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Resumo 

 

O presente relatório tem como objetivo a confeção de um doce de romã, a 

partir do seu sumo clarificado. A confeção de doce é uma prática muito antiga, 

anterior à industrialização que conhecemos hoje em dia. Para a realização 

deste projeto inicialmente tivemos de recolher alguma informação sobre a romã 

e o seu processo, pois este não é um doce muito comum de ser ver nos híper e 

supermercados. De seguida procedemos à concretização do doce, onde 

realizamos algumas receitas até atingirmos o doce que pretendíamos. No fim 

realizámos análises físico-químicas aos doces e também uma análise 

sensorial, feita por provadores não treinados, ao doce de romã com polpa de 

amora, ao doce de romã com pectinas de alto metoxilo da terceira tentativa e 

ao doce de romã com goma Xantana e goma de alfarroba da segunda 

tentativa. O doce de romã com polpa de amora foi considerado o melhor a 

níveis de textura, cor e sabor. 
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Introdução 

 

O objetivo principal deste trabalho consiste no aproveitamento de romãs 

que não estão com as condições ideias para venda ao consumidor (rachadas, 

baixo calibre) e assim procedemos à realização de um doce de romã, onde se 

acompanhou todo o seu processo de fabricação até ao produto final. Outro dos 

objetivos do trabalho foi: a cooperação, o desenvolvimento do espírito de 

equipa, e do sentido de responsabilidade de todos os elementos do grupo. 

No âmbito da disciplina de projeto, foi nos dado a escolher um tema para 

elaborarmos, onde se escolheu fazer doce de romã e outros frutos. O trabalho 

foi dividido em algumas partes, a primeira parte foi onde se pesquisou tudo 

acerca do produto realizado, de seguida quando a pesquisa ficou concluída 

partimos para a segunda parte do trabalho que foi a elaboração do produto, 

onde realizamos vários ensaios até chegar ao produto final. 

Segundo o anexo1 do Decreto-lei nº 230/2003 de 27 de Setembro, doce 

é o produto, levado à consistência gelificada apropriada, resultante da mistura 

de açúcares, polpa e ou polme de um ou mais tipos de frutos e água. Geleia é 

o produto resultante da mistura de sumo e extrato aquoso de frutos de uma ou 

mais espécies, com consistência suficientemente gelificada.  

Determinados parâmetros, intrínsecos para cada substrato condicionam 

e determinam a flora mais apta a neles se desenvolver. De todos os 

parâmetros, existem alguns que são primordiais nos doces de frutas como a 

concentração de açúcar e a afeção correspondente à atividade da água, o pH e 

tratamentos térmicos sofridos pelos produtos. 
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Enquadramento teórico 
 

Matérias-Primas 
 

o Romã 

A romã (Ilustração 1) é a designação que se atribui ao fruto da 

romãzeira, que é uma planta da família das Litráceas, gênero Punica 

Granatum. O interior da romã é subdividido por finas películas, que separam 

pequenas sementes com uma polpa comestível. As melhores são as maiores e 

as mais pesadas, com uma casca firme e acastanhada, exceto as romãs do 

Afeganistão que têm um tom vermelho vivo e com, pelo menos, 10 cm de 

diâmetro são consideradas as melhores romãs do mundo. (Agrotec, 2018) 

A romã é um dos frutos mais saudáveis, pois não tem gordura, apenas 

hidratos de carbono e em quantidade reduzida, que nos conferem energia de 

forma imediata, e possuem um elevado teor de água, tornando este fruto muito 

suculento. Desta forma a romã ajuda-nos a manter o corpo saudável e 

hidratado. (Agrotec, 2018) 

Tem uma quantidade significativa de potássio, o que, aliado ao seu 

reduzido nível de sódio, ajuda a repor o nível hídrico das células. Isto traduz-se 

numa recuperação mais eficaz da saúde das células, melhorias no sistema 

nervoso e muscular, e redução da tensão arterial. (Agrotec, 2018) 

É rica em substâncias antioxidantes (flavonoides, pró-vitamina A e 

vitamina C, bem como taninos, substância responsável pela sensação áspera 

do sabor da romã) que ajudam a controlar os níveis de colesterol. Possui ainda 

uma ação anti-inflamatória, digestiva e purificadora do sangue. (Agrotec, 2018) 

 

 

 

 

 

 

       Ilustração 1 - Romã 
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Calorias

387

Lipídos

0 g

Hidratos de 
carbono

99,98 g

Proteínas 

0 g

o Açúcar branco 

 

O açúcar (sacarose) é constituído apenas por hidratos de carbono, isto 

é, 1g de açúcar = 1g de hidratos de carbono. As duas principais fontes de 

açúcar são a cana-de-açúcar e a beterraba açucareira. (dgs, 2018) 

 Segundo a Organização Mundial de Saúde o consumo de açúcares 

simples adicionados à nossa alimentação deve estar abaixo dos 10 % da 

energia consumida diariamente. De preferência aproximar-se dos 5%. (dgs, 

2018). A Ilustração 2 apresenta as características nutricionais da sacarose por 

100g. 

As principais funções do açúcar é adoçar; conservar visto que ajuda a 

inibir o desenvolvimento de microrganismos, diminuindo a atividade da água e 

gelificar. (dgs, 2018) 

  

Ilustração 2 - Valores Nutricionais de açúcar por 100g 
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o Pectina 

 

A pectina é um polissacarídeo formado por monómeros de ácido 

galacturónico unidos entre si através de ligações glicosídicas. A Ilustração 3 

representa a estrutura química da pectina.  

 

 

 

 

 

 

A pectina é um gelificante. A formação de um gel, estado onde o 

polímero é dissolvido completamente, é obtida através de fatores físicos ou 

químicos que tendem a diminuir a solubilidade da pectina, favorecendo a 

formação de cristalização local. Um dos fatores mais importantes que 

influenciam a solubilidade da pectina é a temperatura. (infoescola,2018) 

Qualquer sistema que contém pectina em condição potencial de 

gelificação tem uma temperatura limite acima da qual a gelificação nunca 

ocorrerá. (Infoescola, 2018) 

As pectinas com teor de grupos metoxílicos superior a 70% são 

chamadas de pectinas de alto metoxilo, têm uma gelificação mais rápida a 

temperaturas mais altas, formando géis consistentes. As pectinas com baixo 

metoxilo só gelificam na presença de cálcio sem precisar de açúcar, formando 

géis rígidos.  

  

Ilustração 3 - Estrutura química da pectina 
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o Morangos 

Os morangos (Ilustração 4) para além da sua riqueza em vitamina C são, 

também, uma fonte folatos (ácido fólico e sais) e fibra. Estes devem fazer parte 

de uma alimentação saudável devido ao seu potente efeito antioxidante e anti-

inflamatório. (Alimentação saudável, 2018) 

São uma fruta de fácil preparação e consumo, sendo facilmente integrada 

em lanches e snacks. Recomenda-se que sejam consumidos dentro da sua 

época sazonal para que os seus atributos nutricionais sejam mantidos. 

(Alimentação saudável, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Amoras 

As amoras (Ilustração 5) são frutos formados pela agregação de vários 

frutos menores. A maioria das espécies conhecidas pertence ao gênero Rubus. 

Existem vários tipos de amoras como por exemplo vermelhas, branca e negras, 

o seu tamanho é pequeno, dependendo de cada espécie. As amoras são ricas 

em ferro e vitamina C. (Infoescola, 2018) 

 

 

 

 

 

  

Ilustração 4 - Morangos 

Ilustração 5 - Amoras 
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Métodos de Análises 
 

o Determinação do º Brix 

 

Determina-se o º Brix através dos refratómetros portáteis (Ilustração 6) que 

são modelos de baixo custo, ideais para medidas em trabalho de campo, para 

determinação de índice de refração ou concentração de soluções. Estes 

modelos são de excecional qualidade ótica, sendo em todos os modelos 

efetuados, rigorosos controlos de fábrica antes de chegar ao cliente. (jroma, 

2018) 

Algumas propriedades de manuseamento destes instrumentos:  

 Ajuste de "zero" com bloqueio 

 Ocular de observação com ajuste fino 

 Campo de visão bem distinto 

 Alta precisão, com escala bem visível 

 Prisma fácil de lavar 

 Manípulo ergonómico para melhor conforto 

do utilizador 

 Leves mas robustos e duráveis 

 Tampa de proteção para o prisma 

 

 

  

Ilustração 6 - Refratómetro 
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o Análise da cor 

 

Segundo Carvalho, 1993, a primeira impressão que o consumidor recebe de 

um alimento, chega pelo sentido da visão e, entre outras propriedades que 

observa, destaca-se a cor, podendo o alimento ser rejeitado por este fator, sem 

haver necessidade de avaliar outras propriedades, como o sabor ou a textura. 

A relação que o consumidor estabelece entre a cor e as restantes propriedades 

do alimento, em grande parte justifica-se o interesse da medida de cor. A 

apreciação da medição da cor tem alguns inconvenientes, podendo ser 

alterada de acordo com a sua forma, o tamanho e as caraterísticas superficiais 

do alimento, assim como a cor do fundo em que é vista na altura. 

Para a medição da cor do doce utilizamos o colorímetro Minolta CR-200 

(Ilustração 7), que consiste em meter o doce numa cuvete de quartzo e medir  

L* a* b* do doce. Convém fazer-se três medições de L* a* b* do doce para 

diminuir o erro.  

Os três eixos representam as variações da função vermelho – verde (+a, -

a), amarelo-azul (+b, -b) e branco – preto (L). O uso deste sistema, na 

atualidade, tem sido extensível ao campo dos alimentos, onde o principal 

problema não é a cor, mas sim a concentração de cores e o estabelecimento 

de tolerâncias. 

 

 

  

Ilustração 7 - Colorímetro Minolta CR-200 
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o pH 

 

Segundo Carvalho, 1993, o pH é uma medida daquela concentração, 

expressa pelo simétrico do seu logaritmo. Contudo o pH pode não constituir 

uma medida exata da acidez deste tipo de produtos, de uma grande 

complexidade de constituição. Por vezes os microrganismos são mais 

resistentes aos choques térmicos quando o meio apresenta valores de pH 

semelhantes aos respetivos ótimos.  

À medida que o pH desce em relação a esse valor ótimo, dá-se um 

aumento da sensibilidade ao calor por parte das células microbianas. Alguns 

produtos alimentares de elevada acidez necessitam de tratamentos térmicos 

menos drásticos que os alimentos com pH próximo da neutralidade.  

Para esta análise utilizou-se um potenciómetro de leitura direta microph 

2002 crison (Ilustração 8). Antes de procedermos às leituras calibramos o 

potenciómetro e após uma medição este tinha de ser limpo, com água 

destilada. A medição do pH foi realizada dentro dos frascos dos doces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Ilustração 8 - Microph 2002 crison 
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o Atividade da água 

 

Segundo Carvalho, 1993, água é um elemento fundamental para qualquer 

forma de vida. A viabilidade, desenvolvimento e reprodução dos organismos 

dependem estritamente da disponibilidade de água. Em produtos alimentares 

desta natureza, a elevada concentração de açúcares reduz essa 

disponibilidade de água para a microflora que neles, potencialmente, se 

desenvolveria. É precisamente uma medida dessa disponibilidade, que se 

pretende obter com a determinação de atividade da água.  

É definida como a relação entre a pressão de vapor de água num produto 

ou substrato e a pressão de vapor de água, tomadas à mesma temperatura.  

Para a determinação da atividade da água do doce colocou-se o doce nas 

células e tapamos com o sensor, esperamos cerca de 1h e apontamos o 

resultado. A temperatura ambiente era de 20ºC. Utilizamos o modelo Rotronic-

Hygroskop BT (Ilustração 9).  

  

Ilustração 9 - Aparelho para medir a atividade da água 
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o Acidez Total 

 

Para a determinação da acidez nos doces, titula-se com uma solução 

alcalina de hidróxido de sódio, podendo esta titulação não ser feita com 

fenolftaleína, pois não conseguimos identificar a mudança de cor, por isso não 

utilizamos nenhum indicador, mas sim utilizamos o potenciómetro. A Ilustração 

10 representa a determinação da acidez total do doce. 

Pesamos cerca de 10 g de doce e adiciona-se 50 g de água e faz-se a 

titulação com hidróxido de sódio até se obter um pH entre 8 a 8,3. Para se 

calcular a percentagem de acidez faz-se o seguinte cálculo:  

 

% 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 =  
64 ∗ 0,1 ∗ 𝑁 ∗ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜

𝑣´
 

 

Legenda: 

N – grau de NaOH (0,1 N) 

V´ – Gramas de doce (10g) 

 

Ilustração 10 - Determinação da acidez total do doce 
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Produção de doce Romã 
 

  

Fluxograma 1 - Doce de Romã com goma Xantana e de Alfarroba 

Ilustração 12 - Cozimento Ilustração 11 - Enchimento 
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Produção de doce Romã e 

Morango 
  

Fluxograma 2 - Doce de Romã e Morango 

Ilustração 14 - Mistura Ilustração 13 - Inversão dos frascos 
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Produção de doce Romã e 

Amora 

 

  

Fluxograma  3 - Doce de Romã e Amora 
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Descrição das etapas de fabrico 
Receção: Receção das matérias-primas. 

Diluição e correção do pH: Diluição 500g de sumo de romã com 

500g de água para obter o sumo de romã com 15º Brix. Para corrigir o pH do 

sumo clarificado adiciona-se 1 g de NaOH de forma a obter um pH entre 3,2 a 

3,5. 

Mistura: Nesta etapa adiciona-se 800g de açúcar ao sumo clarificado 

diluído. 

Cozimento: O cozimento consiste em duas fases distintas, na primeira 

fase colocamos numa panela 1 kg de sumo clarificado de romã a 15 º Brix com 

800g de açúcar, mexendo até levantar fervura e mede-se o º Brix com 

refratómetro, assim que, ele atinja os 62ºBrix adiciona-se 6g de goma Xantana, 

6g de goma de alfarroba e 200 g de açúcar e continua-se a mexer até o doce 

atingir os 65º Brix. 

Enchimento: O enchimento ocorre logo mal o doce esteja pronto, 

colocando no frascos devidamente esterilizados. 

Capsulagem: A capsulagem é feita após o enchimento. 

Viragem dos frascos: Nesta etapa inverte-se os frascos, para 

esterilizar a parte inferior da tampa 

Arrefecimento: No arrefecimento os frascos do doce permanecem 

direitos e em repouso, para que o doce arrefeça e gelifique. 

Rotulagem: Na rotulagem todos os frascos de doce são identificados com 

a data de embalamento e de validade, informação nutricional, empresa de 

distribuição, instruções de conservação e o lote. 

Armazenamento: O armazenamento é feito em locais frescos e que não 

estejam expostos diretamente à luz. 
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Receitas do doce de Romã 
 

Na tabela seguinte apresenta-se todas as receitas que se fez para a obtenção 

do doce. 

 

Tabela 1 - Receitas elaboradas ao longo o projeto. 

Receitas Descrição das receitas 

1. Doce de romã com pectina alto 
metoxilo 

 1 kg de sumo clarificado de romã; 

 750 g de açúcar; 

 7,5 g de pectina de alto metoxilo. 

2. Doce de romã com pectina alto 
metoxilo 

 1 kg de sumo clarificado de romã; 

 1 g de NaOH; 

 1kg de açúcar; 

 7,5 g de pectina de alto metoxilo. 

3. Doce de romã com pectina de 
baixo metoxilo 

 1kg de sumo clarificado de romã; 

 1g de NaOH; 

 750g de açúcar; 

 7,5g de pectina de baixo metoxilo. 

 1 g de cálcio 

4. Doce de romã com pectina de 
alto metoxilo 

 1 kg de sumo clarificado 

 1g de NaOH 

 1,1 kg de açúcar 

 18g de pectina de alto metoxilo 

5. Doce de romã com polpa de 
morango 

 12 g de pectina de alto metoxilo 

 750g de sumo clarificado de romã 

 1 kg de açúcar 

 1 g de NaOH 

 250g de polpa de morango 

6. Doce de romã com polpa de 
amora 

 750g de sumo clarificado de romã; 

 250g de polpa de amora; 

 1kg de açúcar  

 1 g de NaOH; 

 12g de pectina 

7. Doce de romã com goma Xantana 
e de Alfarroba 

 1 kg de sumo clarificado de romã 

 1 kg de açúcar  

 1g NaOH 

 12 g de goma Xantana 

 12 g de gama de Alfarroba 
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8. Doce de romã com goma Xantana 
e de Alfarroba 

 1 kg de sumo clarificado de romã 

 1 kg de açúcar  

 1g NaOH 

 6 g de goma Xantana 

 6 g de gama de Alfarroba 

 

Estratégias 

 O açúcar tem a função de conservar o doce e diminuir a atividade da água e 

gelificar. 

 As pectinas com alto metoxilo têm uma gelificação mais rápida a 

temperaturas mais altas, formando géis consistentes. 

 As pectinas com baixo metoxilo só gelificam na presença de cálcio sem 

precisar de açúcar, formando géis rígidos.  

 A goma Xantana e a goma de Alfarroba têm o poder gelificante, mas são 

sensíveis ao calor, daí só se deve adicioná-las ao doce perto dos 65ºBrix 

para que elas não quebrem as suas ligações.  
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Apresentação/ Discussão dos 

resultados das análises físico-

químicas 
o pH 

 

Tabela 2- Resultado dos valores de pH 

 

No que diz respeito ao valor de pH dos diferentes tipos de doces, 

podemos afirmar que os valores ficaram dentro dos limites estabelecidos uma 

vez que ficaram no intervalo de 3,0 – 3,8. 

  

Receitas pH 

3. Doce de romã com pectina de 
baixo metoxilo 

3,369 3,345 

4. Doce de romã com pectina de 
alto metoxilo 

3,414 3,403 

5. Doce de romã com polpa de 
morango 

3,567 3,632 

6. Doce de romã com polpa de 
amora 

3,556 3,625 

9.Doce de romã com goma Xantana 
e de Alfarroba 

3,155 3,149 
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o º Brix 
 

 Tabela 3: Resultados da medição do º Brix 

  

Ao analisar os valores obtidos podemos concluir que o doce de romã com 

goma Xantana e de Alfarroba ficou com um º Brix mais elevado, este pode ter 

ficado mais tempo no cozimento. 

o Análise da cor 
 

Tabela 4: Resultado dos valores da análise da cor 

 

Receitas º Brix 

3. Doce de romã com pectina de baixo metoxilo 66,5 

4. Doce de romã com pectina de alto metoxilo 66,0 

5. Doce de romã com polpa de morango 67,0 

6. Doce de romã com polpa de amora 67,7 

9.Doce de romã com goma Xantana e de 
Alfarroba 

71 

Receitas L* a* b* 

3. Doce de romã com pectina 
de baixo metoxilo 

24,0±0,0000 2,7±0,4041 -0,9±0,3215 

4. Doce de romã com pectina 
de alto metoxilo 

24,3±0,2082 3,1±0,1732 -1.3±0,1000 

5. Doce de romã com polpa de 
morango 

23,9±0,1732 2,7±0,6028 -1,5±0,4041 

6. Doce de romã com polpa de 
amora 

23,4±0,3215 2,3±0,5033 -2,1±0,6028 

9.Doce de romã com goma 
Xantana e de Alfarroba 

25,1±0,0577 2,5±0,5568 -1,9±0,1732 
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Para analisar a cor do doce foi utilizado um colorímetro de luz refletida 

automático, que emite um feixe de luz sobre o doce e mede a luz refletida. O 

parâmetro L* que significa luminosidade foi aumentado de acordo com o tipo de 

doce, sendo o doce com goma Xantana e Alfarroba o valor mais elevado. 

Analisando o parâmetro a* observou-se que o doce tem maior influência para a 

cor vermelha. Enquanto o b* tem maior influência para a cor azul. 

 

o Acidez Total 
 

Tabela 5 Resultado dos valores de pH 

 

 

No que toca aos valores de acidez total deparamo-nos com alguns 

valores mais elevados, isto pode ser por causa de terem na sua constituição 

uma menor proporção de açúcar, ou seja, com uma maior proporção de polpa. 

  

Receitas 
Acidez  

(g de ácido cítrico/100g 
produto) 

3. Doce de romã com pectina de baixo metoxilo 0,8973 0,7360 

4. Doce de romã com pectina de alto metoxilo 0,5952 0,5760 

5. Doce de romã com polpa de morango 0,6528 0,6336 

6. Doce de romã com polpa de amora 0,6336 0,6528 

9.Doce de romã com goma Xantana e de Alfarroba 0,5824 0,6592 
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o Atividade da água 
 

Tabela 6 Resultados dos valores de atividade de água 

 

Segundo Carvalho, 1993, os valores obtidos de atividade da água estão 

dentro dos limites, onde estes compreendem os valores 0,60-0,84. Com estes 

valores pode-se vir a ter crescimento de fungos no doce, pois estes crescem 

em aw igual ou superior a 0,62. A inibição dos microrganismos a um aw 

reduzido deve-se ao facto deles transferirem nutrientes e outros compostos 

através da membrana celular dissolvidos na água.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 15 - (1) Determinação do pH; (2) Determinação do º Brix; 

(3) Determinação da acidez total  

Receitas Atividade da água 

3. Doce de romã com pectina de baixo metoxilo 0,729 

4. Doce de romã com pectina de alto metoxilo 0,704 

5. Doce de romã com polpa de morango 0,686 

6. Doce de romã com polpa de amora 0,701 

9.Doce de romã com goma Xantana e de Alfarroba 0,668 

1

 

 

 

2

 

 

 

3
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Análise Sensorial 
O objetivo desta análise era descobrir qual o grau de satisfação do 

público em relação às amostras de doce. No total realizamos a prova de 

medição do grau de satisfação a 31 provadores não treinados de idades entre 

os 19 e 60 anos. 

Amostras de doce:  

345 – 3º Tentativa de doce de romã com pectina de alto metoxilo; 

346 – Doce de romã com polpa de amora;  

347 – Segunda tentativa de doce de romã. 

 

 

 

 

 

 

 

E obtivemos os seguintes resultados: 

 

 

 

 

 

 

Gosto muito -
28%

Gosto - 31% 

Gosto 
ligeiramente -

21 %

Nem gosto 
nem desgosto 

- 17%

Desgosto 
ligeiramente -

0%

Desgosto 
muito - 3 %

Desgosto 
muitissímo -

0%

AMOSTRA 345

Ilustração 16 - Prova de análise sensorial 

Gráfico 1 – Resultados da análise relativo à amostra 345 
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Observações da prova: 

No geral, a maioria das pessoas, achou que a amostra 345 foi o doce 

mais líquido e o mais doce. A amostra 346 foi considerada o doce com melhor 

cor e textura e a amostra 347 foi considerado o doce mais gelatinoso com um 

sabor agradável. 

Gosto muito -
27%

Gosto - 36%

Gosto 
ligeiramente

27%

Nem gosto 
nem desgosto 

- 3%

Desgosto 
ligeiramente -

7%

Desgosto 
muito

0%

Desgosto 
muitissímo -

0%

AMOSTRA 347

Gosto muito -
46%

Gosto - 27% 

Gosto 
ligeiramente -

17%

Nem gosto 
nem desgosto 

- 0%

Desgosto 
ligeiramente -

7%

Desgosto 
muito - 3%

Desgosto 
muitissímo -

0%

AMOSTRA 346

Gráfico 2 - Resultados da análise relativo à amostra 346 

Gráfico 3 - Resultados da análise relativo à amostra 347 
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Plano HACCP do doce de romã 
 

Âmbito 
 

Plano HACCP do produto Doce de Romã, ao longo do seu processo de 

fabrico (anexo 3, 4, 5 e 6). 

Este plano pretende-se identificar e controlar os perigos (químicos, 

físicos e microbiológicos) que eventualmente possam ocorrer ao longo das 

etapas de fabrico, desde a receção das matérias-primas até à colocação do 

produto no mercado, adotando-se medidas de controlo e prevenção.  

Este plano serve para assegurar a conformidade de todo o processo e 

eliminar os riscos de contaminação do nosso produto. 

Conclusão 
 

Ao longo deste trabalho deparámo-nos com várias dificuldades, na 

produção de doce de romã, pois não estávamos a conseguir gelificar o doce. 

Apesar desta dificuldade achamos que conseguimos alcançar o nosso objetivo, 

visto que conseguimos produzir doce com aceitação positiva por parte dos 

resultados da análise sensorial que realizamos à nossa receita de doce. 

Concluímos que o doce de romã com polpa de amora foi considerado o doce 

com uma melhor textura e cor. O doce de romã com pectinas de alto e baixo 

metoxilo não obteve uma consistência adequada sendo demasiado líquido. O 

doce de romã com goma Xantana e de Alfarroba ficou com uma consistência 

demasiado gelatinosa. 

Segundo o decreto-lei nº 97/84 de 28 de Março geleia é o produto 

resultante da mistura do sumo e o extrato aquoso de frutos de uma ou mais 

espécies, com consistência suficientemente gelificada.  

Comparando com a definição acima mencionada, podemos concluir que o 

nosso produto é considerado uma geleia e não um doce.  
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Anexos 
 



 

Anexo 1 
 

Sistema CIELAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2 
 

Prova de medição do grau de satisfação 

Produto: Doce de Romã 

Sexo:    ________                        Idade: _____ 

Prove por favor as amostras de doce que lhe são apresentadas e indique, de 

acordo com a escala, a sua opinião relativamente a cada uma delas.  

Marque com um X a classificação que corresponde à classificação que atribui a 

cada amostra. 

Escala 345 346 347 

Gosto muito    

Gosto    

Gosto ligeiramente    

Nem gosto nem 

desgosto 

   

Desgosto 

ligeiramente 

   

Desgosto muito    

Desgosto muitíssimo    

 

 

Obrigada pelo vossa disponibilidade! 



 

Anexo 3 

 

 

ELABORADO  VERIFICADO APROVADO EDIÇÃO:  

   REVISÃO: 3 

DATA: 02/05/2018 

 
PLANO HACCP do Doce de Romã  

ANÁLISE DE PERIGOS E IDENTIFICAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS Página: 1 de 5 

ETAPA 

PERIGOS 

Microbiológicos / Químicos / 
Físicos 

PERIGO 
RELEVANTE? 

JUSTIFICAÇÃO PARA A RELEVÂNCIA 
DO PERIGO 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

1. Receção do sumo 
clarificado de 
Romã 

Microbiológico: Potencial 
crescimento de patogénicos 
durante o transporte. 

SIM 
Temperatura não controlada durante o 
transporte pode contribuir para 
desenvolvimento dos patogénicos. 

Assegurar a temperatura de transporte 
e receção associada a um tempo de 
transporte mínimo. 

2. Receção do 
açúcar 

Microbiológico, químico e físico: 
potencial contaminação durante 
o processamento e transporte. 

NÃO 

Ocorrência improvável; Assegurado pelo 
fornecimento de produtos mediante 
especificações prévias (Fichas 
Técnicas). 

Cumprimento do procedimento de 
inspeção à receção e preenchimento 
da respetiva folha de registo. 

3. Receção da Goma 
Xantana 

Microbiológico, químico e físico: 
potencial contaminação durante 
o processamento e transporte. 

NÃO 

Ocorrência improvável; Assegurado pelo 
fornecimento de produtos mediante 
especificações prévias (Fichas 
Técnicas). 

Cumprimento do procedimento de 
inspeção à receção e preenchimento 
da respetiva folha de registo. 

4. Receção da Goma 
Alfarroba 

Microbiológico, químico e físico: 
potencial contaminação durante 
o processamento e transporte. 

Não 

Ocorrência improvável; Assegurado pelo 
fornecimento de produtos mediante 
especificações prévias (Fichas 
Técnicas). 

Cumprimento do procedimento de 
inspeção à receção e preenchimento 
da respetiva folha de registo. 



 

 

5. Receção dos frascos 

Microbiológico, químico e físico: 

potencial contaminação durante 

o processamento e transporte. 

Não 

Ocorrência improvável; Assegurado 

pelo fornecimento de produtos 

mediante especificações prévias 

(Fichas Técnicas). 

Cumprimento do procedimento de 

inspeção à receção e preenchimento 

da respetiva folha de registo. 

6. Receção das 
Cápsulas 

Microbiológico, químico e físico: 

potencial contaminação durante 

o processamento e transporte. 

Não 

Ocorrência improvável; Assegurado 

pelo fornecimento de produtos 

mediante especificações prévias 

(Fichas Técnicas). 

Cumprimento do procedimento de 

inspeção à receção e preenchimento 

da respetiva folha de registo. 

7. Receção dos rótulos Não identificado -------- --------------------------------------- ----------------------------- 

8. Receção das caixas de 
cartão 

Microbiológico, químico e físico: 

potencial contaminação durante 

o processamento e transporte. 

Não 

Ocorrência improvável; Assegurado 

pelo fornecimento de produtos 

mediante especificações prévias 

(Fichas Técnicas). 

Cumprimento do procedimento de 

inspeção à receção e preenchimento 

da respetiva folha de registo. 

9. Armazenamento do sumo 
clarificado do sumo de Romã 

Microbiológico: potencial 

crescimento de patogénicos por 

práticas incorretas de 

armazenagem. 

Sim 

Abusos de temperatura podem 

contribuir para o desenvolvimento de 

patogénicos. 

O sumo permanece armazenado em 

câmaras de refrigeração a 

temperaturas de 10-12ºC. 

10. Armazenamento do açúcar 

Microbiológico: potencial 

crescimento de patogénicos por 

práticas incorretas de 

armazenagem. 

Não 

Ocorrência improvável; Assegurado 

pelo armazenamento em local próprio 

para o efeito de acordo com as 

especificações das fichas técnicas. 

Manutenção do armazém, garantindo 

boas condições de higiene; 

armazenamento sobre paletes 

plásticas e a temperatura aproximada 

de 15ºC. 



 

11. Armazenamento da Goma 
Xantana 

Microbiológico: potencial 

crescimento de patogénicos por 

práticas incorretas de 

armazenagem. 

Não 

Ocorrência improvável; Assegurado 

pelo armazenamento em local próprio 

para o efeito de acordo com as 

especificações das fichas técnicas. 

Manutenção do armazém, garantindo 

boas condições de higiene; 

armazenamento sobre paletes 

plásticas e a temperatura aproximada 

de 15ºC. 

12. Armazenamento da Goma 
Alfarroba 

Microbiológico: potencial 

crescimento de patogénicos por 

práticas incorretas de 

armazenagem. 

Não 

Ocorrência improvável; Assegurado 

pelo armazenamento em local 

próprio para o efeito de acordo com 

as especificações das fichas 

técnicas. 

Manutenção do armazém, garantindo 

boas condições de higiene; 

armazenamento sobre paletes 

plásticas e a temperatura aproximada 

de 15ºC. 

13. Armazenamento dos 
frascos 

Microbiológico, químico e físico: 

potencial contaminação por 

práticas incorretas de 

armazenagem. 

Não 

Ocorrência improvável; Assegurado 

pelo armazenamento em local 

próprio para o efeito de acordo com 

as especificações das fichas 

técnicas. 

Manutenção do armazém de 

embalamento em boas condições de 

higiene; cumprimento do plano de 

limpeza e desinfeção. 

14. Armazenamento das 
Cápsulas 

Microbiológico, químico e físico: 

potencial contaminação por 

práticas incorretas de 

armazenagem. 

Não 

Ocorrência improvável; Assegurado 

pelo armazenamento em local 

próprio para o efeito de acordo com 

as especificações das fichas 

técnicas. 

Manutenção do armazém de 

embalamento em boas condições de 

higiene; cumprimento do plano de 

limpeza e desinfeção. 

15. Armazenamento dos 
rótulos 

Não identificado --------- ------------------------- ----------------------------- 



 

16. Armazenamento das 
caixas de Cartão 

Microbiológico, químico e físico: 

potencial contaminação por 

práticas incorretas de 

armazenagem. 

Não 

Ocorrência improvável; Assegurado 

pelo armazenamento em local 

próprio para o efeito de acordo com 

as especificações das fichas 

técnicas. 

Manutenção do armazém de 

embalamento em boas condições de 

higiene; cumprimento do plano de 

limpeza e desinfeção. 

17. Mistura do sumo  
clarificado de romã e açúcar 

Microbiológico, químico e físico: 

potencial contaminação por 

práticas de higiene incorretas 

(higiene pessoal e de 

equipamentos e instalações). 

Não 

Ocorrência improvável; Assegurado 

pelo cumprimento das medidas 

preventivas. 

Treino dos operadores em práticas de 

higiene e fabrico. 

18. Cozimento 

Microbiológico: não eliminação 

de patogénicos por práticas 

incorretas de fabrico. 

Sim 

Se o doce tiver o º Brix insuficiente 

para eliminar a flora microbiana 

patogénica. 

Assegurar que o doce atinge os 

65ºBrix. 

19. Enchimento 

Microbiológico e físico: 

Potencial contaminação por 

práticas de higiene incorretas 

(higiene pessoal e de 

equipamentos e instalações). 

Não 

Ocorrência improvável; Assegurado 

pelo cumprimento das medidas 

preventivas. 

Treino dos operadores em higiene e 

nas práticas de limpeza e desinfeção. 

Cumprimento do plano de limpeza e 

desinfeção. 

20. Capsulagem 

Microbiológico e físico: 

Potencial contaminação por 

práticas de higiene incorretas 

(higiene pessoal e de 

equipamentos e instalações). 

Não 

Ocorrência improvável; Assegurado 

pelo cumprimento das medidas 

preventivas. 

Treino dos operadores em higiene e 

nas práticas de limpeza e desinfeção. 

Cumprimento do plano de limpeza e 

desinfeção. 

21. Viragem dos frascos 
Microbiológico: Probabilidade 

de algum frasco não ser virado. 
Sim Ocorrência provável. 

Assegurar que todos os frascos são 

virados. 

22. Arrefecimento Não identificado ---------- ------------------------------------ ------------------------------------- 

 



 

23. Rotulagem 

Microbiológico: Potencial 

desenvolvimento de 

microrganismos patogénicos 

devido a erros na rotulagem. 

Não 

Ocorrência improvável; Risco 

reduzido para o consumidor; 

Assegurado pelo cumprimento das 

medidas preventivas. 

Observação, antes da colagem dos 

rótulos, quantas unidades a expedir. 

24. Armazenamento 

Microbiológico e físico: 

Potencial contaminação por 

contacto com pragas e por 

práticas incorretas de 

armazenagem. 

Não 

Ocorrência improvável. Assegurado 

pelo armazenamento em local 

próprio para o efeito. 

Cumprimento do plano de controlo de 

pragas; Manutenção do armazém em 

boas condições de higiene. 
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  REVISÃO: 3 

DATA: 02/05/2018 

Q1. Existem medidas preventivas 

para o perigo em questão? 

Modificar o passo, 

processo ou produto 

Q2. Este passo é especificamente desenhado 

para eliminar ou reduzir a probabilidade de 

ocorrência para um nível aceitável? 

É necessário o controlo neste passo 
para a segurança? 

Q3. Pode a contaminação com o perigo 

identificado ocorrer em excesso do nível aceitável 

ou pode aumentar a um nível inaceitável? 

Q4 Irá um passo subsequente eliminar ou reduzir 

a probabilidade de ocorrência do perigo 

identificado a um nível aceitável? 

Não 

Sim 

Não Sim PCC 

Sim Não Não é PCC 

Sim Não é PCC Não PCC 

Sim 

Não 

Não é PCC 



 

Anexo 5 

 

Etapa Perigos Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 PCC? JUSTIFICAÇÃO 

1. RECEÇÃO DO SUMO 

CLARIFICADO DE ROMÃ 
Microbiológico: potencial crescimento 

de patogénicos durante o transporte. SIM NÃO SIM SIM NÃO 

Não é PCC, porque o cozimento irá eliminar ou 

reduzir a probabilidade de ocorrência do perigo 

identificado nesta etapa para níveis aceitáveis.  

9. ARMAZENAMENTO DO 

SUMO CLARIFICADO DO 

SUMO DE ROMÃ 

Microbiológico: potencial crescimento 

de patogénicos por práticas incorretas 

de armazenagem. 

SIM SIM NÃO SIM NÃO 

Não é PCC, porque o cozimento irá eliminar ou 

reduzir a probabilidade de ocorrência do perigo 

identificado nesta etapa para níveis aceitáveis. 

18. COZIMENTO Microbiológico: não eliminação de 

patogénicos por práticas incorretas de 

fabrico. 
SIM SIM ------ ------ SIM 

É um PCC, porque nesta etapa o objetivo é que 

o doce atinga os 65ºbrix, nesses valores de º 

Brix a ocorrência do perigo é eliminado ou 

reduzido para níveis aceitáveis. 

21. VIRAGEM DOS 

FRASCOS 
Microbiológico: Probabilidade de algum 

frasco não ser esterilizado. 
SIM SIM ------ ------ SIM 

É um PCC, pois esta etapa é especificamente 

desenhada para eliminar ou reduzir a 

probabilidade de ocorrência do perigo para um 

nível aceitável. 
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Etapa PCC 
Medidas 

preventivas 

Limite de 

controlo 

Monitorização 
Ação corretiva Verificação Registos 

O quê? Como? Quando? Quem? 

18. Cozimento Nº1 

Assegurar 

que o doce 

atinga os 

65ºBrix 

medido pele 

refratómetro. 

65º Brix º Brix Refratómetro 
Durante a 

cozedura. 

Operador 

responsável. 

Deixar cozer 

até atingir os 

65ºBrix. 

Verificação 

semanal dos 

registos da 

medição do º Brix. 

Registo do 

refratómetro e 

da medição do º 

Brix. 

21. Viragem dos 

frascos 
Nº2 

Assegurar 

que todos os 

frascos são 

invertidos. 

Zero 

frascos 

não 

virados. 

Frascos 

Inspeção 

visual de 

forma a 

garantir a 

viragem de 

todos os 

frascos. 

Após a 

capsulagem. 

Operador 

responsável. 

Garantir a 

viragem dos 

frascos. 

Verificação 

semanal dos 

registos. 

Registo da 

viragem dos 

frascos. 
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