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Tópicos

Principais dificuldades no controlo microbiológico de 
hortofrutícolas minimamente processados

Confronto do tratamento de descontaminação convencional vs
metodologias alternativas

Garantia de segurança microbiológica do produto 

Apresentação de proposta de integração de tratamentos em 
cenoura ripada  



Controlo microbiológico - objetivos

Garantir a ausência de 
patogénicos humanos

Manter os teores microbianos 
abaixo dos limites estipulados 

para prevenir a deterioração da 
qualidade - sensorial, valor 

nutricional e funcional  



Quais microorganismos?

Microrganismos 
de deterioração

Bolores & leveduras e bactérias 
Pseudomonas spp. Micrococcus spp
• Limites estipulados:
• Microrganismos a 30º C < 107 UFC.g-1

• Enterobacteriaceas < 104 UFC.g-1

Microrganimos. 
patogénicos

Listeria monocytogenes, 
Yersinia enterocolitica, 
Clostridium, 
Salmonella
Escherichia coli O157:H7 
• Ausência



Para o 
controlo 

microbiológico 
do produto

É primordial

Identificação 
detalhada da 

microbiota especifica 
para cada HF



O desenvolvimento microbiológico é critico!

CONCEITO DE 
PRODUTO

Consumidos em fresco sem 
preparação culinária prévia

A contaminação patogénica não 
interfere na aceitabilidade sensorial 

do produto

NATUREZA DO 
PROCESSAMENTO 

MÍNIMO

Promove a instabilidade do 
produto - fisiológica, 

bioquímica e 
microbiologicamente

Não se aplicam tratamentos com 
intensidade suficiente para reduzir de 

forma significativa a carga 
microbiológica inicial

A MAP (HR% elevada, 
concentrações muito baixas de O2) 
pode promover a elevação do risco

patógenico



Durante o ciclo de vida do produto

Desenvolvimento 
microbiano

Perdas 

Actividade
metabólica



Descontaminação – mais dificuldades

 Natureza e morfologia vegetal 
é muito diversificada



Factores que 
complicam a acção 
dos desinfectantes

Irregularidades 
anatómicas

Superfícies 
vegetais

hidrófobas

Biofilmes

Mecanismos 
de adesão 



O controlo microbiológico depende

Diferentes requisitos, operações 
de fabrico e práticas industriais 

rigorosas

Controlo da 
qualidade das 

matérias-primas

Manutenção do 
frio no ambiente 

fabril e águas 
de lavagem

Operações de 
lavagem / 

descontaminação
Operação de 
centrifugação 

Operação de 
embalagem em 

atmosfera 
modificada

Manutenção do 
frio no 

armazenamento 
/ cadeia de 
distribuição

Manutenção do 
frio nos postos 

de venda



Valores de temperatura recomendados
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Controlo microbiológico

 Abordagem Global e Integrada
 Absoluta necessidade de intervenção activa em todas fases da 

cadeia produtiva 

Qualidade & 
Segurança

Produção 
agrícola

Distribuição
/Venda

Cadeia de 
Frio

Fabrico 
Industrial



Controlo microbiológico

 Abordagem Global e Integrada
 Absoluta necessidade de intervenção activa em todas fases da 

cadeia produtiva 
 Exige a articulação de multíplas disciplinas e onde são

necessárias competências de comunicação

Tecnologias de  
produção agrícola 

e pós-colheita

Tecnologia 
Alimentar

Gestão da 
distribuição e 

Marketing



Operações de lavagem / descontaminação



Metodologia convencional

• Hipoclorito de sódio   
[50 a 200 ppm] de cloro 
livre

Imersão do produto 
inteiro ou cortado 
em soluções de 
tratamento que 

contêm substâncias 
desinfetantes 
dissolvidas

• Eficiência de descontaminação baixa (≤ 1 ciclo Log).
• Exige a acidificação da água (pH 6,5-7,5)
• Exige adequação das variáveis do tratamento em 

função do tipo de produto
• Não garante a eliminação de patogénicos.
• Interfere negativamente no sabor / cheiro.
• Formação organoclorados tóxicos para 

consumidor/ambiente

INCOVENIENTES
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Ácido peroxiacético
Ácidos orgânicos
Peroxido de hidrogénio 
Água electrolizada
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AS Tratamentos térmicos

Luz UV-C 
Luz pulsada
Ultra-sons
MAP não convencional
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Biocontrol (LAB)
Bacteriocinas

Metodologias alternativas

Liang Ma et al., 2017 ‘Recent developments in novel shelf life extension technologies of fresh-cut fruits and vegetables’ 



Metodologias alternativas

A MAIORIA 

Necessidade de 
validação da eficácia à 

escala-piloto e 
industrial

Necessidade de 
investigação adicional 
quanto à respectiva 

interferência na 
qualidade sensorial e 

bioactiva

Carecem ainda de ser 
autorizadas

Das já testadas à escala
industrial (eg. ClO2, 
ácido peróxiacético, 

tratamentos térmicos, 
O3, e UV-C) 

Utilizados na 
descontaminação das 
águas de lavagem
•Problemas de corrosão
•Operacionalidade perigosa e 
especializada



Em destaque

Até agora, o cloro contínua a ser 
a opção mais eficiente e mais 
barata para manter a qualidade 
da água de lavagem 
desempenhando um papel 
importante na prevenção de 
contaminações cruzadas

Tem sido demonstrado 
por muitos investigadores 
que após a ocorrência de 
contaminação patogénica 
NENHUMA das técnicas 
disponíveis garante a sua 
eliminação….



Garantia da inocuidade do produto

Programas de gestão da 
qualidade (HACCP)

Boas práticas de agrícolas
Controlo de fitoquímicos utilizados
Controlo das águas de rega
Prevenção do contacto com dejectos biológicos sólidos 

Boas práticas de fabrico
Controlo da temperatura nas salas de fabrico, águas.
Sanitização das águas de lavagem
Adequação dos processos em função do tipo de produtos
Estudos de previsão de shelf-life por produto

Boas Práticas higiénicas
Higienização dos operadores fabris
Utilização obrigatória de luvas, toucas, máscaras, batas e botas
Lavagem / higienização dos equipamento



Tecnologia de barreiras alternativa para promover a qualidade 
de cenoura MP

Objectivos 

• Controlar o desenvolvimento microbiológico
• Incrementar a qualidade sensorial e bioactiva
• Aumentar o PVU ( critérios microbiológicos, sensoriais e bioactivos)

Tratamentos 
em estudo

• Choque térmico (na cenoura inteira) X UV-C X MAP (OPP-MP)
• Diferentes combinações testadas

Efeitos
associados

• Efeitos de descontaminação
• Efeitos de redução da actividade metabólica 
• Efeitos de stress abiótico indutores da síntese fenólica

Escala

• Laboratorial
• Piloto em que se fez a comparação com tecnologia convencional 

(Hipoclorito de sódio x MAP)

Stresses abióticos de choque térmico e radiação UV para a promoção da qualidade e PVU de cenoura 
MP / pHD Carla Alegria, 2015
Stresses abióticos de choque térmico e radiação UV para a promoção da qualidade e PVU de cenoura 
MP / pHD Carla Alegria, 2015



Controlo microbiológico

 Choque térmico[100ºC/45 seg] x MAPfilme OPP micro-perfurado
 ACRÉSCIMO 12 DIAS face ao tratamento convencional
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Aceitabilidade sensorial

 Choque térmico[100ºC/45 seg] x MAPfilme OPP micro-perfurado
 ACRÉSCIMO 12 DIAS face ao tratamento convencional

PVUHIPO < 7 dias.

PVUTT      = 14 dias.
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Teor de compostos fenólicos
 Choque térmico[100ºC/45 seg] x MAPfilme OPP micro-perfurado
 Aumento significativo da bioatividade (ao 3º dia recuperam-se os 

níveis da matéria-prima).
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Modelo de Amodio et al. 2014



Solução optimizada

Integração de tratamentos:
Choque térmico[100ºC/45 seg] x MAPfilme OPP micro-perfurado

• Acréscimo, de pelo menos, de 7 dias no período de 
vida útil, face ao tratamento convencional
• Qualidade em fresco superior
• Qualidade bioactiva  à da matéria-prima



Nota final

A indústria do sector continua à 
procura de técnicas alternativas 
tendo como principal objetivo o 
prolongamento da vida útil do 

produto. 

No entanto, as tendências do 
mercado revelam que o aumento 
da vida útil não é o argumento de 

venda mais importante, face à 
manutenção dos atributos em 

fresco / bioactividade 



Muito Obrigada 


