
EXTRAÇÃO E CONCENTRAÇÃO DA POLPA 
DO PIMENTÃO

Figura 1. Fluxograma das etapas para obtenção de polpa concentrada de pimentão

� Obtenção e concentração da polpa do pimentão

� Aplicação de tratamento térmico brando para
sua conservação.

� Avaliação das características físico-químicas e
microbiológicas.

� As características físicas e químicas da polpa de pimentão concentrada (pH= 4,22;
Acidez = 0,9162%; °Brix = 15,33) permitem viabilizar a fabricação deste produto versátil,
com características sensoriais próprias.

� O produto final ficou dentro das classificações determinadas pela ANVISA, com garantia
da segurança alimentar em até 90 dias de armazenamento (pH e acidez total de 4,067;
0,9302%, respectivamente).

� A polpa de pimentão concentrada pode satisfazer a demanda de consumidores por
alimentos industrializados mais saudáveis que possibilitem o preparo de refeições em
menor tempo e ao mesmo tempo saborosas.

� Foi possível obter com rendimento de 25,4%, um produto versátil com as
características sensoriais próprias da matéria-prima.

� O produto apresentou estabilidade microbiológica em até 90 dias à
temperatura ambiente.

� O produto obtido apresentou intensa cor vermelha (a* = 32,76), fator
fundamental para aceitação do consumidor.
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A oferta e procura por hortaliças processadas têm aumentado, dando lugar a um mercado crescente de
vegetais processados. O grande volume de perda de frutas e hortaliças exige o desenvolvimento e a aplicação de
vias para escoamento dos produtos in natura. O consumidor vem apresentando cada vez mais exigência na
escolha de sua alimentação, porém, com menor tempo disponível para o preparo de refeições. Formas inovadoras
de aproveitamento e disponibilidade de alimentos são sempre bem aceitas pelo mercado, desde que satisfaçam
as exigências básicas do atual consumidor: praticidade e saúde. Uma alternativa para prolongar a vida-útil do
pimentão é o desenvolvimento de polpa, temperada ou não. A proposta permite satisfazer a demanda por
industrializados mais saudáveis (zero açúcar, sódio e gorduras) e com preparo de refeições em menor tempo e ao
mesmo tempo saborosas.

Tabela 1. Características físico-químicas do pimentão e da polpa obtida após 
processamento

� Rendimento do processo

� pH

� Acidez

� Sólidos Solúveis

� Umidade

� Carboidratos

� Proteínas

� Lipídios

� Cinzas

� Açúcares totais e 

redutores

� Cor (L*a*b*)

� Carotenóides totais

� Análise microbiológica

� Vácuo nas embalagens

Parâmetro
Pimentão Polpa

Média Dp Média Dp
Umidade (%) 93,992 0,1371 87,1047 0,079
Proteína (%) 1,2399 0,4641 2,1498 0,85
Lipídeos (%) 0,1566 0,0106 0,1811 0,0179
Cinzas (%) 0,3 0,1399 1,3799 0,2331

Carboidratos totais (%) 4,24 - 9,0561 -
Açúcares totais (%) 1,5144 0,2127 2,395 0,237

Açúcares redutores (%) 0,8377 0,0093 2,2857 0,1915

Cor

L* 29,995 0,5351 38,78 0,0294

a* 36,835 2,7583 32,7625 0,1646

b* 20,11 3,0378 24,6375 0,2092
Sólidos solúveis (°Brix) 5,9 0,1 15,3333 0,1155

pH 5,0167 0,0058 4,22 0,01
Acidez (%) 0,2102 0,2102 0,9162 0,0164

Carotenóides (µg/g) 101,95 0,71 180,078 -

Parâmetro Média Dp

Teor de Sólidos Solúveis (°Brix) 14,933 0,1527

pH 4,067 0,0252

Acidez (%) 0,9303 0,0022

Tabela 2. Características físico-químicas da polpa após 90 dias de 
armazenamento
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