se utilizar a 

Indicação de Origem Protegida (IGP), que surge ao consumidor como 
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alternativa segura. As variedades da “Maçã de Alcobaça” distinguem-se pelo 

sabor de excelência, sendo importante a continuação deste estudo. 

 Parecemos importante continuar o trabalho durante pelo menos mais 

dois anos, em mais épocas do ano e fazer os inquéritos noutras zonas do país.  

.  
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ANEXO I 
 

Painel de Provadores 
 

Nome:                                                                                        Data: 
 
FRUTO  A B C 
Aparência do fruto 1    
 2    
 3    
 4    
melhor 5    
Aparência da polpa 1    
 2    
 3    
 4    
melhor 5    
Textura 1    
 2    
 3    
 4    
Mais duro 5    
Doçura 1    
 2    
 3    
 4    
Mais doce 5    
Acidez 1    
 2    
 3    
 4    
Mais ácido 5    
Sabor 1    
 2    
 3    
 4    
Melhor 5    
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ANEXO II 

 
Inquérito aos consumidores de Maçãs de Alcobaça 

 
Indicação Geográfica Protegida – IGP 

 
 Abril de 2008 

 
 

Bom dia/tarde, gostaria de conhecer a sua opinião para um trabalho de 

Mestrado sobre o consumo e compra de Maçãs de Alcobaça.  

Poderá colaborar e responder ao seguinte questionário? O inquérito é anónimo 

e as suas opiniões serão sempre tratadas confidencialmente. Terá que 

despender apenas 15 minutos para responder a este inquérito.  

 

Muito obrigado pela sua colaboração. 
 

Nome do Entrevistador: ___________ Data do inquérito: _____________ 

Nº do Inquérito _____________   

O Concelho onde foi efectuado o inquérito: 
 

Caldas da Rainha p     Santarém p      
 

I. DADOS DO CONSUMIDOR 
 

1 – Estado civil: 
Solteiro(a) 1 Viúvo(a) 4 

Casado(a) 2 Falta união facto 5 

Divorciado(a) 3   

 
2 – Nível Etário: 
 
Menos de 18 anos 1 De 25 a 34 anos 3 De 45 a 54 anos   5 Com 65 ou mais anos   7 
De 18 a 24 anos 2 De 35 a 44 anos 4 De 55 a 64 anos   6   

 

3 – Género: 
 
Masculino 1 Feminino  2 
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4 – Habilitação Literária: 
 
Não tem 1 12º ano (7º ano) 4 
4ª Classe (Ensino Básico) 2 Curso médio/Bacharel 5 
9º Ano (5ºano) 3 Licenciatura ou Superior 6 

 

 

II. INFORMAÇÕES SOBRE O AGREGADO FAMILIAR 
5 – Constituição do agregado familiar 

5.1 - Dimensão do seu agregado familiar (contando consigo)? 
 

 
 
 
6- Consome maçã em casa? 
 
Sim p      
 
Não p    (passar ao grupo III e responda apenas às perguntas 8, 10) 
 
 

III. INFORMAÇÃO SOBRE O CONSUMO DE FRUTAS 
 

7 - Quantas peças de fruta consome por dia?  
 
 Número de frutos consumidos 
Consome 1 2 3 4 

 
 
8 – Nesta época do ano, qual a percentagem (%) de maçãs consumida? 
 
 Percentagem de fruta Consumida 
Consome 5% 10% 15% 20% 50% 100% 

 
 

9 - Em qual ou quais dos seguintes estabelecimentos compra 
habitualmente a fruta? 
 
Não compra fruta 1 Feiras / mercados 5 
Supermercados  2 Produtor 6 
Grandes superfícies 3 Internet 7 
Frutarias 4   
 
10 - Quais são os defeitos e problemas mais frequentes nas maçãs? 
 
Nenhuns defeitos 1 Frutos com sujidade 5 
Falta de maturação 2 Frutos com Manchas 6 
Podridões 3 Frutos com Bitter Pit 7 
Muito madura 4 Maçãs farinhentas 8 
Outros defeitos. 
Quais?_______________________________________________________________________________ 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um indivíduo 1 4 a 6 indivíduos 3 
2 a 3 indivíduos 2 Mais de 6 indivíduos 4 
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11 – Dos diferentes tipos de frutas apresentadas, diga-me quais são as 
que mais gosta? (Use a escala de 5 – gosta muitíssimo; 4 – gosta muito; 
3 – gosta; 2 – gosta pouco; 1 – não gosta) para cada um dos seguintes 
tipos: 

 

Frutas do Ano 

Clementina 1 2 3 4 5 
Banana 1 2 3 4 5 

Laranja 1 2 3 4 5 
Maçã 1 2 3 4 5 
Pêra 1 2 3 4 5 

Fruta de época 

Ameixa 1 2 3 4 5 
Cereja 1 2 3 4 5 
Figo 1 2 3 4 5 
Melão 1 2 3 4 5 
Melancia 1 2 3 4 5 

Frutas Tropicais 

Abacate 1 2 3 4 5 
Ananás 1 2 3 4 5 
Manga 1 2 3 4 5 
Kiwi 1 2 3 4 5 
Papaia 1 2 3 4 5 

 
 
12 – Quais são as características organolépticas (qualidade) que gosta 
mais ou gosta menos nas maçãs que consome/compra. 
 

- Características que os consumidores gostam mais: 

(Use a escala de 5 – gosta muitíssimo; 4 – gosta muito; 3 – gosta; 2 – gosta 
pouco; 1 – não gosta) para cada um dos seguintes tipos: 

 

Aparência do fruto 1 2 3 4 5 
Aroma 1 2 3 4 5 
Acidez 1 2 3 4 5 
Doçura 1 2 3 4 5 
Sabor 1 2 3 4 5 
Textura 1 2 3 4 5 

 

- Aspectos (ou características) que gosta menos nas maçãs:  
 
Preço 1 Tamanho 3 
Textura da Maçã 2 Marca de certificação 4 

 
 
13 – Classifique o tamanho da maçã de acordo com a sua preferência?  
 
Pequeno 1 Médio 2 Grande 3 
 

14 – Como come a maçã: 
 
Maçã com casca 1 Maçã descascada 2 
Maçã Fatiada (4ª gama) 3 Maçã assada 4 
Maçã Cozida 5 Em salada de fruta 6 
Maçã à dentada 7 Em compota 8 
Puré 9 Outros (quais?)________________ 10 
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15 - Dos seguintes tipos de maçãs, quais são as que mais 
compra/consome?  
Royal Gala 1 Casa Nova de Alcobaça 6 Riscadinha de Palmela 11 
Delicious 2 Golden Delicious 7 Starking/Red Delicious 12 

Jonagold 3 Reineta Parda 8 Pink Lady 13 
Fuji 4 Reineta Branca 9 Não Responde 14 
Granny Smith 5 Bravo Esmolfe 10 Não Sabe 15 

 

IV – MAÇÃ DE ALCOBAÇA  
 

16 - Existem maçãs portuguesas com denominação de Origem Protegida 
(DOP) ou Indicações Geográficas Protegidas (IGP)? 
 
 Sim.p    Não.p    Não sabe.p 
 

17 – Costuma comprar maçãs DOP ou maçãs IGP  
 

  Sim. p   Não. p Algumas vezes.p Não sabe.p 
 
 
19 – Conhece a Maçã de Alcobaça? 
 
Sim 1  Não (passar ao grupo V) 2 

 
 
20 – Já provou alguma vez Maçã de Alcobaça? 
 
Sim 1  Não  2 

 
 
21 - Diga com que frequência compra/consome Maçã de Alcobaça? 
 

Nunca 1 Consumo todos os dias 4 
Raramente consome 2 Ocasiões especiais 5 
Mais de uma vez por semana 3   

 

 

22 – Ao consumir maçã de Alcobaça que preferências tem? 
 
Fruto grande e rijo 1 Fruto médio a pequeno 3 
Fruto médio e rijo   2 Fruto com carepa 4 

 

 
23 - Conhece este símbolo?  

 

        Sim p  Não p 
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24 - Quando observa este símbolo da Maçã de Alcobaça, a sua 
preferência: 
 
 
 

Fica Indiferente 1 Diminui ligeiramente 2 Diminui 3 Diminui muito 4 
Aumenta ligeiramente 5 Aumenta 6 Aumenta muito 7 

 

25 - Está disposto a pagar mais pela garantia de qualidade da Maçã de 
Alcobaça? 
 
Sim _____(Quanto mais)? _____ (%) 1 Não 2 Não responde 3 

 

 
V – OPINIÕES 
 
26 – Compare o preço das maçãs em relação a outros frutos, onde se 
situa? 
 

Muito Alto Alto Igual Baixo Muito baixo 
     

(Assinale com X) 
 

27 – Que preço considera justo para consumir mais frequentemente 

tratando-se da categoria I da qualidade comercial. 
 

Preço/kg 
Muito Alto 

(1,60 €) 
Alto 

(1,50 €) 
Igual 

(1,20 €) 
Baixo 

(0,80 €) 
Muito Baixo 

(0,50 €) 
     

(Assinale com X) 
 

No caso de surgirem dúvidas na transcrição ou análise dos dados, podia 

indicar-me um número de telefone de contacto, sendo o questionário 

confidencial. Nº Telefone:  ___________ 
     

 

 

 

 

 

MUITO OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO 
Bom dia ou Boa tarde 
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ANEXO III 

 
Peso médio do fruto 

Variedades 4-Out-07 13-Mar-08 2-Mai-08 29-Jun-08 
1 – Golden Delicious 174,73 118,18 180,80 133,45 
2 - Jonagold 236,16 151,16 194,73 156,83 
3 - Royal Gala 120,68 103,22 133,90 97,76 

 
Tabela 1 – Valores do peso médio dos frutos ao longo do tempo nas três variedades testadas. 
 
 

Erro padrão médio dos frutos 

 Variedades 4-Out-07 13-Mar-08 2-Mai-08 29-Jun-08 
1 – Golden Delicious 8,44 3,97 6,58 16,79 
2 - Jonagold 20,41 3,85 12,90 10,77 
3 - Royal Gala 3,95 1,71 4,49 1,23 

 
Tabela 2 – Valores do Erro padrão médio dos frutos ao longo do tempo nas três variedades 
testadas. 

 
 
Tratamento estatístico 

 

 
 
 

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Pesomédiofrutos

91769,599a 11 8342,691 85,810 ,000
1352461,121 1 1352461,121 13910,929 ,000

33346,531 3 11115,510 114,330 ,000
50265,061 2 25132,531 258,504 ,000

8158,007 6 1359,668 13,985 ,000
4666,700 48 97,223

1448897,420 60
96436,299 59

Source
Corrected Model
Intercept
Tempo
Variedades
Tempo * Variedades
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = ,952 (Adjusted R Squared = ,941)a. 
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ANEXO IV 

 

Luminosidade (L) do fruto 

 Variedades 4-Out-07 13-Mar-08 2-Mai-08 29-Jun-08 
1 – Golden Delicious 73,55 73,03 71,64 84,28 
2 - Jonagolden 25,78 59,89 56,02 96,69 
3 - Royal Gala 56,01 52,56 57,28 86,63 

 
Tabela 3 – Valores da luminosidade (L) das três variedades testadas ao longo do tempo 

 
 
 
 
 
 

Pesomédiofrutos

Duncana,b

15 124,2067
15 129,3467
15 169,8133
15 177,1800

,160 1,000 1,000

Evolução do Tempo
13-03-08
29-06-08
2-05-08
4-10-07
Sig.

N 1 2 3
Subset

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on Type III Sum of Squares
The error term is Mean Square(Error) = 97,223.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 15,000.a. 

Alpha = ,05.b. 

Pesomédiofrutos

Duncana,b

20 113,8900
20 151,7900
20 184,7300

1,000 1,000 1,000

Variedades de Maçãs
Royal Gala
1 - Golden
2 - JonaGolden
Sig.

N 1 2 3
Subset

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on Type III Sum of Squares
The error term is Mean Square(Error) = 97,223.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 20,000.a. 

Alpha = ,05.b. 
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Erro padrão da Luminosidade (L) 

 Variedades 4-Out-07 13-Mar-08 2-Mai-08 29-Jun-08 
1 – Golden Delicious 0,49 0,57 0,73 5,36 
2 - Jonagold 14,82 1,44 1,61 1,94 
3 - Royal Gala 1,75 1,21 3,14 4,08 
 
Tabela 4 – Valores do Erro padrão da luminosidade (L) das três variedades testadas ao longo 
do tempo. 
 
 

Tratamento estatístico 

 
 

 
 

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: LuminosidadeL

28116,631a 11 2556,057 117,431 ,000
280576,817 1 280576,817 12890,305 ,000

18882,467 3 6294,156 289,167 ,000
6048,442 2 3024,221 138,939 ,000
3185,722 6 530,954 24,393 ,000
1044,792 48 21,767

309738,240 60
29161,423 59

Source
Corrected Model
Intercept
Tempo
Variedades
Tempo * Variedades
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = ,964 (Adjusted R Squared = ,956)a. 

LuminosidadeL

Duncana,b

15 51,7800
15 61,6333
15 61,8267
15 98,2933

1,000 ,910 1,000

Evolução do Tempo
4-10-07
2-05-08
13-03-08
29-06-08
Sig.

N 1 2 3
Subset

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on Type III Sum of Squares
The error term is Mean Square(Error) = 21,767.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 15,000.a. 

Alpha = ,05.b. 
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ANEXO V 

 

Coordenada a* da cor 

 Variedades 4-Out-07 13-Mar-08 2-Mai-08 29-Jun-08 
1 – Golden Delicious -13,62 -9,88 -6,69 -7,51 
2 - Jonagold 4,31 12,01 17,70 -3,30 
3 - Royal Gala 25,97 25,12 21,04 22,27 

 
Tabela 5 – Valores da coordenada a* das três variedades testadas ao longo do tempo. 

 
 

Erro padrão da Coordenada a* da cor 

 Variedades 4-Out-07 13-Mar-08 2-Mai-08 29-Jun-08 
1 – Golden Delicious 0,68 1,37 1,29 2,46 
2 - Jonagold 9,75 1,94 2,52 4,73 
3 - Royal Gala 1,48 2,38 2,63 4,62 

 
Tabela 6 – Valores do Erro padrão da Coordenada a* das três variedades testadas ao longo do 
tempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LuminosidadeL

Duncana,b

20 59,5900
20 63,1250
20 82,4350

1,000 1,000 1,000

Variedades de Maçãs
2 - JonaGolden
Royal Gala
1 - Golden
Sig.

N 1 2 3
Subset

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on Type III Sum of Squares
The error term is Mean Square(Error) = 21,767.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 20,000.a. 

Alpha = ,05.b. 
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Tratamento estatístico 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: CordenadaA

12396,669a 11 1126,970 78,113 ,000
3185,731 1 3185,731 220,810 ,000

446,308 3 148,769 10,312 ,000
10911,266 2 5455,633 378,141 ,000

1039,095 6 173,183 12,004 ,000
692,520 48 14,428

16274,920 60
13089,189 59

Source
Corrected Model
Intercept
Tempo
Variedades
Tempo * Variedades
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = ,947 (Adjusted R Squared = ,935)a. 

CordenadaA

Duncan a,b

15 3,8200
15 5,5600
15 9,0867
15 10,6800

,216 ,256

Evolução do Tempo
29-06-08
4-10-07
13-03-08
2-05-08
Sig.

N 1 2
Subset

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on Type III Sum of Squares
The error term is Mean Square(Error) = 14,428.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 15,000.a. 

Alpha = ,05.b. 

CordenadaA

Duncana,b

20 -9,4250
20 7,6850
20 23,6000

1,000 1,000 1,000

Variedades de Maçãs
1 - Golden
2 - JonaGolden
Royal Gala
Sig.

N 1 2 3
Subset

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on Type III Sum of Squares
The error term is Mean Square(Error) = 14,428.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 20,000.a. 

Alpha = ,05.b. 
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ANEXO VI  
 

Coordenada b* da cor 

 Variedades 4-Out-07 13-Mar-08 2-Mai-08 29-Jun-08 
1 – Golden Delicious 42,82 48,47 47,04 73,16 
2 - Jonagold 14,32 35,06 32,29 55,88 
3 - Royal Gala 29,23 26,60 30,41 41,37 

 
Tabela 7 – Valores médios da coordenada b* das três variedades testadas ao longo do tempo. 
 

 

Erro padrão da Coordenada b* 

 Variedades 4-Out-07 13-Mar-08 2-Mai-08 29-Jun-08 
1 – Golden Delicious 0,94 0,48 0,68 1,20 
2 - Jonagold 7,77 1,04 1,37 0,87 
3 - Royal Gala 2,29 1,36 2,09 3,46 

 
Tabela 8 – Valores do Erro padrão da Coordenada b* das três variedades testadas ao longo do 
tempo. 

 
 
Tratamento estatístico 
 

 

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: CoordenadaB

13058,762a 11 1187,160 156,968 ,000
94652,760 1 94652,760 12515,102 ,000

6447,485 3 2149,162 284,165 ,000
5250,742 2 2625,371 347,130 ,000
1360,535 6 226,756 29,982 ,000

363,028 48 7,563
108074,550 60

13421,790 59

Source
Corrected Model
Intercept
Tempo
Variedades
Tempo * Variedades
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = ,973 (Adjusted R Squared = ,967)a. 
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ANEXO VII 

 
Firmeza 

Variedades 4-Out-07 13-Mar-08 2-Mai-08 29-Jun-08 
1 – Golden Delicious  6,96 3,74 3,87 4,32 
2 - Jonagold 5,45 4,56 3,70 6,23 
3 - Royal Gala 3,79 4,80 5,44 7,07 

 
Tabela 9 – Valores médios da Firmeza das três variedades testadas ao longo do tempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CoordenadaB

Duncana,b

15 28,7933
15 36,5733
15 36,7133
15 56,7933

1,000 ,890 1,000

Evolução do Tempo
4-10-07
2-05-08
13-03-08
29-06-08
Sig.

N 1 2 3
Subset

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on Type III Sum of Squares
The error term is Mean Square(Error) = 7,563.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 15,000.a. 

Alpha = ,05.b. 

CoordenadaB

Duncana,b

20 31,9000
20 34,3850
20 52,8700

1,000 1,000 1,000

Variedades de Maçãs
3 - Royal Gala
2 - JonaGold
1 - Golden
Sig.

N 1 2 3
Subset

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on Type III Sum of Squares
The error term is Mean Square(Error) = 7,563.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 20,000.a. 

Alpha = ,05.b. 
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Erro padrão da Firmeza 

Variedades 4-Out-07 13-Mar-08 2-Mai-08 29-Jun-08 
1 – Golden Delicious 0,29 0,07 0,37 0,57 
2 - Jonagold 0,51 0,19 0,12 0,47 
3 - Royal Gala 0,20 0,21 0,19 0,27 

 
Tabela 10 – Valores do Erro padrão da Firmeza das três variedades testadas ao longo do 
tempo. 

 
 
Tratamento estatístico 

 

 
 
 

 
 

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Firmeza

83,705a 11 7,610 70,995 ,000
1496,902 1 1496,902 13965,697 ,000

26,486 3 8,829 82,370 ,000
3,087 2 1,543 14,400 ,000

54,132 6 9,022 84,172 ,000
5,145 48 ,107

1585,751 60
88,849 59

Source
Corrected Model
Intercept
Tempo
Variedades
Tempo * Variedades
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = ,942 (Adjusted R Squared = ,929)a. 

Firmeza

Duncana,b

15 4,3367
15 4,3673
15 5,4007
15 5,8747

,799 1,000 1,000

Evolução do Tempo
3   (2-05-08)
2   (13-03-08)
1   ( 4-10-07)
4   (29-06-08)
Sig.

N 1 2 3
Subset

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on Type III Sum of Squares
The error term is Mean Square(Error) = ,107.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 15,000.a. 

Alpha = ,05.b. 
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ANEXO VIII 

 
Teor de sólidos solúveis (ºBrix) 

Variedades 4-Out-07 13-Mar-08 2-Mai-08 29-Jun-08 
1 – Golden Delicious  14,75 13,70 15,07 15,51 
2 - Jonagold 13,83 15,74 14,33 13,33 
3 - Royal Gala 12,19 13,89 13,51 12,61 

 
Tabela 11 - Valores médios do teor de sólidos solúveis ( º Brix) das três variedades testadas ao 

longo do tempo. 

 
Erro padrão do teor de sólidos solúveis (ºBrix) 

 
Variedades 4-Out-07 13-Mar-08 2-Mai-08 29-Jun-08 
1 – Golden Delicious 0,39 0,35 1,30 0,47 
2 - Jonagold 0,22 0,57 0,36 0,22 
3 - Royal Gala 0,68 0,60 0,28 0,36 

Tabela 12 - Valores do Erro padrão do teor de sólidos solúveis (º Brix) das três variedades 

testadas ao longo do tempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmeza

Duncana,b

20 4,7200
20 4,9890
20 5,2755

1,000 1,000 1,000

Variedades de Maçãs
1 - Golden
2 - JonaGold
3 - Royal Gala
Sig.

N 1 2 3
Subset

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on Type III Sum of Squares
The error term is Mean Square(Error) = ,107.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 20,000.a. 

Alpha = ,05.b. 
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Tratamento estatístico 
 

 
 

 
 

 
 

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: ºBrix

66,166a 11 6,015 19,075 ,000
11824,488 1 11824,488 37498,377 ,000

7,133 3 2,378 7,540 ,000
31,537 2 15,769 50,006 ,000
27,496 6 4,583 14,533 ,000
15,136 48 ,315

11905,790 60
81,302 59

Source
Corrected Model
Intercept
Tempo
Variedades
Tempo * Variedades
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = ,814 (Adjusted R Squared = ,771)a. 

ºBrix

Duncana,b

15 13,5933
15 13,8200
15 14,3000
15 14,4400

,274 ,498

Evolução do Tempo
4-10-07
29-06-08
2-05-08
13-03-08
Sig.

N 1 2
Subset

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on Type III Sum of Squares
The error term is Mean Square(Error) = ,315.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 15,000.a. 

Alpha = ,05.b. 

ºBrix

Duncana,b

20 13,0450
20 14,3150
20 14,7550

1,000 1,000 1,000

Variedades de Maçãs
Royal Gala
2 - JonaGolden
1 - Golden
Sig.

N 1 2 3
Subset

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on Type III Sum of Squares
The error term is Mean Square(Error) = ,315.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 20,000.a. 

Alpha = ,05.b. 
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ANEXO IX  
 

Matéria seca (%) 

 Variedades 4-Out-07 13-Mar-08 2-Mai-08 29-Jun-08 
1 – Golden Golden 16,83 14,77 16,67 16,90 
2 - Jonagold 16,7 16,71 15,97 14,04 
3 - Royal Gala 12,9 14,79 14,83 14,77 

 
Tabela 13 - Valores médios da matéria seca (%) das três variedades testadas ao longo do 

tempo. 

 
Erro padrão da Matéria Seca 

 
 Variedades 4-Out-07 13-Mar-08 2-Mai-08 29-Jun-08 
1 – Golden Golden 0,50 0,34 1,35 0,59 
2 - Jonagold 1,78 0,35 0,47 0,52 
3 - Royal Gala 1,67 0,50 0,27 0,42 

Tabela 14 - Valores do Erro padrão da Matéria Seca (%) das três variedades testadas ao longo 

do tempo. 
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ANEXO X 
 

Aparência dos frutos 
Data Golden Delicious Jonagold Royal Gala 

    04-Out-2007 2,83 4,09 3,13 
    13-Marc-2008 2,55 3,83 3,48 
    02-Mai-2008 2,42 3,58 4,00 
    29-Jun-2008 2,75 3,32 3,82 

MÉDIA 2,64 3,70 3,61 
 

ANEXO XI 
 

Aparência da polpa 
Data Golden Delicious Jonagold Royal Gala 

    04-Out-2007 3,45 3,68 3,23 
    13-Marc-2008 3,45 4,00 3,73 
    02-Mai-2008 3,48 3,68 3,84 
    29-Jun-2008 3,82 3,75 3,71 

MÉDIA 3,55 3,78 3,63 
 
 

ANEXO XII 
 

Textura 
Data Golden Delicious Jonagold Royal Gala 

    04-Out-2007 3,83 3,09 2,22 
    13-Marc-2008 3,09 3,59 3,05 
    02-Mai-2008 2,96 3,23 4,00 
    29-Jun-2008 2,85 3,73 3,88 

MÉDIA 3,18 3,41 3,29 

 
ANEXO XIII 

 

Doçura 
Data Golden Delicious Jonagold Royal Gala 

    04-Out-2007 2,65 3,13 3,09 
    13-Marc-2008 3,78 3,65 3,27 
    02-Mai-2008 3,15 3,73 3,58 
    29-Jun-2008 3,89 3,11 3,21 

MÉDIA 3,37 3,41 3,29 
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ANEXO XIV 
 

Acidez 
Data Golden Delicious Jonagold Royal Gala 

    04-Out-2007 2,65 2,61 2,00 
    13-Marc-2008 2,35 3,00 2,52 
    02-Mai-2008 2,35 2,50 2,60 
    29-Jun-2008 1,93 3,14 2,86 

MÉDIA 2,32 2,81 2,49 
 

ANEXO XV 
 

Sabor 
Data Golden Delicious Jonagold Royal Gala 

    04-Out-2007 4,04 3,26 2,48 
    13-Marc-2008 3,48 3,83 2,87 
    02-Mai-2008 3,19 3,88 3,81 
    29-Jun-2008 3,50 3,71 3,32 

MÉDIA 3,55 3,67 3,12 
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Anexo XVI 

Várias questões e escalas de medida 

Variáveis sobre consumidor e comprador habitual de fruta: 

A Parte I e Parte II do questionário (questões 1 a 7) serviu para avaliar as 

características do consumidor. As características sócio-demográficas do 

consumidor foram avaliadas através das questões: 

- Questão 1 – estado civil (tendo sido utilizada a seguinte escala nominal: 1- 

solteiro, 2 – casado, 3 – divorciado, 4 – viúvo e 5 - união de facto.  

- Questão 2 – nível etário 

- Questão 3 – género 

- Questão 4 – habilitações literárias (tendo sido utilizada a seguinte escala 

nominal: 1 – Não têm, 2 – 4ª Classe (Ensino Básico), 3 – 9º Ano (5ºano), 4 – 

12º ano (7º ano); 5 - Curso médio/Bacharel, 6 - Licenciatura ou Superior. 

 
Variáveis sobre o Agregado Familiar 

 

- Questão 5 – dimensão do agregado familiar 

- Questão 6 – Consome maçã em casa 

 

- Factores determinantes na tomada de decisão sobre o consumo de 
fruta: 
- Questão 7 – quantas peças de fruta consume por dia 

- Na Questão 8 pretende-se avaliar a percentagem de fruta consumida que 

são maçãs tendo sido utilizada a seguinte escala ordinal: 1 – 5% da fruta 

consumida, 2 – 10 % da fruta consumida, 3 – 15% da fruta consumida, 4 –  

20% da fruta consumida, 5 -  50% da fruta consumida, 6 - 100% da fruta 

consumida. 

- Questão 9 - Em qual ou quais dos seguintes estabelecimentos compra 

habitualmente a fruta 

 
- Questão 10 - Quais são os defeitos e problemas mais frequentes nas maçãs 
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Na Questão 11 e 12 pretende-se saber dos diferentes tipos de frutas 

apresentadas, quais são as que os consumidores gostam mais em relação às 

características organolépticas (qualidade). 

 Foi utilizada a seguinte escala ordinal: 5 – gosta muitíssimo; 4 – gosta muito; 3 

– gosta; 2 – gosta pouco; 1 – não gosta)  
Questão 13 – Classifique o tamanho da maçã de acordo com a sua 

preferência.  

Na Questão 14 – Como come a maçã. 

Questão 15 - Dos seguintes tipos de maçãs, quais são as que mais 

compra/consome . 

 
Factores determinantes na tomada de decisão sobre a compra ou 
consume da Maçã de Alcobaça. 

 

Pretende-se saber se existem maçãs portuguesas com denominação de 

Origem Protegida (DOP) ou Indicações Geográficas Protegidas (IGP) através 

da Questão 16. Foi utilizada a escala ordinal: 1- sim, 2 – Não, 3 – Não sabe. 

 Os inquiridos costumam comprar maçãs DOP ou IGP através da Questão 17. 

Tem sido utilizada a escala ordinal: 1- sim, 2 – Não, 3 – Algumas vezes, 4 - 

Não sabe. 

Questão 19 – Conhece a Maçã de Alcobaça. 

Questão 20 – Já provou alguma vez Maçã de Alcobaça. 

Através da Questão 21 foi avaliada a frequência compra/consome Maçã de 

Alcobaça. A escala utilizada foi a escala ordinal: 1 – Nunca, 2 – Raramente 

consome, 3 – Mais de uma vez por semana, 4 – Consumo todos os dias, 5 – 

Ocasiões especiais. 

Questão 22 – Ao consumir maçã de Alcobaça que preferências tem. 

 

Questão 23 - Conhece este símbolo?  
 

Também na Questão 24 procurou-se saber a preferência dos consumidores 

quando observam o símbolo da Maçã de Alcobaça. A escala utilizada foi a 

escala ordinal: 1 – Fica Indiferente, 2 – Diminui ligeiramente, 3 – Diminui, 4 – 

Diminui muito, 5 – Aumento ligeiramente, 6 – Aumenta, 7 – Aumenta muito. 
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Questão 25 - Está disposto a pagar mais pela garantia de qualidade da Maçã 

de Alcobaça 

 
Factores de importância na cadeia da comercialização 

 

Na Questão 26 faz-se a Comparação do preço das maçãs em relação a outros 

frutos. A escala utilizada foi a escala ordinal: 1 – Muito Alto, 2 – Alto, 3 – Igual, 

4 – Baixo, 5 – Muito Baixo 
 

Através da Questão 27 analisou-se qual o preço que os consumidores 

consideram justo para consumir mais frequentemente maçãs tratando-se da 

categoria I da qualidade comercial. A escala utilizada foi a escala ordinal: 1 – 

Muito Alto, 2 – Alto, 3 – Igual, 4 – Baixo, 5 – Muito Baixo 

 
 

 

 

 


