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Resumo 

O sumo 100% medronho foi desenvolvido no âmbito da unidade curricular “Projeto” 

do terceiro ano da licenciatura em Tecnologia Alimentar, pela Escola Superior Agrária de 

Coimbra. O projeto foi realizado por Ana Martinho, Inês Estarreja, Joana Carvalho e Joana 

Pleno, e foi orientado pelo Professor Ivo Rodrigues. 

O principal objetivo desde projeto é dar a conhecer a versatilidade do medronho, uma 

vez que não é ainda um produto muito conhecido ou comercializado, sendo a sua principal 

utilização o fabrico de água-ardente.  

Uma vez que o nosso produto foi desenvolvido tendo como ponto de partida o bagaço, 

não fermentado resultante da extração da polpa, acreditamos que esta poderá ser uma forma 

de valorizar este subproduto dando lhe uma finalidade diferente da usual. 

Ao longo do tempo, fomos desenvolvendo várias formulações, apenas com produtos 

do medronho ou misturas com açúcares adicionados ou com sumos concentrados de frutos 

(uva e laranja) até encontrarmos as que, na nossa opinião pessoal, eram as mais viáveis, sendo 

que a formulação mais rapidamente descartada foi a que continha adição de açúcar. 

Para termos o máximo rendimento a partir da maceração dos frutos, foram realizadas 

duas extrações sucessivas, sendo que na primeira obtivemos polpa, e na segunda extração 

obtivemos o sumo extraído, que foi o nosso ponto de partida para as diferentes formulações 

Selecionadas as formulações e devidamente ajustado o seu °Brix, os sumos foram 

embalados em garrafas de vidro e posteriormente sujeitas ao tratamento térmico 

(pasteurização). 

Demos assim, por finalizado o nosso produto. 

Os passos seguintes foram a realização de análises, sensorial e físico-químicas, para 

averiguar a qualidade do produto final.  

Ao analisar os resultados da análise sensorial, verificamos que os resultados não eram 

convergentes. Para o mesmo sumo obtivemos respostas bastante positivas e outras negativas 

o que confirma a ideia de que o medronho não é um produto consensual, ou que as pessoas 

ainda não estão habituadas ao seu sabor. 
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Concluímos que é possível usar o medronho para diferentes fins, que não os 

conhecidos e ainda assim, ter sucesso.  
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1. Introdução 

1.1 Medronheiro e medronho  

O medronheiro é um arbusto ou pequena árvore de folhagem persistente, que 

pertence à Família Ericaceae, apresenta cor verde, com fortes ramificações que se dá bem em 

solos ácidos e, que em boas condições de vegetação, pode eventualmente atingir o porte de 

árvore de 5 a 6 m de altura. As folhas e as cascas são usadas para curtir couro. A madeira, por 

ser pesada, homogénea e dura fornece lenha e é também adequada 

para a produção de carvão vegetal. (Susana, 2012) (Noronha, 2001) 

O medronheiro floresce no final do Outono, com pequenos 

botões em forma de cálice ou de sino de cor branca, que se juntam 

em forma de cachos pendentes (até 40 botões) sendo estes 

comestíveis, geralmente com 2 ou 3 cm de diâmetro, globosos e 

avermelhados quando maduros. Das suas flores pode obter-se mel, 

embora com um gosto amargo, devido á presença de arbutina. 

(Susana, 2012) (Noronha, 2001) 

O medronheiro tem a característica especial de florescer 

no Outono e de os seus frutos apenas amadurecerem no Outono 

seguinte, originando, por isso, a flor e o fruto em simultâneo. 

(Susana, 2012) (Noronha, 2001) 

A distribuição geográfica do medronheiro tem uma maior 

incidência nos Países da Costa do Mediterrâneo. Em Portugal 

encontra-se em todo o território, excluindo os locais mais frios do norte do país, assim como 

os muito secos do sul. (Susana, 2012) (Noronha, 2001) 

Os frutos são em forma de baga rugosa, passam gradualmente de uma cor esverdeada 

a alaranjada que se torna vermelha nos frutos maduros. A polpa, de cor amarela, 

uniformemente distribuída do exterior ao interior, tenra, de sabor doce na maturidade, com 

ligeira acidez, apresenta numerosas sementes no interior. A cor é um resultado da presença de 

betacaroteno e antocianinas. (Susana, 2012) (Noronha, 2001) 

Figura 1 Floração do 
medronho 

Figura 2 Fases de maturação do 
medronho 
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O medronho possui elevado teor de açúcar, baixo teor 

em ácidos, algum ferro e é rico em vitaminas e carotenoides. O 

seu sabor é o resultado do balanço entre os açúcares e os ácidos 

orgânicos naturalmente presentes, numa razão de 23,1:1. 

(Susana, 2012) (Noronha, 2001) 

Quando comido cru, o medronho pode ser de difícil 

digestão, uma vez que é um fruto muito rico em celulose, o que 

lhe confere uma textura fibrosa. Por esse motivo, e por serem ligeiramente ácidos, o 

medronho é predominantemente usado na produção de marmeladas, geleias, bebidas 

alcoólicas e cidra. (Susana, 2012) (Noronha, 2001) 

No medronho, por ser um fruto, os tecidos vivos continuam a sofrer alterações, 

mesmos depois da colheita, durante o manuseamento, armazenamento e transporte. Há 

possibilidade de haver rutura nos compartimentos celulares o que possibilita o contacto de 

enzimas com os substratos, originando modificações químicas, como escurecimento, formação 

de odores e perda textura. Os fatores extrínsecos (temperatura e composição do meio 

envolvente) são importantes para retardar esses acontecimentos. (Susana, 2012) (Noronha, 

2001) 

A respiração, transpiração e ação do etileno são processos que afetam a produtividade 

do fruto. 

 Respiração: é o processo em que os materiais orgânicos são degradados, 

consumindo-se oxigénio e produzindo dióxido de carbono e água. Os hidratos 

de carbono, que são os compostos orgânicos mais degradados, são utilizados 

até se gastarem, o que resulta no envelhecimento da fruta, perda de valor 

nutritivo e do sabor característico. Taxa de respiração mas elevadas 

correspondem a taxas de degradação mais rápidas.  

 Transpiração: define-se pela evaporação de água dos tecidos o que se traduz 

numa perda de peso, textura e aparência. Estes acontecimentos representam 

um problema para o vendedor. 

 Acão do etileno: o etileno é um composto natural resultante do metabolismo 

das plantas, que regula o crescimento, desenvolvimento e senescência. De 

acordo com a sensibilidade ao etileno durante a fase de maturação, o fruto 

pode ser classificado em:  

Figura 3 Medronho 
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o Climatéricos- em que o etileno ajuda a que o fruto imaturo já colhido, 

amadureça, sendo nesta categoria que o medronho se encontra. 

o Não climatéricos: em que o fruto, uma vez fora da planta, já não 

amadurece.  

A taxa de produção de etileno aumenta com a maturação, danos físicos, doenças, e 

aumento da temperatura. Por outro lado, diminui em ambiente com baixa concentração de 

oxigénio e elevada concentração de dióxido de carbono. 

1.2 Objetivos 

Um dos principais objetivos deste projeto foi, não só dar a conhecer o medronho como 

produto, sendo este ainda pouco trabalhado sobretudo na indústria de sumos, mas a 

importância de valorizar subprodutos. Conseguiu-se definir outros objetivos como: 

 Obter sumos finais com 15 °Brix; 

 Descartar o uso de sacarose; 

 Aumentar os nossos conhecimentos;  

 Produzir um produto de qualidade, efetuando análises para certificar;  

Os objetivos são atingidos através de uma pesquisa acerca da extração da polpa do 

medronho, sendo o processo posterior ter sido adquiro por experiência por parte do grupo de 

modo a ir ao encontro das expectativas do grupo (formulações mais adequada). Obter sumos 

finais a 15°Brix foi proposta pelo coordenador, visto ser um valor intermédio de sólidos 

solúveis entre a polpa e o sumo extraído. 
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1.3 Ingredientes 

A escolha dos ingredientes baseou-se na disponibilidade de produtos que não venham 

a comprometer a qualidade do produto final. Os ingredientes fundamentais são: 

 Medronho ; 

 Concentrado de uva e de laranja; 

 Açúcar (apenas para teste); 

 Água; 

 Pectinases. 

Importância do uso dos concentrados 

O sumo de frutos obtido a partir de um produto concentrado é obtido por 

reconstituição de sumo de frutos concentrado com água potável, que preencha os requisitos 

previstos na legislação relativa à qualidade da água destinada ao consumo humano. (Fonseca, 

2017)  

Podem ser restituídos, ao sumo de fruto fabricado a partir de um produto 

concentrado, o aroma, a polpa e as células obtidos por processos físicos adequados a partir da 

mesma espécie de fruto. O sumo obtido a partir de um produto concentrado deve ser 

preparado por processos adequados, que conservem os valores médios das características 

físicas, químicas, organoléticas e nutricionais essenciais dos sumos obtidos a partir dos frutos 

de que provém. É autorizada a mistura de sumo de frutos, e/ou sumo de frutos concentrado 

com polme de frutos, e/ou polme de frutos concentrado na produção de sumos de frutos 

obtidos a partir de produtos concentrados. (Fonseca, 2017) 

Os concentrados de uva e laranja foram usados de forma diferente:  

 Diluídos para 15 °Brix 

A sua adição ao sumo de medronho, obtido a partir da mistura conveniente de polpa e 

sumo extraído de forma a garantir 15 °Brix  foi feita na proporção de 25:75 (sumo diluído a 

partir dos concentrados de uva e laranja:sumo de medronho), mantendo assim o °Brix 

pretendido (correspondente a 15g de sólidos solúveis por 100g de sumo). A adição de sumos 
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reconstituídos de uva e laranja foi efetuada apenas para proporcionar um sabor mais 

agradável e de forma a conseguir obter diferentes sensações através do sumo de medronho. 

 Não diluídos 

A sua adição ao sumo de medronho (mistura conveniente de polpa e sumo extraído de 

forma a garantir 12 °Brix) foi feita na razão certa de forma a proporcionar o aumento dos 

sólidos solúveis para 15 °Brix.  

Importância do uso da pectinase 

As pectinases permitem diminuir a viscosidade, aumentando consequentemente o 

rendimento da extração de sumos, melhoram a sua aparência e reduzem o tempo de filtração 

(Figueiredo, 2017).  

A enzima pectinase destaca-se pelo potencial de extração de sólidos solúveis presentes 

nas cascas de frutas. No caso do medronho a ação da pectinase é importante uma vez que se 

pretende aumentar o rendimento de extração da polpa de medronho facilitando a sua 

separação do bagaço, quer na etapa de extração da polpa propriamente dita quer na extração 

de sumo de medronho. Este fator é muito importante pois permite extrair o máximo de polpa 

do fruto. 

Importância da criação de sumos sem adição de açúcar 

Os portugueses consomem quase o dobro do açúcar que deviam consumir. Segundo a 

Direção Geral de Saúde, em Portugal, cada português consume 34,4 quilos de açúcar/ano o 

que equivale a 94g/dia. Para reduzir o excesso de açúcar consumido, o governo pretende 

avançar com um imposto sobre os produtos com açúcar, definindo uma lista de alimentos 

proibidos, descritos no despacho n.º 5479/2017, em espaços destinados à exploração de 

bares, cafetarias e bufetes, com excesso de açúcar. Relativamente as bebidas são permitidas as 

que contenham pelo menos 50% de fruta (ANIL) 

Por estes motivos, e incentivando a uma vida mais saudável, o grupo optou por 

formular sumos sem adição de açúcar. (ANIL) 
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1.4 Fluxograma 

O fluxograma é um diagrama que pretende representar esquematicamente processos 

possuindo algumas representações próprias. 

O fluxograma que se segue é respetivo ao processo de fabrico dos sumos de 

medronho, nas diferentes formulações. 
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Descrição das etapas 

1- Medronho Congelado 

O medronho é um fruto climatérico, ou seja, a produção de etileno pós-colheita 

potencia o seu amadurecimento. Desta forma, e para contrariar o excessivo amadurecimento, 

o medronho, após colheita, foi congelado em congelação na ESAC até ser utilizado. 

2- Descongelação 

Nesta etapa, o medronho é colocado à temperatura ambiente para que facilite a 

posterior trituração. O ideal de descongelação é de pelo menos 12 horas. 

3- Trituração 

Pretendeu-se triturar o medronho de modo a se conseguir obter uma pasta. É nesta 

fase que verificámos o °Brix do nosso produto, pela primeira vez. 

4- Pesagem 

Pesou-se a pasta do medronho triturado, para futuramente auxiliar no cálculo do 

rendimento. 

5- Inoculação das enzimas 

Adicionou-se enzimas pectinases (150 g de enzima liofilizada 

(Ultrazym) / 100L de produto) de modo a facilitar/acelerar o processo de 

extração da polpa do medronho. Teve duração de aproximadamente 45 

minutos em banho-maria (aproximadamente a 35°C) como mostra a 

Figura 4. 

6- Extração 

A primeira extração feita consistiu na separação da polpa e do 

bagaço.com o auxílio de um pano de tecido TV Obteve-se, assim, duas 

matérias-primas distintas – Polpa e bagaço- que foram pesadas 

separadamente de forma a calcular o rendimento como mostra a Figura 5. 

Figura 5 Extração da 
polpa 

Figura 4 Medronho 
triturado em banho-
maria 
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7- Adição de água 

A adição de água fez-se na proporção de 1:1 (bagaço : 

água). Nesta fase pretendeu-se extrair ao máximo a polpa 

restante e compostos solúveis, ainda presentes no bagaço do 

medronho. É uma etapa onde foi necessário cuidado, pois o 

bagaço encontrava-se seco sendo difícil a sua incorporação 

com a água. 

8- Extração 

A segunda extração feita consistiu na separação do sumo e do refugo, ou seja, lavagem 

do bagaço. Obteve-se, assim, o nosso sumo extraído do bagaço do medronho, com o auxílio de 

um pano de tecido TV. Procedeu-se à pesagem do sumo extraído e do refugo. 

9- Mistura 

Surgiram-nos várias hipóteses de mistura, que estão resumidas na Tabela 1. 

Tabela 1 - Formulações estudadas ao longo do projeto 

Sumo 

100%Medronho 

Adição de sumo de medronho 

com outros sumos/xarope 

Adição de sumo de medronho com 

concentrados puros 

Polpa de 

medronho  

+  

Sumo extraído 

acertando o 

°Brix a 15. 

Sumo (Polpa + Sumo extraído a 

15 °Brix)  

+ 

 

Sumo (Polpa + Sumo extraído a 12 

°Brix)  

+ 

  

de forma a que esta adição perfaça os 

15 °Brix. 

Figura 6 Bagaço antes da adição de 
água 
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Figura 7 Exemplificação do passo 1 

 

10- Enchimento/embalamento 

Os frascos de vidro (usualmente usado para néctar) foram submetidos a um 

tratamento térmico (100°C durante 1 minuto) antes do enchimento; as tampas de metal foram 

lavadas e secas em estufa. 

11- Pasteurização 

A pasteurização foi feita da seguinte forma: 

1) As garrafas encontravam-se na 

horizontal, Figura 7, em banho-

maria com água mantida à 

ebulição; 

2) Permaneceram durante 15 

minutos a 100 °C;  

3) Foram arrefecidas durante 20 

minutos em água corrente como se 

vê na Figura 8. 

12- Armazenamento 

Armazenamento deverá ser feito em lugares com pouca luz solar, e à temperatura 

ambiente; recomenda-se refrigerar quando se pretende consumir. 

13- Sumo de fruta 

O nosso produto final diferes consoante as formulações descritas na Tabela 1.  

Figura 8 Exemplificação do passo 3 
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2. Procedimento Experimental 

2.1 Formulações 

Ao longo da realização deste projeto, foram realizadas vários testes de correções ao 

sumo extraído de medronho, que se podem resumir na Tabela 2: 

Tabela 2-Resumo das formulações testadas 

Denominação/ 

Categoria 

100% medronho 

“Referência” 

Adição de sumo de 

medronho com outros 

sumos, ambos a 15° Brix 

Adição de sumo de 

medronho com 

concentrados “puros” 

Características Adição de polpa + 

sumo extraído. 

75% “referência” + 25% 

de outro sumo. 

Sumo “referência” a 12 

°Brix + concentrados. 

Aspectos 

Importantes 

15 °Brix. Sumo de laranja, uva ou 

xarope de açúcar. 

Concentrado de laranja 

(65°Brix), uva (65°Brix) ou 

açúcar 

 

O sumo 100% medronho será a base do processo pois irá ser usado na produção 

dos restantes sumos.  

Escolhas 

Após todas as formulações (7 formulações testadas), descritas na Tabela 2, o 

grupo juntamente com o orientador fizeram uma seleção dos sumos preferidos para 

serem analisados futuramente. Para esta análise futura, foi necessário fazer uma nova 

produção a partir do medronho congelado. Nesta escolha, ficou definido um sumo final 

de cada categoria, ou seja: 

 100% medronho; 

 Adição de sumo de medronho com sumo de uva (ambos a 15 °Brix); 

 Adição de sumo de medronho (12 °Brix) com concentrado de laranja. 
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2.2 Análises ao produto final 

Todas as análises realizadas, aos três sumos referidos anteriormente, foram 

executadas após a pasteurização do sumo, na garrafa. 

°Brix 

O índice refratométrico, ou °Brix, é uma escala numérica que quantifica o teor de 

sólidos solúveis numa solução. Esta é utilizada para medir a quantidade aproximada de 

açúcares presentes na solução.  

A sua determinação foi feita com um refratrómetro ótico (No.83961 JAPAN, escala 

0-32) aos sumos finais. 

pH 

O pH foi medido com um potenciómetro digital de leitura direta (Crison micro pH 

2002), calibrado previamente. Após cada medição o elétrodo foi limpo com água 

destilada. 

Acidez titulável 

Dos sumos finais retiraram-se aproximadamente 5g para copos distintos aos quais se 

adicionou uma pequena porção de água destilada. As misturas foram submetidas a agitação 

até se obter uma solução homogénea. Esta análise foi feita em duplicado.  

Para cada uma das amostras, adicionou-se lentamente uma solução de hidróxido de 

sódio (0,1N) recorrendo a uma bureta graduada. Utilizou-se o potenciómetro (Crison micro pH 

2002) para acompanhar a subida de pH durante o processo. Assim que o potenciómetro 

indicou o pH 8,1, procedeu-se ao registo da quantidade (mL) de NaOH gasto na titulação. O 

resultado foi expresso em g de ácido cítrico/100g de sumo e obtido através da expressão 

seguinte: 

 

Cor 

A cor foi medida através do colorímetro (Minolta CT-310). O colorímetro fornece o 

valor de três coordenadas L*, a*, b*. Onde L* representa a luminosidade e varia de 0 (preto) a 

100 (branco). O eixo a* representa a cor entre o verde (valores negativos) e o vermelho 
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(valores positivos) e o eixo b* fornece a variação de cor entre o azul (valores negativos) e o 

amarelo (valores positivos).(Figueiredo, 2017) 

Rendimento de extração 

Foi estudado o rendimento da polpa e do sumo extraído, em duas situações 

distintas:  

 Primeira extração, calculou-se o rendimento da extração da polpa (razão 

entre a quantidade de polpa extraída e quantidade de medronho 

triturado, apresentado em percentagem, a diferença para 100 dá-nos o 

rendimento em bagaço.)  

 Segunda extração, calculou-se o rendimento do sumo extraído (razão 

entre a quantidade de bagaço e sumo extraído, apresentado em 

percentagem) 

O processo de extração de polpa/sumo extraído (primeira extração e segunda 

extração) foi realizada duas vezes, portanto iremos apresentar uma média dos dois 

processos.  

Análise Sensorial 

A prova sensorial de ordenação de preferência (distribuição das amostras aos 

provadores – Anexo 1- Distribuição das amostras- Método do quadrado latino tendo sido 

aleatória e Anexo 2- Folha de prova-) teve como principal finalidade avaliar qual dos sumos 

produzidos é o preferido pelo público. Todos os sumos que foram analisados foram 

desenvolvidos pelo grupo. Estiveram em análise os seguintes sumos descrito na Tabela 3: 
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Tabela 3 Formulações avaliadas na prova sensorial 

Sumo 100%Medronho 

Adição de sumo de 

medronho com outros 

sumos 

Adição de sumo de medronho 

com concentrados puros 

Polpa de medronho  

+  

Sumo extraído 

acertando o °Brix a 15. 

Sumo (Polpa + Sumo 

extraído a 15 °Brix)  

+ 

Sumo de Uva a 15°Brix 

 

Sumo (Polpa + Sumo extraído a 12 

°Brix)  

+ 

Concentrado de Laranja  

Para que esta adição perfaça os 15 

°Brix. 
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3. Resultados e discussão de resultados 

3.1 Formulações 

100% medronho “Referência” 

Primeiramente foi necessário baixar o °Brix do medronho triturado para 20. 

Após a correção do °Brix, adicionou-se a pectinase na seguinte relação: 150g- 

100L, ou seja, adicionou-se 0,15g. Passado o tempo de atuação das enzimas, foi medido o 

°Brix do medronho triturado que se encontrava a 22,5. 
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1ª Extração 

Nesta fase, reservou-se a polpa e adicionou-se água ao bagaço na porção de 1:1; o 

°Brix do 1ºBagaço após a adição da água foi de 9,2. Teoricamente este valor não é o 

esperado (11,25 °Brix), mas na prática isto deve-se aos sólidos solúveis se encontrarem 

ainda em “separação” devido à ação da pectinase, ou seja, o 2º bagaço (refugo) levará 

consigo ainda compostos solúveis.  

2ª Extração  

Neste momento da produção já tínhamos conseguido obter o sumo extraído do 

bagaço. Foi neste momento que começamos a correção do seu °Brix, primeiramente 

apenas com adição de polpa, dando origem ao nosso sumo considerado 100%medronho.  

Sendo o nosso objetivo, como acima referido, obter sumos finais a 15°Brix, 

procedeu-se à adição de polpa, obtida na primeira extração, para fazer a sua correção. É 

de notar que como estes procedimentos não foram realizados no mesmo dia, a polpa foi 

congelada sendo que o seu °Brix sofreu alterações, apresentando agora com 24 °Brix. 

Considerou-se “x” a incógnita polpa e “y” o sumo extraído com 9,2 °Brix. 
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Assim, a 100g do sumo 100%medronho correspondem 60,8g de sumo extraído do 

bagaço. 

Adição de sumo de medronho com outros sumos, ambos a 15° Brix 

Partindo do sumo 100% medronho descrito anteriormente, fez-se a adição na 

proporção de 75:25 com outros sumos diluídos. Como referido anteriormente, fez -se a 

adição de xarope de açúcar, sumo de uva e sumo de laranja. Estes sumos foram 

preparados a partir de açúcar e concentrados, respetivamente, com o °Brix a 15, de modo 

a não alterar a base, e tendo em consideração o °Brix dos concentrados, anteriormente 

referidos. 

Tabela 4 Cálculos auxiliares 

Xarope de 

açúcar 

 

Sumo de uva  

Sumo de 

laranja 

 

Depois de fazer a diluição do açúcar/concentrados, estes são adicionados ao sumo 

100%medronho. O pretendido foi obtermos 100g de sumo final.  
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Adição de sumo de medronho com concentrados puros 

Partindo do sumo 100% medronho de 12°Brix, fez-se a adição de açúcar, concentrado 

de uva e concentrado de laranja, tendo em consideração o °Brix dos concentrados, 

anteriormente referidos. Considerou-se “x” a incógnita polpa com 24 °Brix e “y” o sumo 

extraído com 9,2 °Brix 

É suposto aumentar 3°Brix ao sumo 100%medronho, então: 

Tabela 5 Cálculos auxiliares 

Açúcar 
 

Concentrado 

de uva  

Concentrado 

de laranja  

Depois de fazer a adição do açúcar/concentrados às 100g do sumo 100% 

medronho a 12°Brix, nas respetivas quantidades descritas na Tabela 5, o sumo obtido teve 

mais de 100g de massa final. 

Escolhas 

Neste momento da produção foi decidida a quantidade de produto final, Tabela 8, 

de cada sumo a ser produzido com vista a efetuar a prova de análise sensorial. 

Considerou-se 1000g das sumos de formulações 100% medronho “referência”, adição de 

sumo de medronho com sumo de uva e adição de sumo de medronho com concentrado 

de laranja. Foram utilizados os mesmos princípios descritos nas formulações anteriores, 

conseguindo no final obter 5 garrafas tipo néctar de cada sumo. 
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Figura 9 Produto final 
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3.2 Análises ao produto final 

A Tabela 6, apresenta os resultados obtidos das análises físico-químicas efetuadas aos 

sumos produzidos. O Anexo 3- Resultados obtidos apresenta os resultados detalhados. 

Tabela 6 Resultados obtidos nas diferentes análises 

  Sumo 100% medronho 
Sumo 100% medronho 

com adição de 
concentrado de laranja 

Sumo 100% medronho 
com adição de sumo 

de uva 

° Brix 16 ± 0,2 15,8 ± 0,2 15,8 ± 0,2 

pH 3,144 ± 0,001 (15,5°C) 3,131± 0,001 (20,4°C) 3,258 ± 0,001 (19,8°C) 

Acidez (%g ác. 
cítrico/100g sumo) 

0,61 0,58 0,47 

Cor 

L* 38,84 39,07 46,75 

a* + 0,43 -0,01 -0,83 

b* + 30,28 + 31,37 + 27,51 

Em relação ao °Brix, houve um aumento insignificante proveniente do tratamento 

térmico a que foi sujeito; devido ao seu pH podemos já concluir que a pasteurização foi o 

tratamento térmico adequado visto que o sumo tem pH ácido.  

Para análise da cor recorreu-se à utilização do sistema CIE L*a*b*. Em relação ao sumo 

100% medronho, este apresenta uma cor alaranjada. Esta conclusão pode ser retirada ao 

observar o sistema CIE L* a* b*. Assim, apresenta um L* praticamente intermédio, o que 

significa que corresponde a um cinzento ligeiramente escuro; um a* que corresponde a uma 

cor mais avermelhada; e, por último, um b* que remete para uma cor amarelada. 

Relativamente ao sumo 100% medronho com adição de concentrado de laranja, este 

apresenta uma cor mais amarelada, sem contribuição do vermelho, quando comparado com o 

sumo 100% medronho. No que diz respeito ao sumo 100% medronho com adição de sumo de 

uva, este apresenta uma cor um pouco mais clara que os restantes sumos (L* maior) e de 

tonalidade idêntico ao do sumo 100% medronho com adição de concentrado de laranja. 
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Rendimento de extração de polpa de bagaço e de sumo extraído 

 

a que correspondem 700g de bagaço utilizado 

para a extração do sumo ao qual foi adicionada igual quantidade de água. 

 

Podemos concluir que o rendimento do sumo extraído é superior a 100%, ou seja, 

obteve-se mais quantidade de sumo extraído do que aquele bagaço que foi utilizado na 

extração, já que lhe foi adicionado igual de água. Ainda assim, a quantidade de sumo extraída 

resume-se apenas a 24% superior à quantidade de bagaço utilizada nesta extração. 

Análise sensorial 

Depois de analisados os resultados, concluímos que apesar de as respostas não serem 

consensuais, o sumo de medronho com adição de sumo reconstituído de uva foi o mais 

apreciado e o sumo 100% medronho foi o menos apreciado. Verificamos também que apenas 

há preferência entre os sumos 100% medronho e o sumo de medronho com adição de sumo 

reconstituído de uva. 
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HACCP 

A empresa fictícia, JIJA Lda elaborou um plano de HACCP da produção de sumo 100% 

medronho. Com este plano pretende-se identificar, analisar e avaliar vários perigos (Anexo 5 – 

Âmbito e equipa).  

O primeiro passo para a construção do plano foi a elaboração do fluxograma de 

produção (Anexo 6 – Fluxograma de Produção). De seguida fez-se a descrição do produto 

(Anexo 7 – Descrição do Produto) e a respetiva lista de ingredientes e materiais (Anexo 8 – 

Lista de ingredientes e outros). Posteriormente procedeu-se à descrição detalhada do 

processo de fabrico (Anexo 9 – Descrição do processo de fabrico) e respetivos perigos 

associados a cada etapa (Anexo 10 – Análise de perigos e identificação das medidas 

preventivas). Com base nos perigos considerados relevantes, foi determinado os PCC’s1 (Anexo 

11 – Determinação dos PCC’s) com o auxílio da árvore de decisão do códex alimentarius, 

determinando-se que, para o processo apresentado, o único PCC é o tratamento térmico 

(Pasteurização). No Anexo 12 – Plano resumo do HACCP é apresentado o plano resumo do 

HACCP. 

                                                           
1 Pontos Críticos de Controlos 
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Conclusão 

Os objetivos do trabalho no geral foram alcançados. Contudo ultrapassou-se várias 

dificuldades para chegar ao resultado final. As expectativas depositadas no nosso projeto 

foram um dos grandes motivos para a continuação do projeto sempre fazendo o melhor 

possível.  

Como o medronho é um produto pouco comum e pouco desenvolvido em trabalhos 

como este, houve dificuldade em encontrar informação sobre este produto.  

A escolha das formulações baseou-se conforme os ingredientes disponibilizados pela 

ESAC e o nosso gosto pessoal. 

Pode-se concluir que, o sumo 100% medronho foi o menos apreciado- “é 

adstringente”; “é horrível”; “o mais doce”; “menos amargo e cheira melhor”, sendo o 

preferido o sumo com adição de sumo de uva- “é aguado”; “é amargo”; “docinho e bebe-se 

muito bem”; “mais suave e leve”. Com estes comentários, é importante frisar que, ou se gosta 

muito, ou se detesta. 
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Anexo 1- Distribuição das 

amostras- Método do quadrado latino 

Provador 
Códigos Aleatórios de 3 

dígitos 

1 289 835 127 

2 835 127 289 

3 127 289 835 

4 289 835 127 

5 835 127 289 

6 127 289 835 

7 289 835 127 

8 835 127 289 

9 127 289 835 

10 289 835 127 

11 835 127 289 

12 127 289 835 

13 289 835 127 

14 835 127 289 

15 127 289 835 

16 289 835 127 

17 835 127 289 

18 127 289 835 

19 289 835 127 

20 835 127 289 

21 127 289 835 

22 289 835 127 

23 835 127 289 

24 127 289 835 

25 289 835 127 

26 835 127 289 

27 127 289 835 

28 289 835 127 

29 835 127 289 

30 127 289 835 

31 289 835 127 

32 835 127 289 

33 127 289 835 

34 289 835 127 

35 835 127 289 

36 127 289 835 

37 289 835 127 

38 835 127 289 

39 127 289 835 

40 289 835 127 
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Anexo 2- Folha de prova 

Ficha de Prova de Ordenação de Preferência 

Data:___-___-_____ 

Género: M     F               Idade: ______                    

Tem na sua presença 3 amostras de sumo feito a partir do bagaço de medronho. Ao receber as 

amostras codificadas, observe, cheire e prove cada uma delas da esquerda para a direita, 

escrevendo os respetivos códigos por ordem de preferência. Por favor, lave a boca com água 

entre a prova das amostras. 

     

Menos gosto    Mais gosto 

 

Indique o código da amostra que mais gosta e explique porquê._________________________ 

____________________________________________________________________________. 

Indique o código da amostra que menos gosta e explique porquê._________________________ 

____________________________________________________________________________. 

Obrigado pela colaboração. Alunas LTA 
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Anexo 3- Resultados obtidos 

Determinação da Acidez 

Tabela 7 - Resultados obtidos na medição da acidez do sumo 100% medronho 

Roxo Medição 

Volume inicial (mL) 7,9 

Volume final (mL) 12,8 

Volume gasto (mL) 4,9 

Massa de amostra (g) 5,16 

Acidez  0,61 

Tabela 8 - Resultados obtidos na medição da acidez do sumo 100% medronho com adição de concentrado de 
laranja 

Azul Medição 

Volume inicial (mL) 2,3 

Volume final (mL) 7,4 

Volume gasto (mL) 5,1 

Massa de amostra (g) 5,64 

Acidez (%) 0,58 

Tabela 9 - Resultados obtidos na medição da acidez do sumo 100% medronho com adição de sumo de uva 

Vermelho Medição 

Volume inicial (mL) 24,7 

Volume final (mL) 28,8 

Volume gasto (ml) 4,1 

Massa de amostra (g) 5,61 

Acidez (%) 0,47 

 

Cor 

Tabela 10 - Resultados obtidos na medição da cor do sumo 100% medronho 

  
L* a* b* 

38,70 + 0,41 + 30,39 

  38,97 + 0,44 + 30,16 

Média 38,84 + 0,43 30,28 
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Tabela 11 - Resultados obtidos na medição da cor do sumo 100% medronho com adição de concentrado de 
laranjal 

  

L* A* b* 

38,43 + 0,09 + 31,31 

39,71 -0,11 + 31,42 

Média 39,07 -0,01 + 31,37 

Tabela 12 - Resultados obtidos na medição da cor do sumo 100% medronho com adição de sumo de uva 

  
LP a* b* 

46,58 -0,80 + 27,47 

  46,91 -0,86 + 27,54 

Média 46,75 -0,83 + 27,51 
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Anexo 4 – Interpretação estatística – Análise sensorial 

Tabela 13 - Resultados obtidos na análise sensorial 

Provador 289 (A) 835 (B) 172 (C ) 

1 2 1 3 

2 3 2 1 

3 3 1 2 

4 3 1 2 

5 2 1 3 

6 3 1 2 

7 1 3 2 

8 3 2 1 

9 1 2 3 

10 3 1 2 

11 1 2 3 

12 1 2 3 

13 2 1 3 

14 2 1 3 

15 1 2 3 

16 2 3 1 

17 1 3 2 

18 2 1 3 

19 2 1 3 

20 1 2 3 

21 1 2 3 

22 3 1 2 

23 2 1 3 

24 3 2 1 

25 3 1 2 

26 3 2 1 

27 2 1 3 

28 3 1 2 

29 1 2 3 

30 2 1 3 

1 – Menos preferido 

2  -Intermédio 

3 – Mais preferido 
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Tabela 14 - Resultados obtidos na análise sensorial - Soma dos Ranks 

Provador 289 (A) 835 (B) 172 (C ) 

1 2 1 3 

2 3 2 1 

3 3 1 2 

4 3 1 2 

5 2 1 3 

6 3 1 2 

7 1 3 2 

8 3 2 1 

9 1 2 3 

10 3 1 2 

11 1 2 3 

12 1 2 3 

13 2 1 3 

14 2 1 3 

15 1 2 3 

16 2 3 1 

17 1 3 2 

18 2 1 3 

19 2 1 3 

20 1 2 3 

21 1 2 3 

22 3 1 2 

23 2 1 3 

24 3 2 1 

25 3 1 2 

26 3 2 1 

27 2 1 3 

28 3 1 2 

29 1 2 3 

30 2 1 3 

Ʃ Ri 62 47 71 

Ri^2 3844 2209 5041 

Ʃ Ri^2 11094 
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 Cálculo do F de “Friedman 
N – Número de provadores 

K – Número de amostras 

 

Teste de hipóteses  

H0 – Não há diferença de preferência entre as amostras 

H1 – Existem pelo menos duas amostras preferidas 

Num grupo de 30 pessoas a um nível de significância de 5%, foi-se capaz de identificar 

a existência de pelo menos duas amostras diferentes porque o valor calculado de F (9,8) é 

superior ao tabelado (5,99). Ou seja, não rejeitamos H1 e avançamos para o cálculo da DMS. 

Cálculo da diferença mínima significativa (DMS): 

A 5%: 

 

N – Número de provadores 

K – Número de amostras 

Então, se |Ri – Rj| ≥ DMS, existe preferência significativa entre i e j., sendo  i ; j – amostras A, 

B, C 

 Se |Ri – Rj| < DMS, não existe preferência significativa entre i e j., sendo  i ; j – 

amostras A, B, C 

 

Tabela 15 - Representação dos resultados obtidos 

Amostras Diferenças Conclusão 

A – B |62 - 47| = 15 < 15,18 Não há preferência 

A – C |62 - 71| = 9 < 15,18 Não há preferência 

B – C |47 - 71| = 24 > 15,18 Há preferência 

 

RA – 62 RB - 47 RC - 71 
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Anexo 5 – Âmbito e equipa 
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Anexo 6 – Fluxograma de Produção 
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Anexo 7 – Descrição do Produto 
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Anexo 8 – Lista de ingredientes e outros 
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Anexo 9 – Descrição do processo de fabrico 
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Anexo 10 – Análise de perigos e identificação das medidas preventivas 



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 



42 

Anexo 11 – Determinação dos PCC’s 



43 

Anexo 12 – Plano resumo do HACCP 

 

 


