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RESUMO 

Os pequenos frutos são consumidos devido ao seu aspeto atrativo e caraterísticas 

antioxidantes. O seu consumo está relacionado com a prevenção de algumas doenças crónicas 

e degenerativas.  

O grupo dos pequenos frutos inclui espécies de pequeno porte, também designados por 

frutos vermelhos em que se incluem: morango, mirtilo, groselha, amora, framboesa, e outras 

espécies de menor importância económica. 

Minimizar os processos de degradação durante o armazenamento destes frutos tem sido 

um dos principais desafios e a refrigeração permite prolongar o tempo de vida útil e 

disponibilizar frutos durante mais tempo para os consumidores. 

O principal objetivo deste trabalho foi estudar a evolução de amora, framboesa, mirtilo 

e groselha, durante o período de armazenamento em refrigeração, e assim, perceber sob a 

ótica do consumidor e distribuidor, se após este período, os frutos mantêm as suas principais 

caraterísticas organoléticas e também funcionais que levam o consumidor a adquirir o 

produto. As condições de armazenamento utilizadas permitem perceber o comportamento dos 

frutos desde a sua aquisição até ao seu consumo. 

O estudo permitiu avaliar o comportamento de amora, framboesa, mirtilo e groselha, no 

momento da receção e durante armazenamento, em refrigeração (1,5ºC±0,5) ao longo de 18 

dias, com amostragens em intervalos de 3 a 4 dias, sendo os frutos adquiridos a uma empresa 

de distribuição. Durante o período de armazenamento foram realizadas análises físicas 

(massa, altura, largura, parâmetros cromáticos, firmeza) e químicas (açúcares totais, ácidos 

orgânicos, vitamina C, fenólicos totais, antocianinas e capacidade antioxidante (ABTS, DPPH 

e Poder Redutor). 

No momento de receção a amora apresentou baixa concentração de ácido cítrico e maior 

teor de ácido málico com quantidade apreciável de compostos fenólicos e capacidade 

antioxidante. Em framboesa verificaram-se elevados níveis de antocianinas totais e vitamina 

C enquanto no mirtilo se destacou elevada firmeza, concentração de açúcares totais e elevada 

capacidade antioxidante pelo método do Poder Redutor. A groselha, baga estudada com 

menores dimensões, apresentou elevada firmeza e luminosidade. Observaram-se 

concentrações apreciáveis de ácido cítrico, vitamina C, compostos fenólicos e capacidade 

antioxidante, mas baixa concentração de antocianinas totais.  



 

iv 
 

Durante o armazenamento, a groselha foi a espécie que manteve aspeto mais atraente, 

no entanto, verificaram-se perdas consideráveis na composição química, com diminuição de 

ácido cítrico, vitamina C, fenólicos totais e antocianinas totais. 

Na amora verificou-se aumento da concentração de açúcares totais e vitamina C com 

ligeiro decréscimo de capacidade antioxidante pelo método DPPH. 

Em framboesas observou-se aumento de fenólicos totais, diminuição de Vitamina C e 

capacidade antioxidante. Também no mirtilo se verificou diminuição de Vitamina C e 

capacidade antioxidante pelos métodos ABTS e Poder Redutor, no entanto, foi observado 

aumento de fenólicos totais. 

Todas as espécies estudadas mantiveram a generalidade dos parâmetros qualitativos em 

análise, até aos 18 dias de armazenamento. No entanto, foram verificadas perdas significativas 

na concentração de vitamina C, antocianinas e capacidade antioxidante essencialmente após 

14 dias. 

O armazenamento destes frutos, ainda que em refrigeração, apresentou-se mais 

favorável sob a ótica do distribuidor, uma vez que os frutos mantiveram aspeto 

suficientemente agradável para serem adquiridos, do que sob o ponto de vista do consumidor, 

pois a nível de composição química ocorreram perdas significativas de compostos com efeito 

benéfico para a saúde  
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Amora, framboesa, mirtilo, groselha, compostos fenólicos, Vitamina C, capacidade 

antioxidante. 
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ABSTRACT 

Small berry fruits are consumed because of their antioxidant properties, in addition to 

their attractive appearance and special taste. Their consumption has been linked to the 

prevention of some of chronic and degenerative diseases. 

  The group of small berries encompasses varieties of small fruits, also named red fruits 

or soft fruits, which includes strawberry, blueberry, currant, blackberry, raspberry, and other 

varieties of minor economic importance.    

 Reducing the degradation of these fruits during storage has been a major challenge. 

The refrigeration allows to prolong the shelf life and it provides fruits for a longer period to 

the consumers.  

  The main purpose of the present study was to evaluate the behavior of blackberry, 

raspberry, blueberry and redcurrant, during the storage period under refrigeration, and to 

understand, from the consumer and distributor’s perspective, if, after this period, the fruits 

still preserve their organoleptic and functional properties, which lead the consumer to 

purchase the product. The storage conditions studied allow to understand the behavior of the 

fruits since the purchase until their consumption.  

  In this study, the behavior of the blackberry, raspberry, blueberry and redcurrant was 

evaluated in the receipt and during the storage, at refrigerated temperature (1,5ºC±0,5), by 18 

days, every 3 or 4 days. This fruits were acquired to a distribution company. During the 

storage physical analyzes were performed (mass, height, width, chromatic parameters, 

firmness) as well as chemical analyzes (total sugars, organic acids, vitamin C, total phenolics, 

anthocyanins and antioxidant capacity, by the ABTS, DPPH and RP methods).   

  At the moment of the receipt, the blackberry had low concentration of citric acid, 

higher concentration of malic acid, as well as considerable amounts of phenolic compounds 

and antioxidant activity. High levels of anthocyanins and vitamin C were found in the 

raspberry, whereas in the blueberry were observed high levels of total sugars concentrations 

and high antioxidant activity, by the RP method. The redcurrant, which was the smallest berry 

studied, has shown the greatest firmness and luminosity when compared with the other 

species, significant concentrations of citric acid, vitamin C, phenolic compounds and 

antioxidant capacity were detected, but  low concentrations of anthocyanins were found too.

 During the storage, the redcurrant was the specie that kept the most appealing 

appearance, however considerable losses occurred in the chemical composition, by the 

reduction of citric acids, vitamin C, total phenolics and anthocyanins.  
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  The concentration of sugars and vitanmin C increased in the blackberry, but the 

antioxidant activity, by the DPPH assay, decreased.  

  In the raspberry, an increase of the total phenolics and a decreased of vitamin C 

concentration and antioxidant activity was detected. Also in the blueberry the decrease of 

vitamin C and antioxidant activity was observed, but instead the total phenolics concentration 

increased.   

  All the studied species preserved the majority of analyzed qualitative parameters, 

after 18 days of storage. However, significant losses occurred in the vitamin C concentration, 

anthocyanins and antioxidant activity.  

  The storage of this berries, even in refrigerated temperature, has shown better results 

for the distributor’s point of view, since the fruits maintained an appealing aspect to be 

acquired, than the consumer’s perspective, because of the significant losses that occurred in 

the chemical compounds with beneficial health effects. 

 

 

 Keywords 

 Blackberry, raspberry, blueberry, redcurrant, phenolic compounds, vitamin C, antioxidant 

capacity. 
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1. INTRODUÇÃO 

A designação de pequenos frutos engloba framboesa (Rubus idaeus L.), mirtilo 

(Vaccinium sp.), amora (Rubus fruticosus L.), groselha (Ribes L. sp), morango (Fragaria x 

ananassa), entre outros (Seeram, 2008; Palha et al., 2012). São designados em inglês por 

“berries”: “raspberries” (framboesas), “blueberries” (mirtilos), “blackberries” (amoras), 

“gooseberries” (groselhas), “strawberries” (morangos), entre outros (Kotecha e Madhavi, 

1995). 

São caraterizados como carnosos e suculentos, e podem ser consumidos em fresco ou 

processados sob a forma de geleias, sumos, doces, gelados e bebidas fermentadas (Chang et al., 

2006; Kubota et al., 2012). 

Os pequenos frutos têm sido reconhecidos como uma excelente fonte de antocianinas e 

compostos fenólicos (Rommel e Wrolstad, 1993) que incluem flavonóides, ácidos fenólicos e 

taninos (Seeram, 2008), que tanto individualmente como sinergicamente ajudam a proteger de 

doenças cardiovasculares, cancro, inflamações, obesidade, diabetes, transtornos de visão e 

outras doenças crónicas (Duthie et al., 2000; Manach et al., 2004; Kraft et al., 2008). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2005), o consumo de pequenos frutos 

pode prevenir o aparecimento de diversas doenças crónicas não transmissíveis, como doenças 

cardiovasculares, diabetes tipo II, obesidade e determinados tipos de cancro. 

A amora preta apresenta elevada qualidade dietética pois é fonte de antioxidantes naturais 

como antocianinas e polifenóis. É um fruto não climatérico com elevada taxa de respiração e 

transpiração, tornando os frutos perecíveis, fator este que por vezes limita a sua 

comercialização em fresco (Rondon, 2013). 

A procura crescente de framboesa deve-se à sua frescura, aparência, sabor, aroma e valor 

nutritivo, no entanto, são frutos frágeis que facilmente sofrem danos pelo manuseamento após a 

colheita. Estes frutos são muito perecíveis com apenas 3 a 5 dias de tempo de prateleira entre -

0,5 e 0ºC sendo a humidade relativa de 90 a 95% (Sousa et al. 2007a). 

O mirtilo apresenta grande importância económica especialmente porque possui elevada 

concentração de polifenóis e antocianinas resultando em elevada capacidade antioxidante 

(Kluge et al., 1995).  

A groselha é particularmente rica em vitamina C, e age eficazmente como inibidor de 

radicais livres, possuindo grande diversidade de fitoquímicos antioxidantes (Pantelidis et al., 

2007). 
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As caraterísticas sensoriais e efeitos benéficos dos pequenos frutos para a saúde, fazem 

com que estes sejam bastante apreciados pelo consumidor. Beekwilder et al. (2005) e Kubota et 

al. (2012) afirmam, no entanto, que o seu tempo de vida é geralmente curto. Por este motivo, 

são cada vez mais frequentes os estudos que visam compreender o efeito do armazenamento e 

processamento sobre a qualidade destes frutos. A refrigeração é das tecnologias de preservação 

mais comuns aplicadas às bagas, e frutos no geral, devido ao seu poder de reduzir reações 

químicas e biológicas. A refrigeração permite diminuir a perda de massa, retardar o 

desenvolvimento de podridões e atrasar a senescência, preservando os nutrientes e atributos de 

qualidade dos frutos (Zhao, 2007). 

O presente trabalho é composto por uma breve revisão bibliográfica sobre os frutos 

estudados com especial foco nos parâmetros em estudo (firmeza, cor, açúcares totais, ácidos 

orgânicos, vitamina C, antocianinas totais, fenólicos totais, capacidade antioxidante); um ponto 

seguinte descreve material e métodos utilizados; seguido da discussão dos resultados obtidos 

para cada fruto individualmente e um ponto em que se apresentam os resultados da comparação 

de espécies para a mesma data de receção e os mesmos dias de refrigeração. Por último as 

conclusões gerais do trabalho e as referências bibliográficas. Neste trabalho não foi tido em 

linha de conta, aspetos agronómicos mas sim fatores de pós-produção e comercialização 

importantes para os operadores de venda a retalho e consumidores finais. 

Apresenta como objetivos: 

- Simulação das condições de armazenamento de amora, framboesa, mirtilo e groselha 

desde aquisição numa superfície de distribuição até o seu consumo; 

 - Caraterização química (compostos fenólicos; antocianinas; vitamina C; capacidade 

antioxidante; açúcares totais; ácidos orgânicos) e física (massa; dimensões; parâmetros 

cromáticos, firmeza) de amora, framboesa, mirtilo e groselha, em diferentes datas de receção; 

- Evolução química e física do comportamento de amora, framboesa, mirtilo e groselha 

durante 18 dias em refrigeração. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1.  Aspetos gerais de produção de pequenos frutos 

A amora é um pequeno fruto produzido principalmente na Euro Ásia e América do Norte. 

A sua presença em diversos países da Europa, assim como a sua aptidão em climas rigorosos, 

fez da amora um fruto muito apreciado. Desde há milhares de anos que vem sendo colhido da 

natureza tanto para consumo doméstico como comercial (Strik et al., 2007). A seleção de 

plantas de amora com melhores caraterísticas começou apenas a partir de meados/fim do século 

XIX, já a produção comercial para o mercado local em fresco, só se tornou comum no século 

XX (Finn e Clark, 2011). 

A produção de framboesa vermelha verifica-se em todo o mundo mas essencialmente no 

hemisfério Norte. Apesar das diferenças morfológicas e de distribuição geográfica entre as 

espécies americanas e europeias, ambas são ecótipos de Rubus idaeus L. (Oliveira et al., 

2007a). 

Estima-se que metade da produção mundial de framboesa provém da Europa, 

essencialmente do norte e centro, apesar do interesse crescente de países do sul como Grécia, 

Itália, Portugal e Espanha. A maioria da produção destina-se ao consumo em fresco, mas países 

como Polónia, Hungria e Sérvia destinam muita da sua produção ao processamento (Zhao, 

2007). 

Em Portugal não era hábito a cultura da espécie de framboesa; apenas em 1985 foram 

instalados os primeiros ensaios; no entanto, neste momento, regiões como o Litoral Alentejano, 

Fundão, Bragança e em particular a região Oeste, assumem grande expressão no que diz 

respeito à sua produção e comercialização (Santos, 2009). Estas regiões reúnem excelentes 

condições edafoclimáticas para produção de framboesa com qualidade (Oliveira et al., 2007a; 

Sousa et al., 2007a;). 

O mirtilo é conhecido desde épocas pré-históricas e provém de arbustos “selvagens” do 

hemisfério Norte. Devido ao seu vigor, produtividade e qualidade, a espécie Vaccinium 

corymbosum foi a primeira a ser utilizada para produção comercial. Para este efeito existem 

atualmente 3 grupos com maior importância: Northern Highbush (Vaccinium corymbosum); 

Southern Highbush (Vaccinium corymbosum) e Rabbiteyes (Vaccinium ashei) (Strik, 2007). 

Todos os mirtilos cultivados foram selecionados de espécies silvestres norte americanas, 

mas a maioria das cultivares resultaram da seleção e melhoria de V. ashei e especialmente de V. 

corymbosum (Salinero e Sabarís, sd). 
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A maioria das espécies de mirtilo encontram-se na Europa e América do Norte (Salinero 

e Sabarís, sd). Atualmente, o mirtilo apresenta grande interesse comercial e proporciona grande 

rentabilidade aos países que o cultivam (Salinero e Sabarís, sd). É conhecido em todo o mundo 

e o consumo tem aumentado nos últimos anos devido ao seu sabor e capacidade antioxidante 

(Valenzuela e Aguilera, 2013b). O crescimento dos mercados e da produção está relacionada 

com os benefícios positivos do mirtilo para a saúde. Estes benefícios têm sido usados em 

campanhas de marketing desde 1997 (Zhao, 2007). 

Relativamente à groselha, a sua produção nos EUA teve início tardio, uma vez que no 

século XIX foi considerada uma praga. O fungo responsável pela doença (ferrugem branca) nos 

pinheiros, completava o seu ciclo de vida na planta da groselha, e por isso a sua produção foi 

proibida, chegando até a ser destruída para controlar a doença. Esta restrição federal apenas 

ficou sem efeito em 1966 (Dale, 2000; Barney e Hummer, 2005). 

Existe um interesse crescente na expansão da produção de groselha, mesmo em regiões 

que anteriormente não a cultivavam, como no caso dos EUA (Hummer e Waterworth, 1999). 

Na Dinamarca, a groselha é produzida essencialmente para a indústria da transformação; no 

entanto, há um crescente interesse em desenvolver produtos para consumo em fresco (Pedersen 

et al., 2010). 

A groselha é uma baga muito apreciada pelo seu sabor e composição química (boa fonte 

de compostos fenólicos tais como antocianinas e vitamina C), ocupando relevante lugar na 

preferência dos consumidores (Djordjevic et al., 2010). Podem ser consumidas em fresco ou 

transformadas sob a forma de geleias, doces, licores, extratos e suplementos nutricionais 

(Milivojevic et al., 2013). 

 

2.2. Caraterísticas gerais das plantas 

O sistema radicular das plantas de amora é fasciculado e superficial, cerca de 70% do 

sistema radicular encontra-se nos primeiros 25cm de profundidade e os restantes nos 25cm 

seguintes. Ao contrário da planta da framboesa, o sistema radicular das plantas de amora 

desenvolve-se junto ao local onde a planta foi inicialmente plantada (Bushway et al., 2008). 

A maioria das variedades de amora produz flores hermafroditas, com cinco sépalas e 

cinco pétalas, normalmente brancas, embora por vezes rosadas a avermelhadas. A duração da 

floração depende da variedade (Gonçalves et al., 2012). 
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A planta da amora, após polinizada, demora 35 a 45 dias até completa maturação e cerca 

de 85% do seu tamanho final é adquirido nos últimos dias de maturação, sendo fundamental o 

fornecimento adequado de água (Fernandez e Ballington, 1999). 

As amoras distinguem-se das framboesas pelas suas caraterísticas de abcissão dos frutos. 

São espécies cujos frutos são colhidos com o recetáculo, enquanto no caso das framboesas, o 

recetáculo permanece ligado à planta após a abcissão do fruto. Técnicas moleculares têm 

mostrado que várias espécies de amoras possuem caraterísticas comuns à framboesa, 

principalmente nos grupos eretos (Finn e Clark, 2011).  

A planta da framboesa (Rubus idaeus L.) apresenta sistema radicular superficial (Morales 

et al., 2013), é uma planta trepadeira, de médio porte, com ramos castanhos, eretos e cobertos 

de pequenos espinhos. A planta de framboesa vermelha floresce no verão após um ano de 

crescimento vegetativo e de passar por um período de dormência durante o inverno. No 

entanto, algumas plantas florescem nos lançamentos do ano durante o fim do verão e princípio 

do outono, designadas framboesas remontantes (Mota, 2012b). 

Todas as plantas de framboesa são perenes e as raízes vivem durante muitos anos. As 

hastes são bienais, pelo que crescem no primeiro ano e no seguinte produzem fruto, acabando 

por morrer após produção (Strik, sd; Zhao, 2007) 

Relativamente ao mirtilo, o sistema radicular das suas plantas é superficial e compacto, 

sendo constituído por dois tipos de raízes: finas com diâmetro inferior a 2mm e raízes de 

suporte com diâmetro entre 2 e 11mm. As primeiras atingem 30 a 40cm de profundidade e têm 

como função assegurar a absorção de água e nutrientes, enquanto as mais grossas permitem a 

fixação do arbusto ao solo. Uma particularidade das raízes da planta do mirtilo é que estas não 

possuem pelos radiculares que noutras plantas asseguram mais de 90% da absorção de água e 

nutrientes (Fonseca e Oliveira, 2007). 

As plantas são no geral lenhosas, perenes, de folha caduca, com longa vida produtiva 

(mais de 40anos) (Salinero e Sabarís, sd). Aquando o abrolhamento dos gomos dá-se o início 

do crescimento vegetativo e o crescimento dos ramos verifica-se até ao fim do verão (Fonseca e 

Oliveira, 2007). Os ramos apresentam comprimento entre 15 e 50cm e o seu crescimento cessa, 

geralmente, em meados de Agosto/início de Setembro, pois os dias ficam mais curtos e as 

temperaturas mais baixas (Fonseca e Oliveira, 2007; Zhao, 2007). 

A planta da groselha é também um arbusto e pode atingir 1,5 a 1,8m de altura, com folhas 

de 5 lóbulos e flores amarelas esverdeadas que aparecem na Primavera (Moulton e King, 2008). 

A planta é perene, apresenta tempo de vida longo, que chega aos 15 a 20anos, e propaga-se 
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facilmente. O rendimento das plantas pode variar, mas estima-se 2Kg por arbusto. As plantas 

desenvolvem sistemas radiculares com cerca de 1m, e as raízes perto da superfície são 

especialmente abundantes em pelos radiculares. Este sistema radicular superficial e fibroso 

torna a espécie particularmente sensível, quer ao excesso, quer ao défice de água (Zhao, 2007). 

O pico de crescimento dos rebentos ocorre após a floração e no fim do verão, apesar do 

período de crescimento depender da variedade. Quer a groselha vermelha quer a branca não 

têm necessidades especiais de luz para a floração, ao contrário da preta que requer um período 

de escuridão diário mais longo para florescer (Giongo, 2006). 

 

2.3. Caraterísticas gerais dos frutos 

2.3.1. Morfologia dos frutos 

A amora é um fruto composto constituído por pequenas drupas agregadas, drupéolas, que 

envolvem o recetáculo (figura 1). Este permanece aderente à polpa mesmo quando o fruto está 

maduro. Apresenta formas oblongas, por vezes arredondadas, e a dimensão e massa (2 a 12g) 

são muito variáveis (Sousa et al., 2007). 

 

 

Figura 1- Morfologia do fruto de amora (adaptado de Sousa et al., 2007). 
 

A framboesa, do ponto de vista botânico, é um agregado de pequenas drupas redondas. 

As drupas encontram-se unidas sobre um recetáculo cónico e apresentam estiletes 

marcescentes. O fruto é geralmente cónico arredondado, e no interior de cada drupa existe uma 

semente (figura 2). Dependendo da espécie, a coloração da framboesa varia de amarelo a preto 

podendo apresentar tons alaranjado, rosa, vermelho e púrpura (Sousa et al., 2007a). 
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Figura 2- Morfologia do fruto de framboesa (adaptado de Sousa et al., 2007a). 
 

O mirtilo (figura 3) é uma baga de pequenas dimensões, sendo este parâmetro uma 

caraterística varietal. Apresenta coloração na gama do azul, cuja tonalidade depende da 

variedade e da presença de cera que oferece espeto atrativo ao fruto (Díaz et al., 2011). A 

epiderme encontra-se coberta por uma camada cerosa, oferecendo ao fruto aparência brilhante, 

enquanto a polpa é suculenta (Albrigo et al., 1980). A baga apresenta uma cavidade com cerca 

de 5mm de diâmetro na superfície e 2mm de profundidade que se designa por cicatriz e 

apresenta dimensão e formato variáveis com a espécie (Sousa et al., 2007c). 

 

 

Figura 3- Morfologia do fruto de mirtilo. A- Frutos de mirtilo inteiros e corte equatorial de uma baga. B- Corte 

equatorial de uma baga de mirtilo: a- epiderme; b- polpa; c- lóculo; d- placenta com sementes (adaptado de 

Fonseca e Oliveira 2007). 

 

A groselha é produzida em cachos, “strigs”, que são delicados, finos e pendem dos 

galhos. A cor dos frutos pode variar entre branco, verde e vermelho dependendo da variedade. 

A groselha preta apresenta epiderme opaca e pruinosa, ao contrário das vermelhas e brancas em 

que a epiderme é transparente e brilhante (Giongo, 2006). 
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A cor do cacho e de cada uma das bagas deve ser homogénea, sendo estes parâmetros 

altamente influenciados pela variedade (figura 4). 

 

 
Figura 4- Homogeneidade no desenvolvimento da cor de um cacho, “strig” de groselha (adaptado de Defilippi e 

Robledo, 2014). 

 
2.3.2. Composição dos frutos 

As amoras são frutos altamente nutritivos, sendo relatado que uma porção de amoras 

(140g) equivale a 50% da DDR (dose diária recomendada) de vitamina C, 10% da DDR de 

ácido fólico e 22% da fibra necessária à dieta, constituindo-se ainda como uma boa fonte de 

potássio, cálcio, ferro e ácido elágico (Fernandez e Ballington, 1999). 

A composição química dos pequenos frutos é influenciada não só pela variedade mas 

também por outros fatores, como condições de crescimento, práticas agrícolas, qualidade da 

água de irrigação, estado de maturação, colheita e condições de armazenamento (Plessi et al., 

2007; Talcott, 2007). A framboesa é um fruto com baixo valor calórico, rico em fibra e com 

pequenas quantidades de gordura e proteína (Rao e Snyder, 2010).  

 Relativamente ao óleo de sementes de framboesa, verificou-se que este é rico em 

tocoferóis (97mg/100g de vitamina E). A fração lipídica rendeu 93,7% em lípidos neutros, 

3,5% em fosfolípidos e 2,7% em ácidos gordos livres, o ácido gordo encontrado em maior 

abundância foi o linoleico (Oomah et al., 2000).  

As framboesas apresentam grandes teores de vitamina B, como a niacina, tocoferóis e 

vitamina K. Os principais minerais são fósforo, potássio, cálcio e magnésio (Rao e Snyder, 

2010). Vários investigadores referem que a maioria das espécies selvagens apresenta maior 

capacidade antioxidante, melhor sabor, cor mais atrativa e maior número de compostos 

aromáticos que as framboesas cultivadas (Halvorsen et al., 2002; Çekiç e Ozgen, 2010). 
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O mirtilo apresenta cerca de 83% de água, podendo esta percentagem variar com a 

disponibilidade hídrica do solo e a data de colheita (Sousa et al., 2007c). A perda de água 

origina perda de massa e o fruto fica “murcho”, porém o elevado teor de humidade, torna o 

fruto suscetível à deterioração, aumentando a possibilidade de contaminação por crescimento 

microbiano. Cerca de 80% da matéria seca deve-se à presença de açúcares, na sua maioria 

glucose e frutose, e de ácidos orgânicos, com relevância para o cítrico e o málico (Sousa et al., 

2001). 

A groselha é cada vez mais reconhecida como sendo fonte de vitamina C e antocianinas 

(McDougall et al., 2005; Mitchell et al., 2011); podendo a concentração de vitamina C ser 4 

vezes superior à da laranja e 50 vezes mais elevada que a da maçã (Dale, 2000). Bratsch e 

Williams (2009) relatam concentrações em vitamina C que rondam 250mg/100g de sumo, 

mesmo após 6 meses de armazenamento. Djordjevic et al. (2010) relataram concentrações 

médias que variaram entre 50,5 a 71,6mg/100g de peso fresco. 

Os grupos fenólicos mais comummente encontrados na groselha são ácidos 

hidroxicinâmicos, flavonóis e antocianinas (Milivojevic et al., 2013). As antocianinas com 

maior prevalência são a delfinidina e a cianidina (Hollands et al., 2008). 

Entre as 4 espécies, a groselha é a que apresenta maior teor de proteína e hidratos de 

carbono (quadro 1). Já a framboesa possui maior quantidade de fibra dietética e lípidos totais. 

 

Quadro 1- Composição nutricional de 100g de amora, framboesa, mirtilo e groselha. 

Composição Amora Framboesa Mirtilo Groselha 

Energia (Kcal) 59,00 52,00 56,50 56,00 

Água 87,55% 86,75% 85,00% 84,00% 

Proteína 0,12% 1,20% 0,55% 1,40% 

Fibra dietética 5,65% 6,50% 1,25% 4,30% 

Hidratos de Carbono 7,24% 11,94% 12,00% 13,40% 

Lípidos Totais 0,20% 0,65% 0,50% 0,20% 

Fonte Hirsch et al., 

2012 

Rao e Snyder, 

2010 

Sousa et al., 

2007c 

Somogyi et al., 

1996 

 

2.3.3. Benefício dos pequenos frutos para a saúde 

Estudos epidemiológicos mostram que os hábitos alimentares podem influenciar a 

incidência de doenças de Alzheimer, Parkinson (Gao et al., 2007), assim como doenças 
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cardiovasculares pois a suplementação da nossa dieta com frutos e vegetais ricos em 

antioxidantes pode diminuir a vulnerabilidade ao stresse oxidativo (Lau et al., 2006).  

Com o aumento da esperança média de vida da população, há um aumento de doenças 

relacionadas com a idade, como cancro, doenças cardiovasculares e neuro degenerativas, 

causando um grande impacto a nível financeiro e social. Assim, é crucial definir estratégias 

para retardar ou reverter défices neuronais e comportamentais que ocorrem com o 

envelhecimento (Lau et al., 2006). 

A generalidade dos frutos sintetiza uma vasta gama de compostos que são importantes 

para uma grande variedade de funções no nosso organismo (Youdim e Joseph 2000). 

Os pequenos frutos têm sido reconhecidos como excelente fonte de antocianinas e 

compostos fenólicos (Rommel e Wrolstad, 1993) que incluem flavonoides, ácidos fenólicos e 

taninos (Seeram, 2008), que tanto individualmente como sinergicamente ajudam a proteger 

contra doenças cardiovasculares, cancro, inflamações, obesidade, diabetes, transtornos de visão 

e outras doenças crónicas (Duthie et al., 2000; Manach et al., 2004; Kraft et al., 2008). 

Complementar uma dieta equilibrada com estas bagas pode ser a forma mais eficaz e 

económica na prevenção de diversos danos oxidativos ao organismo (Wang e Lin, 2000).  

Tal como com outras doenças, os efeitos diretos do consumo de antioxidantes na 

evolução de doenças neurológicas têm sido difíceis de obter (Wootton e Ryan, 2011), no 

entanto, um estudo centrado em 14968 mulheres, mostrou que as que consumiam maior 

quantidade de suplementos de antioxidantes eram as que apresentavam melhores resultados em 

testes de função cognitiva. Os autores não relataram as doses utilizadas mas sugerem que estas 

são bem acima daquilo que é o recomendado (Grodstein et al., 2003). 

A principal razão para o aumento de produção de pequenos frutos como o mirtilo é em 

grande parte devida aos benefícios para a saúde humana, particularmente para a proteção do 

sistema nervoso (Sweeney et al., 2002; Joseph et al., 2003), capacidade de reverter o declínio 

no funcionamento neural e cognitivo, e em geral pelas suas propriedades antioxidantes (Galli et 

al., 2006). 

Foi demonstrado em roedores que a ingestão de amora-preta atenua processos 

degenerativos do cérebro (Tavares et al., 2012). Também Duffy et al. (2008) realizaram estudo 

com ratos e observaram que a suplementação da dieta com 2% de extrato de mirtilo por 8 

semanas os protegeu de doenças neuro degenerativas mediadas por excitotoxicidade e stresse 

oxidativo. O trabalho trouxe evidências de que a suplementação com extrato de mirtilo pode ser 
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utilizada para prevenir ou tratar a doença de Alzheimer e possivelmente outras desordens neuro 

degenerativas. 

 

2.4. Parâmetros de qualidade de pequenos frutos frescos 

Em contexto comercial, caraterísticas como diâmetro transversal e longitudinal, massa, 

dimensão da cicatriz do pedicelo (no caso do mirtilo), textura e cor, assumem especial 

relevância (Oliveira, 2007). Estes parâmetros merecem especial atenção pois determinam a 

decisão de compra por parte dos consumidores (Duarte et al., 2009). Por exemplo em relação 

ao tamanho dos frutos, os consumidores têm preferência por bagas de maiores dimensões 

(Donahue e Work, 1998). 

No caso do mirtilo, a sua importação do hemisfério sul (Argentina, Chile, Nova Zelândia, 

África do sul) para o hemisfério Norte tem aumentado substancialmente devido às diferenças 

sazonais de produção, logo, as longas distâncias requerem maior rigor na qualidade dos frutos 

(Valenzuela e Aguilera, 2013a). 

A qualidade final dos pequenos frutos está dependente de muitos fatores. Antes da 

colheita assumem um importante papel a variedade, as condições ambientais e o solo. Após a 

colheita, o estado de maturação, o manuseamento e o método de colheita dos frutos. 

A data de colheita de pequenos frutos deve ser programada permitindo minimizar a 

ocorrência de frutos nas seguintes circunstâncias: frutos que se encontram demasiado maduros 

uma vez que irão ocorrer perdas durante o transporte; frutos colhidos em estado imaturo, uma 

vez que apresentam baixo valor comercial; e frutos que apresentam danos patológicos e/ou 

mecânicos (Mirtilusa, sd).  

 

2.4.1. Cor 

Está diretamente correlacionada com o teor de antocianinas dos frutos e este está 

relacionado com o pH e relação açúcar/ácido (Starke e Herrmann, 1976).  

Também a temperatura e os níveis elevados de azoto na planta afetam a síntese das 

antocianinas. Isto acontece quando há um desvio de glícidos para a síntese de proteínas, em 

detrimento da síntese de polifenóis. A aceitação do consumidor é muitas vezes baseada na cor e 

usada para tirar conclusões acerca do amadurecimento do fruto (Kruger et al., 2011). 

Em frutos frescos as perdas de cor podem ser atribuídas a oxidação e reações catalisadas 

por enzimas. Embora a maioria das enzimas oxidásicas sejam incapazes de agir diretamente 

sobre as antocianinas, a formação de o-quinonas pela polifenoloxidase pode induzir reações 
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oxidativas secundárias ou produtos de condensação que são prejudiciais para a estabilidade da 

cor (Zhao, 2007). 

 

2.4.2 Firmeza 

É um atributo importante de qualidade nos pequenos frutos e o amolecimento excessivo é 

um dos principais fatores que reduz a qualidade e limita a comercialização dos mesmos (Zhou 

et al., 2014). 

 A firmeza está fortemente associada ao conceito geral de frescura e qualidade dos frutos 

(Saftner et al., 2008), esta característica é das mais apreciadas pelos consumidores, e no caso 

do mirtilo, a qualidade do fruto é considerada por vezes, mais importante que o preço (Hu et 

al., 2009; Brazelton, 2011).  

A firmeza da framboesa é influenciada pelo tamanho global do fruto, número e tamanho 

das drupéolas e tamanho da cavidade do recetáculo (Zhao, 2007). Segundo Haffner et al. 

(2002), as variedades de framboesa Glen Amplo e Glen Lyon são as que apresentam frutos 

mais firmes mostrando um maior potencial para o mercado em fresco, quando comparadas com 

a variedade Veten. 

 

2.4.3 pH e ácidos orgânicos 

O pH é um parâmetro extremamente importante pois determina o crescimento de 

microrganismos que provocam deterioração, assumindo assim um papel crucial na conservação 

dos frutos. Para além de influenciar a estrutura das antocianinas e consequentemente a sua cor e 

estabilidade (Oliveira, 2007).   

Segundo estudo realizado em Portugal com mirtilos, os valores de pH de 4 variedades 

estudadas foram: Sharpblue 3,57; Bluecrop 3,33; Premier 3,32 e Bonita Blue 3,25 (Sousa et al., 

2001). 

A acidez total é a soma de todos os ácidos que se encontram presentes livres ou 

combinados. No início da maturação o teor de ácidos (acidez titulável) é superior ao final da 

maturação (Sousa et al., 2006).  

No quadro 2 é apresentada a concentração de ácidos orgânicos em diferentes espécies de 

pequenos frutos. 
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Quadro 2- Teor de ácidos orgânicos livres e totais (mg/g) em variedades de diferentes espécies (fonte: Milivojevic 

et al., 2013). 

Genótipo Ác. cítrico Ác. málico Ác. Totais 

mg/g 

Fragaria ananassa (Madeleine) 0,080 0,023 0,103 

R.idaeus  (Meeker) 0,181 0,043 0,223 

Rubus sp. (Thornfree) 0,101 0,171 0,272 

Ribes rubrum (Red Versailles) 0,235 0,042 0,280 

Vaccinium corymbosum 

(Bluecrop) 0,110 0,048 0,158 

 

Em todas as espécies exceto na amora, o ácido orgânico presente em maior quantidade é 

o ácido cítrico. A framboesa e groselha apresentam quantidade de ácido cítrico três vezes mais 

elevada que o ácido málico enquanto na groselha esta proporção é de 5:1. Contrariamente às 

restantes espécies, na amora o ácido málico é o ácido predominante (Milivojevic et al., 2013). 

Também Kafkas et al. (2006) relataram que o ácido málico é o principal ácido orgânico 

detetado na amora, no entanto, sugerem que o ácido cítrico apesar de ser um ácido importante 

em outras bagas como morangos, na amora não é detetado.  

Durante a maturação do mirtilo há aumento dos sólidos solúveis totais e diminuição da 

acidez titulável, exibindo aumento em ácidos málico e fosfórico e diminuição em cítrico e 

quínico. Diferentes variedades de mirtilo apresentam acidez titulável na gama de 0,54 a 1,13 

equivalentes de ácido cítrico (Zhao, 2007).  

 

2.4.4 Vitamina C 

A vitamina C é o antioxidante solúvel em água mais importante para a saúde e encontra-

se presente em quantidades apreciáveis em bagas (Harb et al., 2010).  

No quadro 3 apresenta-se a concentração de vitamina C em diferentes espécies de 

pequenos frutos. As bagas e particularmente a variedade de groselha preta, são boas fontes de 

ácido ascórbico, verificando-se concentração média, 1,5 a 3 vezes inferior ao observado em 

morangos, framboesas, amoras e groselha vermelha. A amora apresentou maior teor de 

vitamina C que a framboesa, 84,2 e 47,1mg/100g, respetivamente, enquanto o mirtilo 

apresentou concentração mais baixa (14,5mg/100g) (Milivojevic et al., 2013).  

 



 

14 
 

Quadro 3- Teor médio de vitamina C (mg/100g) em diferentes espécies de bagas (fonte: Milivojevic et al., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.5 Sólidos solúveis totais 

De acordo com Zhao (2007), diferentes variedades de mirtilo apresentam teores de 

sólidos solúveis que variam entre 9 e 11,5%. 

O valor médio do teor de sólidos solúveis em mirtilos cultivados em Portugal variou entre 

10,51ºBrix para Georgiagem e 14,30ºBrix para Bonita Blue (Sousa et al., 2006). Já nas 

framboesas, o teor de sólidos solúveis totais variou entre 7,3 e 10,2ºBrix (Hirsch et al., 2012) e 

entre 7,5 e 10,9ºBrix (Wang et al., 2009).  

De acordo com Roper et al. (2014), a qualidade organolética da groselha é praticamente 

determinada pelo conteúdo de açúcares e dependendo da variedade podem oscilar entre 9 e 

14%. 

Milivojevic et al. (2013) determinaram a concentração de açúcares em diferentes bagas, 

entre elas morango, amora, framboesa, mirtilo e groselha. O açúcar predominante foi a frutose, 

em todos os tipos de bagas, seguido da glucose (quadro 4). 

 

Quadro 4- Teor de açúcares livres e totais (mg/g) em diferentes espécies de pequenos frutos (Milivojevic et al., 

2013). 

Genótipo Glucose Frutose Sacarose Açú. Totais 

mg/g 

Fragaria ananassa 45,8 62,1 3,70 111,6 

R.idaeus  36,2 49,2 5,30 90,7 

Rubus sp. 67,7 88,1 3,01 158,9 

Ribes rubrum  55,9 82,7 4,10 142,7 

Vaccinium 

corymbosum 
64,4 84,4              7,6 156,4 

 

Genótipo Vitamina C (mg/100g) 

Morango 90,6 

Framboesa 47,1 

Amora 84,2 

Groselha Vermelha 74,2 

Groselha Preta 130,7 

Mirtilo 14,5 
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De acordo com Milivojevic et al. (2013) os monossacarídeos encontraram-se presentes 

em grandes quantidades comparativamente à sacarose, possivelmente devido à alta atividade da 

invertase nos estados finais de maturação. 

 

2.4.6 Antocianinas 

São um grupo de pigmentos vegetais hidrossolúveis e quimicamente são compostos 

fenólicos flavonoides, amplamente distribuídos na natureza, responsáveis pela coloração de 

frutos flores e vegetais (Cooper-Driver, 2001). Ocorrem naturalmente e são responsáveis pelas 

cores atraentes de muitas flores, frutos (principalmente bagas), e vegetais. A popularidade 

crescente das bagas deve-se às propriedades antioxidantes que resultam do alto teor de 

antocianinas e compostos fenólicos (Wang e Lin, 2000). 

O espetro de cor das antocianinas varia entre vermelho e azul e muitos frutos devem a sua 

coloração atrativa a estes pigmentos (cianidina, delfinidina, pelargonidina, malvidina, 

peonidina), que se encontram dispersos nos vacúolos celulares (Degáspari e Waszczynskyj, 

2004). 

O perfil de pigmentos sofre alterações drásticas durante a maturação, com redução muito 

grande de beta-caroteno e derivados de clorofila, bem como uma diminuição menos extensa de 

luteína e xantofila (Carvalho et al., 2013). 

As principais antocianinas presentes nos pequenos frutos são delfinidina, pelargonidina, 

malvidina, cianidina e peonidina (Wang e Lin, 2000). Vários estudos em bagas, demonstram 

elevados níveis de antocianinas em relação a outros frutos (Finn e Clark, 2011). 

As amoras são uma boa fonte de antocianinas e o seu conteúdo tem sido estudado por 

vários autores. As quantidades relatadas rondam teores de 67,4 a 230mg/100g de peso fresco 

(Sellappan et al., 2002; Benvenuti et al., 2004). Para as framboesas, o teor de antocianinas 

varia amplamente dependendo da variedade, 0,1 e 9,5mg equivalentes cianidina/g, foi a gama 

de valores encontrada em 7 variedades distintas de framboesa (Zhang et al., 2010). 

A principal antocianina presente na amora é a cianidina, representando cerca de 90% do 

perfil total de antocianinas (Elisia et al., 2007). A cianidina é uma antocianina muito comum 

em frutos e tem sido relatado que tem a mais alta capacidade antioxidante de 14 antocianinas 

diferentes testadas (Wang et al., 1997). 

O teor de antocianinas depende da variedade, e aumenta durante a maturação. No 

morango, o aumento de antocianinas durante a maturação é acompanhado por um decréscimo 

na firmeza e no teor de clorofila (Zhao, 2007). 
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As framboesas maduras contêm quantidades consideráveis de luteína livre, esterificada e 

tocoferóis, apresentando valores de 20, 49 e 366mg/Kg de peso seco, respetivamente (Carvalho 

et al., 2013). A variedade Veten tem evidenciado níveis superiores de antocianinas 

monoméricas (Haffner et al., 2002). 

 

2.4.7 Compostos fenólicos 

Estão frequentemente presentes em bagas, destacando-se o resveratrol que tem sido 

descrito como tendo propriedades anticancerígenas. Os ácidos fenólicos aparecem como 

derivados de ácido hidrobenzóico (ácido gálico) e do ácido hidrocinâmico (ácido caféico) 

(Seeram, 2008). 

Os taninos são polifenóis solúveis em água que se subdividem em condensados e 

hidrolisáveis (Seeram, 2008).  

Os flavonoides são pigmentos solúveis em água, responsáveis por muitas das cores 

atrativas que as bagas apresentam, desde o vermelho ao violeta. Trata-se de estruturas em C3-

C6-C3 que apresentam o C3 na forma de ião pirílio. Os seus derivados são designados por 

antocianinas, pigmentos de cor vermelha que formam complexos estáveis com taninos, 

flavonóis e flavanóis (Seeram, 2002). 

Os pequenos frutos são considerados boa fonte de antioxidantes naturais, fornecendo 

proteção contra várias doenças humanas causadas por stresse oxidativo (Kahkonen et al., 

2001). São particularmente ricos em flavonoides, taninos, polifenóis e ácidos fenólicos. Estes 

compostos possuem ação antioxidante, anticancerígena e cardiovascular (Azevedo et al., 2010) 

que tanto individualmente como sinergicamente, ajudam a proteger de diabetes e outras 

doenças crónicas (Kraft et al., 2008). 

A amora é fonte natural de outros compostos como flavonóis, ácidos fenólicos, ácido 

elágico, vitaminas C e E, ácido fólico (Boivin et al., 2007), possuindo para além de alto teor de 

compostos polifenólicos, um agradável sabor (Siriwoharn e Wrolstad, 2004; Hager et al., 

2008). 

As framboesas são muito ricas em ácido elágico (Torronen et al., 1997; Hakkinen et al., 

1999) quercetina e kaempferol (Zafrilla et al., 2001). Tal como a maioria das bagas, contêm 

níveis elevados de flavonoides e ácidos fenólicos, sendo os elagitaninos os compostos fenólicos 

presentes em maior quantidade (Kahkonen et al., 2001; Bobinaite et al., 2012). 

O teor de compostos fenólicos em framboesas varia de forma significativa entre 

variedades. No estudo publicado por Anttonen e Karjalainen (2005), o teor (em mg/100g de 
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peso fresco) de quercetina variou entre 0,32 e 1,55; o ácido elágico de 38 a 118; as antocianinas 

de 0 a 51 e o conteúdo total de fenólicos variou de 192 a 359. 

Entre os pequenos frutos, o mirtilo é conhecido como sendo uma ótima fonte de 

compostos fenólicos que são elogiados pela sua forte capacidade antioxidante, no entanto, 

dependendo das espécies de mirtilo, podem encontrar-se diferenças significativas no teor de 

compostos fenólicos (Prior et al., 1998).  

A composição quantitativa e o perfil fenólico do mirtilo encontram-se bem 

documentados, embora o mesmo nem sempre se verifique na evolução dos compostos fenólicos 

durante a maturação dos frutos (Castrejón et al., 2008). O nível de flavonoides em Vaccinium é 

influenciado por vários fatores de produção, apesar do fenótipo parecer ser o fator mais 

determinante (Antunes et al., 2008). 

Os metabolitos secundários da subclasse dos flavonoides presentes em maiores 

quantidades no mirtilo são as antocianinas (Wu et al., 2006), no entanto, também a quercetina, 

ácidos fenólicos como (cafeico, p-cumárico, ferúlico), e proantocianidinas se encontram em 

quantidades razoáveis (Moyer, 2002). 

No quadro 5 podemos verificar os teores médios de flavonóis, ácidos fenólicos e 

fenólicos totais em morango, framboesa, amora, groselha vermelha e preta e mirtilo. 

 

Quadro 5- Teor médio de flavonóis, ácidos fenólicos e fenólicos totais em diferentes espécies de pequenos frutos 

(fonte: Milivojevic et al., 2013). 

Genótipo 
Kaempferol Quercetina 

Ácido 

Elágico 

Ácido 

Clorogénico 

Fenólicos 

Totais 

µg/g mg/g 

Morango 2,53 3,58 58,7 0,00 2,23 

Framboesa 0,98 0,63 6,6 0,00 1,45 

Amora 2,06 0,39 42,7 0,00 2,30 

Groselha 

Vermelha 
1,11 2,56 4,7 0,00 1,27 

Groselha 

Preta 
1,32 5,29 9,5 0,00 3,67 

Mirtilo 3,09 3,75 11,1 44,1 2,45 

  

Soutinho et al. (2013) estudaram a evolução de compostos fenólicos e da capacidade 

antioxidante durante a maturação de framboesa, mirtilo e groselha em produção biológica, e 

verificaram que os compostos fenólicos totais decrescem ao longo da maturação. Dos frutos 

estudados, o mirtilo foi o que apresentou maior teor de compostos fenólicos. A concentração de 
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taninos e antocianinas totais no mirtilo e groselha aumentaram ao longo da maturação, pelo 

contrário, a framboesa no fim da maturação apresentou menor concentração destes compostos. 

No estudo realizado por Petkovsek et al. (2015) os níveis de ácidos hidroxicinâmicos em 

quatro variedades de groselha, diminuíram durante a maturação, o conteúdo de flavonóis 

permaneceu constante e o teor de antocianinas aumentou. 

Os antioxidantes mais abundantes em frutos e vegetais são vitamina C, carotenóides e 

compostos fenólicos. Também os tocoferóis são importantes antioxidantes mas presentes em 

menores quantidades quando comparados com outros alimentos como nozes e grãos (Pantelidis 

et al., 2007). 

Os níveis de antioxidantes podem ser influenciados antes da colheita, por condições 

climáticas (intensidade da luz, comprimento do dia e temperatura), e após colheita (durante o 

armazenamento). Os níveis destes compostos dependem também da variedade em estudo 

(Wang e Lin, 2000; Chen et al., 2013). 

Amoras, framboesas e morangos apresentam geralmente maior conteúdo fenólico e 

atividade antioxidante em fase imatura, isto pode ocorrer devido à presença de procianidina nos 

frutos imaturos (Zhao, 2007). 

Na framboesa, a variedade Autumn Bliss revela maior capacidade antioxidante que a 

Polka, embora a concentração total de proteína seja semelhante (Maksimovic et al., 2013). 

Os valores médios de capacidade antioxidante de mirtilos frescos foram de 29,20µm 

TE/g de fruto fresco, pela quantificação do radical ABTS, superiores aos encontrados na 

maioria dos frutos como açaí, caju, morango, maracujá e manga (Reque et al., 2014). 

 

2.5. Atividade metabólica de pequenos frutos 

2.5.1. Respiração 

De acordo com a respiração, os frutos podem ser classificados em climatéricos e não 

climatéricos. Frutos climatéricos são os que apresentam aumento da taxa respiratória na fase 

final de maturação, possibilitando a sua colheita antes do estado final de maturação. Frutos não 

climatéricos são os que apresentam taxa de respiração mais baixa na fase de maturação e são 

incapazes de completar o processo de amadurecimento quando colhidos em estado imaturo 

(Gonçalves et al., 2012).  

Na figura 5 é possível verificar o comportamento de frutos climatéricos e não 

climatéricos ao longo das diferentes fases de desenvolvimento. 
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Figura 5- Comportamento dos frutos (climatéricos e não climatéricos) ao longo das diferentes fases de 

desenvolvimento (fonte: Biale, 1960, adaptado por Gonçalves et al., 2012). 

 

Nos frutos climatéricos há aumento da atividade respiratória na fase final do 

amadurecimento, ao contrário dos não climatéricos, em que a atividade respiratória permanece 

constante até ao final do processo de amadurecimento. Os frutos não climatéricos não 

apresentam aumento da produção de etileno no final do crescimento e por isso não completam 

a sua maturação após serem colhidos (Gonçalves et al., 2012).  

A respiração é uma função fisiológica de todos os organismos vivos e as altas taxas 

respiratórias levam, frequentemente, à deterioração e morte dos tecidos armazenados, daí que 

se recomendem técnicas de armazenamento e conservação como a refrigeração, controlo da 

humidade relativa e controlo da composição atmosférica, que reduzam ao mínimo a atividade 

respiratória dos produtos (Assis, 1998).  

Relativamente aos pequenos frutos em estudo, e em particular para a amora, Perkins-

Veazie et al. (2000) descrevem para este fruto, comportamentos climatéricos com aumento da 

produção de etileno a partir da mudança de cor de algumas drupéolas. 

A taxa de respiração da amora é alta, no entanto, com fatores ambientais adequados de 

temperatura, humidade relativa e velocidade do ar circundante, fica mais lenta, reforçando a 

necessidade de se proceder a um pré-arrefecimento dos frutos logo após a colheita. Este 

arrefecimento abranda a respiração e atividade metabólica retardando o envelhecimento, 

alterações de textura e desenvolvimento de bolores (Sousa et al., 2007). 

Relativamente aos frutos de mirtilo, estes têm mostrado ser climatéricos (Perkins-Veazie 

e Nonnecke, 1992), no entanto, segundo Sousa et al. (2007), o mirtilo é um fruto não 

climatérico e uma vez que após a colheita não ocorre maturação do fruto, a colheita deve ser 

realizada no estado ótimo de consumo. 
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Já a groselha é um fruto não climatérico pelo que não ocorre aumento da taxa 

respiratória. Considerando um diferencial de temperaturas de 20ºC, a altas temperaturas a taxa 

respiratória pode ser suficientemente alta para resultar numa grande perecibilidade do fruto 

(quadro 6), o que justifica a necessidade de refrigerar os frutos. A 5ºC a taxa de produção de 

etileno em groselha e framboesa é muito baixa (não sendo possível a sua quantificação), sendo 

mais elevada, nas mesmas condições, para frutos de mirtilo (0,1 a 1,0mL C2H4/Kg/h), morango 

e amora (<0,1 C2H4/Kg/h). 

 
Quadro 6- Taxa de respiração a diferentes temperaturas (0 e 20ºC) e de produção de etileno a 5ºC, em pequenos 

frutos (fonte: Davies e Bacon, 2003). 

Fruto 
Taxa de Respiração 

(mL CO2/Kg/h) 

Etileno 

(mL C2H4/Kg/h) 

 0ºC 20ºC 5ºC 

Amora 22 155 <0,1 

Mirtilo 1 a 6 28 a 68 0,1 a 1,0 

Framboesa 24 200 n.q 

Morango 15 127 <0,1 

Groselha 16 130 n.q 

   n.q- não quantificável 

 

2.5.2 Transpiração 

Após a colheita os frutos sofrem transpiração e nesta fase os prejuízos são elevados pois a 

água perdida não é mais reposta pela planta. A temperatura e humidade do ar são fatores qua 

afetam a taxa de transpiração. Temperaturas elevadas e baixa humidade relativa provocam 

aumento da transpiração pois a velocidade de migração do vapor de água depende da diferença 

de pressão de vapor de água entre o produto e o ambiente. Os órgãos vegetais possuem 

estruturas especializadas que protegem contra a perda excessiva de água. Os tecidos 

epidérmicos possuem estruturas denominadas por estómatos, cuja função é regular as trocas 

gasosas entre o meio interno do fruto e o ambiente. A cutícula por ser cerosa e pouco 

permeável ao vapor de água, é mais efetiva do que os estómatos no controlo da perda de água 

pelos frutos (Assis, 1998). 

As perdas provocadas pela transpiração além de quantitativas também são qualitativas. 

Por um lado porque muitos frutos ao perderem 5% do seu conteúdo de água já se apresentam 
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murchos e enrugados e por outro porque o aumento da transpiração leva ao aumento da 

respiração que por sua vez pode acelerar a senescência do fruto (Assis, 1998). 

 

2.6 Influência dos fatores pós-colheita na qualidade dos pequenos frutos 

2.6.1 Temperatura e humidade relativa 

O controlo da temperatura e humidade relativa são fatores que determinam a qualidade 

final dos pequenos frutos, uma vez que estas condições podem influenciar nas numerosas 

alterações bioquímicas que afetam a qualidade dos frutos (Oliveira et al., 2007a; Sousa et al., 

2007a). 

A preservação dos frutos pode ser feita com diminuição da temperatura a diferentes 

níveis, desde uma simples refrigeração, com valores acima de zero, até ao congelamento e 

preservação em temperaturas muito inferiores a zero. A refrigeração é geralmente utilizada 

quer para frutos climatéricos quer para não climatéricos, de polpa mais delicada e que serão 

utilizados para consumo em fresco (Assis, 1998). 

Após a colheita, se os frutos forem armazenados em ambiente de alta humidade relativa, 

evitar-se-á perda de humidade excessiva, decomposição e diminui a atividade das enzimas 

presentes nas paredes celulares que causam rápida deterioração. As condições de 

armazenamento ideias são descritas como estando no intervalo de temperatura 0 a 5ºC e 95% 

de humidade relativa (Talcott, 2007). 

 

2.6.2 Etileno 

O etileno é um gás produzido pelos tecidos de todos os vegetais e que pode induzir o 

tecido a desencadear processos metabólicos mesmo quando em concentrações muito baixas, na 

ordem de 0,1mL/L. Este gás acelera a taxa respiratória o que pode ser prejudicial para os 

produtos armazenados. De um modo geral, a quantidade de etileno endógeno produzida pelos 

tecidos vegetais, aumenta durante o crescimento, provocando a maturação, a senescência e 

outras desordens fisiológicas nos tecidos (Assis, 1998). 

 

2.6.2.1 Taxa de produção de etileno em pequenos frutos 

A produção de etileno aumenta durante o desenvolvimento da framboesa. Em frutos 

verdes, esta concentração é baixa mas aumenta substancialmente após a abcisão do fruto 

(Burdon e Sexton, 1990). 
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Durante o amadurecimento dos frutos na planta, a framboesa apresenta um dos maiores 

aumentos de etileno, assim como a maçã, quando comparadas com frutos como a cereja. No 

entanto, segundo Blanpied (1972), não se encontra relação entre o teor de etileno e a abcisão da 

framboesa. 

O quadro 7 relaciona a espécie com a quantidade de etileno produzida. 

 
Quadro 7- Taxa de produção de etileno de frutos (fonte: Sudheer e Indira, 2007). 

Frutos Quantidade de Etileno produzida (µl/Kg/h 

Cereja, morango, uva 0,01 

Mirtilo, abacaxi, framboesa 0,1 - 1,0 

Banana, figo, manga 1,0 - 10  

Maçã, pêra, ameixa, pêssego  10 – 100 

Maracujá >100  

 

De acordo com Sudheer e Indira (2007) a quantidade de etileno produzida pela framboesa 

(0,1 a 1,0 µl/Kg/h) é superior a frutos como morango (0,01µl/Kg/h) mas inferior ao maracujá 

(>100 µl/Kg/h).  

 

2.7 Aspetos gerais de conservação de pequenos frutos 

2.7.1 Pré-arrefecimento 

Quando o fruto atinge o ponto de maturação ideal e é colhido, deve ser adequadamente 

manipulado. Após colheita, os frutos devem ser armazenados em ambiente de alta humidade 

relativa permitindo assim evitar perda de humidade excessiva, decomposição e diminuir a 

atividade de enzimas ativas, presentes nas paredes celulares que provocam rápida deterioração 

dos frutos (Talcott, 2007). 

O tempo entre a colheita e o pré-arrefecimento deve ser o mais curto possível, 

principalmente se a temperatura do fruto for elevada. O pré-arrefecimento assume grande 

importância principalmente quando os frutos se destinam a mercados distantes. Proceder a um 

rápido arrefecimento permitirá aumentar substancialmente a fase final do ciclo de vida dos 

frutos (Oliveira, 2007). 

Segundo a bibliografia, é recomendado o armazenamento em ambientes com humidade 

relativa elevada de modo a minimizar perdas de água, por outro lado, se a humidade relativa for 
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excessiva provoca a condensação do vapor de água permitindo a proliferação de 

microrganismos (Oliveira, 2007). 

 

2.7.2 Conservação em temperatura ambiente e refrigeração 

A maioria dos processos de armazenamento permitem retardar a perda de turgescência e 

resistência dos tecidos, processos estes que são mais ou menos retardados dependendo da 

variedade, condições de crescimento, dimensões, estado de maturação e senescência (Sousa et 

al., 2007a). 

As baixas temperaturas têm sido aplicadas como principal estratégia para aumentar o 

tempo de armazenamento de frutos e legumes, por reduzir a respiração e minimizar o 

crescimento de microrganismos causadores de doenças. No entanto, alguns frutos e legumes 

armazenadas abaixo dos 10 a 12ºC, desenvolvem lesões provocadas pela refrigeração, um 

distúrbio fisiológico que resulta da exposição a temperaturas abaixo de um limiar característico 

para determinada espécie (Zhou et al., 2014). 

O mirtilo é um fruto com elevado teor de açúcar, que se torna útil na estabilidade durante 

o armazenamento, ainda assim, são frutos com alta perecibilidade e tempo de vida curto 

causando limites na sua disponibilidade no mercado (Sinelli et al., 2008; Shi et al., 2008).  

Dependendo da variedade, o mirtilo poderá ser comercializado em condições aceitáveis 

durante 30 dias, assumindo aqui a cadeia de frio um papel importante (Basiouny e Chen, 1988). 

Outros autores referem que o mirtilo tem uma breve temporada de colheita, e podem ser 

armazenados durante 6 semanas após a colheita mas sob condições atmosféricas controladas 

(Prange et al., 1995).  

Sob condições de refrigeração com temperaturas próximas dos 0°C, o tempo de prateleira 

do mirtilo é cerca de 14 a 20 dias (Nunes et al., 2004). De acordo com Mitcham et al (1998) a 

temperatura ótima de armazenamento para conservação do fruto é de 0±0,5°C com humidade 

relativa de 90 a 95%. Trabalhos realizados por Brackmann et al. (2010) que avaliaram a 

eficiência da atmosfera refrigerada e controlada na conservação da variedade de mirtilo 

Bluegem, mostraram que a atmosfera refrigerada apresenta melhores resultados para a 

conservação do fruto. Já Galarça et al. (2012) verificaram que os mirtilos da variedade 

Bluegem podem permanecer durante 42 dias de armazenamento a 1,5°C seguido de 1 dia a 

20°C, desde que sejam tratadas com CO2. Recorrendo ao armazenamento refrigerado sem CO2, 

os frutos permaneciam apenas 14 dias. 
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O armazenamento em refrigeração é a prática mais comum usada para a conservação de 

amora fresca (Perkins-Veazie e Collins, 1999; Antunes et al., 2003), por ser o método mais 

eficiente na manutenção da qualidade dos frutos, uma vez que retarda os processos fisiológicos 

tais como a respiração, transpiração e produção de etileno, além de reduzir o desenvolvimento 

de podridões. As condições recomendadas de armazenamento refrigerado são: 0,6 a 0ºC e 90 a 

95% HR durante 2 a 3 dias; 1 a 0ºC e 90% HR durante 5 a 7 dias e 0ºC e 85 a 90% HR durante 

1 a 2 semanas (Antunes e Rasseira 2004). 

A fragilidade e a elevada taxa de respiração pós-colheita das amoras contribui de forma 

significativa para a sua deterioração dietética e microbiológica, resultando numa limitação do 

período de vida útil e nos seus benefícios para a saúde (Bower, 2007). O tempo de prateleira da 

amora é curto, cerca de 2 a 3 dias à temperatura de 0°C (Joo et al., 2011). Outros autores 

relatam tempos de prateleira para algumas variedades, de até 7 dias a 5°C (Clark e Moore, 

1990). 

Também Joo et al. (2011), que pretendiam avaliar a evolução da composição da amora 

em diferentes embalagens, apesar de verificarem que há diferenças entre elas, concluíram que, 

em ambas, o pH aumentou, houve perda de peso e de firmeza e diminuição de antocianinas. No 

entanto, as duas embalagens mostraram-se capazes de manter os frutos em comercialização 

durante 12 dias a 3°C. 

Relativamente à framboesa, estima-se que se armazenados a 5, 10, 15 e 20°C, mantêm 

qualidade visual aceitável durante 4, 3, 2, e 1dia, respetivamente. Após este tempo os frutos 

deterioram-se rapidamente (Nunes, 2008). 

A framboesa é um fruto muito perecível, com tempo de armazenamento limitado, por 

apodrecer, perder firmeza e escurecer, perdendo a sua atraente coloração vermelha (Haffner et 

al., 2002; Tezotto-Uliana et al., 2013). Para que a sua qualidade seja mantida após a colheita, é 

recomendado o seu armazenamento de 0,5 a 0°C com humidade relativa de 90 a 95% (Robbins 

e Moore, 1992), a temperaturas de 20°C a framboesa deteriora-se muito rapidamente (Wang e 

Lin, 2000) e acidez titulável diminui (Kalt et al., 1999). 

No quadro 8 está descrita a temperatura e respetiva duração (em dias) da amora, mirtilo e 

framboesa de acordo com diferentes autores. 

Geralmente a temperatura ótima de armazenamento da groselha é a 0ºC, no entanto, 

como a groselha vermelha apresenta baixo teor de sólidos solúveis totais, devem ser 

armazenadas entre 0 e 2ºC para reduzir o risco de congelação acidental (Leod et al., 2014). 
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Após a colheita de groselha é muito importante atingir rapidamente temperaturas perto 

dos 0ºC e humidade relativa acima de 95%, para prolongar o tempo de vida pós-colheita e 

alcançar melhor qualidade do fruto. A baixa temperatura diminui o metabolismo, reduzindo a 

velocidade de processos que levam à deterioração da qualidade e início da senescência. Reduz 

também a perda a água dos cachos e a incidência de podridão (Leod et al., 2014). 

 

Quadro 8- Condições de armazenamento (temperatura) e duração (em dias) de mirtilo, amora e framboesa de 

acordo com diferentes autores. 

 Temperatura 

(ºC) 

Duração 

(dias) 

Autor 

M
ir

ti
lo

 

0 14-20 
Yommi et al., 2002; 

Nunes et al., 2004) 

1,5 42 Galarça et al., 2012 

A
m

o
ra

 

0 2-3 Joo et al., 2011 

5 7 Clark e Moore, 1990 

F
ra

m
b

o
es

a
 

5 4 Nunes 2008 

20 1 Nunes 2008 

 

 

2.7.3  Conservação por congelação 

Geralmente, a congelação é considerada a tecnologia de conservação de bagas menos 

destrutiva para os compostos fenólicos. No entanto, a qualidade física e dietética dos frutos 

congelados é afetada pelo congelamento, material de embalagem, condições de 

armazenamento, variedade e estado de maturação (Zhao, 2007). 

Dado o reduzido tempo de prateleira do mirtilo (cerca de 20 dias) por vezes torna-se 

necessário recorrer à congelação permitindo que o tempo de conservação se estenda aos 18 

meses (Allan-Wojtas et al., 1999 e Nunes et al., 2004). 

Quando a taxa de congelação é rápida, os cristais de gelo são de menor dimensão, e a 

deterioração estrutural é menor, quando comparada com taxas de congelação mais lentas. A 

figura 6 mostra as mudanças na estrutura, observadas após a descongelação de frutos 

congelados a taxas de arrefecimento intermédio e lento (Díaz et al., 2011). 
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Figura 6- Mirtilos frescos (a), descongelados após congelação a taxa de arrefecimento intermédia (40°C/min) (b), 

e descongelados após congelação a taxa de arrefecimento lenta (5°C/min) (c) da variedade Duke (fonte: Diaz et 

al., 2011). 

 

Kalt et al., (1999) verificaram em mirtilos congelados, aumento significativo da atividade 

antioxidante durante o 3º mês de armazenamento, seguindo-se de uma diminuição até ao final 

do 6º mês. Este comportamento pode ser explicado com base nas reações que continuam a 

ocorrer depois da colheita, e que formam compostos responsáveis por este aumento, como 

reações de metabolismo dos fenóis. 

Reque et al. (2014) verificaram perdas significativas de antocianinas durante a 

congelação de groselhas, que possivelmente ocorreram devido a oxidações e/ou reações de 

condensação com outros compostos fenólicos. Já Djordjevic et al., (2010), verificaram aumento 

do teor de antocianinas entre 15 e 85,6%, dependendo da variedade, em groselhas armazenadas 

a -18ºC durante 1 ano. Os autores explicam este aumento pelo facto da degradação da parede 

celular permitir que as antocianinas sejam mais facilmente extraíveis.  

Segundo estudo de Wu et al. (2010) com amoras da variedade Evergreen, as amostras 

refrigeradas quando comparadas com as congeladas, apresentaram valores superiores de 

polifenóis totais (21%), antocianinas monoméricas (5,5%) e maior atividade de eliminação de 

radicais (14%). 

Quando se submetem as framboesas a congelação, o processo de descongelação deve ser 

lento ao contrário de outros frutos como a amora e mirtilo. Com este processo físico, o fruto 

perde firmeza e por isso muitas vezes faz-se um pré-tratamento com CaCl2 antes da congelação 

(Sousa et al., 2006). Mesmo no estado congelado, a framboesa revela ser um fruto com muito 

baixa resistência mecânica (Michelis, 2003). 

Diferentes variedades de groselhas congeladas durante 1 ano a -18ºC apresentaram teores 

de ácido ascórbico considerável, sendo a variedade Junifer a que mostrou teor mais elevado 

(71,6mg/100g) e a variedade London Market a mais pobre com cerca de 50,5mg/100g. No 

entanto, apesar deste valor considerável, todas as variedades apresentaram diminuição no teor 

de ácido ascórbico durante o armazenamento em congelação, chegando a haver perdas de 
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49,8% na variedade Rondom e 3,0% na variedade Junifer que se apresentou como a mais 

estável (Djordjevic et al., 2010). 

 

2.8 Parâmetros de qualidade dos pequenos frutos em pós-colheita 

2.8.1 Massa 

O facto de um fruto murchar é uma consequência da perda de água durante o 

armazenamento e que se traduz em perda de massa. Mirtilos armazenados a 15 e 20ºC 

apresentaram sinais de enrugamento percetíveis após 11 e 10 dias; a 5 e 10ºC após 12 dias e a 

0ºC após 13 dias. A perda de massa correspondente a estes períodos foi de 2 a 3%. Após 14 

dias de armazenamento, independentemente da temperatura (0, 5, 10, 15, 20ºC), os mirtilos 

perdem até 5% do seu peso inicial (Nunes et al., 2004). 

Durante 15 dias de armazenamento da amora a 2ºC, verificam-se perdas de massa que 

não ultrapassaram 0,5%. Quando esta perda é elevada, a margem de comercialização do 

produto pode diminuir (Sousa et al., 2007).  

Também para a framboesa são vários os estudos que demonstram que há perda 

significativa de peso durante o armazenamento. Kruger et al. (2011) relataram perdas de 7 a 

9% após 3 dias a 2-4°C, já Haffner et al. (2002) mencionaram perdas de 1% após 7 dias a 

1,7°C com 95% de humidade relativa. 

Em condições de pós-colheita a groselha perde cerca de 5% de peso originando alterações 

na firmeza do fruto. Em groselhas Junifer armazenadas durante 20 dias a 0ºC observou-se 

grande deterioração tanto das bagas como do “strig” (Leod et al., 2014). 

 

2.8.2 Cor 

Em mirtilos armazenados a 0; 5; 10; 15 e 20ºC verificou-se ligeira descida do valor L* de 

31,0 para 28,0 após 14 dias de armazenamento, o que significa que independentemente da 

temperatura, o fruto perde a sua cor brilhante durante o armazenamento, tornando-se mais 

escuro. Quanto à tonalidade dos frutos armazenados a 10; 15 e 20ºC, esta diminuiu 

ligeiramente de 299,9 para 295,7 após 2 dias e depois desse dia aumentou até alcançar níveis 

comparáveis aos valores iniciais. A tonalidade dos mirtilos armazenados a 0 e 5ºC aumentou 

ligeiramente para cerca de 302,8 após 14 dias. No final do armazenamento, os mirtilos 

apresentavam-se mais roxos em comparação com os frutos recém-colhidos (Nunes et al., 

2004). Independentemente da temperatura de armazenamento, dos 0 aos 20ºC, os mirtilos 

atingem uma classificação mínima de cor aceitável, após 8 dias de armazenamento. 
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De acordo com os resultados de Robbins e Moore (1990), independentemente da 

temperatura de armazenamento (0; 4,5 ou 20°C) a framboesa tornou-se mais escura e menos 

vermelha. A alteração de cor foi mais rápida a 20°C, especialmente durante os primeiros 4 dias. 

A 20°C verificou-se rápida alteração ao 4º dia, enquanto que às temperaturas de 0 e 4,5ºC essa 

alteração se verificou um pouco mais tarde, ao 8º dia. 

Durante o armazenamento, os valores globais para L*, a* b* são significativamente 

reduzidos quando comparados com o material fresco. Em framboesas expostas a condições de 

consumo (1 dia a 20°C e 3 dias entre 2 e 4°C com humidade relativa de 85 a 90%, seguido de 

um 1 dia a 20°C) o valor de L* mostrou-se menor, e os parâmetros cromáticos eram menos 

vermelhos e mais azuis (Kruger et al., 2011). Também Wang (2003) demonstrou decréscimo 

significativo destes parâmetros em framboesas da variedade Heritage. 

Em relação à cor da amora, como esta é preta, as alterações não são muito percetíveis, 

ainda assim, com o armazenamento tornam-se mais escuras e menos brilhantes (Sousa et al., 

2007). 

 

2.8.3 Firmeza 

O metabolismo pós-colheita dos frutos é fortemente afetado pelo armazenamento em frio. 

Mirtilos expostos a baixas temperaturas são mais firmes e apresentam menores danos na 

membrana (Zhou et al., 2014). 

Com o aumento do tempo de armazenamento do mirtilo, a 20ºC, é visível o 

amolecimento rápido do fruto, resultando numa diminuição significativa da firmeza. Por outro 

lado, baixas temperaturas, 0ºC, são eficazes na manutenção da firmeza dos frutos. 

Verificou-se que a perda de firmeza no mirtilo foi lenta ao longo dos primeiros 30 dias de 

armazenamento a 0ºC, e de seguida, diminuiu drasticamente quando os frutos foram 

armazenados para condições de prateleira, a 20ºC (Zhou et al., 2014). 

Para Nunes et al. (2004) a firmeza em mirtilos não é considerada um fator crítico de 

qualidade uma vez que não diminui para valores inaceitáveis. 

Durante o armazenamento a firmeza da framboesa diminui estando a taxa de 

amolecimento do fruto fortemente relacionada com a temperatura de armazenamento pós-

colheita (Nunes et al., 2003; Chanjirakul et al., 2006). 

A firmeza ou a resistência mecânica da framboesa resulta de múltiplos fatores como a 

massa do fruto, número e dimensão das drupéolas, profundidade da cavidade do recetáculo, 
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área de contacto das drupéolas, caraterísticas correlacionadas com medidas de coesão e 

compressão (Zhao, 2007). 

Em framboesas da variedade Killarney armazenadas a 0°C a sua firmeza foi inaceitável 

após 4 a 6 dias; a 5°C atingiram níveis questionáveis de aceitação mais cedo, após 3 dias. 

Quando armazenadas a 15 e 20°C passaram a ser inaceitáveis ao fim de 2 e 1 dia 

respetivamente (Nunes et al., 2003). 

Também a groselha após a colheita perde firmeza, afetando a perceção de textura. Quanto 

maior a temperatura de armazenamento, maiores as perdas de firmeza. Estudos revelam que 

groselhas Junifer podem perder cerca de 20% da firmeza original após 30 dias a 0ºC (Nunes et 

al., 2003). 

 

2.8.4 pH e ácidos orgânicos 

O armazenamento de amora, em condições de refrigeração afeta significativamente 

parâmetros como pH e AT (Wu et al., 2010). Na variedade Marion armazenada a 2°C com 

humidade relativa de 95%, o pH aumentou e a AT diminuiu após 9 dias de armazenamento, 

enquanto a variedade Evergreen teve redução de 46% da AT ao fim de 7 dias, diminuição essa 

que pode ser explicada pela respiração do fruto durante o armazenamento (Wu et al., 2010). 

A temperatura tem grande efeito no teor de ácido ascórbico. Por exemplo, em 

framboesas, após 7 ou 14 dias a 10°C, o ácido ascórbico decresceu significativamente com 

valores comparados aos valores encontrados à colheita (Chanjirakul et al., 2006). Ocorreram 

também perdas significativas de ácido ascórbico (22%) após armazenamento de 8 dias a 20°C. 

Quando armazenadas a 30°C esta perda foi de 46% (Kalt et al., 1999). Nos estudos de Haffner 

et al. (2002) também as perdas de vitamina C foram muito baixas a uma temperatura próxima 

de zero, ao passo que um aumento da temperatura induziu uma maior perda. 

Em framboesas, após armazenamento, verificou-se que o teor se sólidos solúveis totais se 

manteve inalterado e a acidez titulável diminuiu independentemente da variedade. As 

variedades de framboesa Glen e Malling Orion apresentaram maiores níveis de ácido ascórbico 

que foram inalterados, ou aumentaram ligeiramente, após uma semana de armazenamento 

(Haffner et al., 2002). 

 

2.8.5 Antocianinas 

De acordo com Kalt et al. (1999), a temperatura ambiente pode promover a formação de 

antocianinas em frutos, no entanto, a estabilidade das mesmas pode ser afetada pelo pH, luz e 
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enzimas. O teor de antocianinas diminui no fim do armazenamento em refrigeração, 

provavelmente porque o aumento de pH durante o armazenamento, acelera a degradação 

oxidativa das antocianinas. 

As antocianinas sofrem perdas significativas tanto em congelação durante 6 meses como 

em refrigeração durante 10 dias, no entanto, dependendo do perfil da antocianina, cada 

composto mostra um comportamento diferente, e se em congelação uns são degradados e outos 

não, o mesmo não acontece em refrigeração em que todos os compostos são degradados nas 

mesmas proporções, cerca de 83% (Reque et al., 2014). 

É possível que a degradação das antocianinas se deva, à perda de cianidina e delfidina, na 

sequência de reações de oxidação, uma vez que a amora apresentava pH baixo, na ordem dos 

2,92. A existência de um único grupo hidroxilo no anel fenólico torna as antocianinas menos 

afetadas pela polifenoloxidase (Reque et al., 2014). 

As framboesas, quando comparadas com outros pequenos frutos como mirtilo e morango, 

são as mais afetadas pelo armazenamento. Os compostos fenólicos e antocianinas aumentam 

cerca de 1,5 e 2,5 vezes, respetivamente, após 8 dias de armazenamento à temperatura de 20°C. 

Às temperaturas de 10 e 30°C, este aumento não é tão notório (Kalt et al., 1999). 

Kalt et al. (1999) observaram aumento do teor de antocianinas e fenóis totais em 

framboesas armazenadas a 10 e 20°C durante 8 dias. Haffner et al. (2002) relataram aumento 

dos níveis de antocianinas após 7 dias a 1,7°C, em contraste, Kruger et al. (2011) armazenaram 

framboesas durante 3 dias a 4°C seguido de 1 dia a 18°C, e não observaram efeitos do 

armazenamento em antocianinas totais, mas um ligeiro aumento de compostos fenólicos.  

 

2.8.6 Fenólicos totais 

Alguns autores defendem que a composição fenólica e a atividade antioxidante sofrem 

variações pós-colheita, durante o armazenamento (Kalt, 2005) assim como durante o 

processamento (Skrede et al., 2000).  

Mirtilos maduros e não maduros foram refrigerados entre os 5 e 8ºC até 7 semanas e os 

autores concluíram que os frutos colhidos antes de completa maturação podiam ser 

armazenados em refrigeração durante 7 semanas, sem prejuízo dos compostos antioxidantes, 

tais como fenóis totais e antocianinas, mantendo a sua qualidade comercial (Connor et al., 

2002). 

Em amoras da variedade Marion armazenadas a 2°C com humidade relativa de 95%, os 

polifenóis aumentaram significativamente após 3 dias sofrendo redução significativa após os 9 
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dias. Na variedade Evergreen, apesar do teor de polifenóis ser cerca de metade do teor em 

Marion, a sua concentração ao fim de 3 dias diminuiu 28% e manteve-se estável até ao 7º dia. 

Estes diferentes padrões podem ser explicados pelas diferentes composições fenólicas e /ou 

pela atividade de polifenoloxidase no fruto (Wu et al., 2010). 

Em framboesas vermelhas verificou-se que o teor em antocianinas aumentou durante o 

período pós-colheita, no entanto, outros polifenóis como ácido elágico, quercetina e kaempferol 

diminuíram drasticamente durante o armazenamento (Wang et al., 2009).  

Piljac-Zegarac e Samec (2011) verificaram que a qualidade dietética da groselha 

permaneceu estável ao longo de armazenamento de 4 semanas. Alguns estudos indicam a 

estabilidade das principais categorias de fitoquímicos (fenóis, flavonoides e antocianinas), e da 

capacidade antioxidante em frutos armazenados a 4ºC. Enquanto a 4ºC se verificou a 

manutenção da atividade antioxidante, a 25ºC o mesmo não aconteceu. 

 

2.8.7 Atividade antioxidante 

O armazenamento de amora em refrigeração afeta o teor de polifenóis totais, antocianinas 

monoméricas e capacidade antioxidante. Assim são necessários outros tratamentos, juntamente 

com a refrigeração, para prolongar o tempo de vida útil e reter os benefícios nutricionais na 

amora (Wu et al., 2010). 

O aumento do conteúdo fenólico e de antocianinas contribui para um aumento da 

capacidade antioxidante dos pequenos frutos. Em framboesa Heritage, armazenada a 1°C por 

10 dias, verificou-se um aumento significativo da sua capacidade antioxidante (ORAC) (Wang, 

2003). 

Em amoras da variedade Evergreen armazenadas a 2°C com humidade relativa de 95%, 

verificou-se diminuição contínua do teor de fenólicos totais e antocianinas monoméricas, 

enquanto na variedade Marion, sob as mesmas condições, os valores destes compostos 

oscilaram. A atividade antioxidante (ORAC) diminuiu 20% na variedade Evergreen, após 7 

dias de armazenamento (Wu et al., 2010). 

Srivastava et al. (2007) analisaram extratos de mirtilo de duas variedades armazenadas 

até 60 dias às temperaturas: -20º, 6, 23 e 35ºC. Os autores observaram que a -20ºC não se 

verifica perda significativa de capacidade antioxidante durante 30 dias, no entanto, a 6ºC 

verificaram-se perdas significativas a partir dos 15 dias de armazenamento. 

Em estudos recentes não se relataram alterações significativas na ORAC em amoras 

armazenadas a 2°C, e em mirtilos armazenados acima de 10°C durante 8 dias, no entanto, 
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houve aumento significativo em ORAC e antocianinas, em morangos e framboesas 

armazenados à temperatura ambiente (Kalt et al., 1999). Estes resultados sugerem que o 

aumento da temperatura pós-colheita pode promover a biossíntese de antocianinas e outros 

compostos bioativos (Wu et al., 2010). 

Também em vários sumos analisados, incluindo o de mirtilo, se verificaram perdas 

significativas da atividade antioxidante em condições de armazenamento refrigerado, daí que se 

recomende o consumo durante as primeiras 48 horas de refrigeração (Reque et al., 2014). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1.  Material vegetal 

Para a realização deste trabalho foram utilizados frutos das espécies: Rubus idaeus 

(Framboesa); Rubus sp. (Amora); Vaccinium corymbosum (Mirtilo) e Ribes rubrum (Groselha). 

A amora, framboesa e mirtilo provenientes de Portugal, e a groselha da Holanda. Os frutos 

analisados encontravam-se em circuito de comercialização e foram obtidos diretamente de uma 

empresa embaladora e de distribuição. Permitindo assim a simulação da aquisição dos frutos 

por parte dos consumidores, bem como as condições de armazenamento. 

Os frutos analisados são provenientes de três momentos de receção (R1/R2/R3), que 

correspondem às datas: 09/02/2015; 16/02/2015 e 19/02/2015. Após a receção dos frutos estes 

foram pesados, analisados e os restantes armazenados em condições de refrigeração 

(1,5ºC±0,5) para posterior análise. O ensaio em refrigeração teve a duração de 18 dias. 

 

3.2.  Análise à receção 

As datas de análise R1, R2 e R3 correspondem à data de receção dos frutos a 9, 16 e 19 

de fevereiro de 2015, respetivamente.  

Em cada amostragem utilizou-se 10 frutos por espécie e realizaram-se as seguintes 

análises físicas: massa, dimensões, parâmetros cromáticos e resistência mecânica. Pesaram-se 

amostras com cerca de 100g que seguiram para liofilização para posteriores determinações 

químicas com base no extrato seco, nomeadamente: açúcares totais; ácidos orgânicos (málico, 

cítrico e glucónico); fenólicos totais; antocianinas totais; vitamina C e atividade antioxidante 

(ABTS, DPPH, Poder Redutor). 

De notar que apenas a amora e framboesa foram rececionadas nas 3 datas de receção, o 

mirtilo foi rececionado nas 2 últimas datas, R2 e R3, e a groselha unicamente na data R3.  

 

3.3.  Ensaio em refrigeração 

Após armazenamento em refrigeração a 1,5ºC±0,5, cada uma das espécies foi analisada, 

com uma amostragem de 10 frutos, até ao 18º dia. 

Durante o ensaio de refrigeração, o dia 0, ou seja frutos à receção, correspondem à 3ª data 

de receção pelo que são apresentados com designação R3. 

O trabalho experimental foi delineado para que os parâmetros de natureza física fossem 

avaliados de 3 em 3 ou 4 em 4 dias, daí que os ensaios físicos tenham sido realizados aos 3º, 7º, 

11º, 14º e 18ºdia. Os parâmetros químicos foram analisados na 1ºsemana ao 3º, 5º e 7º 14º e 18º 



 

34 
 

dia à exceção da groselha que não teve análise ao 3ºdia, e da amora e framboesa em que não foi 

quantificada a vitamina C ao 5ºdia. Para a evolução do armazenamento teremos por base R3. 

 
Quadro 9- Datas e respetivas análises realizadas para cada espécie. 

 

 

 Datas de Receção Dias de Refrigeração 

Análises R1 R2 R3 3 5 7 11 14 18 

Massa e 

dimensões 

Amora 

Framb. 

 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Groselha 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Groselha 

 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Groselha 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Groselha 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Groselha 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Groselha 

Parâmetros 

cromáticos 

Amora 

Framb 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Groselha 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Groselha 

 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Groselha 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Groselha 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Groselha 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Groselha 

Força 
Amora 

Framb 

Amora 

Framb 

Mirtilo 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Groselha 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Groselha 

 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Groselha 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Groselha 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Groselha 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Groselha 

Firmeza 

Amora 

Framb 

 

 

Amora 

Framb 

Mirtilo 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Groselha 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Groselha 

 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Groselha 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Groselha 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Groselha 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Groselha 

Açúcares 

totais 

Amora 

Framb. 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Groselha 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Groselha 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Groselha 

 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Groselha 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Groselha 

Ácidos 

orgânicos 

Amora 

Framb. 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Groselha 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Groselha 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Groselha 

 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Groselha 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Groselha 

Vitamina C 
Amora 

Framb. 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Groselha 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

 

 

Mirtilo 

Groselha 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Groselha 

 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Groselha 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Groselha 

Fenólicos 

totais 

Amora 

Framb. 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Groselha 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Groselha 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Groselha 

 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Groselha 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Groselha 

Antocianinas 

totais 

Amora 

Framb. 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Groselha 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Groselha 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Groselha 

 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Groselha 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Groselha 

Capacidade 

antioxidante 

Amora 

Framb. 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Groselha 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Groselha 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Groselha 

 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Groselha 

Amora 

Framb. 

Mirtilo 

Groselha 

 

3.4.  Determinações laboratoriais 

3.4.1.  Massa e dimensões 

Para a determinação da massa dos frutos utilizou-se balança de precisão Kern EW2200-

2NM. Os valores obtidos são expressos em grama (g). 

Os diâmetros transversal (largura) e longitudinal (altura) foram determinados com auxílio 

de paquímetro digital (0-150mm, Digital Caliper) (figura 7). O diâmetro transversal foi 
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considerado a maior dimensão transversal do fruto. Os resultados obtidos são expressos em 

milímetro (mm). 

 

 

Figura 7 - Exemplo da medição do diâmetro longitudinal (altura) de amora com paquímetro. 

 

3.4.2.  Parâmetros cromáticos 

A medição dos parâmetros cromáticos foi realizada com colorímetro Minolta Chroma 

Meter CR-300, segundo o espaço de cor CIE Lab, sendo posteriormente quantificados os 

parâmetros C (intensidade) e h (tonalidade) (figura 8). 

 

 
 

 

 

 

 

O sistema CIE Lab permite a especificação da perceção de cores em termos de um espaço 

tridimensional, a partir da determinação dos parâmetros L*, a* e b*, onde L* indica a 

luminosidade e os valores entre 0, totalmente preto, e 100, completamente branco; a* 

representa a variação vermelho-verde; e b* representa a variação amarelo-azul como mostra a 

figura 8. 

Figura 8 – Diagrama de intensidade e tonalidade tendo por base os parâmetros a* e b*. 
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Uma cor em qualquer um dos planos a* b* também pode ser descrita em termos de 

cromaticidade (ou saturação da cor), C*, que é a distância da sua coordenada (a,b) à origem 

acromática (0,0). O Croma (C*) foi quantificado utilizando a expressão: C*= [(a
*2

 + b
*2

)
1/2

]. 

A tonalidade, hº, é medida em graus numa escala de 0º a 360º seguindo o sentido anti-

horário desde o eixo positivo a*, no vermelho 0º, passando pelo eixo positivo b*, o amarelo 

90º, contornando e passando pelo verde 180º e pelo azul 270º. 

A quantificação do angulo hue é feita segundo as seguintes fórmulas tendo por base a* e 

b*: 

hº = arctg (b*/a*), para a* >0 e b* >0; 

hº = arctg (b*/a*) + 180º, para a*<0 e b* >0; 

hº = arctg (b*/a*) + 360º, para a*>0 e b*<0. 

As leituras foram efetuadas em quatro quadrantes da superfície externa de cada fruto, em 

amostras de 10 frutos. 

 

3.4.3.  Força e firmeza 

Força e firmeza dos frutos foram avaliados com analisador de textura TA.XT-plus, da 

Stable Micro Systems, através de ensaios de perfuração utilizando uma sonda com 2mm de 

diâmetro (P2), com velocidade de deslocamento de 1mm/s, e deslocamento total de 8mm (para 

a groselha 5mm) e com célula de carga de 5Kg (figura 9). 

 

 

Figura 9 - Ensaio de perfuração com analisador de textura TA.XT-plus. 

 

3.4.4.  Açúcares totais 

A determinação de açúcares totais baseou-se no método de Dubois et al. (1956). Para a 

preparação da amostra pesaram-se 2,5 a 5,0mg de extrato seco, fez-se a extração com 1mL de 
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ácido sulfúrico (H2SO4) a 12M e incubou-se durante 1 hora a 35ºC, seguindo-se a adição de 

5mm de água ultrapura e colocação a 100ºC durante 2 horas. 

Retirou-se 1mL do extrato e adicionou-se 1mL de reagente de fenol a 5% e 5mL de 

H2SO4 puro (98%) agitando-se de seguida. Estas amostras ficaram em repouso durante 10 

minutos à temperatura ambiente, antes e após colocação em banho-maria durante 15 minutos a 

±22ºC. As amostras foram colocadas em cuvetes para leitura de absorvância ao comprimento 

de onda de 490nm. 

Os resultados encontram-se expressos em mg (equivalentes de frutose)/g de peso seco. 

 

3.4.5.  Ácidos orgânicos 

Os ácidos cítrico, málico e glucónico foram determinados com base na metodologia de 

Philips et al. (2010), por cromatografia líquida de alta resolução com deteção por fotodíodos 

(HPLC-DAD). Pesou-se 1g de extrato seco à qual se adicionou 10mL de água ultrapura. Após 

agitar a mistura no vórtex, levou-se ao sonicador durante 5 minutos, agitando-se novamente. 

Centrifugou-se durante 15 minutos a 4000rpm, à temperatura ambiente, e filtrou-se o 

sobrenadante, rejeitando o precipitado. Pipetou-se 1mL de sobrenadante e transferiu-se, através 

de filtros spartan 13/0,2µm, para vials de vidro de 2mL para HPLC. Procedeu-se à injeção de 

20µl em HPLC em coluna C18 (250x4,5mm).  

A fase móvel da corrida cromatográfica continha dihidrogenofosfato de potássio (6,8g/L), 

com pH ajustado a 2,1 por adição de ácido ortofosfórico a 85% e temperatura de 20ºC. 

A corrida teve duração de 20 minutos com fluxo de 0,8mL/minuto. Os ácidos orgânicos 

são determinados ao comprimento de onda de 210nm. 

Os resultados encontram-se expressos em mg/g de peso seco. 

 

3.4.6.  Vitamina C  

A determinação de Vitamina C foi realizada por HPLC com base no método de 

Hérnandez et al. (2006). 

Para a extração pesaram-se 0,200g de peso seco da amostra para frascos escuros e 

adicionaram-se 5mL de solvente. Homogeneizou-se e centrifugou-se durante 2 minutos, a 

4000rpm a 4ºC. Filtrou-se o sobrenadante para vials de HPLC, e efetuou-se a injeção em coluna 

C18 (250x4,5mm). 

Os resultados encontram-se expressos em mg/g de peso seco. 
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3.4.7. Fenólicos totais 

Para a extração de compostos fenólicos totais, pesaram-se 40mg de amostra e 

centrifugaram-se em vials de 2mL. Adicionou-se 950µl de metanol a 70% e 50µl de padrão 

interno com concentração 1mg/mL. De seguida homogeneizou-se o extrato, colocou-se a 

mistura a 70ºC durante 30 minutos e depois centrifugou-se a 13000rpm (4ºC durante 15 

minutos). 

Retirou-se o sobrenadante e filtrou-se para vials onde foram armazenados a -20ºC até 

análise por HPLC. 

Após a extração, procedeu-se à injeção das amostras no HPLC, onde a fase móvel 

consistiu em água ultrapura com 1% de ácido trifluoracético (TFA) (solvente A) e acetonitrilo 

com 1% de TFA (solvente B). A corrida teve a duração de 60minutos com fluxo de 1mL/min e 

a leitura foi efetuada aos comprimentos de onda 280, 320 e 370nm. 

Os resultados encontram-se expressos em mg/g de peso seco. 

 

3.4.8.  Antocianinas totais 

A determinação do teor de antocianinas totais foi baseada nos métodos de Smith et al. 

(2000), Lee et al. (2005) e Nicoué et al. (2007). 

Para a extração e quantificação, pesou-se 1g e adicionou-se 10mL de metanol acidificado 

(1%HCl). Agitou-se a mistura e deixou-se em repouso durante 1hora a ± 4ºC. 

De seguida centrifugou-se durante 15minutos a 4000rpm e retirou-se o sobrenadante para 

filtrar. 

Transferiu-se o filtrado para 2 vials de 1mL: a um vial adicionou-se 5mL de KCl a 

0,025M, com pH 1,0; ao outro vial adicionou-se 5mL de acetato de sódio a 0,4M com pH 4,5. 

A absorvância é dada pela seguinte fórmula: 

Abs= (Aλmax – A700 nm) pH 1,0 – (Aλmax – A700 nm) pH 4,5 

Os resultados são expressos em mg/g de peso seco. 

 

3.4.9.  Capacidade antioxidante 

Para avaliação da atividade antioxidante existem diferentes métodos, que têm em conta a 

diversidade de compostos com propriedades antioxidantes e a complexidade quanto ao modo 

de atuação sobre os radicais livres. A quantificação da atividade antioxidante foi baseada na 

inibição de radicais livres: ácido 2,2’-azino-bis (3-etilbenzotiazolina-6-sulfónico) (ABTS); 1,1-

difenil-2-picrilidrazil (DPPH) e poder redutor. 
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3.4.9.1. ABTS 

Um dos métodos para a determinação da atividade antioxidante é através da captura do 

radical ABTS
+
 (ácido 2,2’-azino-bis (3-etilbenzotiazolina-6-sulfónico)) que pode ser gerado 

através de uma reação química, eletroquímica ou enzimática.  

O radical ABTS
+ 

é gerado pela oxidação do ABTS com persulfato de potássio e é 

reduzido na presença de um hidrogénio dador de eletrões. Este pode ser utilizado tanto para 

substâncias lipofílicas, como para substâncias hidrofílicas, incluindo flavonoides e 

carotenoides.  

Ocorre a formação de um radical cromóforo, onde a atividade antioxidante é avaliada 

pela supressão da cor quando as substâncias antioxidantes são adicionadas ao meio. 

A determinação da atividade antioxidante pelo método ABTS baseou-se na metodologia 

de Stradil et al. (2006). Inicialmente, foi formado o radical ABTS
+
, a partir da reação de ABTS 

7mM com persulfato de potássio com concentração 4,95mM, os quais foram incubados à 

temperatura ambiente e na ausência de luz, durante 12 a 16 horas.  

De seguida, a solução foi diluída em etanol ou tampão fosfato (pH 7; 5mM) até obtenção 

de uma solução com absorvância de 0,70±0,02 a 734nm. 

Para a realização da análise foi utilizado 0,1mL de amostra com 3,9mL de solução de 

ABTS, sendo incubadas durante 10 minutos a 37ºC, em local escuro. De seguida, a absorvância 

foi medida a um comprimento de onda de 734nm. Foi utilizada uma solução de tampão fosfato 

(3,9mL sem a adição da solução de ABTS) como controlo. O resultado é expresso em % de 

inibição de radicais de ABTS
+
. 

 

3.4.9.2. Inibição de radicais de DPPH 

A determinação da capacidade antioxidante pela inibição de radicais de DPPH baseia-se 

na redução do radical livre estável, 2,2-difenil-1-picrilhidrazil, na presença de um antioxidante 

dador de hidrogénio, incluindo compostos fenólicos. Como o DPPH mostra absorção muito 

intensa na zona do visível, pode ser facilmente detetado por espectrofotometria. Este método 

tem sido considerado um dos mais representativos na avaliação da capacidade de remoção de 

radicais livres, no entanto, avalia apenas o poder redutor do antioxidante, que ao doar um 

eletrão se oxida e por esse motivo não deteta substâncias pró-oxidantes. 

A atividade antioxidante pelo método DPPH foi determinada com base na metodologia 

de Marinova et al. (2005), Heimler et al. (2007) e Lamien-Meda et al. (2008).  
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Para a extração pesou-se uma massa de 0,1000g de amostra de extrato seco para um tubo 

de centrífuga e adicionou-se 10mL de metanol a 70%. Agitou-se no vortex (Labinco L46) e 

colocou-se em banho-maria com agitação (GFL 1083) a 70ºC durante 15 minutos. 

Posteriormente, a amostra foi centrifugada (Kubota 2100, Japan) a 4000 rpm durante 15 

minutos. Após a centrifugação, filtrou-se o sobrenadante para frascos de vidro e colocou-se a -

20ºC.  

Procedeu-se à preparação da solução de DPPH segundo a metodologia utilizada por 

Brand-William et al. (1995), Von Gadow et al. (1997), Sánchez-Moreno et al. (1998) e 

Siddhraju e Becker (2003), substituindo o metanol a 95% por metanol puro. A seguir, colocou-

se 0,5mL de amostra + 3,5mL da solução de DPPH em tubo de centrífuga. A amostra foi 

colocada em local escuro durante 60 minutos. A solução foi então vertida para cuvetes 

descartáveis de 4mL e leu-se a absorvância no espectrofotómetro UV-VIS (U-2000, serial 121-

0120, Hitachi Ltd., Japan) num comprimento de onda de 517nm. O resultado é expresso em % 

de inibição de radicais de DPPH
+
. 

 

3.4.9.3. Poder redutor 

Este método baseia-se na doação direta de eletrões na redução de ferricianeto 

([Fe(CN)6]3) em ferrocianeto ([Fe(CN)6]4) em meio neutro (pH= 6,6). O produto é visualizado 

por adição de iões livres de Fe
3+

, após a reação de redução, que resulta na formação de um 

complexo com coloração azul intensa, Fe4[Fe
2+

(CN)6]3, cuja absorvância é lida a 700nm. 

Quanto maior a absorvância, maior o poder redutor da amostra. 

Para a realização do ensaio, adicionou-se 1mL de extrato a 2,5mL de fosfato de sódio (pH 

6,6; 0,2M) e 2,5mL de solução de Ferricianeto de Potássio [K3Fe(CN)6]. A mistura foi 

incubada a 50ºC durante 30 minutos. 

Após incubação adicionaram-se 2,5mL de ácido tricloroacético e homogeneizou-se 

durante 10 minutos a 3000rpm. Recolheu-se 2,5mL de sobrenadante e adicionou-se 2,5mL de 

água e 0,5mL de FeCl3 a 0,1%, agitando de seguida num vortex. A leitura da absorvância foi 

efetuada com o comprimento 700nm. 

O aumento da absorvância traduz o aumento da atividade antioxidante. 
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3.4.10.  Análise estatística 

Para o tratamento estatístico dos dados obtidos foi realizada análise de variância 

(ANOVA) e separação de médias com o teste de Tukey-HSD a 5%, avaliadas com o pacote 

informático JMP-8. 

Probabilidade menor que 5% (p<0,05)  indica  influência  significativa; probabilidade 

menor que 1% (p<0,01)  indica influência muito significativa e probabilidade menor que 0,1% 

(p<0,001) indica influência altamente  significativa  da  variável  independente  em  estudo.  Os 

resultados encontram-se representados graficamente utilizando os valores médios e 

apresentando a separação de médias com as letras correspondentes ao teste de separação de 

médias. Na apresentação gráfica por espécie, as duas primeiras datas de receção (R1 e R2) 

estão sombreadas, tendo sido comparadas entre si e com R3. Os restantes valores têm por base 

a data de receção R3 e comparação desta mesma data, não tendo sido comparadas (obviamente) 

com R1 e R2. 

Em anexo são apresentados os valores médios com respetivo desvio padrão (em alguns 

casos erro padrão). 
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4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1.  Amora 

4.1.1.  Massa e dimensões 

Massa, altura e largura da amora são apresentadas na figura 10 e anexo1. 

  

 

 

 
 

 

 

 

Figura 10 - Valores médios de massa (g), altura 

(mm) e largura (mm) de amora preta, para cada 

data de receção e dias de refrigeração. As letras 

acima das colunas representam a separação de 

médias (p<0,05). 

 

 

As datas de receção e dias de refrigeração não tiveram efeito significativo sobre massa e 

altura da amora. Verificou-se, no entanto, efeito significativo das datas de receção sobre 

largura. 

À receção, verificaram-se valores médios de massa entre (5,21 e 5,63g) e altura entre 

(23,74 e 25,43mm). Durante os dias de refrigeração a massa e a altura mantiveram-se 

praticamente inalteradas. 

Na data de receção R1 observaram-se amoras com maior largura (20,34mm), 

comparativamente com as datas R2 e R3 (17,25 e 17,34mm, respetivamente). Durante os dias 

em refrigeração não se verificaram variações significativas de largura dos frutos. 

Os resultados obtidos enquadram-se no intervalo de massa (4,40 a 10,20g) verificado por 

Sousa et al. (2007) enquanto que na altura (24,90 a 28,50mm) e largura (18,80 a 20,70mm), os 

frutos do presente ensaio apresentaram valores médios inferiores ao valor mínimo observado 

pelo autor. 

No presente estudo não se verificaram perdas significativas de massa, no entanto, 

Antunes et al. (2003) obtiveram perdas de 7,9% em amoras refrigeradas durante 14 dias. Sousa 
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et al. (2007) verificaram perdas mínimas (<0,5%), nas mesmas condições, enquanto Perkins-

Veazie et al. (1993) observaram perdas de 3,4% após 7 dias de armazenamento a 2ºC.  

Enquanto Perkins-Veazie e Collins (1996) mencionaram que as perdas de massa podem 

ser influenciadas por caraterísticas da variedade, Perkins-Veazie et al. (1997), verificaram que 

o manuseamento excessivo e grandes variações de temperatura, durante o transporte e 

armazenamento, causam significativa deterioração e perda de massa (3,3%) após 7 dias, a 2ºC, 

em amora preta da variedade Navaho.  

De acordo com Perkins-Veazie et al. (1997), a qualidade da amora preta conservada a 

5ºC foi preservada durante 7 dias. Reduzindo a temperatura para 2ºC, esse período aumentou 

para 9 dias, verificando-se o efeito benéfico da diminuição da temperatura na manutenção da 

qualidade dos frutos. 

Estudos realizados por Sousa et al. (2007) descreveram que a amora preserva as 

caraterísticas comerciais até 14 dias em refrigeração. 

No presente estudo, os parâmetros biométricos analisados não sofreram alterações 

significativas durante o período de armazenamento em refrigeração. 

 

4.1.2.  Parâmetros cromáticos 

As datas de receção e dias de refrigeração apresentaram influência altamente significativa 

(p<0,001) sobre a luminosidade dos frutos (figura 11 e anexo 2). Menores valores de 

luminosidade verificaram-se na data R1 (16,41) e mais elevados na data R2 (17,83). Durante a 

refrigeração verificou-se tendência para a diminuição da luminosidade dos frutos. 

O parâmetro a* sofreu influência significativa da data de receção, sendo os valores mais 

baixos registados na data R3 (2,82). 

Não se verificou efeito significativo das datas de receção e dias de refrigeração sobre as 

coordenadas C* e h˚, o que significa que intensidade e tonalidade de cor sofreram alterações 

não significativas. À receção verificaram-se valores médios de C* entre 5,26 e 6,78 e valores 

médios de hº entre 53,14 e 61,13.  

Os valores obtidos para esta coordenada de tonalidade, juntamente com os valores 

obtidos para as coordenadas a* e C*, indicam que estamos perante frutos de cor escura. 
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Figura 11 - Valores médios dos parâmetros cromáticos, L*, a*, C* e hº, de amora preta, para cada data de receção 

e dias de refrigeração. As letras acima das colunas representam a separação de médias (p<0,05). 

 

4.1.3.  Força e firmeza 

A figura 12 e anexo 1 apresentam valores médios de força máxima necessária para a 

perfuração e firmeza da amora. 

  
 

Figura 12 - Valores médios de Força (N) e firmeza (N/mm) de amora preta, para cada data de receção e dias de 

refrigeração. As letras acima das colunas representam a separação de médias (p<0,05). 

 

Verificou-se efeito altamente significativo (p<0,001) das datas de receção e dias de 

refrigeração sobre a força necessária para a perfuração da amora, no entanto, não se verificou 

efeito significativo sobre a firmeza destes frutos.  

A data R2 apresentou frutos em que foi necessária menor força para a sua rutura 

(0,031N), contrariamente à data R1 (0,066N). Durante a refrigeração verificou-se diminuição 
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da força necessária para a rutura da amora, ou seja, ao longo dos 18 dias em refrigeração, houve 

aumento do amolecimento dos frutos. 

Os valores médios de firmeza à receção variaram entre 0,004 e 0,009N/mm, e não se 

verificaram oscilações significativas durante os dias de refrigeração. 

Apesar da força necessária para a rutura da epiderme diminuir durante o armazenamento, 

a firmeza dos frutos não variou significativamente, possivelmente porque a diminuição de força 

está associada à perda de crocância dos frutos. 

A diminuição da força necessária para a rutura da epiderme é visualizada como o 

amolecimento dos frutos. A causa deste amolecimento é a degradação da parede celular, e as 

alterações que nela ocorrem resultam de um processo bioquímico complexo que envolve várias 

enzimas. As enzimas poligalacturonase e pectinametilesterase são as principais responsáveis 

pela solubilização e despolimerização dos constituintes da parede celular (Anthon et al. 2002). 

Durante a refrigeração, a tendência decrescente da força necessária para perfuração da 

epiderme não foi muito acentuada, talvez pelo efeito benéfico da baixa temperatura na 

manutenção da firmeza dos frutos. 

Vários autores descrevem, durante armazenamento em refrigeração, a diminuição da taxa 

respiratória e de atividade metabólica relacionadas com processos de senescência, o que retarda 

o amadurecimento e consequentemente alterações na firmeza dos frutos. A redução da 

intensidade respiratória reduz para além da textura, as perdas de aroma, sabor, cor e outros 

atributos de qualidade dos produtos armazenados. 

 

4.1.4.  Açúcares totais e ácidos orgânicos 

Os dias de refrigeração tiveram influência altamente significativa (p<0,001) na 

concentração de açúcares totais da amora (figura 13 e anexo 4). 

 

Figura 13 - Concentração média de açúcares totais (mg de equivalentes frutose/g de peso seco) de amora preta, 

para cada data de receção e dias de refrigeração. As letras acima das colunas representam a separação de 

médias (p<0,05). 
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O valor mais elevado foi observado após 18 dias em refrigeração (664,29mg/g) e o menor 

ao 5ºdia (485,69mg/g). Estes resultados parecem indicar que os frutos se encontravam em 

estado de maturação incompleto. 

A refrigeração retarda o processo de senescência, preservando o teor de açúcares nos 

frutos até ao final do armazenamento (Oliveira et al. 2001). 

Oliveira et al. (2001) ao estudarem a evolução da concentração de açúcares em pêssegos, 

à temperatura ambiente e em refrigeração, verificaram aumento gradual durante todo o 

armazenamento, no entanto, observaram maior concentração de açúcares nos frutos em 

condições de refrigeração. Segundo os autores, esta situação é explicada pelo facto das baixas 

temperaturas diminuírem a velocidade de consumo de açúcares para a manutenção do 

metabolismo (hidrólise de sacarose e consumo de monossacarídeos), tornando assim os valores 

de açúcares totais mais elevados em frutos refrigerados. 

A concentração de ácidos cítrico, málico e glucónico é apresentada na figura 14 e anexo 

4. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14- Concentração média de ácidos cítrico, 

málico e glucónico (mg/g de peso seco) de amora 

preta, para cada data de receção e dias de 

refrigeração. As letras acima das colunas 

representam a separação de médias (p<0,05). 
 

 

À receção verificaram-se valores médios de ácido cítrico entre 0,75 e 1,62mg/g. Os dias 

de refrigeração tiveram efeito significativo sobre a concentração deste ácido. Durante a 

refrigeração observou-se tendência decrescente na concentração de ácido cítrico, embora com 

aumento do 14ºdia (1,00mg/g) ao 18ºdia (1,64mg/g). 
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As datas de receção e dias de refrigeração tiveram influência significativa sobre a 

concentração de ácido málico, verificando-se valores superiores (47,64mg/g) em R3. Durante 

armazenamento em refrigeração observou-se diminuição da concentração deste ácido para 

35,22mg/g após 18 dias de refrigeração. Este decréscimo pode ser explicado pelo facto do 

ácido málico ser utilizado como substrato durante o processo de respiração e no metabolismo 

do fruto. 

Também a concentração de ácido glucónico sofreu influência das datas de receção e dias 

de refrigeração. A maior concentração foi observada na data R3 (32,13mg/g) e durante a 

refrigeração teve tendência decrescente, com concentração de 20,63mg/g após 18 dias. 

O ácido málico foi o principal ácido orgânico observado e o cítrico, apesar de ser um 

importante ácido encontrado em outras bagas, na amora apresentou concentração muito baixa. 

 

4.1.5.  Vitamina C 

A concentração de vitamina C em amora, nas 3 datas de receção, foi 38,56; 29,88 e 55,20 

mg/g, respetivamente. Verificou-se efeito altamente significativo (p<0,001) das datas de 

receção e dias de refrigeração sobre esta variável (figura 15 e anexo 3). 

 

Figura 15 - Concentração média de vitamina C (mg/g de peso seco) de amora preta, para cada data de receção e 

dias de refrigeração. As letras acima das colunas representam a separação de médias (p<0,05). 

 

Durante os dias em refrigeração verificou-se diminuição da concentração de vitamina C 

até ao 7º dia (35,07mg/g), seguido de aumento até ao 18ºdia (58,87mg/g). 

De acordo com Antunes et al. (2003) o aumento da concentração de vitamina C pode 

dever-se ao facto da refrigeração inibir as reações oxidativas e retardar os processos 

fisiológicos. Segundo os mesmos, a estabilidade da vitamina C aumenta com a diminuição da 

temperatura, apesar de, por vezes, se verificarem decréscimos da concentração desta vitamina 

em refrigeração.  
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Em trabalhos anteriores, em amoras armazenadas a 20ºC, verificou-se aumento de 

vitamina C total até ao 6º dia e um decréscimo a partir de então. Segundo o autor, o aumento 

até ao 6ºdia poderia estar relacionado com a perda de água dos frutos, concentrando assim o 

teor de vitamina C. Após o 6ºdia, poderia ter ocorrido, mediante reações enzimáticas 

oxidativas, a oxidação do ácido ascórbico a ácido desidroascórbico que se hidrolisa 

rapidamente o ácido dicetogulónico, causando uma diminuição da quantidade total de vitamina 

C, uma vez que o ácido dicetogulónico não possui atividade de vitamina C. No mesmo estudo, 

ao 12º dia, o conteúdo de vitamina C era 51,1% inferior ao conteúdo encontrado em frutos 

armazenados a 2ºC, mostrando o efeito benéfico do armazenamento da amora em refrigeração. 

 O ácido ascórbico pode oxidar por diferentes vias, aeróbias e anaeróbias, mas quando 

está presente oxigénio, a via aeróbia é predominante. Fatores como a temperatura, concentração 

de sais e açúcares, pH, pressão parcial de oxigénio, catalisadores metálicos (principalmente 

iões cobre e ferro) e as enzimas (especialmente ascorbilo oxidase) influenciam a rapidez da 

degradação do ácido ascórbico. 

 

4.1.6.  Fenólicos totais 

A composição fenólica foi altamente influenciada (p<0,001) pelas datas de receção e  

dias de refrigeração. O teor de fenólicos totais foi mais elevado na data R3 (20,18mg/g) e 

menor na data R1 (15,68mg/g) (figura 16 e anexo 3). Durante a refrigeração verificaram-se 

valores praticamente inalterados até ao 7º dia, seguido de aumento de cerca de 16% até ao final 

do armazenamento (25,26mg/g). Em trabalhos anteriores, o teor de compostos fenólicos 

diminuiu 28% até o 3º dia e manteve-se estável até ao 7º dia, segundo Wu et al. (2010) estes 

diferentes padrões podem ser explicados pelas diferentes composições fenólicas. 

 

Figura 16 - Concentração média de fenólicos totais (mg/g de peso seco) de amora preta, para cada data de receção 

e dias de refrigeração. As letras acima das colunas representam a separação de médias (p<0,05). 
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4.1.7.  Antocianinas totais 

Observou-se influência altamente significativa (p<0,001) das datas de receção e dias de 

refrigeração na concentração de antocianinas totais em amora (figura 17 e anexo 4). Na data R1 

verificou-se o valor mais elevado (2,34mg/g) e em R3 o valor mais baixo (1,88mg/g). Estes 

valores são superiores a 1,04mg/g relatados por Ferreira et al. (2010). Durante a refrigeração 

verificou-se decréscimo para 1,80mg/g (18º dia). Também Mota (2006) verificou influência 

significativa da refrigeração na concentração de antocianinas totais, observando perdas ao 

longo do armazenamento embora menores quando comparadas ao armazenamento em 

temperaturas superiores. 

 

Figura 17 - Concentração média de antocianinas totais (mg/g de peso seco) de amora preta, para cada data de 

receção e dias de refrigeração. As letras acima das colunas representam a separação de médias (p<0,05). 

 

As perdas de antocianinas durante o armazenamento podem estar relacionadas com 

aumento do pH, que acelera a sua degradação oxidativa (Kalt et al., 1999).  

De acordo com Jacques et al. (2010), a diminuição de antocianinas pode dever-se à ação 

enzimática, principalmente aos efeitos oxidativos da polifenoloxidase, cujo principal substrato 

é a cianidina-3-glicosidio. 

Apesar de durante o armazenamento em refrigeração se verificar manutenção da 

qualidade da amora em termos de aspeto, ao nível da composição química, nomeadamente a 

concentração de antocianinas totais, diminuiu significativamente. 

 

4.1.8.  Capacidade antioxidante 

A capacidade antioxidante de amora foi elevada, confirmando os efeitos benéficos para a 

saúde. Por inibição de radicais ABTS, foi altamente influenciada (p<0,001)  pelos dias de 

refrigeração. Na data de receção R3 os valores médios de capacidade antioxidante foram 

88,82% de inibição e durante o armazenamento verificou-se aumento até ao 14º dia (90,19% de 

inibição) seguido de diminuição para 89,17% de inibição ao 18ºdia (figura 18 e anexo 3). 
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Verificou-se influência significativa dos dias de refrigeração sobre a capacidade antioxidante 

da amora por inibição de radicais DPPH. Durante o armazenamento em refrigeração, a 

capacidade antioxidante teve tendência a diminuir, atingindo o seu valor mínimo após 18 dias 

(89,17% de inibição). 

Estes resultados indicam que após 14 dias de armazenamento há perda dietética dos 

frutos e portanto, para não comprometer os efeitos dietéticos da amora não será conveniente 

prolongar o armazenamento para além dos 14 dias, ainda que em condições de refrigeração. 

  
 
Figura 18 – Capacidade antioxidante média, determinada por inibição de radicais ABTS (% de inibição) e radicais 

de DPPH (% de inibição), de amora preta, para cada data de receção e dias de refrigeração. As letras acima das 

colunas representam a separação de médias (p<0,05). 

 

De acordo com os resultados da análise de variância não foi observado efeito 

significativo dos dias de refrigeração sobre a capacidade antioxidante determinada pelo método 

de poder redutor. Os valores médios de capacidade antioxidante determinados nas 3 datas de 

receção e durante os 18 dias de refrigeração rondaram os 97,50% de inibição. 

Vizzotto et al. (2012) verificaram que a correlação entre a concentração de fenólicos 

totais e a capacidade antioxidante nas amoras pretas á baixa, indicando presença de outros 

fitoquímicos e/ou vitaminas que podem influenciar o poder antioxidante, no entanto, estudos de 

Wang e Lin (2000) e Moyer et al. (2002), também eles com amora preta, revelaram alta 

correlação linear positiva entre compostos fenólicos e a capacidade antioxidante. 

Em amora preta a contribuição de vitamina C para a capacidade antioxidante não é tão 

importante como no caso da framboesa e de citrinos, como limões e laranjas (Atala et al., 

2009). 

Apesar de durante os dias de refrigeração não se verificar perda significativa da qualidade 

da amora em termos de aspeto, observou-se perda da concentração de antocianinas totais e 

capacidade antioxidante por inibição de radicais DPPH. Estes dados podem ser importantes 

para o consumidor, na medida em que este deve ter preferência por frutos com pouco tempo de 
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armazenamento, ainda que em refrigeração. Verificou-se que o armazenamento durante 18 dias 

pode ser excessivo para alguns compostos pois ocorre diminuição da sua concentração e 

consequentemente diminuição de valor comercial relacionado com perdas dietéticas dos frutos. 

 

4.2.  Framboesa 

4.2.1.  Massa e dimensões 

As datas de receção e dias de refrigeração tiveram efeito altamente significativo 

(p<0,001) sobre a massa da framboesa. Na data de receção R1 verificaram-se os frutos com 

maior massa (5,06g), contrariamente a R2 (4,04g). Durante os dias de refrigeração houve 

tendência decrescente para a massa dos frutos até ao 11ºdia (3,03g) seguido de aumento, com 

valores médios, após 18 dias, de 3,90g (figura 19 e anexo 5). 

Verificou-se efeito altamente significativo (p<0,001) dos dias de refrigeração sobre a 

altura da framboesa. À receção, a altura variou entre 19,93 e 21,26mm e durante a refrigeração 

verificou-se diminuição até ao 11ºdia (17,11mm) seguido de aumento, com valores médios, 

após 18 dias, de 19,98mm. 

A largura da framboesa foi influenciada apenas pelas datas de receção. Na data R1 

verificaram-se valores superiores de largura (23,58mm) e durante a refrigeração este parâmetro 

não variou significativamente. 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 Figura 19 - Valores médios de massa (g), altura 

(mm) e largura (mm) de framboesa, para cada 

data de receção e dias de refrigeração. As letras 

acima das colunas representam a separação de 

médias (p<0,05). 
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No presente estudo, durante os 18 dias de refrigeração, verificaram-se perdas de massa de 

cerca de 12,6%. Kruger et al. (2011) observaram perdas entre 7 a 9% após 3 dias em 

refrigeração; Haffner et al. (2002) perdas inferiores a 1% após 7 dias a 1,7ºC e Sousa et al. 

(2007a) obtiveram perdas de cerca de 3,5% após 13 dias a 2ºC. 

Vários estudos demonstram que durante o armazenamento de framboesa ocorrem perdas 

de massa consideráveis, que originam perda de margem na comercialização do produto (Sousa 

et al. 2007a), no entanto, Perkins-Veazie e Nonnecke (1992) verificaram em framboesas 

armazenadas a 0ºC, manutenção da qualidade comercial durante 7 dias. 

As perdas de massa em frutos armazenados ocorrem devido à água eliminada por 

transpiração, que é causada pela diferença de pressão de vapor entre o fruto e o ar circundante 

(Antunes et al., 2003). De acordo com Tezotto (2012) a perda de massa em framboesa é 

acelerada pelo facto do fruto ser oco e apresentar alto metabolismo. 

 

4.2.2.  Parâmetros cromáticos 

As datas de receção e dias de refrigeração, tiveram efeito altamente significativo 

(p<0,001) sobre todos os parâmetros cromáticos (L*, a*, b*, C* e hº) (figura 20 e anexo 6). 

Os valores de luminosidade apresentaram-se mais baixos na data R3 (25,76) e mais 

elevados em R1 (98,36), indicando que os frutos recebidos a R1 eram mais brilhantes. Durante 

a refrigeração, verificou-se diminuição da luminosidade dos frutos, com maior decréscimo até 

ao 11ºdia (15,85), indicando perda de brilho das amoras refrigeradas. 

Os valores médios mais elevados para a coordenada a* foram obtidos na data R2 (29,21), 

superiores aos valores de R1 (4,58) mas inferiores à gama de 33,03 e 35,10 observados por 

Ancos et al. (1999). Os valores médios de a* mantiveram-se praticamente inalterados, com 

diminuição acentuada ao 11ºdia (3,10). De acordo com Yuksel e Koca (2008) seria de esperar 

que o parâmetro a* aumentasse ao longo do armazenamento, uma vez que a diminuição de L* 

juntamente com o aumento de a* são indicadores de escurecimento e de polimerização das 

antocianinas.  

Relativamente ao parâmetro b* os valores mais elevados foram observados em R2 

(14,98) tal como para a coordenada a*. Durante o armazenamento verificou-se decréscimo dos 

valores desta coordenada ao 11º dia (4,22), seguido de um aumento até ao fim do 

armazenamento 11,70 (18 dias). Estes resultados são mais baixos que os verificados por Ancos 

et al. (2000) que observaram valores entre 17,78 e 19,05, para diferentes variedades. A 

diminuição do parâmetro b* indica perda de tonalidade amarela que está relacionada com a 
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perda de pigmentos como β e α-carotenos, que conferem cor amarela ou laranja, aos frutos e 

legumes. 

As mudanças na coloração de diversos frutos envolvem: perda de clorofila pela atividade 

da enzima clorofilase; síntese de novos pigmentos, como por exemplo os carotenoides e/ou 

antocianinas; desmascaramento de outros pigmentos que foram formados anteriormente, 

durante o desenvolvimento dos frutos. 

Robbins e Moore (1990) relataram frutos mais escuros e menos vermelhos após 

armazenamento durante 16 dias, a 0 ou 4,5ºC, ocorrendo a maior alteração de cor após 8 dias. 

Framboesas vermelhas, armazenadas em atmosfera normal, quando comparadas com 

framboesas armazenadas em atmosfera refrigerada, apresentaram cores mais escuras com 

níveis crescentes de pigmentos após 7 dias (Rao e Snyder 2010). 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Valores médios dos parâmetros 

cromáticos, L*, a*, b* C* e hº, de framboesa, 

para cada data de receção e dias de refrigeração. 

As letras acima das colunas representam a 

separação de médias (p<0,05). 
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O parâmetro C* apresentou comportamento semelhante aos parâmetros relatados 

anteriormente, com diminuição ao 11º dia (5,32) seguido de aumento para 28,90 no fim do 

armazenamento.  

Relativamente ao parâmetro hº verificaram-se valores praticamente constantes durante o 

armazenamento com exceção do 11º dia, onde houve aumento para 55,63.  

Neste estudo foi possível observar que apesar de se verificarem perdas de cor, após 18 

dias de armazenamento em refrigeração não há grande perda comercial dos frutos, associada ao 

seu aspeto, podendo a refrigeração ter efeito benéfico na manutenção destes parâmetros. 

 

4.2.3. Força e firmeza 

Observou-se influência significativa (p<0,05) dos dias de refrigeração sobre a força 

necessária para a rutura da framboesa (figura 21 e anexo 5). Os valores de força verificados à 

receção, variaram entre 0,020 e 0,028N. Durante a refrigeração verificou-se aparente 

diminuição de força, sendo mais evidente até ao 7º dia (0,012N). 

A firmeza dos frutos não foi significativamente influenciada pelas datas de receção e dias 

de refrigeração.  

Não se verificaram perdas significativas de firmeza na framboesa o que nos permite 

concluir que a refrigeração permite manter a firmeza dos frutos, no entanto, a força necessária 

para a rutura da framboesa sofreu decréscimo ao 7º dia que pode indicar perda de crocância 

com amolecimento dos tecidos.  

  
 

Figura 21- Valores médios de Força (N) de framboesa, para cada data de receção e dias de refrigeração. As letras 

acima das colunas representam a separação de médias (p<0,05). 

 
4.2.4.  Açúcares totais e ácidos orgânicos 

Verificou-se influência significativa (p<0,05) dos dias de refrigeração na concentração 

total de açúcares na framboesa. Nas 3 datas de receção, a concentração média de açúcares totais 

variou ligeiramente entre 436,15 e 504,68mg/g (figura 22 e anexo 4). 
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Figura 22 - Concentração média de açúcares totais (mg de equivalentes frutose/ g de peso seco) de framboesa, para 

cada data de receção e dias de refrigeração. As letras acima das colunas representam a separação de médias 

(p<0,05). 

 

Durante a refrigeração, verificou-se diminuição de açúcares totais até ao 7º dia 

(379,99mg/g), também verificada por Trinchero et al. (1999) que mencionaram que o 

decréscimo de açúcares no início do armazenamento pode ser consequência de um aumento da 

intensidade respiratória dos frutos, uma vez que parte dos açúcares são utilizados no processo 

respiratório. Lima et al. (2013) sugerem que provavelmente os frutos necessitariam de um pré-

arrefecimento rápido, de forma a minimizar o metabolismo e simultaneamente permitir o 

rápido equilíbrio com a temperatura de armazenamento. 

Após o 7º dia verificou-se aumento da concentração de açúcares totais até ao 14º dia, para 

584,50mg/g, que se manteve praticamente inalterado até ao final do armazenamento. 

Geralmente, a refrigeração diminui a velocidade de consumo de açúcares para a manutenção do 

metabolismo (hidrólise de sacarose e consumo de monossacarídeos), verificando-se assim uma 

maior preservação dos açúcares presentes no fruto. 

A concentração média dos ácidos cítrico, málico e glucónico é apresentada na figura 23. 

As datas de receção e dias de refrigeração apresentaram influência altamente significativa 

(p<0,001) sobre a concentração de ácido cítrico. A data R2 apresentou a concentração mais 

elevada de ácido cítrico (87,14mg/g) e durante a refrigeração verificou-se decréscimo deste 

ácido para 57,45mg/g após os 18 dias em refrigeração. 

A concentração média de ácido málico manteve-se praticamente inalterada durante os 18 

dias de armazenamento, não tendo sindo influenciada pelos dias de refrigeração, no entanto foi 

influenciada pelas datas de receção, apresentando valores superiores na data R2 (6,10mg/g) e 

inferior na data R1 (2,62mg/g). 

Verificou-se influência altamente significativa das datas de receção e dias de refrigeração 

sobre a concentração de ácido glucónico. Na data R1 verificou-se maior concentração deste 
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ácido (19,98mg/g). Durante a refrigeração a concentração de ácido glucónico variou entre 

17,95mg/g (R3) e 15,12mg/g (18 dias), com valores máximos de 31,67mg/g) ao 5ºdia. 

Segundo Ancos et al. (1999), a framboesa apresenta elevada acidez e durante o 

amadurecimento e armazenamento, verifica-se diminuição da acidez dos frutos, devido ao 

aumento da respiração. Lima et al. (2009) mencionaram que o decréscimo de ácido cítrico pode 

ser consequência da atividade de hidrogenases, e da utilização deste ácido como substrato, 

durante o processo de respiração e no metabolismo secundário do fruto. 

Durante a atividade respiratória, os polissacarídeos, principalmente o amido e açúcares 

solúveis, são usados como substrato para gerar energia e formar esqueletos de carbono, 

necessários para as reações de manutenção dos frutos após a colheita. No entanto, de acordo 

com Ancos et al. (1999), em framboesas, os compostos de baixo peso molecular, como os 

ácidos orgânicos, são os substratos mais utilizados. 

  

 

 

 
 

 
 
 

 

 Figura 23 - Concentração média de ácidos 

cítrico, málico e glucónico (mg/g de peso 

seco) de framboesa, para cada data de 

receção e dias de refrigeração. As letras 

acima das colunas representam a separação 

de médias (p<0,05). 

 

 

4.2.5.  Vitamina C 

A concentração de Vitamina C (figura 24 e anexo 7) em framboesa foi altamente 

influenciada (p<0,001) pelas datas de receção e dias de refrigeração. Os valores mais elevados 

foram observados na data de receção R1 (88,10mg/g) e os menores na data R2 (77,43mg/g). 

O conteúdo de vitamina C diminuiu até ao 5º dia (79,80mg/g), seguindo-se várias 

oscilações entre 86,32mg/g (7ºdia) e 82,75mg/g (18ºdia). Os valores obtidos são superiores aos 

290µg/g verificados por Ancos et al. (1999), confirmando-se o valor nutricional deste fruto. 
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Figura 24 - Concentração média de vitamina C (mg/g de peso seco) de framboesa, para cada data de receção e dias 

de refrigeração. As letras acima das colunas representam a separação de médias (p<0,05). 

 

A diminuição inicial da concentração de vitamina C pode ser devida ao stresse causado 

pela refrigeração dos frutos, uma vez que, o ácido ascórbico, sendo um composto antioxidante, 

pode ter sido usado para proteção contra danos oxidativos (Smirnoff, 1996). Poderá também 

dever-se à senescência dos frutos, condições em que ocorre atuação de enzimas como o 

ascorbato oxidase e peroxidase. Mediante reações enzimáticas oxidativas, ocorre a oxidação do 

ácido ascórbico a ácido desidroascórbico que se hidrolisa rapidamente a ácido dicetogulónico, 

causando uma diminuição da quantidade total de vitamina C, uma vez que o ácido 

dicetogulónico não possui atividade de vitamina C. 

A relativa estabilidade da vitamina C em frutos armazenados a 0ºC pode ser devido a 

maior acidez e ao efeito protetor dos compostos fenólicos (Tezotto, 2012). Em estudos 

anteriores, Miller e Rice-Evens (1997) verificaram que os compostos fenólicos estão 

localizados nos vacúolos. Uma vez que as framboesas apresentam alto conteúdo de ácido 

ascórbico, a maioria é armazenada no vacúolo e não no citosol. Como o vacúolo apresenta pH 

muito baixo e ocupa grande parte do volume celular, se o ácido ascórbico estiver nesse 

compartimento, estará protegido de oxidação (Kalt et al., 1999). 

 

4.2.6.  Fenólicos totais 

As datas de receção e dias de refrigeração apresentaram influência altamente significativa 

(p<0,001) sobre a concentração de fenólicos totais na framboesa (figura 25 e anexo 7). Na data 

R1 observou-se a mais elevada concentração de fenólicos totais (17,87mg/g) e na data R2 a 

mais baixa (14,55mg/g). Durante os dias de refrigeração verificou-se aumento da concentração 

de fenólicos totais de 17,02mg/g (3ºdia) para 23,33mg/g (18ºdia). 

Fatores como a luz e a temperatura afetam a fisiologia dos produtos frescos e 

desencadeiam respostas que podem induzir a acumulação de compostos fenólicos. De acordo 

com Kalt et al. (1999), durante o armazenamento a acidez titulável diminui e os ácidos 
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orgânicos, por meio de interconversão dos hidratos de carbono, fornecem “esqueletos” de 

carbono para a síntese de compostos fenólicos.  

Piljac- Zegarac e Samec (2010) assumem influência do armazenamento refrigerado na 

estabilidade dos compostos fenólicos e antioxidantes, no entanto, este efeito é pouco conhecido 

em framboesas (Tezotto, 2012). 

 

Figura 25 - Concentração média de fenólicos totais (mg/g de peso seco) de framboesa, para cada data de receção e 

dias de refrigeração. As letras acima das colunas representam a separação de médias (p<0,05). 

 

4.2.7.  Antocianinas totais 

A concentração de antocianinas totais em framboesa foi altamente influenciada (p<0,001) 

pelas datas de receção e dias de refrigeração (figura 26 e anexo 8).  

 

Figura 26 - Concentração média de antocianinas totais (mg/g de peso seco) de framboesa, para cada data de 

receção e dias de refrigeração. As letras acima das colunas representam a separação de médias (p<0,05). 

 

Verificou-se tendência decrescente da concentração de antocianinas totais durante os dias 

de refrigeração, com 2,45mg/g à receção (R3) e 2,22mg/g após 18 dias, possivelmente devido 

ao pH, teor de ácidos orgânicos e concentração de açúcares (Ancos et al., 2000).  

A diminuição de antocianinas pode dever-se ao facto destas serem suscetíveis à 

degradação por diferentes enzimas, contrariamente a outros compostos como os carotenoides 

que são estáveis e permanecem nos tecidos até à senescência (Moyer et al., 2002). 
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Segundo Pacheco (2012), vários estudos constataram que os elagitaninos e antocianinas 

são os compostos fenólicos predominantes, e os níveis de antocianinas rondaram os 2,3mg/g de 

peso seco, valores semelhantes aos obtidos no presente estudo. 

Em determinadas variedades de framboesa, a biossíntese de antocianinas ocorre 

uniformemente com o amadurecimento, no entanto, outras apresentam picos de concentração 

máxima, desta forma, frutos que tenham sido colhidos antes do seu amadurecimento completo, 

podem sintetizar pigmentos durante o armazenamento se estiverem em condições favoráveis 

(Rao e Snyder 2010). 

Para a framboesa sugere-se que o armazenamento não exceda os 14 dias pois verificam-

se perdas significativas de antocianinas totais apesar de se observar aumento de fenólicos totais 

até ao fim do armazenamento. 

 

4.2.8.  Capacidade antioxidante 

A capacidade antioxidante de framboesas, por inibição de radicais ABTS, não foi 

influenciada (p>0,05) pelas datas de refrigeração e dias de refrigeração (figura 27 e anexo 7). 

  

Figura 27 - Capacidade antioxidante média, determinada por inibição de radicais DPPH (% de inibição) e poder 

redutor (% capacidade em reduzir Fe
3+

 a Fe
2+

) de framboesa, para cada data de receção e dias de refrigeração. 

As letras acima das colunas representam a separação de médias (p<0,05). 

 

Pelo método sequestro do radical livre DPPH a capacidade antioxidante foi superior na 

data R2 (79,18% de inibição), verificando-se efeito altamente significativo das datas de receção 

e dias de refrigeração. Durante os dias em refrigeração, verificou-se diminuição da capacidade 

antioxidante de 77,39% de inibição (R3) para 75,50% de inibição (18 dias). 

Pelo método do poder redutor verificou-se influência significativa dos dias de 

refrigeração sobre a capacidade antioxidante da framboesa, os valores mais elevados foram 

observados após 14 dias de armazenamento (97,53% de inibição). 

Existem evidências de forte correlação entre a capacidade antioxidante e o teor de 

compostos fenólicos, em frutos como morango e framboesa (Deighton et al. 2000). Estudos 
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referenciados na literatura revelam que elevados teores de antocianinas, estão fortemente 

associados a elevada capacidade antioxidante (Marques et al. 2010). Também Kalt et al. (1999) 

encontraram correlação positiva entre a capacidade antioxidante total e a concentração de 

antocianinas totais e compostos fenólicos de pequenos frutos como morango, framboesa e 

mirtilo. 

Segundo Celant (2013) os modelos ABTS e DPPH são práticos e recomendados para a 

avaliação da capacidade antioxidante total de frutos, sendo o DPPH um dos mais utilizados por 

ser prático, rápido e estável. Estudos de métodos apropriados para determinar a capacidade 

antioxidante total em frutos, concluíram que a determinação pela inibição de radicais ABTS se 

apresenta como um método estável e adequado quando associado ao método DPPH. O método 

de inibição de radicais DPPH apresenta vantagens quando os antioxidantes analisados são mais 

solúveis em solventes orgânicos.    

 

4.3.  Mirtilo 

4.3.1.  Massa e dimensões 

Não se verificou influência significativa (p>0,05) das datas de receção e dias de 

refrigeração sobre a massa do mirtilo (figura 28 e anexo 9). Os valores médios de massa á 

receção variaram entre1,52 e 1,80g. A altura do mirtilo à receção (R3) apresentou valores 

médios de 12,30mm e durante os dias de refrigeração manteve-se praticamente inalterado, com 

ligeiro aumento após 18 dias para 12,65mm.  

A largura do mirtilo sofreu influência significativa (p<0,001) dos dias de refrigeração. À 

receção, a largura do mirtilo variou entre 15,41 e 16,15mm e durante a refrigeração verificou-se 

diminuição até ao 11º dia (12,82mm) seguido de aumento até ao 18º dia (15,81mm). 

Sousa et al. (2007c) observaram valores de massa entre 1,06 e 1,77g e largura entre 10,1 

e 22,5mm. Em relação à altura dos frutos, os valores obtidos pelo autor variaram entre 12,7 e 

25,1mm, superiores aos observados neste estudo (10,84 e 12,65mm). 

A refrigeração teve efeito benéfico na manutenção da massa e dimensão dos frutos de 

mirtilo, apresentando-se como um método eficaz no controlo da transpiração dos frutos de 

mirtilo. 

Seria de esperar maiores perdas de massa por desidratação, pois geralmente, durante o 

armazenamento, a humidade interna do fruto é superior à da atmosfera, fazendo com que a 

água se movimente de dentro para fora, provocando perdas de massa. Outro fator importante é 



 

62 
 

o facto de o mirtilo ser uma baga de pequenas dimensões, possuindo grande superfície de 

exposição por unidade de volume, o que favorece a perda de água pelo processo respiratório.  

Este comportamento ao longo do armazenamento pode dever-se a várias caraterísticas 

favoráveis como a presença de pruína e a espessura da epiderme pois funcionam como barreira 

à perda de humidade (Sousa et al., 2007c).  

Kluge et al. (1995) verificaram que a diminuição da temperatura reduz as perdas de 

massa durante o armazenamento. Observaram ainda que a temperatura de 4ºC é mais eficiente 

que a de 0ºC. 

  

 

 

 

 
 

 
 

Figura 28 - Valores médios de massa (g), altura 

(mm) e largura (mm) de mirtilo, para cada data 

de receção e dias de refrigeração. As letras acima 

das colunas representam a separação de médias 

(p<0,05). 

 

 

4.3.2.  Parâmetros cromáticos 

O parâmetro cromático L* foi altamente influenciado (p<0,001) pelos dias de 

refrigeração (figura 29 e anexo 10).  

A luminosidade dos mirtilos recebidos na data R3 foi 27,99 e durante os dias em 

refrigeração foi possível verificar diminuição até ao 7º dia (25,29) que indica o escurecimento 

dos frutos, possivelmente devido à perda de pruína, que confere aparência mais brilhante à 

epiderme do fruto. Sousa et al. (2007c) verificaram decréscimo deste parâmetro de 31,0 para 

28,5, em mirtilos armazenados em refrigeração durante um mês.  

Para a coordenada b* os valores mais baixos foram obtidos em R2 (-2,85). Durante os 18 

dias de refrigeração verificou-se aumento dos valores de b* que sugerem perda de coloração 
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azul dos frutos, verificando-se influência altamente significativa (p<0,001)  das datas de 

receção e dias de refrigeração sobre este parâmetro. 

Relativamente à coordenada C*, verificaram-se valores de 2,54 em R3 que sofreram 

diminuição durante os primeiros 7 dias em refrigeração (1,73) seguido de aumento até ao 

18ºdia (2,76). Sousa et al. (2007c) observaram valores de C* entre 4,23 (0 dias) e 5,46 (30 dias) 

durante armazenamento em refrigeração, revelando frutos com maior saturação de cor que os 

do presente estudo. 

  

  
 

Figura 29 - Valores médios dos parâmetros cromáticos, L*, b* C* e hº, de mirtilo, para cada data de receção e dias 

de refrigeração. As letras acima das colunas representam a separação de médias (p<0,05). 

 

Para o parâmetro hº não se verificou efeito significativo (p>0,05) das datas de receção e 

dias de refrigeração. 

Estes resultados podem significar que a temperatura utilizada permitiu manter a 

homogeneidade da cor dos frutos, ou seja, azul-escuro. Alguns autores defendem que sendo o 

mirtilo um fruto não climatérico tende a não sofrer alterações de cor durante pós-colheita, no 

entanto, ao longo do armazenamento as alterações ocorrem e estas variações podem ser devidas 

à perda de pruína, cera natural que reveste o fruto. 

 

4.3.3.  Força e firmeza 

A data de receção e dias de refrigeração não tiveram influência significativa sobre a força 

necessária para a rutura do mirtilo (figura 30 e anexo 9). Em R3 a força necessária para a rutura 
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da epiderme do mirtilo foi 0,09N e em R2 0,04N. Os valores obtidos neste trabalho foram mais 

baixos que os observados por Medeiros et al. (2015), que dependendo da variedade estudada, 

obtiveram médias na ordem de 1,53 a 2,33N, e por Sousa et al. (2007c) com valores de 2,39 a 

2,36N. 

As datas de receção tiveram influência muito significativa (p<0,01) na firmeza do mirtilo. 

Os frutos rececionados na data R3 eram visivelmente mais firmes (0,03N/mm) que os recebidos 

em R2 (0,01N/mm). Durante o armazenamento observou-se aparente diminuição da firmeza até 

ao 7º dia (0,02N/mm) seguido de aumento até ao 18º dia (0,03N/mm), no entanto, estas 

variações não são muito significativas. 

  

Figura 30 - Valores médios de Força (N) e firmeza (N/mm) de mirtilo, para cada data de receção e dias de 

refrigeração. As letras acima das colunas representam a separação de médias (p<0,05). 

 

No presente trabalho não se verificaram perdas muito elevadas de firmeza durante a 

refrigeração, contrariamente aos mirtilos estudados por Medeiros et al. (2015) onde se 

verificaram perdas durante o armazenamento exceto na variedade Delite que manteve a sua 

firmeza inicial. A perda de firmeza dos frutos pode ocorrer devido à degradação enzimática da 

parede celular. Com a decomposição das moléculas poliméricas (hemiceluloses, amido, 

celuloses), a força de coesão que mantêm as células unidas diminui, fazendo com que as 

paredes celulares fiquem mais frágeis e consequentemente ocorra redução da firmeza dos 

frutos. 

De acordo com Sousa et al. (2007c), a firmeza é uma caraterística varietal e é das 

alterações mais importantes nos mirtilos. A perda de firmeza é provocada pela hidrólise e 

degradação progressiva da protopectina insolúvel da lamela média em pectina solúvel, que 

resulta em maior mobilidade celular e em alterações na textura com perda de firmeza e 

amolecimento dos tecidos. 
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4.3.4.  Açúcares totais e ácidos orgânicos 

Nas receções R2 e R3, a concentração de açúcares totais em mirtilo foi de 686,3 e 687,80 

mg/g, respetivamente. A concentração de açúcares não foi influenciada (p>0,05) pelas datas de 

receção nem pelos dias de refrigeração (figura 31 e anexo 12). 

Por vezes, ocorre aumento da concentração de açúcares, quer pela hidrólise de 

polissacarídeos quer pela formação de açúcares como produto secundário da conversão de 

ácidos orgânicos. Por outro lado, a refrigeração diminui a velocidade de consumo dos açúcares 

para a manutenção do metabolismo (hidrólise de sacarose e consumo de monossacarídeos), 

permitindo maior manutenção dos açúcares presentes no fruto. 

 

Figura 31 - Concentração média de açúcares totais (mg de equivalentes frutose/g de peso seco) de mirtilo, para 

cada data de receção e dias de refrigeração. As letras acima das colunas representam a separação de médias 

(p<0,05). 

 

O mirtilo é um fruto não-climatérico e alguns autores defendem que estes frutos sofrem 

pequenas alterações no conteúdo de açúcares durante o armazenamento, sendo um pequeno 

aumento inicial atribuído ao metabolismo de polissacarídeos das paredes celulares. 

A concentração de ácidos cítrico, málico e glucónico é apresentada na figura 32. 

Verificou-se efeito significativo dos dias de refrigeração sobre a concentração de ácido 

cítrico em mirtilos. A concentração deste ácido aumentou do 3ºdia (17,49mg/g) ao 14º dia 

(44,28mg/g) e diminuiu até ao 18ºdia (26,81mg/g) que de acordo com Fisher et al. (2005), pode 

dever-se à atividade de hidrogenases e à utilização deste ácido como substrato durante o 

processo de respiração e no metabolismo secundário do fruto. 
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Figura 32 - Concentração média de ácidos cítrico, 

málico e glucónico (mg/g de peso seco) de 

mirtilo, para cada data de receção e dias de 

refrigeração. As letras acima das colunas 

representam a separação de médias (p<0,05). 

 

O ácido málico esteve presente em menor concentração ao 3º dia (13,09mg/g) e maior ao 

7ºdia (49,60mg/g), seguindo-se de diminuição até ao final do armazenamento (24,47mg/g). 

A concentração de ácido glucónico foi altamente influenciada pelos dias de refrigeração. 

Os valores superiores foram observados em frutos rececionados na data R2 (35,07mg/g) e 

durante o armazenamento verificou-se aumento da concentração deste ácido.  

 

4.3.5. Vitamina C 

A concentração de vitamina C em mirtilo, foi semelhante nas duas datas de receção com 

valores de 51,77 e 51,66mg/g, respetivamente (figura 33 e anexo 11). Verificou-se efeito 

altamente significativo (p<0,001) dos dias de refrigeração na concentração de vitamina C, 

observando-se decréscimo até ao final do armazenamento (18 dias) para valores de 31,90mg/g, 

momento em que a concentração foi mais baixa. 

Geralmente após a colheita são verificadas perdas de vitamina C, pois sendo um 

antioxidante natural está envolvido em reações antioxidantes. A diminuição da concentração de 

ácido ascórbico pode ocorrer devido a reações enzimáticas oxidativas. Ocorre a oxidação do 

ácido ascórbico a ácido desidroascórbico que se hidrolisa rapidamente a ácido dicetogulónico, 

causando uma diminuição da quantidade total de vitamina C, uma vez que o ácido 

dicetogulónico não possui atividade de vitamina C.  
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Figura 33 - Concentração média de vitamina C (mg/g de peso seco) de mirtilo, para cada data de receção e dias de 

refrigeração. As letras acima das colunas representam a separação de médias (p<0,05). 

 

Contrariamente aos resultados obtidos no presente trabalho, Severo et al. (2009) 

verificaram manutenção da concentração de vitamina C em mirtilos refrigerados. 

 

4.3.6.  Fenólicos totais 

Os dias de refrigeração tiveram influência altamente significativa (p<0,001) sobre a 

concentração de fenólicos totais em mirtilo. Na receção, a concentração de fenólicos totais 

oscilou entre 18,26 mg/g (R2) e 19,93mg/g (R3). Durante a refrigeração, o valor mais baixo foi 

observado ao 5º dia (14,86mg/g) e o mais elevado ao 18ºdia (20,06mg/g) (figura 34 e anexo 

11). 

 

Figura 34 - Concentração média de fenólicos totais (mg/g de peso seco) de mirtilo, para cada data de receção e 

dias de refrigeração. As letras acima das colunas representam a separação de médias (p<0,05). 

 

De acordo com Wang et al. (2008), a composição fenólica do mirtilo apresenta grande 

variação qualitativa e quantitativa. Vários trabalhos demonstraram que esta variação é 

dependente de fatores intrínsecos como género, espécie, mas também fatores extrínsecos como 

as condições de armazenamento. 

Severo et al. (2010) observaram que a utilização de baixas temperaturas (4ºC) influência 

negativamente a síntese de compostos fenólicos. 
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Srivastava et al. (2007) avaliaram o efeito da temperatura (-20; 5; 23 e 35ºC) e tempo de 

armazenamento sobre os compostos fenólicos totais e atividade antioxidante de extratos de 

mirtilo. Nesse estudo verificaram que não ocorreram perdas significativas (p>0,05), durante 30 

dias de armazenamento a -20ºC, de compostos fenólicos totais, antocianinas e atividade 

antioxidante. Porém a temperaturas entre 5 e 35ºC estas perdas foram verificadas. 

 

4.3.7.  Antocianinas totais 

Os dias de refrigeração influenciaram significativamente (p<0,001) a concentração de 

antocianinas totais em mirtilo (figura 35 e anexo 12). 

Na data de receção R3 a concentração de antocianinas totais foi 2,16mg/g. Os valores do 

presente estudo são mais elevados que os obtidos por Oliveira et al. (2006), que ao estudarem 

seis variedades de mirtilo, verificaram variação significativa no teor de antocianinas totais, em 

função da variedade, com concentrações entre 1,24 e 1,31mg/g. Jacques et al., (2009) 

encontraram valores ainda menores, entre 0,72 e 1,28mg/g. 

 

Figura 35 - Concentração média de antocianinas totais (mg/g de peso seco) de mirtilo, para cada data de receção e 

dias de refrigeração. As letras acima das colunas representam a separação de médias (p<0,05). 

 

Durante os dias de refrigeração verificou-se diminuição da concentração de antocianinas 

totais. É possível que a diminuição da concentração de antocianinas esteja relacionada com 

processos oxidativos. Romero et al. (2008) relataram produção de antocianinas em uvas quando 

armazenadas em refrigeração. Stiles et al. (2007) defendem que de acordo com as vias 

biossintéticas na planta, a cianidina, delfinidina e pelargonidina podem estar envolvidas na 

acumulação de antocianinas durante o armazenamento em refrigeração. Por sua vez, Connor et 

al. (2002) observaram aumento da concentração de polifenóis totais, antocianinas e atividade 

antioxidante após 3 semanas de armazenamento em refrigeração a 5ºC. 
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4.3.8.  Capacidade antioxidante 

A capacidade antioxidante do mirtilo, por inibição de radicais ABTS foi influenciada 

significativamente (p<0,05) pelas datas de receção (figura 36 e anexo 11). 

Pelo método de inibição de radicais ABTS a capacidade antioxidante foi superior na data 

R3 (89,69% de inibição) e não se verificaram variações significativas durante os dias de 

armazenamento. 

Por inibição de radicais DPPH a capacidade antioxidante observada na data R3 foi 

74,72% de inibição, verificando-se aumento até ao 5º dia e a partir daí os resultados 

mantiveram-se praticamente inalterados. 

Pelo método do poder redutor, a capacidade antioxidante foi apenas influenciada pelos 

dias de refrigeração e durante a refrigeração verificou-se diminuição de 97,54% de inibição 

(R3) para 97,16% de inibição (18 dias). 

Durante a refrigeração verificou-se que apesar de haver manutenção da qualidade do 

mirtilo em termos de massa e dimensões, houve perdas significativas de vitamina C e 

capacidade antioxidante. 

  

 

 

 

 

 
 Figura 36 - Capacidade antioxidante média, 

determinada pela inibição de radicais ABTS (% 

de inibição), radicais DPPH (% de inibição) e 

poder redutor (% capacidade em reduzir Fe
3+

 a 

Fe
2+

) de mirtilo, para cada data de receção e dias 

de refrigeração. As letras acima das colunas 

representam a separação de médias (p<0,05). 

 
 

Galarça et al. (2012) estudaram mirtilos armazenados durante 14 dias, em refrigeração a 

1,5ºC, mais 1 dia de simulação de comercialização, e verificaram que até ao 14º dia a 

capacidade antioxidante dos frutos se manteve inalterada.  
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Estudos de Wolfe et al. (2008) que avaliavam a atividade antioxidante de 25 tipos de 

frutos, revelaram que o mirtilo é um dos frutos com maior capacidade antioxidante. Foi 

também observada alta correlação entre o conteúdo de fenólicos totais e a capacidade 

antioxidante, indicando que os fenólicos podem ser usados como indicador da capacidade 

antioxidante do mirtilo. 

 

4.4. Groselha 

4.4.1.  Massa e dimensões 

Não se observou influência significativa (p>0,05) dos dias de refrigeração sobre massa, 

altura e largura dos frutos de groselha (figura 37 e anexo 13). À receção verificaram-se 

groselhas com valores médios de massa de 1,01g, altura 12,17mm e largura 11,67mm, valores 

concordantes com os descritos por Leod et al. (2014). Durante o armazenamento estes valores 

mantiveram-se praticamente inalterados sugerindo que o processo de armazenamento utilizado 

foi eficaz na preservação destes parâmetros de qualidade. 

  

 

 

 
 

 

 

 

  Figura 37 - Valores médios de massa (g), altura 

(mm) e largura (mm) de groselha, à receção e 

dias de refrigeração As letras acima das 

colunas representam a separação de médias 

(p<0,05). 

 

 

No estudo de Delfilippi e Robledo (2014) em groselhas armazenadas a 0ºC durante 20 

dias, observou-se deterioração quer das bagas quer do “strig”, com perdas de massa na ordem 

dos 8,6%, pouco superiores às perdas detetadas no presente estudo que rondaram os 7%. 

De acordo com Zhao (2007), a groselha, assim como o mirtilo e morango, são bagas 

menos perecíveis que as framboesas e amoras por apresentarem taxas de respiração mais 
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baixas. No entanto, de acordo com Leod et al. (2014) a perda de água por desidratação na 

groselha é bastante elevada quando comparada com outros frutos, uma vez que a groselha é 

uma baga pequena e apresenta uma elevada superfície de contacto com o ar circundante. Leod 

et al. (2014) assumem que frutos com perdas de massa superiores a 5% apresentam sintomas 

evidentes de senescência e quanto maior o estado de maturação dos frutos no momento da 

colheita, maiores as perdas de massa observadas durante o armazenamento.  

 

4.4.2.  Parâmetros cromáticos 

Observou-se efeito altamente significativo dos dias de refrigeração sobre L*, a* e C* 

(figura 38 e anexo 14). 

A luminosidade da groselha à receção era de 30,82 e diminuiu até ao 18º dia para 27,95 

traduzindo perda de brilho dos frutos no final do armazenamento. Também para a coordenada 

a* se verificou diminuição de 25,30 (R3) para 24,80 (18 dias), ou seja, houve perda de cor 

vermelha. 

  

  
 
 

Figura 38 - Valores médios dos parâmetros cromáticos, L*, a*, C* e hº de groselha, à receção e dias de 

refrigeração As letras acima das colunas representam a separação de médias (p<0,05). 

 

Os valores de C* apresentaram ligeiro aumento até ao 11º dia (33,48) e a partir daí 

decréscimo para valores semelhantes aos inicias (28,74). Apenas o parâmetro hº não se mostrou 

influenciado pelos dias de refrigeração. 
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Os parâmetros obtidos sugerem perda de luminosidade, intensidade da cor vermelha e 

saturação da cor, durante os 18 dias de armazenamento. 

 

4.4.3.  Força e firmeza 

Os dias de refrigeração não tiveram efeito significativo (p>0,05) sobre a força e a firmeza 

dos frutos de groselha (figura 39 e anexo 13). 

  
 

 

Figura 39 – Valores médios de Força (N) e Firmeza (N/mm) de groselha, à receção e dias de refrigeração As letras 

acima das colunas representam a separação de médias (p<0,05). 

 

Os valores de força necessária para a rutura da epiderme da groselha à receção foram de 

0,09N, decrescendo até ao 11º dia para 0,05N, seguindo-se ligeiro aumento até ao 18º dia 

(0,06N), no entanto, sem variações significativas. 

As perdas de firmeza na groselha não foram muito evidentes, o que sugere que a 

temperatura utilizada durante o armazenamento, 0ºC, permitiu a redução da atividade de 

enzimas responsáveis pela degradação da parede celular. O efeito benéfico da refrigeração na 

manutenção da firmeza da groselha deve-se ao facto de reduzir a taxa respiratória e a atividade 

metabólica relacionada com o processo de senescência, retardando assim o amadurecimento e 

as alterações de textura. 

Contrariamente aos resultados obtidos neste trabalho, Delfilippi e Robledo (2014) 

verificaram que durante o armazenamento a groselha é bastante afetada pela perda de firmeza, 

sendo esta mais evidente quanto maior o período e temperatura de armazenamento. Os autores 

observaram que durante 30 dias a 0º, a groselha perdeu cerca de 20% da firmeza inicial. 

 

4.4.4.  Açúcares totais e ácidos orgânicos 

A qualidade organolética da groselha é determinada basicamente pelo conteúdo de 

açúcares, que depende da variedade (Leod et al., 2014).  
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Não foi verificada influência significativa (p>0,05) dos dias de refrigeração sobre a 

concentração de açúcares totais em groselhas (figura 40 e anexo 16). No momento da receção, 

a concentração de açúcares totais foi de 339,59mg/g, valor mais elevado que o relatado por 

Milivojevic et al. (2013) em que a concentração média obtida foi 160mg/g. 

Em trabalhos anteriores foi verificado o efeito benéfico do armazenamento em 

refrigeração, uma vez que diminui o consumo de açúcares para a manutenção do metabolismo 

(hidrólise de sacarose e consumo de monossacarídeos). Delfilippi e Robledo (2014) também 

não observaram alteração da concentração de açúcares em groselhas armazenadas a 0ºC 

durante 30 dias.  

O ácido cítrico foi o ácido com maior concentração detetada em groselhas, apresentando 

valores no momento da receção de 90,19mg/g (figura 41). 

Em trabalhos realizados por Milivojevic et al. (2013) e Delfilippi e Robledo (2014) 

também o ácido cítrico foi o ácido predominante.  

Os dias de refrigeração apresentaram influência significativa sobre a concentração dos 

ácidos citrico, málico e glucónico, verificando-se decréscimo das suas concentrações ao longo 

do armazenamento. 

 

Figura 40 - Concentração média de açúcares totais (mg de equivalentes frutose/g de peso seco) de groselha, à 

receção e dias de refrigeração. As letras acima das colunas representam a separação de médias (p<0,05). 

 

No estudo de Delfilippi e Robledo (2014) a concentração de ácidos orgânicos durante 30 

dias, a 0ºC, manteve-se inalterada, contrariando os resultados obtidos no presente trabalho. 

A perda de ácidos durante o armazenamento pode ser explicada pela oxidação dos ácidos 

orgânicos no ciclo dos ácidos tricarboxílicos, em decorrência da respiração. 

De acordo com Fischer et al. (2005) o decréscimo de ácido cítrico após a colheita pode 

ser consequência da atividade de hidrogenases e pela utilização deste ácido como substrato 

durante o processo de respiração e no metabolismo secundário do fruto. 
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 Figura 41 - Concentração média dos ácidos 

glucónico, málico e cítrico (mg/g equivalentes 

frutose/g de peso seco) de groselha, à receção e 

dias de refrigeração. As letras acima das colunas 

representam a separação de médias (p<0,05). 

 

 

4.4.5.  Vitamina C  

A concentração de vitamina C em groselha sofreu influência altamente significativa 

(p<0,001) dos dias de refrigeração, verificando-se decréscimo de 78,15mg/g no dia da receção 

para 61,26mg/g, após 18 dias de refrigeração (figura 42 e anexo 15). As perdas de vitamina C 

são geralmente frequentes uma vez que sendo um antioxidante, se encontra envolvido em 

reações antioxidantes. 

 

Figura 42 - Concentração média de vitamina C (mg/g de peso seco) de groselha, à receção e dias de refrigeração. 

As letras acima das colunas representam a separação de médias (p<0,05). 

 

De acordo com Cunha et al. (2014), a vitamina C é a vitamina mais sujeita a degradação 

durante o armazenamento, sofrendo alterações pela presença de oxigénio, luz, pH e outras 

condições. Assim, a vitamina C está sujeita a perdas significativas ao longo do armazenamento, 

sendo oxidado (química e/ou enzimaticamente) a ácido desidroascórbico, que apresenta 

atividade vitamínica mas que é ainda mais instável. 
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4.4.6.  Fenólicos totais 

Ocorreu influência altamente significativa (p<0,001) dos dias de refrigeração sobre a 

concentração de fenólicos totais em groselha, verificando-se diminuição desde a receção 

(22,41mg/g) até ao 5º dia (14,47mg/g). Desde o 5º dia até ao final do armazenamento, a 

concentração de fenólicos apresentou tendência crescente embora pouco acentuada (figura 43 e 

anexo 15). 

 

Figura 43 - Concentração média de fenólicos totais (mg/g de peso seco) de groselha, à receção e dias de 

refrigeração. As letras acima das colunas representam a separação de médias (p<0,05). 

 

4.4.7.  Antocianinas totais 

Verificou-se influência altamente significativa (p<0,001) dos dias de refrigeração na 

concentração de antocianinas totais na groselha. 

A concentração de antocianinas totais à receção foi de 1,33mg/g, e apesar de aumentar 

até ao 7º dia (1,48mg/g), valor mais elevado, a partir daí observou-se acentuada diminuição 

para 1,16mg/g (18dias) (figura 44 e anexo 16). 

 

Figura 44 - Concentração média de antocianinas totais (mg/g de peso seco) de groselha, à receção e dias de 

refrigeração. As letras acima das colunas representam a separação de médias (p<0,05). 

 

De acordo com Zhao (2007) a concentração de antocianinas em groselha preta, relatada 

por vários investigadores, varia entre 165 e 412mg/g de peso fresco. Segundo o mesmo, estas 

diferenças podem estar associadas a diversos fatores como as condições de crescimento e 

localização, mas também ao método utilizado para a quantificação. 
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Estes resultados demonstram que o armazenamento da groselha, ainda que em 

refrigeração, durante 18 dias pode ser excessivo pois provoca perdas consideráveis de 

antocianinas totais, diminuindo a qualidade dietética da groselha. Sugere-se assim, 

armazenamento apenas durante 14 dias. 

 

4.4.8.  Capacidade antioxidante 

A capacidade antioxidante calculada por inibição de radicais ABTS, DPPH e poder 

redutor não foi influenciada significativamente (p>0,05) pelos dias de refrigeração. Todos os 

métodos revelaram boa capacidade antioxidante da groselha, sendo o valor mais baixo de 

80,68% de inibição, determinado por inibição de radicais DPPH (figura 45 e anexo 15). 

Durante a refrigeração observaram-se perdas significativas de antocianinas totais, 

vitamina C e luminosidade após 14 dias em armazenamento. Estes resultados são importantes, 

essencialmente para o consumidor, pois apesar da qualidade do fruto não parecer 

comprometida, verificam-se perdas significativas de qualidade dietética da groselha. Para esta 

espécie, o armazenamento durante 18 dias pode tornar-se excessivo. 

  

 

 

 
 

 

 
Figura 45 - Capacidade antioxidante média, 

determinada por inibição de radicais ABTS (% 

de inibição), radicais DPPH (% de inibição) e 

poder redutor (% capacidade em reduzir Fe
3+

 a 

Fe
2+

), de groselha, à receção e dias de 

refrigeração. As letras acima das colunas 

representam a separação de médias (p<0,05). 

 

 

4.5.  Comparação entre espécies 

4.5.1.  Massa e dimensões 

À receção, os valores médios de massa da amora foram de 5,21g, sendo a espécie com 

maior massa, contrariamente à groselha (1,01g) (figura 46 e anexo 17). As diferenças 
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encontradas nestes parâmetros são importante para a quantificação dos espaços de 

armazenamento.  

A framboesa apresentou valores médios de 4,26g e o mirtilo de 1,80g. Durante os 18 dias 

de refrigeração verificou-se que nas espécies de amora, mirtilo e groselha houve melhor 

manutenção da massa dos frutos. Em framboesas, verificaram-se maiores oscilações neste 

parâmetro, com perda de 8,45% de massa entre a receção e o fim do armazenamento. Também 

Kruger et al. (2011) observaram perdas de 7 a 9%, no entanto, após 3 dias à temperatura de 2 a 

4ºC. 

Sousa et al. (2007) verificaram perdas de massa inferiores a 0,5% em amoras 

armazenadas a 2ºC durante 15 dias. Contrariamente ao comportamento do mirtilo e groselha no 

presente trabalho, em que se observou manutenção da massa durante o armazenamento, Nunes 

et al. (2004) verificaram que a 0ºC durante 14 dias o mirtilo perdeu até 5% da sua massa inicial 

e Leod et al. (2014) observaram grande deterioração em groselhas armazenadas a 0ºC durante 

20 dias. 

A diminuição de massa em frutos armazenados ocorre, devido à perda de água por 

transpiração, causada pela diferença de pressão de vapor entre o fruto e o ar circundante e 

devido a processos metabólicos de respiração. Em refrigeração a temperatura mais baixa reduz 

o metabolismo do fruto e consequentemente ocorre menor perda de massa. Brackmann et al. 

(2010) avaliaram várias condições de armazenamento e verificaram que a atmosfera refrigerada 

é a que permite melhor manutenção das qualidades químicas e físicas, incluindo a massa e 

dimensão dos frutos. Isto pode dever-se ao facto de as baixas temperaturas reduzirem a taxa 

respiratória e as atividades metabólicas relacionadas com o processo de senescência, retardando 

o amadurecimento e permitindo assim, preservar a massa dos frutos. 

Verificou-se efeito altamente significativo (p<0,001) dias de refrigeração sobre a altura 

da amora e framboesa. A espécie que apresentou maior altura (diâmetro longitudinal) foi a 

amora (23,74mm) contrariamente ao mirtilo e groselha (12,30mm e 12,17mm, respetivamente). 

Durante a refrigeração a espécie em que se verificaram maiores variações de altura foi na 

framboesa, com diminuição até ao 14º dia (perda de 1,41%).  

Observou-se efeito significativo (p<0,05) dos dias de refrigeração sobre a largura 

(diâmetro equatorial) dos frutos de mirtilo. As espécies de amora e framboesa apresentaram 

valores mais elevados e semelhantes, 23,74mm e 21,26mm, respetivamente, já a groselha, 

apresentou os valores mais baixos (12,17mm). Durante a refrigeração, verificou-se diminuição 
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da largura até ao 11º dia em frutos de mirtilo e após este dia, aumento para valores semelhantes 

aos iniciais.  

 

 

 

 
 

Figura 46 – Valores médios de massa (g), altura (mm) e largura (mm), por espécie e dias de refrigeração. As letras 

acima das colunas representam a separação de médias para a totalidade dos resultados de cada variável 

independente (p<0,05). 

 

De um modo geral, a groselha foi a espécie que melhor manteve a sua massa e 

dimensões, já a framboesa foi a espécie mais suscetível a perdas. Uma vez que todas as 

espécies foram armazenadas nas mesmas condições, e as maiores oscilações se verificaram em 

framboesas, talvez a framboesa seja mais suscetível a perdas de água por transpiração e a 

refrigeração não seja suficiente para a manutenção da massa e dimensões. 

De acordo com Leod et al. (2014), o uso de baixas temperaturas durante o 

armazenamento de pequenos frutos, aumenta o tempo de vida pós colheita, uma vez que 
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diminui o metabolismo, reduzindo assim a velocidade dos processos que levam à perda de 

qualidade dos frutos, com diminuição de massa e maior incidência de podridões. 

Os valores de massa e dimensões obtidos no fim do ensaio de conservação permitem 

concluir que a refrigeração foi um método eficaz no controlo da atividade metabólica dos 

frutos, podendo, no caso da framboesa, ser mais eficaz recorrer a um método complementar 

como o uso de atmosferas controladas. Estes resultados mostram que é possível manter os 

frutos em circuito comercial durante 18 dias em refrigeração sem comprometer 

significativamente a qualidade comercial em termos de aspeto. 

 

4.5.2.  Parâmetros cromáticos 

A espécie com aspeto mais brilhante, ou seja, valor mais elevado de L*, foi a groselha, 

em que o valor médio obtido foi 30,82, contrariamente à amora com valor médio de 17,22 e 

portanto a espécie que apresentou menor luminosidade (figura 47 e anexo 18). Durante a 

refrigeração a luminosidade da amora manteve-se praticamente inalterada, no entanto, na 

framboesa verificou-se decréscimo até ao 11ºdia (15,85) seguido de aumento para 23,30 após 

18 dias em refrigeração. No mirtilo diminuiu ligeiramente e na groselha também se verificou 

diminuição embora mais significativa de 30,82 (R3) para 27,95 (18 dias).  

Sousa et al. (2007) verificaram que amoras armazenadas a 2ºC ficam mais escuras e 

menos brilhantes; Robbins e Moore (1990) observaram alteração máxima de cor após 8 dias a 

0ºC e Nunes et al. (2004) verificou diminuição do valor de L* de 31 para 28 após 14 dias a 

0ºC. 

A perda de luminosidade dos frutos após os 18 dias de conservação é um fator negativo, 

essencialmente para os retalhistas que vêm os seus produtos perder valor comercial uma vez 

que o aspeto do fruto é dos parâmetros com mais impacto em contexto comercial. 

O parâmetro de cor a* foi superior em framboesa e groselha (26,72 e 25,30, 

respetivamente), traduzindo a cor vermelha destes frutos. Durante os 18 dias de refrigeração o 

parâmetro a* manteve-se praticamente inalterado com exceção da framboesa em que se 

observou decréscimo do 7º ao 11ºdia. Também o parâmetro b* sofreu ligeiras oscilações ao 

longo dos 18 dias de refrigeração, em framboesa e groselha, contrariamente à amora e mirtilo 

em que se manteve praticamente inalterado. O parâmetro C* foi mais elevado para a framboesa 

(29,66) e groselha (28,74). Durante a refrigeração verificou-se decréscimo apenas entre o 7º e 

11º dia, para as infrutescências de amora e framboesa, o que sugere que entre estes dias se 

verificaram maiores perdas de saturação de cor nos frutos. 
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O parâmetro hº foi menor que 90º para a amora, framboesa e groselha, o que significa que 

a cor destes frutos se encontra no 1ºquadrante, contrariamente ao mirtilo que pelo valor elevado 

de 253,70º se coloca no 4ºquadrante, confirmando-se a coloração azul-arroxeada. Durante a 

refrigeração apenas no mirtilo se verificaram variações consideráveis nos valores de tonalidade 

com diminuição do 3º ao 7º dia. 

A perda de cor observada durante armazenamento pode ocorrer devido a reações de 

oxidação. Embora a maioria das enzimas oxidásicas sejam incapazes de agir diretamente sobre 

as antocianinas, a formação de o-quinonas pela polifenoloxidase pode induzir reações 

oxidativas secundárias ou produtos de condensação que são prejudiciais para a estabilidade da 

cor (Zhao, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 47- Valores médios dos parâmetros cromáticos, L*, a*, b*, C* e hº, por espécie e dias de refrigeração. As 

letras acima das colunas representam a separação de médias para a totalidade dos resultados de cada variável 

independente (p<0,05). 
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4.5.3. Força e firmeza 

Observou-se influência altamente significativa (p<0,001) da espécie e dias de refrigeração 

sobre a força e firmeza dos frutos (figura 48 e anexo 17). 

 

Figura 48- Força (N) e Firmeza (N/mm) médios, por espécie e dias de refrigeração. As letras acima das colunas 

representam a separação de médias para a totalidade dos resultados de cada variável independente (p<0,05). 

 

O mirtilo e groselha foram as espécies em que foi necessária maior força para a sua 

rutura, com valores à receção de 0,091N e 0,092N, respetivamente. A framboesa apresentou 

valores mais baixos (0,028N). 

Durante os dias em refrigeração verificou-se aparente diminuição da força necessária para 

rutura da amora, com valores à receção de 0,062N e após 18 dias 0,023N. Também na groselha 

se observou tendência decrescente da força necessária para a sua rutura, variando entre 0,092N 

e 0,056N. Na framboesa os valores de força mantiveram-se praticamente inalterados. 

À receção, a espécie que apresentou maior firmeza foi o mirtilo (0,031N/mm), seguido da 

groselha (0,020N/mm), amora (0,009N/mm) e framboesa (0,004N/mm).  

Apesar de não ser muito evidente a perda de firmeza dos frutos após 18 dias em 

refrigeração, verificou-se diminuição da força necessária para a rutura da epiderme, que estará 

associada à perda de crocância dos frutos. Para o consumidor haverá diminuição da qualidade 

sensorial destes frutos, pois as propriedades crocantes dão lugar a frutos moles e sem 

consistência. 
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4.5.4.  Açúcares totais e ácidos orgânicos 

O mirtilo foi o fruto que apresentou maior teor de açúcares totais, com concentração de 

687,80mg/g, contrariamente à groselha com concentrações médias mais baixas de 339,59mg/g 

(figura 49 e anexo 20). 

Na amora e framboesa verificou-se aumento significativo da concentração de açúcares. 

No mirtilo houve ligeiro decréscimo e na groselha observou-se aumento desde a receção 

(339,59mg/g) até ao 5ºdia (489,45mg/g) seguido de aparente decréscimo até aos 18 dias em 

refrigeração (372,43mg/g).  

 
Figura 49- Concentração média de açúcares totais (mg de equivalentes frutose/g de peso seco), por espécie e dias 

de refrigeração. As letras acima das colunas representam a separação de médias para a totalidade dos 

resultados de cada variável independente (p<0,05). 

 

Relativamente à concentração de ácido cítrico (figura 50), verificou-se que a espécie com 

maior concentração é a groselha (90,19mg/g), seguido da framboesa (84,97mg/g), mirtilo 

(36,00mg/g) e amora (1,62mg/g). Durante os dias de refrigeração observou-se manutenção da 

concentração deste ácido na amora e diminuição na framboesa (84,97 a 57,45mg/g) e groselha 

(90,19 a 69,15mg/g). No mirtilo houve aparente diminuição, no entanto, menos evidente, onde 

os valores oscilaram entre 36,00 e 26,81mg/g. 

O ácido málico é o principal ácido presente na amora, mas na framboesa e groselha a 

concentração deste ácido é muito baixa, 5,70 e 8,23mg/g, respetivamente. Verificou-se que o 

ácido málico está presente em quantidades apreciáveis em amora e mirtilo, 47,64 e 27,86mg/g, 

respetivamente. 

Durante os dias de refrigeração a concentração de ácido málico na framboesa e groselha 

manteve-se inalterada enquanto na amora se verificou decréscimo (47,64 a 35,22mg/g). No 

mirtilo verificou-se aparente aumento nos primeiros dias, seguido de decréscimo. 
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Figura 50- Concentração média dos ácidos cítrico, málico e glucónico (mg/g de peso seco), por espécie e dias de 

refrigeração. As letras acima das colunas representam a separação de médias para a totalidade dos resultados 

de cada variável independente (p<0,05). 

 

À receção, a espécie com maior concentração de ácido glucónico foi a amora 

(32,13mg/g) e menor concentração a framboesa (17,95mg/g). Durante os dias de refrigeração 

verificou-se diminuição da concentração deste ácido na amora. Na framboesa houve aumento 

ao 5ºdia e diminuição após o 14ºdia. No mirtilo verificou-se aumento de 27,71mg/g à data de 

receção para 35,39mg/g após 18 dias de refrigeração. Na groselha observou-se aparente 

diminuição com variação de 22,18mg/g (R3) para 19,48mg/g (18 dias). 
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4.5.5.  Vitamina C 

O fruto que apresentou maior quantidade de vitamina C foi a framboesa 86,03mg/g, e 

também demonstrou melhor manutenção desta vitamina durante os 18 dias em refrigeração. No 

mirtilo e groselha com concentrações de 51,66 e 78,15mg/g, respetivamente, verificaram-se 

perdas significativas de vitamina C durante a refrigeração (figura 51 e anexo 19). 

Na amora observou-se diminuição até ao 5º dia (52,48mg/g), seguido de aumento até ao 

fim do armazenamento (58,69mg/g). 

A estabilidade das vitaminas difere entre os alimentos, mesmo quando estes são 

submetidos às mesmas condições e isto deve-se essencialmente à matriz de cada alimento, que 

interage de forma diferente com as vitaminas, protegendo-as e fazendo com que os efeitos nos 

alimentos sejam diferentes (Correia et al., 2008). 
 

 

Figura 51- Concentração média de vitamina C (mg/g de peso seco), por espécie e dias de refrigeração. As letras 

acima das colunas representam a separação de médias para a totalidade dos resultados de cada variável 

independente (p<0,05). 

 

Os resultados deste trabalho demonstram que apesar da conservação em refrigeração, há 

perdas muito significativas de vitamina C, diminuindo assim a qualidade dietética dos frutos 

após os 18 dias em armazenamento, isto sugere que pode ter sido excessivo tempo de 

refrigeração ou mesmo diferente estado de maturação. 

Relativamente a este parâmetro, a groselha deve ser consumida até ao 14ºdia pois a partir 

daqui verificam-se perdas mais significativas de vitamina C. 

 

4.5.6.  Fenólicos totais 

De acordo com Wolfe et al. (2008), o mirtilo apresenta alta concentração de compostos 

fenólicos, sendo superior à maioria dos frutos, ainda assim, neste trabalho observou-se a maior 

concentração de compostos fenólicos, no momento da receção, nos frutos de groselha, com 

concentração de 22,41mg/g (figura 52 e anexo 19), seguido da amora com 20,18mg/g.  
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Durante a refrigeração, o mirtilo apresentou alguma instabilidade na concentração de 

fenólicos totais ao longo dos 18 dias em refrigeração, verificando-se decréscimo até ao 5º dia 

de 19,93 para 14,87mg/g, seguido de um aumento até ao final do armazenamento para valores 

de 20,06mg/g. A groselha apresentou concentração à receção de 22,41mg/g e ao fim de 18 dias 

de refrigeração 16,64mg/g. Na amora e framboesa verificou-se aumento de compostos 

fenólicos totais. 

 

Figura 52- Concentração média de fenólicos totais (mg/g de peso seco), por espécie e dias de refrigeração. As 

letras acima das colunas representam a separação de médias para a totalidade dos resultados de cada variável 

independente (p<0,05). 

 

4.5.7.  Antocianinas totais 

A groselha apresentou a menor concentração de antocianinas totais, com cerca de 

1,33mg/g, contrariamente à framboesa que apresentou concentração de 2,45mg/g (figura 53 e 

anexo 20). 

 
Figura 53- Concentração média de antocianinas totais (mg/g de peso seco), por espécie e dias de refrigeração. As 

letras acima das colunas representam a separação de médias para a totalidade dos resultados de cada variável 

independente (p<0,05). 

 

Durante os dias de refrigeração, a framboesa foi a baga que apresentou maior manutenção 

da concentração de antocianinas totais, verificando-se pequena diminuição apenas nos últimos 

dias de armazenamento. Na amora apesar de se verificar aumento até ao 5º dia (2,04mg/g), 
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houve diminuição até ao fim do armazenamento para 1,80mg/g. No mirtilo e groselha 

verificou-se diminuição da concentração de antocianinas totais essencialmente após o 14º dia. 

De modo geral, verificou-se alguma estabilidade destes compostos nos frutos estudados 

em condições de refrigeração, no entanto, verificaram-se perdas mais significativas da 

concentração de antocianinas totais após 14 dias em refrigeração, o que pode indicar que 

amora, framboesa, mirtilo e groselha, sob o ponto de vista dietético, perdem valor comercial 

após estes dias. Ao adquirir estes frutos o consumidor deve ter em conta o tempo que os frutos 

têm em refrigeração e tentar não exceder os 14 dias de armazenamento. 

 

4.5.8.  Capacidade antioxidante 

A capacidade antioxidante, determinada por inibição de radicais ABTS, foi superior na 

espécie de groselha apresentando 89,19% de inibição, e a mais baixa, a framboesa com 88,64% 

de inibição (figura 54 e anexo 19).  

Durante os dias de refrigeração, o mirtilo apresentou pouca variação da capacidade 

antioxidante ao longo do armazenamento, enquanto na amora se verificou aumento de 88,82 

para 90,19% de inibição (14 dias), verificando-se decréscimo a partir daí até ao final do 

armazenamento para 89,17% de inibição. 

A capacidade antioxidante determinada por inibição de radicais DPPH, no momento da 

receção, foi superior nos frutos de groselha (81,68% de inibição), seguido da amora (80,11% de 

inibição), framboesa (77,39% de inibição) e mirtilo (74,45% de inibição). Durante os dias de 

refrigeração verificou-se diminuição da capacidade antioxidante na amora, com valores de 

76,29% de inibição após 18 dias. Em framboesa verificou-se diminuição de 77,39 para 75,50% 

de inibição. O mirtilo e groselha não sofreram variações tão significativas dos dias de 

refrigeração.  

A capacidade antioxidante pelo método do poder redutor foi muito semelhante em todas 

as espécies, no entanto, o mirtilo foi o que apresentou maior capacidade, sendo também o que 

sofreu significativa diminuição após 7 dias de armazenamento. 

A capacidade antioxidante é um parâmetro com muita relevância principalmente para os 

consumidores. A manutenção desta caraterística ao longo do armazenamento é um bom 

indicativo de que a refrigeração é eficaz na manutenção das propriedades dietéticas destes 

pequenos frutos. Desta forma, é possível manter estas espécies em circuito comercial durante 

18 com manutenção da sua qualidade dietética, no entanto, para algumas espécies, e 
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dependendo do método de análise utilizado, é recomendado o armazenamento apenas durante 

14 dias. 

 

 

 
Figura 54- Capacidade antioxidante média, determinada por inibição de radicais de ABTS (% de inibição), 

radicais de DPPH (% de inibição) e poder redutor (% capacidade em reduzir Fe
3+

 a Fe
2+

), por espécie e dias de 

refrigeração. As letras acima das colunas representam a separação de médias para a totalidade dos resultados 

de cada variável independente (p<0,05). 

 

4.5.9.  Síntese de resultados 

Com o objetivo de simplificar os resultados anteriormente apresentados, seguem-se dois 

quadros, 10 e 11, onde se encontram os valores das determinações químicas e físicas em R3 e 

após 14 dias de refrigeração, respetivamente. 

Utilizaram-se valores de R3 por ser a única data de receção comum a todas as espécies, e 

14 dias de refrigeração porque após estes dias a maioria das espécies apresentaram qualidade 

comercial aceitável, sem alterações consideráveis de aspeto físico e qualidade dietética. 
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No presente estudo verificou-se que a amora é a espécie com maior massa, apresentando 

valores médios de 5,21g, contrariamente à groselha com 1,01g onde se apresentaram os frutos 

com menores valores para este parâmetro. 

 

Quadro 10- Avaliação física e química de amora, framboesa, mirtilo e groselha no momento da receção R3. 

      Amora        Framboesa               Mirtilo              Groselha 

Massa (g) 5,21 ± 0,29 4,26 ± 0,22 1,80 ± 0,12 1,01 ± 0,06 

Altura (mm) 23,74 ± 0,68 21,26 ± 0,52 12,30 ± 0,35 12,17 ± 0,33 

Largura (mm) 17,34 ± 0,42 16,89 ± 0,51 16,15 ± 0,48 11,67 ± 0,33 

L 17,22 ± 0,26 25,76 ± 0,48 27,99 ± 0,43 30,82 ± 0,64 

a* 2,82 ± 0,45 26,72 ± 0,59 2,17 ± 0,33 25,30 ± 0,65 

b* 4,25 ± 0,20 12,87 ± 0,50 -0,93 ± 0,28 13,62 ± 0,63 

C* 5,26 ± 0,45 29,66 ± 0,72 2,54 ± 0,30 28,74 ± 0,77 

hº 61,13 ± 2,24 25,69 ± 1,49 253,70 ± 23,63 28,16 ± 0,55 

Força (N) 0,062 ± 0,006 0,028 ± 0,003 0,091 ± 0,020 0,092 ± 0,011 

Firmeza (N/mm) 0,009 ± 0,004 0,004 ± 0,001 0,031 ± 0,004 0,020 ± 0,002 

Antocianinas Totais 

(mg/g) 

1,876 ± 0,019 2,450 ± 0,019 2,125 ± 0,058 1,330 ± 0,009 

Ác. Cítrico (mg/g) 1,619 ± 0,162 84,968 ± 9,460 44,278 ± 3,898 90,191 ± 2,689 

Ác. Málico (mg/g) 47,637 ± 4,131 5,699 ± 1,514 39,993 ± 5,114 8,235 ± 0,894 

Ác. Glucónico 

(mg/g) 

32,132 ± 1,736 17,948 ± 0,951 39,203 ± 3,111 22,183 ± 0,704 

Vitamina C (mg/g) 55,197 ± 4,803 86,027 ± 0,089 35,925 ± 0,945 78,148 ± 2,012 

Fenólicos Totais 

(mg/g) 

20,184 ± 1,236 17,026 ± 0,499 17,400 ± 2,143 22,408 ± 0,900 

ABTS (% de 

inibição) 

88,819 ± 0,279 88,640 ± 0,222 89,553 ± 0,160 89,186 ± 0,107 

DPPH (% de 

inibição) 

80,111 ± 0,4785 77,389 ± 0,4038 74,890 ± 0,7466 81,678 ± 1,1024 

Poder Redutor (% 

de inibição) 

97,510 ± 0,0152 97,510 ± 0,0149 97,177 ± 0,0118 97,539 ± 0,0139 

Aç. Totais (mg/g) 450,498 ± 29,889 436,152 ± 112,576 655,772 ± 42,1628 339,593 ± 68,0362 

Os valores referem-se a médias e desvios padrão. ANOVA- análise de variância; n.d. – Não determinado. 

 

Relativamente às dimensões, a amora apresentou valores superiores de altura (23,74mm) 

e largura (17,34mm) sendo nitidamente os frutos maiores. Já os frutos com menor altura e 

largura foram as groselhas (12,17mm e 11,67mm, respetivamente).  
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De acordo com os valores de L* que refletem a luminosidade dos frutos, a groselha foi a 

espécie que apresentou aspeto mais brilhante, com valores L* de 30,82 enquanto a amora se 

apresentou menos brilhante com valores de 17,22.  

Relativamente á resistência mecânica dos frutos, a groselha e o mirtilo apresentaram 

maior força necessária para a rutura da epiderme e consequentemente maior firmeza.  

Das espécies estudadas, a groselha foi a que apresentou menor concentração de açúcares 

totais (339,59mg/g) enquanto o mirtilo apresentou praticamente o dobro desta concentração, 

com cerca de 655,77mg/g. A amora e framboesa apresentaram concentração de açúcares totais 

muito semelhante, 450,50 e 436,15mg/g, respetivamente. 

 

Quadro 11- Avaliação física e química de amora, framboesa, mirtilo e groselha após 14 dias de refrigeração. 

  Amora Framboesa Mirtilo Groselha 

Massa (g) 5,64 ± 0,29 4,03 ± 0,22 1,68 ± 0,12 1,00 ± 0,06 

Altura (mm) 24,56 ± 0,68 20,96 ± 0,52 12,11 ± 0,35 12,12 ± 0,33 

Largura (mm) 17,63 ± 0,42 17,36 ± 0,51 14,97 ± 0,48 11,82 ± 0,33 

L 17,11 ± 0,26 23,62 ± 0,48 27,28 ± 0,43 31,83 ± 0,64 

a* 2,74 ± 0,45 24,69 ± 0,59 0,89 ± 0,33 28,07 ± 0,65 

b* 3,87 ± 0,20 11,08 ± 0,50 -2,24 ± 0,28 14,16 ± 0,63 

C* 4,84 ± 0,45 27,07 ± 0,72 2,51 ± 0,30 30,58 ± 0,77 

hº 57,02 ± 2,24 24,17 ± 1,49 293,64 ± 23,63 27,34 ± 0,55 

Força (N) 0,046 ± 0,006 0,016 ± 0,004 0,05 ± 0,02 0,07 ± 0,01 

Firmeza (N/mm) 0,006 ± 0,005 0,009 ± 0,002 0,022 ± 0,004 0,016 ± 0,002 

Antocianinas Totais 

(mg/g) 

1,860 ± 0,048 2,447 ± 0,029 2,125 ± 0,058 1,432 ± 0,013 

Ác. Cítrico (mg/g) 0,909 ± 0,191 63,189 ± 3,869 44,278 ± 3,898 75,583 ± 1,387 

Ác. Málico (mg/g) 37,236 ± 1,421 3,450 ± 1,389 39,993 ± 5,114 3,382 ± 0,153 

Ác. Glucónico (mg/g) 22,769 ± 1,452 31,497 ± 2,743 39,203 ± 3,111 21,724 ± 0,338 

Vitamina C (mg/g) 53,286 ± 0,397 77,804 ± 3,551 35,925 ± 0,945 69,223 ± 1,939 

Fenólicos Totais 

(mg/g) 

21,867 ± 1,049 21,982 ± 0,868 17,400 ± 2,143 16,485 ± 0,512 

ABTS (% de 

inibição) 

90,190 ± 0,380 88,250 ± 0,062 89,553 ± 0,160 89,151 ± 0,223 

DPPH (% de 

inibição) 

77,901 ± 1,043 73,217 ± 1,068 74,890 ± 0,747 80,684 ± 0,417 

Poder Redutor (% de 

inibição) 

97,508 ± 0,014 97,533 ± 0,013 97,177 ± 0,012 97,545 ± 0,006 

Aç. Totais (mg/g) 523,606 ± 62,964 584,501 ± 36,102 655,772 ± 42,193 407,700 ± 84,224 

Os valores referem-se a médias e desvios padrão. ANOVA- análise de variância; n.d. – Não determinado 
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Quanto aos ácidos orgânicos estudados, é de destacar a baixa concentração de ácido 

cítrico em amora (1,62mg/g) quando comparada com a groselha em que se observou 

concentração média de 90,19mg/g. Para o ácido málico verificou-se maior concentração em 

amora (47,64mg/g) e menor em framboesa (5,70mg/g). 

A framboesa apresentou maior concentração de vitamina C (86,03mg/g) e antocianinas 

totais (2,45mg/g) que as restantes espécies. Já a concentração de fenólicos totais foi semelhante 

em todas as espécies, variando entre 17,03 e 22,41mg/g. 

A capacidade antioxidante dos frutos mostrou-se elevada e muito semelhante nas diferentes 

espécies, verificando-se maiores oscilações no método DPPH.  

Após 14 dias em refrigeração, como podemos verificar pela análise do quadro 11, verificou-

se perda de luminosidade (framboesa, mirtilo e groselha), força necessária para a rutura dos 

frutos (mirtilo e groselha), firmeza dos frutos (mirtilo), vitamina C (mirtilo e groselha). Em 

contrapartida, verificou-se aumento da concentração de fenólicos totais (amora, framboesa) e 

açúcares totais (amora, framboesa, groselha).  
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5. CONCLUSÃO 

Em Portugal, é crescente a produção e consumo de pequenos frutos, tornando-se 

necessário estudar métodos de conservação que objetivem agregar valor ao produto final, 

aumentando o tempo de vida útil e permitindo aos produtores e consumidores ter produtos de 

qualidade em circuito comercial. 

Apesar do interesse crescente destes frutos, há ainda muito trabalho a desenvolver, 

devido à existência de referências bibliográficas contraditórias, quer em relação ao 

comportamento dos frutos em pós-colheita, quer ao impacto dos métodos de conservação 

nesses mesmos frutos. 

Este estudo corrobora o interesse pelos pequenos frutos devido à presença de compostos 

biologicamente ativos, associados a efeitos benéficos para a saúde humana, já que dietas ricas 

em substâncias antioxidantes oferecem ação protetora contra processos oxidativos que ocorrem 

naturalmente no organismo. Amora, framboesa, mirtilo e groselha, além de elevada capacidade 

antioxidante, apresentaram boa combinação de diferentes substâncias antioxidantes, as quais 

exercem efeito sinérgico. 

Das quatro espécies estudadas à receção, a amora foi a baga com maior massa e 

dimensões e menor luminosidade. Apresentou baixa concentração de ácido cítrico, elevada 

concentração de ácido málico, quantidades apreciáveis de compostos fenólicos e elevada 

capacidade antioxidante. A framboesa apresentou os mais elevados teores de antocianinas totais 

e vitamina C. No mirtilo observou-se alta concentração de açúcares totais e elevada capacidade 

antioxidante pelo método do Poder Redutor e ABTS e elevada firmeza. A groselha foi a espécie 

que apresentou menor massa e dimensões, maior luminosidade e firmeza. Foram obtidas 

concentrações apreciáveis de ácido cítrico, vitamina C, compostos fenólicos e capacidade 

antioxidante, no entanto, baixa concentração de antocianinas totais e açúcares totais. 

Durante o armazenamento, verificou-se que os parâmetros com maiores perdas foram o 

diâmetro longitudinal, devido à fisiologia dos frutos que favorece a perda de água por 

desidratação, e a luminosidade, onde se verificou escurecimento devido a processos oxidativos 

(provocados por enzimas).  

Durante o período de refrigeração, verificou-se aumento da concentração de açúcares 

totais em amora e framboesa. A concentração de ácido cítrico diminuiu na framboesa e 

groselha enquanto que o ácido málico se manteve praticamente inalterado exceto na amora em 

que se verificou decréscimo. 
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Ocorreu aumento de vitamina C na amora e decréscimo nas restantes espécies, já a 

concentração de fenólicos totais, aumentou na amora e framboesa, verificando-se diminuição 

em frutos de mirtilo e groselha. A concentração de antocianinas totais diminuiu em todas as 

espécies sendo esta diminuição mais significativa após 14 dias. 

A capacidade antioxidante por inibição de radicais ABTS diminuiu ao longo da 

refrigeração em mirtilo e na amora verificou-se aumento apenas até ao 14ºdia. 

 Pelo método do Poder Redutor, a capacidade antioxidante manteve-se praticamente 

constante verificando-se diminuição apenas na espécie de mirtilo. Por inibição de radicais 

DPPH apenas na amora e framboesa se verificou decréscimo da capacidade antioxidante, nas 

restantes espécies manteve-se praticamente inalterada. 

Durante os 18 dias de armazenamento ocorreram alterações importantes ao nível da 

composição química que diminui a qualidade comercial dos frutos. Em alguns parâmetros 

(antocianinas totais e capacidade antioxidante) este decréscimo foi mais significativo após 14 

dias o que sugere que o armazenamento durante 18 dias pode ser excessivo. 

Este trabalho pretendia ter por base o fim da cadeia de comercialização da amora, 

framboesa, mirtilo e groselha, permitindo determinar a importância que a refrigeração assume 

na preservação da qualidade destes frutos. A refrigeração permitiu a manutenção de 

caraterísticas físicas e também a quantidade de fenólicos totais, no entanto, verificaram-se 

perdas de vitamina C e antocianinas, compostos importantes para a dieta dos consumidores. 

Os resultados deste trabalho mostram que a refrigeração permite diminuir as perdas de 

pequenos frutos no circuito comercial ainda que, se verifiquem perdas de alguns compostos 

nutricionalmente importantes. É assim importante a manutenção da refrigeração em todo o 

circuito comercial e o consumidor deve procurar consumir os frutos pouco tempo após a sua 

aquisição e mantê-los em devidas condições de armazenamento permitindo preservar o melhor 

possível a sua qualidade. 

De salientar que o presente trabalho não teve em linha de conta fatores agronómicos, mas 

apenas aspetos de pós-produção e comercialização que são fundamentais para o consumidor e 

venda a retalho. Em trabalhos futuros dever-se-á ter em conta aspetos inerentes à maturação 

dos frutos à colheita e toda a monitorização de fatores em pós colheita incluindo a refrigeração, 

pois podem contribuir para uma melhor manutenção da qualidade dos frutos. Deverá também 

associar-se à refrigeração a utilização de atmosferas modificadas. 
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ANEXOS 

Anexo 1- Valores médios e erro padrão de massa, altura, largura, força e firmeza de amora, à receção e durante o 

ensaio em refrigeração. 

 Massa (g) Altura (mm) Largura (mm) Força (N) Firmeza (N/seg) 

R1 5,63 ± 0,29 25,43 ± 0,68 20,34 ± 0,42 0,0661 ± 0,0057 0,0088 ± 0,0046 

R2 5,38 ± 0,29 24,61 ± 0,68 17,25 ± 0,42 0,0308 ± 0,0057 0,0043 ± 0,0046 

R3 5,21 ± 0,29 23,74 ± 0,68 17,34 ± 0,42 0,0617 ± 0,0057 0,0094 ± 0,0046 

3 5,93 ± 0,29 24,81 ± 0,68 17,60 ± 0,42 0,0488 ± 0,0057 0,0058 ± 0,0046 

7 5,60 ± 0,29 24,63 ± 0,68 17,56 ± 0,42 0,0358 ± 0,0057 0,0046 ± 0,0046 

11 5,59 ± 0,29 24,60 ± 0,68 16,84 ± 0,42 0,0252 ± 0,0057 0,0162 ± 0,0046 

14 5,64 ± 0,29 24,56 ± 0,68 17,63 ± 0,42 0,0461 ± 0,0057 0,0062 ± 0,0046 

18 6,15 ± 0,29 26,61 ± 0,68 18,69 ± 0,42 0,0229 ± 0,0057 0,0077 ± 0,0046 

 

Anexo 2- Valores médios e erro padrão de parâmetros cromáticos de amora, à receção e durante o ensaio em 

refrigeração. 

 L* a* b* C* ˚h 

R1 16,41 ± 0,26 3,05 ± 0,45 4,79 ± 0,20 5,84 ± 0,45 60,67 ± 2,24 

R2 17,83 ± 0,26 4,86 ± 0,45 4,74 ± 0,20 6,78 ± 0,45 53,14 ± 2,24 

R3 17,22 ± 0,26 2,82 ± 0,45 4,25 ± 0,20 5,26 ± 0,45 61,13 ± 2,24 

3 16,89 ± 0,26 2,51 ± 0,45 4,00 ± 0,20 4,80 ± 0,45 59,96 ± 2,24 

7 16,15 ± 0,26 3,69 ± 0,45 4,39 ± 0,20 5,83 ± 0,45 52,52 ± 2,24 

11 15,85 ± 0,26 3,10 ± 0,45 4,22 ± 0,20 5,32 ± 0,45 55,63 ± 2,24 

14 17,11 ± 0,26 2,74 ± 0,45 3,87 ± 0,20 4,84 ± 0,45 57,02 ± 2,24 

18 16,29 ± 0,26 3,36 ± 0,45 4,19 ± 0,20 5,52 ± 0,45 54,64 ± 2,24 

 

Anexo 3- Valores médios e desvio padrão de parâmetros químicos (vitamina C, fenólicos totais e capacidade 

antioxidante) de amora, à receção e durante o ensaio em refrigeração. 

 Vitamina C 

(µg/g peso seco) 

Fenólicos Totais 

(mg/g peso seco) 

Poder Redutor ABTS (%inibição) DPPH (%inibição) 

R1 38,56 ± 4,51 15,68 ± 0,73 97,50 ± 0,02 88,36 ± 0,43 82,09 ± 0,40 

R2 29,88 ± 0,58 19,24 ± 0,33 97,51 ± 0,00 88,22 ± 0,32 81,77 ± 0,28 

R3 55,20 ± 4,80 20,18 ± 1,24 97,51 ± 0,02 88,82 ± 0,28 80,11 ± 0,48 

3 61,39 ± 0,75 19,96 ± 0,21 97,51 ± 0,01 88,96 ± 0,27 81,31 ± 0,44 

5 13,49 ± 0,33 19,06 ± 0,07 97,51 ± 0,01 89,49 ± 0,53 78,31 ± 1,27 

7 35,07 ± 0,39 18,71 ± 0,13 97,50 ± 0,01 89,63 ± 0,37 79,97 ± 1,04 

14 53,29 ± 0,40 21,87 ± 1,05 97,51 ± 0,01 90,19 ± 0,38 77,90 ± 1,04 

18 58,87 ± 2,21 22,26 ± 0,49 97,52 ± 0,01 89,17 ± 0,22 76,29 ± 0,16 

 

Anexo 4- Valores médios e desvio padrão de parâmetros químicos (antocianinas totais, açúcares totais e ácidos 

orgânicos) de amora, à receção e durante o ensaio em refrigeração. 

 Antocianinas 

Totais (mg/g 

peso seco) 

Açúcares Totais 

(mg/g peso seco) 

Ácido Glucónico 

(mg/g peso seco) 

Ácido Málico 

(mg/g peso seco) 

Ácido Cítrico 

(mg/g peso seco) 

R1 2,34 ± 0,03 458,87 ± 38,64 13,53 ± 1,57 33,52 ± 3,71 0,75 ± 0,15 

R2 2,07 ± 0,01 516,12 ± 83,06 20,17 ± 1,72 37,16 ± 3,00 1,17 ± 0,45 

R3 1,88 ± 0,02 450,50 ± 29,89 32,13 ± 1,74 47,64 ± 4,13 1,62 ± 0,16 

3 2,02 ± 0,00 519,86 ± 57,32 17,83 ± 1,32 40,28 ± 1,80 1,49 ± 0,21 

5 2,04 ± 0,04 485,69 ± 19,42 24,03 ± 2,71 41,46 ± 5,61 1,06 ± 0,17 

7 1,97 ± 0,02 542,82 ± 32,14 17,76 ± 1,47 37,30 ± 1,97 0,74 ± 0,12 

14 1,86 ± 0,05 523,61 ± 62,96 22,77 ± 1,45 37,24 ± 1,42 0,91 ± 0,19 

18 1,80 ± 0,02 664,29 ± 31,25 20,63 ± 0,49 35,22 ± 0,29 1,64 ± 0,19 



 

II 
 

Anexo 5- Valores médios e erro padrão de massa, altura, largura, força e firmeza de framboesa, à receção e 

durante o ensaio em refrigeração. 

 Massa (g) Altura (mm) Largura (mm) Força (N) Firmeza (N/seg) 

R1 5,06 ± 0,22 21,20 ± 0,52 23,58 ± 0,51 0,0201 ± 0,0320 0,0041 ± 0,0011 

R2 4,04 ± 0,22 19,93 ± 0,52 18,60 ± 0,51 0,0256 ± 0,0032 0,0043 ± 0,0011 

R3 4,26 ± 0,22 21,26 ± 0,52 16,89 ± 0,51 0,0283 ± 0,0033 0,0044 ± 0,0012 

3 3,52 ± 0,22 19,09 ± 0,52 16,16 ± 0,51 0,0157 ± 0,0032 0,0031 ± 0,0011 

7 3,18 ± 0,22 17,34 ± 0,52 16,22 ± 0,51 0,0120 ± 0,0038 0,0026 ± 0,0013 

11 3,03 ± 0,22 17,11 ± 0,52 16,99 ± 0,51 0,0135 ± 0,0071 0,0025 ± 0,0025 

14 4,03 ± 0,22 20,96 ± 0,52 17,36 ± 0,51 0,0164 ± 0,0045 0,0088 ± 0,0016 

18 3,90 ± 0,22 19,98 ± 0,52 16,87 ± 0,51 0,0156 ± 0,0041 0,0018 ± 0,0014 

 

Anexo 6- Valores médios e erro padrão de parâmetros cromáticos de framboesa, à receção e durante o 

ensaio em refrigeração. 

 L* a* b* C* ˚h 

R1 98,36 ± 0,48 4,58 ± 0,59 11,85 ± 0,50 13,09 ± 0,72 72,95 ± 1,49 

R2 26,58 ± 0,48 29,21 ± 0,59 14,98 ± 0,50 32,66 ± 0,72 27,24 ± 1,49 

R3 25,76 ± 0,48 26,72 ± 0,59 12,87 ± 0,50 29,66 ± 0,72 25,69 ± 1,49 

3 23,72 ± 0,48 25,33 ± 0,59 11,52 ± 0,50 27,83 ± 0,72 24,43 ± 1,49 

7 23,86 ± 0,48 26,35 ± 0,59 12,00 ± 0,50 28,96 ± 0,72 24,70 ± 1,49 

11 15,85 ± 0,48 3,10 ± 0,59 4,22 ± 0,50 5,32 ± 0,72 55,63 ± 1,49 

14 23,62 ± 0,48 24,69 ± 0,59 11,08 ± 0,50 27,07 ± 0,72 24,17 ± 1,49 

18 23,30 ± 0,48 26,62 ± 0,59 11,70 ± 0,50 28,90 ± 0,72 23,86 ± 1,49 

 

Anexo 7- Valores médios e desvio padrão de parâmetros químicos (vitamina C, fenólicos totais e 

capacidade antioxidante) de framboesa, à receção e durante o ensaio em refrigeração. 

 Vitamina C 

(µg/g peso seco) 

Fenólicos Totais 

(mg/g peso seco) 

Poder Redutor ABTS (%inibição) DPPH (%inibição) 

R1 88,10 ± 1,22 17,88 ± 0,52 97,51 ± 0,01 88,53 ± 0,49 66,39 ± 1,63 

R2 77,43 ± 0,23 14,56 ± 0,55 97,51 ± 0,01 88,50 ± 0,11 87,14 ± 0,90 

R3 86,03 ± 0,09 17,03 ± 0,50 97,51 ± 0,01 88,64 ± 0,22 84,97 ± 0,40 

3 85,06 ± 0,89 16,85 ± 1,69 97,50 ± 0,01 88,75 ± 0,06 79,45 ± 0,43 

5 79,80 ± 0,40 20,35 ± 0,65 97,51 ± 0,01 88,32 ± 0,40 73,93 ± 0,54 

7 86,32 ± 1,87 20,98 ± 0,68 97,50 ± 0,01 88,46 ± 0,22 74,02 ± 0,94 

14 77,80 ± 3,55 21,98 ± 0,87 97,53 ± 0,01 88,25 ± 0,06 73,22 ± 1,07 

18 82,75 ± 0,55 23,33 ± 1,11 97,53 ± 0,00 88,46 ± 0,34 75,50 ± 0,23 

 

Anexo 8- Valores médios e desvio padrão de parâmetros químicos (antocianinas totais, açúcares totais e ácidos 

orgânicos) de framboesa, à receção e durante o ensaio em refrigeração. 

 Antocianinas 

Totais (mg/g 

peso seco) 

Açúcares Totais 

(mg/g peso seco) 

Ácido Glucónico 

(mg/g peso seco) 

Ácido Málico 

(mg/g peso seco) 

Ácido Cítrico 

(mg/g peso seco) 

R1 2,47 ± 0,01 504,68 ± 71,81 19,98 ± 0,74 2,62 ± 1,31 66,39 ± 1,48 

R2 2,26 ± 0,03 581,99 ± 106,75 13,82 ± 0,50 6,10 ± 0,24 87,14 ± 2,52 

R3 2,45 ± 0,02 436,15 ± 112,58 17,95 ± 0,95 5,70 ± 1,51 84,97 ± 9,46 

3 2,38 ± 0,02 634,50 ± 95,78 16,28 ± 1,17 5,23 ± 1,38 81,02 ± 7,77 

5 2,48 ± 0,01 459,92 ± 43,64 31,67 ± 1,18 3,21 ± 0,73 86,45 ± 3,99 

7 2,48 ± 0,01 379,99 ± 48,55 30,67 ± 1,04 3,35 ± 0,79 74,22 ± 3,61 

14 2,45 ± 0,03 584,50 ± 36,10 31,50 ± 2,74 3,45 ± 1,39 63,19 ± 3,87 

18 2,22 ± 0,05 589,59 ± 96,03 15,12 ± 2,21 5,23 ± 0,42 57,45 ± 4,54 

 

 



 

III 
 

 

Anexo 9- Valores médios e erro padrão de massa, altura, largura, força e firmeza de mirtilo, à receção e durante o 

ensaio em refrigeração. 

 Massa (g) Altura (mm) Largura (mm) Força (N) Firmeza (N/seg) 

R2 1,52 ± 0,12 10,84 ± 0,35 15,41 ± 0,48 0,0435 ± 0,0205 0,0098 ± 0,0041 

R3 1,80 ± 0,12 12,30 ± 0,35 16,15 ± 0,48 0,0910 ± 0,0205 0,0314 ± 0,0041 

3 1,45 ± 0,12 11,36 ± 0,35 14,12 ± 0,48 0,0690 ± 0,0205 0,0233 ± 0,0041 

7 1,56 ± 0,12 11,44 ± 0,35 14,29 ± 0,48 0,0475 ± 0,0205 0,0150 ± 0,0041 

11 1,46 ± 0,12 11,59 ± 0,35 12,82 ± 0,48 0,1144 ± 0,0205 0,0195 ± 0,0041 

14 1,68 ± 0,12 12,11 ± 0,35 14,97 ± 0,48 0,0494 ± 0,0205 0,0222 ± 0,0041 

18 1,84 ± 0,12 12,65 ± 0,35 15,81 ± 0,48 0,0865 ± 0,0205 0,0292 ± 0,0041 

 

Anexo 10- Valores médios e erro padrão de parâmetros cromáticos de mirtilo, à receção e durante o 

ensaio em refrigeração. 

 L* a* b* C* ˚h 

R2 29,40 ± 0,43 0,72 ± 0,33 -2,85 ± 0,28 3,04 ± 0,30 286,53 ± 23,63 

R3 27,99 ± 0,43 2,17 ± 0,33 -0,93 ± 0,28 2,54 ± 0,30 253,70 ± 23,63 

3 26,39 ± 0,43 1,00 ± 0,33 -1,79 ± 0,28 2,22 ± 0,30 291,26 ± 23,63 

7 25,59 ± 0,43 1,28 ± 0,33 -0,43 ± 0,28 1,73 ± 0,30 209,87 ± 23,63 

11 25,58 ± 0,43 1,98 ± 0,33 -0,64 ± 0,28 2,32 ± 0,30 260,10 ± 23,63 

14 27,28 ± 0,43 0,89 ± 0,33 -2,24 ± 0,28 2,51 ± 0,30 293,64 ± 23,63 

18 26,30 ± 0,43 1,92 ± 0,33 -1,35 ± 0,28 2,76 ± 0,30 273,49 ± 23,63 

 

Anexo 11- Valores médios e desvio padrão de parâmetros químicos (vitamina C, fenólicos totais e 

capacidade antioxidante) de mirtilo, à receção e durante o ensaio em refrigeração. 

 Vitamina C 

(µg/g peso seco) 

Fenólicos Totais 

(mg/g peso seco) 

Poder Redutor ABTS (%inibição) DPPH (%inibição) 

R2 51,77 ± 0,35 18,26 ± 0,81 97,54 ± 0,01 88,79 ± 0,33 71,96 ± 0,67 

R3 51,66 ± 0,41 19,93 ± 1,07 97,54 ± 0,01 89,59 ± 0,12 74,45 ± 1,43 

3 53,17 ± 0,92 18,88 ± 1,09 97,54 ± 0,00 89,38 ± 0,22 72,19 ± 1,09 

5 47,34 ± 1,34 14,87 ± 0,75 97,52 ± 0,01 89,69 ± 0,16 76,27 ± 0,58 

7 47,58 ± 1,43 15,26 ± 1,06 97,50 ± 0,03 89,55 ± 0,12 75,99 ± 0,29 

14 35,93 ± 0,94 17,40 ± 2,14 97,18 ± 0,01 89,55 ± 0,16 74,89 ± 0,75 

18 31,90 ± 0,56 20,06 ± 0,88 97,16 ± 0,01 89,34 ± 0,50 74,72 ± 1,06 

 

Anexo 12- Valores médios e desvio padrão de parâmetros químicos (antocianinas totais, açúcares totais e ácidos 

orgânicos) de mirtilo, à receção e durante o ensaio em refrigeração. 

 Antocianinas 

Totais (mg/g 

peso seco) 

Açúcares Totais 

(mg/g peso seco) 

Ácido Glucónico 

(mg/g peso seco) 

Ácido Málico 

(mg/g peso seco) 

Ácido Cítrico 

(mg/g peso seco) 

R2 2,10 ± 0,02 686,36 ± 109,40 35,07 ± 2,21 23,04 ± 2,58 29,33 ± 2,58 

R3 2,16 ± 0,05 687,80 ± 25,62 27,71 ± 3,57 27,86 ± 3,68 36,00 ± 3,45 

3 2,01 ± 0,04 515,53 ± 50,80 22,17 ± 3,33 13,09 ± 2,28 17,49 ± 2,88 

5 2,08 ± 0,08 610,48 ± 109,45 25,31 ± 1,64 48,25 ± 1,77 19,42 ± 0,78 

7 1,89 ± 0,06 585,86 ± 78,47 21,98 ± 1,35 49,60 ± 1,71 23,26 ± 2,47 

14 2,12 ± 0,06 655,77 ± 42,19 39,20 ± 3,11 39,99 ± 5,11 44,28 ± 3,90 

18 1,88 ± 0,06 591,55 ± 24,37 35,39 ± 5,58 24,47 ± 1,89 26,81 ± 2,04 

 

 

 



 

IV 
 

Anexo 13- Valores médios e erro padrão de massa, altura, largura, força e firmeza de groselha, à receção e durante 

o ensaio em refrigeração. 

 Massa (g) Altura (mm) Largura (mm) Força (N) Firmeza (N/seg) 

R3 1,01 ± 0,06 12,17 ± 0,33 11,67 ± 0,33 0,0915 ± 0,0106 0,0195 ± 0,0024 

3 0,94 ± 0,06 11,24 ± 0,33 11,32 ± 0,33 0,0785 ± 0,0106 0,0170 ± 0,0024 

7 0,90 ± 0,06 10,93 ± 0,33 11,22 ± 0,33 0,0576 ± 0,0106 0,0128 ± 0,0024 

11 0,65 ± 0,06 11,50 ± 0,33 11,50 ± 0,33 0,0543 ± 0,0106 0,0109 ± 0,0024 

14 1,00 ± 0,06 12,12 ± 0,33 11,82 ± 0,33 0,0717 ± 0,0106 0,0162 ± 0,0024 

18 0,94 ± 0,06 11,90 ± 0,33 11,31 ± 0,33 0,0563 ± 0,0106 0,0125 ± 0,0024 

 

Anexo 14- Valores médios e erro padrão de parâmetros cromáticos de groselha, à receção e durante o ensaio em 

refrigeração. 

 L* a* b* C* ˚h 

R3 30,82 ± 0,64 25,30 ± 0,65 13,62 ± 0,63 28,74 ± 0,77 28,16 ± 0,55 

3 32,05 ± 0,64 28,49 ± 0,65 15,68 ± 0,63 32,69 ± 0,77 29,19 ± 0,55 

7 31,72 ± 0,64 28,33 ± 0,65 15,42 ± 0,63 32,29 ± 0,77 28,04 ± 0,55 

11 31,31 ± 0,64 29,14 ± 0,65 16,39 ± 0,63 33,48 ± 0,77 29,04 ± 0,55 

14 31,83 ± 0,64 28,07 ± 0,65 14,16 ± 0,63 30,58 ± 0,77 27,34 ± 0,55 

18 27,95 ± 0,64 24,80 ± 0,65 13,40 ± 0,63 28,21 ± 0,77 28,33 ± 0,55 

 

Anexo 15- Valores médios e desvio padrão de parâmetros químicos (vitamina C, fenólicos totais e capacidade 

antioxidante) de groselha, à receção e durante o ensaio em refrigeração. 

 Vitamina C 

(µg/g peso seco) 

Fenólicos Totais 

(mg/g peso seco) 

Poder Redutor ABTS (%inibição) DPPH (%inibição) 

R3 78,15 ± 2,01 22,41 ± 0,90 97,54 ± 0,01 89,19 ± 0,11 81,68 ± 1,10 

5 69,21 ± 1,37 14,47 ± 0,64 97,53 ± 0,00 88,83 ± 0,16 81,24 ± 2,19 

7 67,40 ± 2,82 15,77 ± 0,61 97,54 ± 0,01 89,26 ± 0,43 81,51 ± 0,42 

14 69,22 ± 1,94 16,49 ± 0,51 97,54 ± 0,01 89,15 ± 0,22 80,68 ± 0,42 

18 61,26 ± 2,40 16,64 ± 0,98 97,54 ± 0,01 89,29 ± 0,11 83,44 ± 1,01 

 

Anexo 16- Valores médios e desvio padrão de parâmetros químicos (antocianinas totais, açúcares totais e ácidos 

orgânicos) de groselha, à receção e durante o ensaio em refrigeração. 

 Antocianinas 

Totais (mg/g 

peso seco) 

Açúcares Totais 

(mg/g peso seco) 

Ácido Glucónico 

(mg/g peso seco) 

Ácido Málico 

(mg/g peso seco) 

Ácido Cítrico 

(mg/g peso seco) 

R3 1,33 ± 0,01 339,59 ± 68,04 22,18 ± 0,70 8,23 ± 0,89 90,19 ± 2,69 

5 1,46 ± 0,01 489,45 ± 42,42 18,93 ± 0,86 2,64 ± 0,39 78,89 ± 1,50 

7 1,48 ± 0,02 398,11 ± 5,77 19,85 ± 1,67 4,84 ± 1,42 74,41 ± 7,15 

14 1,43 ± 0,01 407,70 ± 84,22 21,72 ± 0,34 3,38 ± 0,15 75,58 ± 1,39 

18 1,16 ± 0,03 372,43 ± 65,39 19,48 ± 0,31 1,99 ± 0,16 69,15 ± 0,90 

 
 

 

 

 

 

 



 

V 
 

Anexo 17- Valores médios e erro padrão de massa, altura, largura, força e firmeza em amora, framboesa, mirtilo e 

groselha, à receção e durante o ensaio em refrigeração. 

  Massa (g) Altura (mm) Largura (mm) Força (N) Firmeza (N/seg) 

A
m

o
ra

 

R3 5,21 ± 0,20 23,74 ± 0,49 17,34 ± 0,45 0,062 ± 0,013 0,009 ± 0,004 
3 5,93 ± 0,20 24,81 ± 0,49 17,60 ± 0,45 0,049 ± 0,013 0,006 ± 0,004 
7 5,60 ± 0,20 24,63 ± 0,49 17,56 ± 0,45 0,036 ± 0,013 0,005 ± 0,004 
11 5,59 ± 0,20 24,60 ± 0,49 16,84 ± 0,45 0,025 ± 0,013 0,016 ± 0,004 
14 5,64 ± 0,20 24,56 ± 0,49 17,63 ± 0,45 0,046 ± 0,014 0,006 ± 0,004 
18 6,15 ± 0,20 26,61 ± 0,49 18,69 ± 0,45 0,023 ± 0,013 0,008 ± 0,004 

F
ra

m
b

o
es

a
 

R3 4,26 ± 0,20 21,26 ± 0,49 16,89 ± 0,45 0,028 ± 0,014 0,004 ± 0,004 
3 3,52 ± 0,20 19,09 ± 0,49 16,16 ± 0,45 0,016 ± 0,013 0,003 ± 0,004 
7 3,18 ± 0,20 17,34 ± 0,49 16,22 ± 0,45 0,012 ± 0,016 0,003 ± 0,005 
11 3,03 ± 0,20 17,11 ± 0,49 16,99 ± 0,45 0,014 ± 0,030 0,003 ± 0,008 
14 4,03 ± 0,20 20,96 ± 0,49 17,36 ± 0,45 0,016 ± 0,019 0,009 ± 0,005 
18 3,90 ± 0,20 19,98 ± 0,49 16,87 ± 0,45 0,016 ± 0,017 0,002 ± 0,005 

M
ir

ti
lo

 

R3 1,80 ± 0,20 12,30 ± 0,49 16,15 ± 0,45 0,091 ± 0,013 0,031 ± 0,004 
3 1,45 ± 0,20 11,36 ± 0,49 14,12 ± 0,45 0,069 ± 0,013 0,023 ± 0,004 
7 1,56 ± 0,20 11,44 ± 0,49 14,29 ± 0,45 0,048 ± 0,013 0,015 ± 0,004 
11 1,46 ± 0,20 11,59 ± 0,49 12,82 ± 0,45 0,114 ± 0,013 0,020 ± 0,004 
14 1,68 ± 0,20 12,11 ± 0,49 14,97 ± 0,45 0,049 ± 0,013 0,022 ± 0,004 
18 1,84 ± 0,20 12,65 ± 0,49 15,81 ± 0,45 0,087 ± 0,013 0,029 ± 0,004 

G
ro

se
lh

a
 

R3 1,01 ± 0,20 12,17 ± 0,49 11,67 ± 0,45 0,092 ± 0,013 0,020 ± 0,004 
3 0,94 ± 0,20 11,24 ± 0,49 11,32 ± 0,45 0,079 ± 0,013 0,017 ± 0,004 
7 0,90 ± 0,20 10,93 ± 0,49 11,22 ± 0,45 0,058 ± 0,013 0,013 ± 0,004 
11 0,95 ± 0,20 11,50 ± 0,49 11,50 ± 0,45 0,054 ± 0,013 0,011 ± 0,004 
14 1,00 ± 0,20 12,12 ± 0,49 11,82 ± 0,45 0,072 ± 0,013 0,016 ± 0,004 
18 0,94 ± 0,20 11,90 ± 0,49 11,31 ± 0,45 0,056 ± 0,013 0,013 ± 0,004 

  

Anexo 18- Valores médios e erro padrão de parâmetros cromáticos em amora, framboesa, mirtilo e groselha, à 

receção e durante o ensaio em refrigeração. 

  L* a* b* C* ˚h 

A
m

o
ra

 

R3 17,22 ± 0,44 2,82 ± 0,49 4,25 ± 0,39 5,26 ± 0,54 61,13 ± 12,78 

3 16,89 ± 0,44 2,51 ± 0,49 4,00 ± 0,39 4,80 ± 0,54 59,96 ± 12,78 

7 16,15 ± 0,44 3,69 ± 0,49 4,39 ± 0,39 5,83 ± 0,54 52,52 ± 12,78 

11 15,85 ± 0,44 3,10 ± 0,49 4,22 ± 0,39 5,32 ± 0,54 55,63 ± 12,78 

14 17,11 ± 0,44 2,74 ± 0,49 3,87 ± 0,39 4,84 ± 0,54 57,02 ± 12,78 

18 16,29 ± 0,44 3,36 ± 0,49 4,19 ± 0,39 5,52 ± 0,54 54,64 ± 12,78 

F
ra

m
b

o
es

a
 R3 25,76 ± 0,44 26,72 ± 0,49 12,87 ± 0,39 29,66 ± 0,54 25,69 ± 12,78 

3 23,72 ± 0,44 25,33 ± 0,49 11,52 ± 0,39 27,83 ± 0,54 24,43 ± 12,78 

7 23,86 ± 0,44 26,35 ± 0,49 12,00 ± 0,39 28,96 ± 0,54 24,70 ± 12,78 

11 15,85 ± 0,44 3,10 ± 0,49 4,22 ± 0,39 5,32 ± 0,54 55,63 ± 12,78 

14 23,62 ± 0,44 24,69 ± 0,49 11,08 ± 0,39 27,07 ± 0,54 24,17 ± 12,78 

18 23,30 ± 0,44 26,62 ± 0,49 11,70 ± 0,39 28,90 ± 0,54 23,86 ± 12,78 

M
ir

ti
lo

 

R3 27,99 ± 0,44 2,17 ± 0,49 -0,93 ± 0,39 2,54 ± 0,54 253,70 ± 12,78 

3 26,39 ± 0,44 1,00 ± 0,49 -1,79 ± 0,39 2,22 ± 0,54 291,29 ± 12,78 

7 25,29 ± 0,44 1,28 ± 0,49 -0,43 ± 0,39 1,73 ± 0,54 209,87 ± 12,78 

11 25,58 ± 0,44 1,98 ± 0,49 -0,64 ± 0,39 2,32 ± 0,54 260,10 ± 12,78 

14 27,28 ± 0,44 0,89 ± 0,49 -2,24 ± 0,39 2,51 ± 0,54 293,64 ± 12,78 

18 26,30 ± 0,44 1,92 ± 0,49 -1,35 ± 0,39 2,76 ± 0,54 273,49 ± 12,78 

G
ro

se
lh

a
 

R3 30,82 ± 0,44 25,30 ± 0,49 13,62 ± 0,39 28,74 ± 0,54 28,16 ± 12,78 

3 32,05 ± 0,44 28,49 ± 0,49 15,68 ± 0,39 32,69 ± 0,54 29,19 ± 12,78 

7 31,72 ± 0,44 28,33 ± 0,49 15,42 ± 0,39 32,29 ± 0,54 28,04 ± 12,78 

11 31,31 ± 0,44 29,14 ± 0,49 16,39 ± 0,39 33,48 ± 0,54 29,04 ± 12,78 

14 31,83 ± 0,44 28,07 ± 0,49 14,16 ± 0,39 30,58 ± 0,54 27,34 ± 12,78 

18 27,95 ± 0,44 24,80 ± 0,49 13,40 ± 0,39 28,21 ± 0,54 28,33 ± 12,78 

 



 

VI 
 

Anexo 19- Valores médios e desvio padrão de parâmetros químicos (vitamina C, fenólicos totais e capacidade 

antioxidante) em amora, framboesa, mirtilo e groselha, à receção e durante o ensaio em refrigeração. 

  Vitamina C (µg/g 

peso seco) 

Fenólicos Totais 

(mg/g peso seco) 

Poder Redutor ABTS 

(%inibição) 

DPPH 

(%inibição) 

A
m

o
ra

 

R3 55,20 ± 4,803 20,18 ± 1,24 97,51 ± 0,02 88,82 ± 0,28 80,11 ± 0,48 

5 13,49 ± 0,332 19,06 ± 0,07 97,51 ± 0,01 89,49 ± 0,53 78,31 ± 1,27 

7 35,07 ± 0,387 18,71 ± 0,13 97,50 ± 0,01 89,63 ± 0,37 79,97 ± 1,04 

14 53,29 ± 0,397 21,87 ± 1,05 97,51 ± 0,01 90,19 ± 0,38 77,90 ± 1,04 

18 58,87 ± 2,208 22,26 ± 0,49 97,52 ± 0,01 89,17 ± 0,22 76,29 ± 0,16 

F
ra

m
b

o
es

a
 R3 86,03 ± 0,089 17,03 ± 0,50 97,51 ± 0,01 88,64 ± 0,22 77,39 ± 0,40 

5 79,80 ± 0,401 20,35 ± 0,65 97,51 ± 0,01 88,32 ± 0,40 73,93 ± 0,54 

7 86,32 ± 1,875 20,98 ± 0,68 97,50 ± 0,01 88,46 ± 0,22 74,02 ± 0,94 

14 77,80 ± 3,551 21,98 ± 0,87 97,53 ± 0,01 88,25 ± 0,06 73,22 ± 1,07 

18 82,75 ± 0,553 23,33 ± 1,11 97,53 ± 0,00 88,46 ± 0,34 75,50 ± 0,23 

M
ir

ti
lo

 

R3 51,66 ± 0,413 19,93 ± 1,07 97,54 ± 0,01 89,59 ± 0,12 74,45 ± 1,43 

5 47,34 ± 1,337 14,87 ± 0,75 97,52 ± 0,01 89,69 ± 0,16 76,27 ± 0,58 

7 47,58 ± 1,428 15,26 ± 1,06 97,50 ± 0,03 89,55 ± 0,12 75,99 ± 0,29 

14 35,93 ± 0,945 17,40 ± 2,14 97,18 ± 0,01 89,55 ± 0,16 74,89 ± 0,75 

18 31,90 ± 0,565 20,06 ± 0,88 97,16 ± 0,01 89,34 ± 0,50 74,72 ± 1,06 

G
ro

se
lh

a
 R3 78,15 ± 2,012 22,41 ± 0,90 97,54 ± 0,01 89,19 ± 0,11 81,68 ± 1,10 

5 69,21 ± 1,372 14,47 ± 0,64 97,53 ± 0,00 88,83 ± 0,16 81,24 ± 2,19 

7 67,40 ± 2,815 15,77 ± 0,61 97,54 ± 0,01 89,26 ± 0,43 81,51 ± 0,42 

14 69,22 ± 1,939 16,49 ± 0,51 97,54 ± 0,01 89,15 ± 0,22 80,68 ± 0,42 

18 61,26 ± 2,402 16,64 ± 0,98 97,54 ± 0,01 89,29 ± 0,11 83,44 ± 1,01 

 

Anexo 20- Valores médios e desvio padrão de parâmetros químicos (antocianinas totais, açúcares totais e ácidos 

orgânicos) em amora, framboesa, mirtilo e groselha, à receção e durante o ensaio em refrigeração. 

  Antocianinas 

Totais (mg/g 

peso seco) 

Açúcares Totais 

(mg/g peso seco) 

Ácido 

Glucónico (mg/g 

peso seco) 

Ácido Málico 

(mg/g peso seco) 

Ácido Cítrico 

(mg/g peso 

seco) 

A
m

o
ra

 

R3 1,88 ± 0,02 450,50 ± 29,89 32,13 ± 1,74 47,64 ± 4,13 1,62 ± 0,16 

5 2,04 ± 0,04 485,69 ± 19,42 24,03 ± 2,71 41,46 ± 5,61 1,06 ± 0,17 

7 1,97 ± 0,02 542,82 ± 32,14 17,76 ± 1,47 37,30 ± 1,97 0,74 ± 0,12 

14 1,86 ± 0,05 523,61 ± 62,96 22,77 ± 1,45 37,24 ± 1,42 0,91 ± 0,19 

18 1,80 ± 0,02 664,29 ± 31,25 20,63 ± 0,49 35,22 ± 0,29 1,64 ± 0,19 

F
ra

m
b

o
es

a
 R3 2,45 ± 0,02 436,15 ± 112,58 17,95 ± 0,95 5,70 ± 1,51 84,97 ± 9,46 

5 2,48 ± 0,01 459,92 ± 43,64 31,67 ± 1,18 3,21 ± 0,73 86,45 ± 3,99 

7 2,48 ± 0,01 379,99 ± 48,55 30,67 ± 1,04 3,35 ± 0,79 74,22 ± 3,61 

14 2,45 ± 0,03 584,50 ± 36,10 31,50 ± 2,74 3,45 ± 1,39 63,19 ± 3,87 

18 2,22 ± 0,05 589,59 ± 96,03 15,12 ± 2,21 5,23 ± 0,42 57,45 ± 4,54 

M
ir

ti
lo

 

R3 2,16 ± 0,05 687,80 ± 25,62 27,71 ± 3,57 27,86 ± 3,68 36,00 ± 3,45 

5 2,08 ± 0,08 610,48 ± 109,45 25,31 ± 1,64 48,25 ± 1,77 19,42 ± 0,78 

7 1,89 ± 0,06 585,86 ± 78,47 21,98 ± 1,35 49,60 ± 1,71 23,26 ± 2,47 

14 2,12 ± 0,06 655,77 ± 42,19 39,20 ± 3,11 39,99 ± 5,11 44,28 ± 3,90 

18 1,88 ± 0,06 591,55 ± 24,37 35,39 ± 5,58 24,47 ± 1,89 26,81 ± 2,04 

G
ro

se
lh

a
 R3 1,33 ± 0,01 339,59 ± 68,04 22,18 ± 0,70 8,23 ± 0,89 90,19 ± 2,69 

5 1,46 ± 0,01 489,45 ± 42,42 18,93 ± 0,86 2,64 ± 0,39 78,89 ± 1,50 

7 1,48 ± 0,02 398,11 ± 5,77 19,85 ± 1,67 4,84 ± 1,42 74,41 ± 7,15 

14 1,43 ± 0,01 407,70 ± 84,22 21,72 ± 0,34 3,38 ± 0,15 75,58 ± 1,39 

18 1,16 ± 0,03 372,43 ± 65,39 19,48 ± 0,31 1,99 ± 0,16 69,15 ± 0,90 

 


