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O CAMINHO DO SABOR

O VALOR DO SABOR

Antigamente as pessoas moravam na roça ou tinham grandes quintais onde 
se encontravam árvores frutíferas e hortas domésticas.  Hoje quase todo 
mundo mora na cidade. No Estado de São Paulo só 7 em cada 100 
habitantes moram na roça. Existem grandes aglomerações urbanas e os 
quintais minguaram ou desapareceram. Há um grande distanciamento entre 
as pessoas da cidade e a roça. Só as pessoas mais velhas ainda conservam 
a saudade, a nostalgia, de colher um fruto cheiroso, suculento e saboroso no 
pé. Pouquíssimas pessoas da cidade já colheram um fruto do pé ou 
conhecem uma roça. Elas nunca experimentaram um fruto saboroso.
Na hora da compra o consumidor não encontra o fruto cheiroso, suculento e 
saboroso, como o colhido maduro no pé. A compra é sempre um mistério, 
uma surpresa. Pode ser mais fácil e seguro comprar um suco, um bolo 
pronto, produtos mais confiáveis. E assim vamos perdendo os nossos 
clientes.

É fácil constatar no mercado atacadista que o sabor é muito valorizado.
Alguns estudos feitos pelo Centro de Qualidade em Horticultura da 
CEAGESP mostram bem o valor do sabor:

u A laranja Pêra tem o melhor preço (20 a 30%) quando comparada às 
variedades Natal e Valência de mesmo tamanho e qualidade externa. A 
laranja Pêra possui melhores características de sabor: é mais doce e menos 
ácida que as outras variedades.
� O melão Amarelo com garantia de doçura, como o melão da marca Rei, 
vale no mínimo 50% mais que os outros melões amarelos, durante todo o 
ano.
wUm lote de uva Itália com 15 ºBrix vale 50% mais que um lote de uva Itália, 
com as mesmas características externas, com 12 ºBrix.
x O abacaxi Havaí vem perdendo espaço para o abacaxi Pérola. O abacaxi 
Pérola tem menor acidez e  menor teor de sólidos solúveis que o Havaí. O 
abacaxi Havaí, plantado na época certa e  colhido maduro tem o melhor 
sabor, o melhor “ratio”, conforme testes realizados com consumidores.  A 
colheita do abacaxi Havaí verde ou o seu plantio fora da melhor época de 
produção trouxe a fama de azedo o que leva à sua rejeição, mesmo na 
melhor época de produção.  

Quanto mais maduro o fruto for colhido mais saboroso ele será.
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A PRODUÇÃO DO SABOR

A MEDIDA DO SABOR

O sabor é feito na roça. A escolha da região de plantio, da variedade, da 
época de produção, da adubação, do sistema de poda, o vigor da planta-
mãe e outras técnicas de produção determinam o sabor final do fruto.
Um fruto saboroso é o resultado de um produtor competente e caprichoso, 
da aptidão de solo e clima da região de produção, do ponto de colheita e dos 
cuidados na pós-colheita.
O sabor da fruta é a combinação de várias substâncias, como açúcares, 
ácidos e substâncias voláteis (responsáveis pelo aroma).
O fruto só acumula essas substâncias enquanto está preso à planta-mãe.
Alguns frutos, como a banana, possuem alta concentração de amido, que se 
transforma em açúcar durante o amadurecimento e é responsável pelo 
sabor doce da banana. Outros frutos como o caqui, o pêssego e o mamão 
possuem concentração muito baixa de amido.  As transformações pós-
colheita tornam esses frutos mais coloridos e mais macios, mas não 
aumentam a sua doçura. A banana, o caqui, o pêssego e o mamão são frutas 
climatéricas, caracterizadas por um pico de respiração pós-colheita. As 
frutas não climatéricas apresentam teor de amido muito baixo e não 
apresentam alterações significativas  de sabor na pós-colheita. Entre elas 
estão as frutas que concentram as reclamações e a desconfiança dos 
consumidores: a uva, o abacaxi, o melão e a laranja. As surpresas na 
aquisição destas frutas causam a diminuição do consumo e a sua 
substituição por um produto mais confiável. A reversão desta tendência 
exige medidas de garantia de sabor.

A relação entre os açúcares e a acidez, conhecida como “ratio”, é utilizada 
como referência de sabor para muitas frutas. A medição da acidez é 
complicada e deve ser feita em laboratório. Já os açúcares traduzem bem a 
percepção do sabor da fruta pelo consumidor e são fáceis de medir. Por isso, 
são usados como referência de ponto de colheita e consumo para a maioria 
das frutas, especialmente para as não-climatéricas.
Na prática, medimos o conteúdo de sólidos solúveis, que são os compostos 
dissolvidos no suco da fruta. Como a maior parte dos sólidos solúveis são 
açúcares, sua medida é referência para o teor de açúcar.

A unidade de medida do conteúdo de sólidos solúveis é o grau Brix (ºBrix).
1 ºBrix  = 1 grama  de sólidos dissolvidos em 100 gramas
Uma uva, com 15 ºBrix, possui 15 gramas de sólidos solúveis dissolvidos em 
100 gramas de suco, ou seja, 15% de concentração de sólidos solúveis.
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A medida do conteúdo de sólidos solúveis é o padrão de sabor das 
frutas.



O MEDIDOR DE DOÇURA

Cuidados na compra do refratômetro

MEDINDO A DOÇURA

O modo mais prático e confiável de se medir o conteúdo de sólidos solúveis 
das frutas é através do uso de refratômetro. Ele mede o índice de refração, a 
diminuição da velocidade da luz quando ela passa através do suco de fruta, 
e é expresso em graus Brix (°Brix).

O aparelho deve:
- permitir a calibração com água destilada
- ter compensação automática de temperatura, de preferência

A escala deve:
- abranger de 0 a 32 °Brix
- ter boa visibilidade e proporcionar leitura fácil
- permitir ajuste de foco
O refratômetro é encontrado facilmente em lojas de artigos para laboratório.

O conteúdo de sólidos solúveis varia dentro da fruta. Normalmente, a uva é 
mais doce próximo ao pedúnculo, o abacaxi na sua base e o melão amarelo 
próximo às sementes.
É preciso usar sempre os mesmos locais de medição no fruto:

Para retirar suco do abacaxi e do melão, use algo que perfure e ao mesmo 
tempo deixe o suco escorrer (furador de coco verde, por exemplo).
Laranja: esprema a fruta e recolha seu suco em um copo.
Uva: escolha 2 bagas de lados opostos do cacho e faça a média das duas 
medições. Aperte a baga para que algumas gotas do seu suco escorram.
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Exemplo de leitura: 13 ºBrix
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Materiais necessários para a medição

Passos para uso do refratômetro

1° Passo:

2° Passo:

3° Passo:

4° Passo:

Cuidados na medição

4

4

4

Refratômetro
Pisseta (encontrada em casas de artigos para laboratório) 
Água Destilada
Papel macio
Faca, tesoura ou furador
Caderneta
Lápis ou caneta

 Lave o prisma e o seque com cuidado, usando papel macio.

 Coloque 2 ou 3 gotas do suco da fruta sobre o prisma.

 Leia a escala através da ocular, com o refratômetro voltado contra 
a luz.  Ajuste o foco se necessário e anote o valor lido.

 Lave e seque o prisma com cuidado.

 Antes de cada dia de trabalho calibre o refratômetro para 0 °Brix com água 
destilada e o seque com papel macio. Consulte o manual do seu aparelho.

 A densidade dos líquidos varia com a temperatura e, por isso, a medição 
dos sólidos solúveis também varia. A  variação é de 0,5% de açúcar para 
cada 5,6 ºC de variação de temperatura.

 Evite medir o teor de sólidos solúveis quando a temperatura estiver muito 
alta ou a fruta estiver gelada, para evitar erros. Se possível, adquira um 
refratômetro com compensação automática de temperatura.
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 Lave o prisma com cuidado após cada medição.

 Sempre seque o prisma após cada lavagem com papel macio, tomando 
cuidado para não riscar o prisma.

pisseta

Nunca lave ou mergulhe o refratômetro em água corrente. 
A água pode danificar o aparelho.
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COLHENDO FRUTAS SABOROSAS

Conteúdo mínimo de açúcares para cada fruta

Indicadores de ponto de colheita

A determinação do melhor ponto de colheita é o ponto crucial na colheita de 
frutas saborosas.
O conteúdo de açúcares é o melhor referencial para a determinação do 
melhor ponto de colheita. Entretanto a sua medida exige o corte do fruto, 
inviabilizando a sua comercialização posterior. 
O produtor precisa escolher outros indicadores, com  alta correlação com o 
conteúdo de açúcares, para determinação do melhor ponto de colheita.  
Cada produtor deve estabelecer para o seu produto, para cada variedade, 
para cada época de plantio e colheita, na sua região, os padrões para os 
seus indicadores de ponto de colheita. 
A escolha e a utilização do indicador devem ser feitas com muito cuidado: a 
relação entre o sabor e cada indicador é função da variedade, do clima, da 
região de plantio e do sistema de produção adotado.  
A utilização de mais de um indicador e a aferição regular da sua correlação 
com o conteúdo de açúcares do fruto assegura maior confiabilidade ao 
indicador escolhido para o ponto de colheita. 
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Abacaxi

Laranja Pêra

Melão Amarelo

Uva

Fruta Teor mínimo de sólidos solúveis (ºBrix)

O conteúdo de açúcares deve ser utilizado como
 referência para a aferição dos demais indicadores.
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Indicadores

Conteúdo de açúcares

Constante térmica

Coloração da casca

Abertura de malha

Dias após a florada

Abacaxi Laranja Pêra Melão Amarelo Uva

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dias após a poda X

X



Coloração da casca

A coloração da casca da fruta é uma das características mais utilizadas pelo 
consumidor na escolha de que produto comprar. 
Entretanto, a coloração nem sempre é um indicativo seguro de doçura. 
Frutas cultivadas em regiões mais quentes, em geral, têm a casca mais 
verde e são menos ácidas que as frutas cultivadas em climas mais amenos, 
mas podem ser tão ou mais doces.
Cada produtor deve estabelecer o seu padrão de coloração que garanta um 
produto saboroso.
Em Bauru, por exemplo, os produtores de abacaxi estabeleceram que, no 
início da safra (outubro-novembro), o melhor ponto de colheita é o estágio 
colorido e, no final da safra (janeiro-fevereiro), é o pintado, quando os 
estágios colorido e amarelo já apresentam gosto passado.
 

Coloração da casca da laranja e do abacaxi
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Abertura da malha do abacaxi

O grau de abertura da malha é um bom indicativo de maturação do abacaxi, 
mas em algumas regiões como o Tocantins, em algumas épocas de 
produção, a malha é normalmente mais fechada. Em geral, quanto mais 
aberta for a malha, mais madura é a fruta.

Malha aberta Malha fechada

amarelocoloridopintadoverdoso



Constante térmica da cultura

Constante térmica (GD) e temperatura base (ºC) por cultura e fase 
referência de desenvolvimento

Para concluir cada fase de desenvolvimento, as plantas necessitam de uma 
determinada quantidade de energia, conhecida como constante térmica. A 
constante  térmica difere entre as variedades e entre as diferentes fases de 
desenvolvimento de uma mesma planta.
Com ela é possível estimar, por exemplo, o ponto de colheita de uma fruta 
com base na energia que a planta precisa acumular da floração ou da poda 
até a colheita.
Esse acúmulo de energia só ocorre acima de uma determinada temperatura, 
chamada de temperatura base (Tb).

A unidade de medida dessa energia é o grau-dia (GD) e para medi-lo basta 
conhecer a temperatura média diária da região de plantio e inseri-la na 
fórmula:

Onde:  Tmed = temperatura média diária (°C)

            Tb = temperatura base da cultura (°C; consultar tabela)

Os valores de GD precisam ser calculados e somados diariamente. Para 
cada cultura, é preciso escolher uma data de referência para o início dessa 
soma, que nas frutas costuma ser o início do florescimento ou a data da 
última poda. Quando o somatório de GD atingir o valor da constante térmica, 
é hora de colher.
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Abacaxi Havaí 9

Uva Fina 10

Uva Rústica 10

Cultura Tb Fase

Florescimento à colheita

Poda à colheita

Poda à colheita

Constante Térmica

2.020

1.990

1.550

GD
diário

= T
med

-
b

T



PIF: GARANTIA DE SABOR E SEGURANÇA

A Produção Integrada de Frutas (PIF) é uma evolução e ampliação do 
“Manejo Integrado de Pragas”  onde foram incorporados procedimentos 
para  uma agricultura ambientalmente sustentável e socialmente justa 
juntamente com a garantia da produção de um alimento seguro sob todos os 
aspectos.
A PIF surgiu na década de 1970 na Europa. No Brasil ela começou com os 
produtores de maçã no fim dos anos noventa. A sua oficialização e 
regulamentação ocorreu com a Instrução Normativa n.º 20 do Ministério da 
Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), publicada no Diário Oficial da 
União no dia 15 de outubro de 2001, instituindo a PIF como programa de 
adesão voluntária. Desde então,  grupos de trabalho de diversas fruteiras 
organizaram e consolidaram o que há de melhor em conhecimento 
agronômico e boas práticas, amarrando tudo isto a um sistema de avaliação 
da conformidade e de garantia de  rastreabilidade.
Para apoiar os grupos específicos das fruteiras na logística e pós-colheita e 
para tratar da continuidade das garantias da  Produção Integrada de Frutas 
do momento da colheita até as bancas do varejo, o MAPA criou dois projetos 
denominados Manejo e Logística da Colheita e Pós-colheita na Produção 
Integrada de Frutas no Brasil.
O reconhecimento e a valorização da marca PIF pelos consumidores 
exigem que o selo de conformidade PIF esteja associado à garantia de frutas 
saborosas e seguras.
O desenvolvimento desta cartilha é fruto da parceria PIF, CEAGESP e 
ESALQ, que trata de algumas frutas de maior dificuldade de compra do 
consumidor: citros, abacaxi, uva e melão. 
Esperamos, com a colaboração de nossos parceiros, em breve publicar 
novos trabalhos com o mesmo objetivo. E que os conhecimentos desta 
cartilha subsidiem os produtores para que eles possam cada vez mais 
encantar e conquistar o consumidor destas frutas.
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IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FUNCIONAL DE CONTROLE DE 
QUALIDADE A SER UTILIZADO COMO PADRÃO NA CADEIA DE 

COMERCIALIZAÇÃO DE FRUTAS.

A cartilha  Caminho do Sabor e o Programa Garantia de Sabor da CEAGESP 
tiveram origem no projeto de Políticas Públicas da FAPESP  “Implantação 
d e  S i s t e m a  F u n c i o n a l  d e  C o n t r o l e  d e  
Qua l idade a  ser  Ut i l i zado como Padrão na  Cade ia  de  
Comercialização de Frutas” parceria da ESALQ/USP com o 
CQH/CEAGESP, coordenado pela Dra Marta Helena Fillet Spoto do 
Departamento de  Agroindústria,  Alimentos e Nutrição, da ESALQ.
Frutas não-climatéricas como o abacaxi, a laranja Pêra, o melão Amarelo e a 
uva têm perdido espaço junto aos consumidores por apresentarem 
constantes problemas de sabor. 
Com o intuito de estabelecer um padrão de qualidade para essas frutas 
foram estudadas correlações entre características mensuráveis de 
qualidade e características subjetivas de sabor, através de análises físicas 
(firmeza, cor, densidade, diâmetro e comprimento), físico-químicas (pH, 
sólidos solúveis, acidez total titulável, ratio, açúcares redutores e totais, 
compostos fenólicos totais, substâncias pécticas, clorofila, carotenóides, 
vitamina C) e sensorial, segundo a metodologia da Análise Descritiva 
Quantitativa (AQD). E para conhecer as exigências dos consumidores para 
essas frutas foi empregado o método QFD (Quality Function Deployment).
Essas análises  deixaram bastante evidente que:
- a estimativa do conteúdo de açúcares, feita indiretamente através da 
medida do teor de sólidos solúveis, é o método mais viável e confiável para a 
determinação do ponto ideal de colheita dessas frutas;
- a doçura é a característica mais desejada pelos consumidores das frutas 
estudadas.
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PROGRAMA GARANTIA DE SABOR CEAGESP

ü
ü

ü

É um programa de adesão voluntária, de apoio a grupos de produtores que 
querem garantir um produto saboroso no consumo.
Ele exige parceria entre os grupos de produtores e a CEAGESP, a 
obediência às regras pré-estabelecidas pelas partes e a vistoria do produto 
na origem e no mercado atacadista.
Entre os objetivos do programa estão:

Garantir ao consumidor uma fruta saborosa;
Garantir ao produtor e atacadista parceiros a diferenciação do seu 

produto; 
Promover a fruta de melhor sabor. 

A Prefeitura Municipal de Jales e a Cooperativa de Produtores de Jales e 
Região são parceiros da CEAGESP no Programa Garantia de Sabor da Uva 
de Jales.

Para saber mais:
Entre em contato com o Centro de Qualidade em Horticultura-CQH, da 
CEAGESP:
Fone: (11) 3643-3825 E-mail: cqh@ceagesp.gov.br

A DEI  T SN AA BR OA RG
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Equipe do Centro de Qualidade em Horticultura da CEAGESP: 
Anita de Souza Dias Gutierrez, Bertoldo Borges Filho, Cláudio Inforzato Fanale, Gabriel 
Vicente Bitencourt de Almeida, Hélio Satoshi Watanabe, Idalina Lopes Rocha, Lisandro 
Michel Barreiros, Maria Aparecida Martins de Santana, Ossir Gorenstein e Paulo Roberto 
Ferrari.
Participação especial: Vanessa Maria Rodrigues.

CEAGESP - CENTRO DE QUALIDADE EM HORTICULTURA. O Caminho 
do Sabor. São Paulo: CEAGESP-CQH, 2006, 12 p. (Circular Técnica 
CEAGESP - CQH, n. 16).



Maiores informações:  CEAGESP- Centro de Qualidade em Horticultura
Telefones: (11) 3643.3825 /3643.3827 - E.mail: cqh@ceagesp.gov.br

Distribuição Gratuita - Tiragem 10.000 exemplares

Patrocínio

Apoio

Realização

www.mackcolor.com.br
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