
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coimbra, Janeiro 2018 

 

Patrícia Silva nº21653001 

Bruna Pereira nº 21653004 

Ana Dias nº21653011 



 

 

 

 

 

 

 Projecto Doce de Romã 

 

 

 

 

 

 

 

Entidade Formadora: Escola Superior Agraria de Coimbra (ESAC)  

Coordenadora de curso: Marta Henriques 

Técnico Acompanhante do projeto: Ivo Rodrigues 

Professor: Ivo Rodrigues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coimbra, Janeiro 2018 

 



 

 

Índice 
Financiamento ............................................................................................................................... 4 

Introdução ..................................................................................................................................... 5 

Fluxograma .................................................................................................................................... 6 

Receitas do doce de romã: ............................................................................................................ 9 

Resultados: .................................................................................................................................. 10 

Análise do sumo ...................................................................................................................... 10 

Análise de algumas receitas .................................................................................................... 11 

Análise Sensorial ......................................................................................................................... 13 

Conclusão .................................................................................................................................... 14 

Bibliografia .................................................................................................................................. 15 

Anexos ......................................................................................................................................... 16 

Anexo 1 .................................................................................................................................... 16 

Anexo 2 .................................................................................................................................... 17 

 

  



 

 

 

Financiamento 
 

Este trabalho foi apoiado por:  

- Fundos nacionais através da FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 

I.P., e cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

(FEDER), através do Acordo de Parceria Portugal 2020 - Programa 

Operacional Regional do Centro (CENTRO 2020), no âmbito do projeto 

CENTRO-01-0145-FEDER-023631 SoSValor: Soluções Sustentáveis para a 

Valorização de Produtos Naturais e Resíduos Industriais de Origem Vegetal. 



 

 

Introdução 

 

Neste trabalho apresentamos o nosso projecto, Doce de Romã realizado na 

Escola Superior Agraria de Coimbra (ESAC), teve início entre 6 de Novembro 

de 2017 á 12 de Janeiro 2018. O nosso projecto tem como objectivo a 

realização do doce de Romã através do sumo do fruto. 

A romã é um fruto exótico que tem imensas propriedades benéficas para o 

organismo e, por conseguinte, para a saúde. 

A sua composição nutricional por 100g é: álcool (0g), hidratos de carbono (12g) 

lípidos (0,4g), fibra alimentar (3,4g),ácidos orgânicos (0,1g), proteína (0,4g), 

água (83.3g) e outros (0,4g).  



 

 

Fluxograma  

 

Figura 1 - Fluxograma de produção de doce de romã 
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Receção – Receber a matéria-prima.  

 

Lavagem – Depois da receção, a fruta é submetida a uma lavagem. Estas caiem num tanque 
cheio de água. 

 

Seleção/escolha – É necessário fazer uma seleção com o objetivo de remover impurezas 
grosseiras e frutos estragados.  

 

Corte/ descasque – Nesta etapa ocorre a remoção das cascas e a retirada dos gomos da romã. 

 

Trituração - Nesta etapa a romã é triturada, entra em gomos e o produto resultante é uma 
polpa de romã. 

 

Prensagem - A prensagem ocorre na prensa, nesta fase entra a polpa da romã que saiu da 
trituração, e o produto resultante da prensa é o sumo da romã (o que nos interessa para o 
doce) e saí também o bagaço (sementes da romã) que não nos interessa para a produção.  

 

Mistura - Nesta etapa é a altura de adicionar o açúcar e também a pectina que irá fazer com 
que o produto fique com a consistência desejada.  

 

Cozimento - O cozimento ocorre com a junção do sumo de romã e da mistura anteriormente 
descrita (açúcar + pectinas), tudo dentro de uma panela até que levante fervura e tenha um 
ºBrix de 65.  

 

Enchimento - O enchimento ocorre logo mal o doce esteja pronto, colocando nos frascos 
devidamente esterilizados.  

 

Capsulagem - A capsulagem é feita assim que ocorre o enchimento para que possamos 
proceder a esterilização da parte inferior da tampa invertemos, rapidamente, o frasco doce 
para que não ocorra alojamento de doce nesse local. 



 

 

Arrefecimento - No arrefecimento os frascos dos doces permanecem direitos e em repouso, 
para que o doce arrefeça e gelifique. 

 

Rotulagem - Na rotulagem todos os frascos de doce são devidamente identificados com 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 a luz. Onde pode ser conservado durante alguns anos. 

 

Expedição - Expedição ocorre quando o produto se encontra em condições de ir para o 
mercado. 

  



 

 

Receitas do doce de romã: 

Receitas: Descrição das receitas: 

1 
 1.5 Kg de sumo 
 1.5 Kg de açúcar 
 0 g pectina 

2 
 1.5 Kg de sumo 
 1.05 Kg de açúcar 
 0 g de pectina 

3 
 1.5 Kg de sumo 
 1.05 Kg de açúcar 
 8.6 g de pectina de AM (150SAG) 

4 
 1.5 Kg de sumo 
 1.5 Kg de açúcar 
 18 g de pectina de AM (100SAG) 

5 

 1.5 Kg de sumo (1 Kg de sumo e 0.5 Kg de doce) 
 1 Kg de açúcar 
 25 g de pectina de AM 
 23 g de pectina de BM 
 3 g de citrato de cálcio 

6 

 1.5 Kg de sumo (1 Kg de sumo e 0.5 Kg de doce) 
 1 Kg de açúcar 
 25 g de pectina de AM 
 4.5 g de xantana 

7 
 1.2 Kg de sumo 
 1.2 Kg de açúcar  
 20 g de pectina  
 4.3 g de xantana  

8 

 1.2 Kg de sumo  
 1.2 Kg de açúcar  
 20 g de pectina AM  
 20 g de pectina BM  
 2 g de citrato de cálcio 
Figura 2 - Receitas elaboradas ao longo do projecto 

  



 

 

Resultados:  

Análise do sumo 
 Sumo da Prensa  

ºBrix = 15.3 
Acidez=20.4 
pH = 3.339 até 8.275 
T = 19.5ºC 
Análise da cor:  

 L A B 
 54.54 54.33 21.68 
 54.39 54.33 21.81 
 54.36 54.39 21.773 

Média 54.43 54.35 21.75433 
Desvio Padrão 0.07874 0.028284 0.054689 

Figura 3 - Valores de LAB do sumo da prensa 

 

 Sumo filtrado  
ºBrix = 16 
Acidez = 20.7. 
pH = 3.339 até 8.221 
T = 19.5ºC  
Análise da cor:  

 L A B 
 77.21 36.97 6.45 
 77.14 37.07 6.050 
 77.11 37.15 6.50 

Média 77.15333 37.06333 6.333333 
Desvio Padrão 0.041899 0.073636 0.201384 

Figura 4 - Valores de LAB de sumo filtrado 

  



 

 

Análise de algumas receitas 
 Receita 5: 

ºBrix = 67 
pH = 3.38 
T = 11.4ºC 
Análise da cor:  

 
 L A B 
 28.0 18.0 9.6 
 28.1 14.6 4.8 
 26.9 14.0 5.2 

Média 27.67 15.53 6.53 
Desvio Padrão 0.54365 1.761313 2.174601 

Figura 5 - Valores de LAB da receita 5 

 
 Receita 6: 

ºBrix = 67 
pH = 3.17 
T = 12.8ºC 
Análise da cor:  

 L A B 
 27.9 32.2 17.7 
 27.1 31.5 19.5 
 29.2 31.9 18.0 

Média 28.07 31.87 18.4 
Desvio Padrão 0.865384 0.286744 0.787401 

Figura 6 - Valores de LAB da receita 6 

 
 Receita 7:  

ºBrix = 70 
pH = 3.13 
T = 12.4 ºC 
Análise de cor:  

 L A B 
 22.8 10.1 1.0 
 21.5 10.8 0.0 
 20.8 11.3 -0.2 

Média 21.7 10.7 0.3 
Desvio Padrão 0.829 0.492 0.525 

Figura 7 - Valores de LAB da receita 7 

  



 

 

 Receita 8:  
ºBrix = 68 
pH = 3.28 
T = 11.6ºC 
Análise da cor: 

 L A B 
 14 12.2 -2 
 13.8 13.7 -1.5 
 12.7 13.4 -1.5 

Média 13.5 13,1 -1.67 
Desvio Padrão 0.57 0.65 0.24 

Figura 8 - Valores de LAB da receita 8 

  



 

 

Análise Sensorial  
No total realizaram a prova de preferência 30 provadores não treinados, sendo 
que 21 demonstraram preferir a amostra de doce elaborada com a receita nº7. 
Pela consulta da tabela de valores críticos (Anexo 2), seria necessário haver um 
mínimo de 21 provadores a preferir uma das amostras, situação esta que se 
verificou na sessão realizada. Logo, podemos concluir que, a nível de 
significância de 5%, existe diferença estatisticamente significativa na preferência 
entre as duas amostras de doce, tendo sido a receita nº7 a preferida pelos 
provadores.  

Da prova, obteve-se os motivos de escolha descritos abaixo (Figura 10). 

Doce da receita 7 Doce da receita 8 
 Ligeiramente mais frutado 
 Não é tão doce  
 Mais saboroso 
 Sabor intenso  
 Menos artificial  
 Consistência uniforme  
 Cor mais bonita  
 Equilíbrio entre açúcar/romã 
 Mais equilibrado  
 Sabor suave  
 Mais ácido  

 Equilíbrio entre doce/ácido 
 Mais suave  
 Menor sabor a romã 
 Não enjoa tanto 
 Mais doce  
 Melhor aroma  
 Adstringente  
 Mais identificativo do fruto (romã) 

Figura 10 - Características dos provadores 

Houve várias referências a que os sabores de receita para receita não eram assim tão 
significativas, no entanto tiveram sempre preferência por uma das duas.  

  

Figura 9 - Análise 
Sensorial 



 

 

Conclusão 
O doce de romã foi bastante interessante, tivemos de realizar várias receitas até chegarmos ao 
produto final pretendido, demorou até chegar ao produto pretendido, mas conseguimos.  

Conseguimos perceber também os fatores que influenciavam a consistência do doce, a pectina 
e a goma xantana.  

Realizamos 8 receitas, 6 receitas foram elaboradas com sumo de romã filtrado e duas receitas 
foram elaboradas com sumo de romã prensada.  

Em análise sensorial levamos á prova a receita número 7 e 8, onde foi usado o sumo de romã 
prensada, onde obtemos resultados de preferência. 

 

Figura 11 - Produtos Finais 
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Anexos  
 

Anexo 1 

  
Prova Afectiva: Prova de preferência 

Nome: ___________________________________     Data: ___/____/______ 

 

Produto: Doce de Romã  

 

Prove, por favor as diferentes amostras de doce de romã que lhe são apresentadas. 

Inicie a prova pela amostra da esquerda. 

Indique qual das amostras prefere: 

 Amostra nº ___  

 Amostra nº ___ 

 

Indique o motivo da sua escolha: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

OBRIGADA PELA CORABORAÇÃO! 

  

 

 



 

 

 

Anexo 2 
 

 

 

 

 


