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Ficha de Projeto

Resumo

O objetivo principal do presente projecto consiste no desenvolvimento de tecnologia para produção de maçã
(Golden Delicious e Jonagold) biofortificada em cálcio que será utilizada industrialmente na elaboração de um
polme de fruta enriquecido naturalmente em cálcio. O novo produto será elaborado de acordo com os requisitos
da Alta Segurança Alimentar (ASA) e as directivas da União Europeia para o sector.
Os objetivos específicos são: (i) estudo de formulações básicas para produção de variedades de maçã enriquecida
em cálcio (segundo uma escala industrial), equacionando sistemas de pulverização e/ou adição de soluções de
cálcio, limites de toxicidade induzida, rendimentos quantitativos e qualitativos da produção; (ii) seriação dos
campos de ensaio e estudo dos respectivos factores edáficos e climáticos e sua correlação com as exigências
específicas das variedades de macieiras; (iii) produção de maçã biofortificada; (iv) seriação e optimização de
metodologias para analisar: composição mineral (micro e macroelementos), mobilização de fotoassimilados,
características físico-químicas, composição nutricional, capacidade de conservação e características tecnológicas
da maçã enriquecida em cálcio; (v) elaboração de polme de maçã biofortificada em Sistema de Scale Up e
Transposição à Escala Semi-Industrial; (vi) análise mineral, físico-química e nutricional dos polmes; (vii)
desenvolvimento de métodos analíticos para garantir a padronização nutricional e a segurança alimentar do polme
biofortificado em cálcio.
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