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Objetivos da 
tarefa



Desenvolver protótipos de bebidas à base de 
hortofrutícolas e fracções de soro, de elevado
valor nutricional e funcional

Otimizar 
formulações 

01
Otimizar 
processos de 
pasteurização

02
Caracterizar 
detalhadamente 
a composição e 
estimar o período 
de vida útil

03



Status nutricional acrescido e 
complementar

Frutos / 
Hortícolas

Diversidade de nutrientes 
(açúcares, minerais, aminoácidos, 
fibras) e fitoquímicos bioativos 
(compostos fenólicos, fibras, pro 
vitamina A, vitamina C  e minerais) 
… mas com aporte 
proteico muito reduzido 

Soro

Diversidade de proteínas de 
elevado valor biológico (α e 
β-lactoglobulinas, albumina, 

imunoglobulinas), péptidos 
bioativos, minerais, ácido 

lático, ácido cítrico e 
vitaminas do complexo B



Utilização de soro
• Aromas ´lácteos’ desagradáveis 
• Cristalização de lactose durante 

armazenamento refrigerado
• Coagulação das proteínas 

durante os tratamentos térmicos
• Maior viscosidade nas misturas
• Sabores indesejáveis associados 

ao teor de minerais no soro

Utilização de soro
• Aromas ´lácteos’ desagradáveis 
• Cristalização de lactose durante 

armazenamento refrigerado
• Coagulação das proteínas 

durante os tratamentos térmicos
• Maior viscosidade nas misturas
• Sabores indesejáveis associados 

ao teor de minerais no soro

Dificuldades tecnológicas



Limitações e oportunidades

� O mercado de bebidas é muito 
competitivo sendo necessário 
cumprir pelo menos um dos 
seguintes requisitos:

� Qualidade sensorial, 

� Eficácia de saciar a sede, 

� Preço favorável

� “Imagem de saúde" positiva

Bebidas 
clássicas de 
soro
• Sabores 

indesejáveis

• Dificuldades 
tecnológicas

Bebidas 
clássicas de 
soro
• Sabores 

indesejáveis

• Dificuldades 
tecnológicas

Bebidas 
funcionais 
• Aposta na 

qualidade 
sensorial

• Protótipos de 
bebidas 
funcionais com 
características 
específicas para 
consumidores alvo
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específicas para 
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Relevância do produto

I&DT

Explorar a qualidade 
particular de compostos 
nutricionais/funcionais 
presentes HF+ frações soro

Testar novas metodologias 
de conservação com 
impacto mínimo na 
qualidade sensorial e 
bioativa

Ambiente

Valorizar excedentes do 
mercado em fresco (maçã 
e pera) e de subprodutos 
da industria de 
hortofrutícolas

Valorizar o subproduto soro

Consumidor

Diversificação da oferta de 
alimentos saudáveis

Cumprir necessidades 
especiais de alimentação 
(eg. intolerâncias 
alimentares)



TRABALHO ANTERIOR
Polpas de 
Hortofrutícolas



Desenvolvimento e otimização de 
polpas de hortofrutícolas (HF)

� Características sensoriais 
próximas do estado em 
fresco e de elevada 
bioatividade

� Utilização de pera Rocha e 
maçã, num mínimo 50 %

Atividade 
Enzimática

Alteração 
sensorial

Perda da 
composição 

bioativa

Desenvolvimento 
microbiológico

Aparecimento 
de aromas e 

sabores 
desagradáveis

Contagens 
excessivas



Princípio técnico

� Não utilizar conservantes 
químicos de síntese

� Promover  pelas 
características intrínsecas 
dos HF em mistura a 
capacidade de 
conservação e a 
qualidade sensorial e 
bioativa.

Seleção dos 
HF em 
mistura

Aumento da 
bioatividade

Diminuição 
do pH

Aumento da 
capacidade 
antioxidante

Promoção do 
sabor e 
aroma

Evitar 
oxidações 

enzimáticas



Intervenção tecnológica

Pré-
tratamentos 

nas matérias-
primas 

Otimização 
das 

formulações 
de HF

Otimização 
das condições 

de 
pasteurização 

Estimativa do 
período de 

vida útil

Matéria-prima

Descasque

Formulação

Homogeneização

Pasteurização

Embalagem

Armazenagem



Determinações analíticas

Físico-químicas e 
bioquímicas

•pH, TSS
•Cor CIELab
•Viscosidade
•Atividade da enzimática 
(POD; PPO e PAL)
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Composição nutricional 
/ funcional

•Compostos fenólicos 
totais e perfil (HPLC-DAD) 

•Carotenóides totais e 
perfil (HPLC) 

•Capacidade antioxidante
•Ácido ascórbico
•Análise centesimal
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perfil (HPLC) 

•Capacidade antioxidante
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Microbiológicas

•Contagem de 
microrganismos aeróbios a 
30 °C e bolores e 
leveduras.

Microbiológicas

•Contagem de 
microrganismos aeróbios a 
30 °C e bolores e 
leveduras.

Avaliação sensorial 

painel de provadores  

Avaliação sensorial 

painel de provadores  



Pré tratamentos às matérias-primas

� Tratamentos térmicos 

� Reduzir a microbiota de contaminação 
(ca 2,5 – 3,5 ciclos Log (UFC)

� Promover a aceitação sensorial



Otimização de 
formulações

� Critérios seleção

� Aceitação sensorial

� Estabilidade oxidativa
após processamento



Estabilidade oxidativa
na armazenagem

� POLPA AMARELA 

[pera Rocha + ananás]

� POLPA VERMELHA

[pera Rocha + beterraba + morango + limão]



Otimização da pasteurização 
térmica 

� Refrigeração

� Inativação microbiana ≥ 2 
ciclos Log (UFC)

� Inativação POD (apróx. 100%)

� Congelação

� Inativação microbiana de1 
ciclo Log (UFC)

� Inativação POD (apróx. 70%)

Metodologia Armazenagem Formulações Binómio t/ T

Delineamento central 
composto rotacional 

(DCCR)
Refrigeração (5⁰C)

amarela 10 min @ 95⁰C 

vermelha 10 min @ 90⁰C 

Modelos cinéticos 1ª 
ordem (equação 

Arrhenius)

Congelação
(-18⁰C)

amarela 5 min @ 90⁰C

vermelha 4 min @ 90⁰C



Pasteurização
radiação UV-C

� Na gama de radiação UV-C 
testada [0,5 a 16 kJ/m2]

� NÃO foram observados
efeitos significativos na
diminuição dos níveis de 
contaminação inicial
nem de inativação
enzimátca.



Composição
nutricional / 
bioativa
� A incorporação de HF nas polpas

de pera Rocha proporcionou um 
INCREMENTO significativo na
composição nutricional e 
bioativa.



Estimativa do período de 
vida

Refrigeração

30 dias

Congelação

6 meses



TRABALHO EM CURSO

Polpas de 
hortofrutícolas + 
isolado proteico
de soro



Formulação vermelha + isolado 
proteico de soro

1

Garantir a 
aceitação sensorial

Avaliar a 
estabilidade 
sensorial, oxidativa e 
microbiana

2

Testar alternativas 
de pasteurização 
(térmica vs alta 

pressão hidrostática)

3

Caracterizar a 
composição 
nutricional e 
funcional dos 

produtos 
selecionados

4

Estimar período de 
vida útil



Ensaio
exploratório
� Formulação vermelha (id: F2): pera 

Rocha, beterraba, morango e 
limão 

� 3 concentrações de isolado 
proteico

� Tipo de amostras: 

� Pera Rocha 100% (controlo 1)

� F2 (controlo 2)

� F2 + [0,7% proteína]

� F2 + [1,6 % proteína]

� F2 + [3% proteína]

[min. 95% proteína]



Protocolo analítico

Físico-química

pH, TSS

Cor CIELab

Viscosidade

Sensorial

Painel de 
provadores (20)

Teste hedónico 

Composição

Capacidade 
antioxidante

Fenólicos totais e 
perfil

Minerais

Proteína 



Cor CIELab

32

21

57

19

53

18

50

18

37

5

L CROMA

F2 F2  + 3%P

F2  + 1,6%P F2  + 0,7%P

100% pera Rocha

356

16 17 19

74

HUE 360°

F2 F2  + 3%P

F2  + 1,6%P F2  + 0,7%P

100% pera Rocha

Esbranquiçamento
com concentrações 

crescentes de 
proteína

Diminuição 
acentuada dos 

valores angulares 
de Hue

[L*- Luminosidade; Croma - pureza da cor; Hue360º - tonalidade]



pH, TSS (○Brix)

3,8

12,5

4,9

15,9

4,6

14,6

4,4

13,9

4,7

10,8

PH TSS (º BRIX)

F2 F2  + 3%P F2  + 1,6%P F2  + 0,7%P 100% pera

Aumento TSS com 
concentrações 
crescentes de 

proteína

Aumento pH com 
concentrações 
crescentes de 

proteína



Viscosidade
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Índice de consistência K (Pa.sn)

Tukey HSD teste p=0,05

Comportamento tixotrópico
Vap diminui com o aumento 
da tensão de cisalhamneto

Ajuste adequado à lei da 
potência (R>0,9)

Aumento da 
consistência com 

introdução do 
isolado proteico



Prova sensorial

0

1

2

3

4

5

Aparência
Global

Cor

TexturaAroma/sabor

Apreciação
Global

pera Rocha 100% F2 F2+3% F2+1,6% F2+0,7%

1-Desgostei muito; 2-Desgostei; 3 – Não gostei nem desgostei; 4 – Gostei; 5 - Gostei muito1-Desgostei muito; 2-Desgostei; 3 – Não gostei nem desgostei; 4 – Gostei; 5 - Gostei muito

As classificações 
aos atributos cor e 
aparência foram 
semelhantes.

• Todas as amostras F2 
foram mais 
apreciadas vs pera 
Rocha 100%.

As classificações do 
atributo textura foram 
próximas entre 
amostras

As classificações da 
apreciação global 
foram associadas ao 
termo hedónico 
“gosto”, com exceção 
das formulações, com 
maiores 
concentrações de 
proteína (F2+3%, 
F2+1,6%).

• Este fato remeteu para 
as classificações 
depreciativas do 
aroma /sabor



Conclusões parciais

� A formulação selecionada:  

F2 + 0,7% proteína

� Todos os atributos sensoriais avaliados na 
âncora 4 (gosto)

� pH= 4,4; TSS = 13,9 ºBrix;

� Índice de consistência = 13587 Pa.sn



Em desenvolvimento

� Na formulação selecionada

� … aguardar a caracterização 
composicional

� Avaliação da estabilidade 
durante a armazenagem 
(5ºC).



Muito 
obrigada pela 
vossa 
atenção


