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Programa

Keynote: “Innovations in Quality & Safety of  fresh-cut Fruits and Vegetables”

                  Giancarlo Colelli (Universidade de Foggia)

1.º Painel: controlo na produção primária orientado para os produtos de IV gama: 

- Fisiologia e bioquímica dos produtos IV gama - Margarida Moldão (ISA/ULisboa)

- Nematodes Fitoparasitas – os inimigos invisíveis das hortofrutícolas - Isabel Abrantes   

  (Universidade de Coimbra)

- Refrigeración con que toda la industria de IV Gama se proyecta como una cámara frigorífica 

  con diferentes temperaturas - María Teresa Sánchez‐Pineda (Universidad de Córdoba)

2.º painel: Processamento e conservação dos produtos de IV gama: 

- Descontaminação convencional e emergente de produtos IV Gama- Marta Abreu (INIAV)

- Embalagens biodegradáveis e bioactivas - Vitor Alves (ISA/ULisboa)

- Otimização da temperatura, humidade relativa e tempo de armazenamento antes e após 

  embalamento de vegetais minimamente processados (caso de estudo-espinafre) - Ana Oliveira 

  (ESB/UCP)

- Compostos bioativos nos produtos de IV Gama: impacto das condições de processamento e 

  armazenamento - Ana Amaro (ESB/UCP)

3.º Painel: Cadeia de Distribuição e Mercados: 

- Tendências de mercado de produtos IV Gama – Pedro Santos (Consulai)

- Otimização das condições da cadeia de distribuição - Impacto da temperatura e da atmosfera 

  modificada na conservação dos produtos IV gama – Maria Fátima Poças (UCP)

- Legislação aplicada ao sector – Paula Bico (DGAV)

Mesa redonda: Visão das empresas de IV Gama: necessidades e oportunidades:

Vitacress, Campotec, Calcob e Nuvi Fruits
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É a marca de fruta desidratada da Frubis, detida detida pelo Grupo Luís Vicente. Esta empresa 

tem estado a investir fortemente para chegar a novos mercados de exportação da marca de snacks 

de fruta Frubis,. A renovada oferta divide-se nas gamas Natural – a qual integra três novas 

variedades (Maçã Verde, Pera Rocha e Coco), que se vêm juntar às já existentes Maçã Vermelha e 

Ananás – a gama Exotic abrange os sabores Morango, Maçã Canela e Pêssego, e a gama Choco 

inclui, para já, o sabor Morango, sendo que a empresa garante lançar “em breve algumas 

novidades”.

O Grupo Vitacress concentra todas as operações do Grupo RAR no mercado de produtos frescos 

e inclui, além da Vitacress Portugal, as empresas Vitacress Salads, Wight Salads, Lighthorne 

Herbs e a especialista em ervas aromáticas Van Heyningen Brothers, adquirida em 2010. A 

atividade em Portugal teve início nos anos 80 com grande sucesso, e na sequência dos bons 

resultados a Vitacress Salads cria, em 1986, uma grande exploração em Odemira, no Alentejo, 

hoje a sede do grupo Vitacress em Portugal. Com uma quota de mercado total em torno dos 35%, 

a Vitacress Portugal explora cerca de 250 hectares de terrenos agrícolas (incluindo túneis e 

estufas) e emprega cerca de 300 colaboradores.

A Estêvão Luís Salvador é uma empresa industrial que exporta produtos da 5.ª gama (sopas 

refrigeradas) para a Polónia e vende produtos da 4.ª gama (sopas e saladas pré-preparadas) e a 

granel para os principais hipermercados nacionais, recorrendo essencialmente a fornecedores 

nacionais.
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Innovations in quality & safety of  fresh-cut fruits and vegetables

Giancarlo Colelli

Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente – Università degli Studi di 

Foggia, Italy

Giancarlo Colelli <giancarlo.colelli@unifg.it>

Fresh minimally-processed fruit and vegetables are constituted by living cell tissue, rapidly 

metabolizing, especially when peeled and cut in portions for higher convenience. For this reason 

quality attributes (i.e. appearance, texture, flavour, and nutritional value) degrade very fast and 

shelf  life is often a matter of  days or, in some cases, of  weeks. On the other hand the preparation 

process does not include a so-called “killing step”, or a treatment which determine a negligible 

final microbial count. In fact for this kind of  product freshness itself  is a limit which does not allow 

the application of  eradicating treatments. A number of  priorities are on top of  the list of  the fresh-

cut industry which may have a direct influence on consumers. Safety of  course, not only in 

relation to microbial contamination but also related to other possible issues, but also quality, more 

and more referring to nutritional value and taste and flavor. These two main objectives are often 

associated to the extension of  the shelf-life. Finally for a food industry with a very intense use of  

water, plastic, and energy per kilogram of  final product, sustainability of  the whole chain 

represents another important issue in order to reduce the impact on the environment and, last but 

not least, on production costs. For all these reasons fresh minimally-processed produce have 

represented a very interesting food system where the need of  improvements is of  paramount 

importance. In the last few years R&D strategies have been diverse ranging from the proteomic 

approach to nanotechnology, including non-destructive tools, predictive models and green-

chemistry applications to develop important innovations in processing, packaging, and logistic. 

Some of  these approaches will be discussed through some of  the results of  two large multi-partner 

R&D projects (i.e. QUAFETY co-funded by European Commission, and OFRALSER co-

funded by Italy's government) which have focused on fresh minimally-processed fruit and 

vegetables, with a multi-disciplinary approach and a particular attention to dissemination of  

results.
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Cooperativa Agrícola de Oliveira do Bairro e Vagos, CRL, está localizada em pleno “coração” da 

Bairrada, uma zona com forte tradição agrícola. O gene da sua criação remonta a 1975, quando 

um grupo de agricultores sentiu necessidade de se criarem novas alternativas para a agricultura da 

região. Assim, em 1975 esta ideia foi ganhando forma, para que, em 1977, se desse o início da 

atividade da CALCOB. Está classificada como uma das 100 maiores Cooperativas portuguesas, 

empregando 108 pessoas e contando com aproximadamente 4850 sócios. A sua atividade 

principal é a compra e venda de batata (semente e consumo) e hortícolas frescos, procedendo à sua 

beneficiação: receção, escolha, seleção, calibragem, embalagem e expedição, produtos estes que 

coloca no mercado devidamente embalados e acondicionados sob a marca da qualidade, da 

frescura e do sabor.

Situa-se no litoral Oeste a cerca de 8 km de Torres Vedras, na zona industrial 

de Casalinhos de Alfaiata na Freguesia da Silveira. Foi constituída em 1994 e 

reconhecida como Organização de Produtores hortofrutícolas, 

sucessivamente em 1995 e 1997, ao abrigo da legislação existente. A 

Campotec dedica-se ao comércio de fruta (pomoideas e prunoideas), batata e 

produtos hortícolas minimamente processados (4ª gama). Desde a sua 

fundação, a empresa tem como objectivo principal uma produção de elevada 

qualidade aliada a um "know-how" dos modos de produção usufruindo de um 

corpo técnico permanente para assessoria e investigação. Ocupa uma área 

coberta com cerca de 10.000 m2, implantada numa área total de 20.000 m2, 

na qual conserva e embala principalmente Batata, Maçã, Pêra e Legumes. 

Tem uma outra central, com uma área coberta de 3.000 m2, a 1 Km de 

distância na qual conserva exclusivamente Pêra Rocha e Maçã de Alcobaça.



1.º Painel: controlo na produção primária 
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Fisiologia e Bioquímica dos Produto IV Gama

Margarida Moldão Martins

LEAF, Linking Landscape, Environment, Agriculture and Food, Instituto Superior de 

Agronomia, Universidade de Lisboa, Tapada da Ajuda, 1349-017 Lisboa.

Margarida Moldao <mmoldao@isa.utl.pt>

Os produtos hortofrutícolas da IV gama são tecidos vegetais vivos e metabolicamente ativos, cuja 

atividade metabólica é acelerada pelas operações unitárias envolvidas no processamento. As 

alterações fisiológicas e bioquímicas desencadeadas pelo corte, descasque, abrasão ou 

esmagamento a que os tecidos são submetidos, ocorrem mais rapidamente do que na matéria-

prima a partir da qual foram preparados, conduzindo a uma mais rápida perda de qualidade. A 

taxa respiratória, dependendo da matéria-prima e para igualdade de outras condições, sofre 

aumentos significativos, com o consequente consumo de substratos e libertação de energia 

(calor). Os fenómenos de perda de água são igualmente acelerados. O stress a que os tecidos são 

sujeitos leva a um aumento da atividade da PAL, com síntese de compostos fenólicos. O aumento 

do teor de fenóis, da atividade enzimática (PPO) e da superfície exposta implica um incremento 

das reações de escurecimento dos tecidos, sobretudo nas zonas de corte. A par da degradação da 

cor, ocorre uma perda de firmeza devido a reações de hidrólise de macromoléculas estruturais 

que, para além de conduzir a perda de firmeza, implica uma menor capacidade de retenção de 

água e consequentemente o aparecimento de maior exsudação de sucos e substratos 

intracelulares, favorecendo o desenvolvimento microbiano. 

De entre as ferramentas disponíveis para controlar/minimizar a velocidade das reações 

metabólicas nos produtos da IV gama, destaca-se a temperatura. Temperaturas de refrigeração ao 

longo de toda a cadeia implicam uma diminuição significativa da velocidade de degradação dos 

produtos da IV gama. 
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IV Gama Hortofrutícola em Portugal: Investigação e Industrialização

Legislação aplicável ao sector

Bico, A. Paula, Direção Geral de Alimentação e Veterinária 

Por produtos IV Gama entendem-se os produtos hortofrutícolas frescos, minimamente 

processados, lavados e desinfetados, cortados ou não, mantendo as caraterísticas da matéria-

prima. Estão prontos para consumir e apresentam-se ao consumidor embalados.

A fim de garantir que os géneros alimentícios são seguros, é necessário considerar todos os 

aspectos da cadeia alimentar, desde a produção primária até à venda ou fornecimento ao 

consumidor, sendo que, em cada nível, existem riscos que, eventualmente, podem traduzir-se 

num impacto negativo na sua segurança.

Portugal não dispõe de legislação específica para estes produtos, pelo que se lhes aplica, “apenas”, 

toda a legislação Europeia, comum aos demais géneros alimentícios. 

A União Europeia optou por um elevado nível de protecção da saúde como princípio para a 

elaboração da legislação alimentar, que aplica quer aos géneros alimentícios  comercializados no 

mercado interno como aos importados ou exportados.

Regras harmonizadas decorrentes de legislação horizontal constituem um contributo decisivo 

para o cumprimento dos objectivos da segurança alimentar, traduzindo-se num elevado nível de 

proteção e informação dos consumidores, no regular funcionamento dos mercados, no 

cumprimento dos requisitos de exigência legal, em práticas comerciais leais e, não menos 

importante, num estímulo e proteção da inovação no setor alimentar.
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Nemátodes fitoparasitas – os inimigos invisíveis das hortofrutícolas

Isabel Luci P. M. Conceição & Isabel Abrantes

Centro de Ecologia Funcional (CEF), Departamento de Ciências da Vida, Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC).

Luci Conceição <luci@zoo.uc.pt>, Isabel Abrantes <isabel.abrantes@uc.pt>

Os nemátodes são muito importantes nos processos ecológicos do solo. Além de intervirem na 

decomposição da matéria orgânica e reciclagem de nutrientes, podem ser reguladores da 

rizosfera, bioindicadores e agentes de controlo biológico. Relativamente aos seus hábitos 

alimentares podem ser bacteriófagos, fungívoros, predadores, omnívoros e parasitas de plantas 

(fitoparasitas). De um modo geral, os nemátodes fitoparasitas, que têm uma distribuição 

universal, podem ser considerados como um dos inimigos invisíveis das plantas. Alimentam-se de 

todas as partes da planta (raízes, caules, folhas, flores, frutos ou tubérculos/bolbos) e alguns são 

vetores de vírus e bactérias. As plantas infetadas ficam menos tolerantes ao stresse físico e mais 

susceptíveis ao ataque de outros agentes patogénicos, afetando a quantidade e qualidade da 

produção de muitas hortofrutícolas que pode ter um impacto económico elevado. No laboratório 

de nematologia (NEMATO-lab) do CEF, FCTUC, estão a ser desenvolvidos projetos de 

investigação com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento de estratégias, sustentáveis e 

amigas do ambiente, para o controlo de nemátodes fitopasitas, sobretudo de nemátodes de quisto 

da batateira (Globodera spp.), nemátodes das galhas radiculares (Meloidogyne spp.) e nemátodes 

das lesões radiculares (Pratylenchus spp.).
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Otimização das condições da cadeia de distribuição - Impacto da 
temperatura e da atmosfera modificada na conservação dos produtos IV gama 

M.J. Pereira, A.L. Amaro, M. Pintado, F. Poças

Universidade Católica Portuguesa, CBQF - Centro de Biotecnologia e Química Fina – 

Laboratório Associado, Escola Superior de Biotecnologia, Rua Arquiteto Lobão Vital, 172, 

4200-374 Porto, Portugal

O uso de atmosfera modificada (MAP) é frequentemente uma opção considerada para a 

conservação de produtos IV gama. No entanto, o projeto de uma embalagem com MA requer o 

conhecimento da taxa de respiração do produto à temperatura de armazenamento e distribuição. 

Como a temperatura sofre variações inevitáveis, é fundamental conhecer o efeito dessa variação 

na taxa de respiração para avaliar o benefício relativo entre usar MA e um controlo mais rigoroso 

da temperatura. A apresentação foca o exemplo de rúcula pronta-a-comer. A técnica de 

simulação Monte Carlo foi usada para quantificar o impacto da redução da pressão de oxigénio e 

da temperatura na taxa de respiração da rúcula. Foi usado o modelo de Michaelis–Menten para 

descrever a taxa de respiração e foram estudados vários cenários hipotéticos de variação da 

temperatura. Verificou-se que a temperatura contribui com mais de 80 % da variância do modelo 

enquanto que a redução da pressão de oxigénio contribui apenas com 13 %. Assim, para este 

produto o controlo de temperatura é mais importante do que o uso de MA, pelo que a otimização 

ao longo da cadeia de distribuição é fundamental.
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Refrigeración con que toda la industria de IV Gama se proyecta como 
una cámara frigorífica com diferentes temperaturas

María-Teresa Sánchez. 

Faculty of Agricultural and Forestry Engineering. Spain.

María Teresa Sánchez Pineda de las Infantas <bt1sapim@uco.es>

Minimally processed refrigerated (MPR) fruits and vegetables have always been an important 

food group in the human diet. In this kind of  industry, refrigeration or chilling plays a 

preponderant role to the quality maintenance and safety of  these food products since one of  the 

most important factors affecting the postharvest life and quality of  minimally processed fruits and 

vegetables is temperature. Temperature is one of  the most difficult feature to control. Its 

distribution depends on the correct design, on the stacking patterns chosen and on the air 

circulation rate. For refrigeration to be effective in postponing deterioration, it is important that 

the temperature in cold storage rooms be kept as constant as possible. Storage rooms should be 

well insulated and adequately refrigerated, and should allow for air circulation to prevent 

temperature variation. This presentation deals with the design of  cold chambers, factors involved 

in this design, cooling load calculation, refrigerants, refrigeration systems, technology and 

equipment available.
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Tendências de mercado de produtos IV Gama

Pedro Miguel Santos

Diretor Geral da CONSULAI

psantos@consulai.com

O setor da IV Gama tem assistido a uma evolução muito consistente nos últimos anos. Nesta 

apresentação será feita uma caracterização do mercado nacional de produtos IV Gama, fazendo 

uma perspetiva histórica evolutiva do mesmo face a alterações nos hábitos de compra dos 

consumidores.

De facto, o “consumidor” tem evoluído ao longo dos anos e as suas atitudes de compra vão muito 

ao encontro da praticidade inerente aos produtos IV Gama.

As tendências de consumo apontam para novas oportunidades.
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Descontaminação convencional e emergente de produtos IV Gama

Marta Abreu

UEISTSA - Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária<marta.abreu@iniav.pt>

Nas últimas décadas, os hortofrutícolas frescos (HF) e minimamente processados (HFMP) 

ganharam no mercado alimentar uma atenção especial, em resultado de inúmeras recomendações 

por parte de organizações internacionais (eg. Autoridade Europeia para a Alimentação e 

Segurança). Os benefícios associados aos HF, na promoção de uma dieta equilibrada e na redução 

do risco de algumas doenças justificam o aumento do respectivo consumo. Acompanhando esta 

tendência acentuaram-se preocupações de saúde pública em resultado de surtos alimentares 

identificados e associados aos mesmos. A garantia da qualidade e segurança de HFMP, tema alvo 

desta apresentação, constitui uma tarefa que envolve alguma complexidade só passível de ser 

resolvida através de uma abordagem global e integrada ao longo de toda a cadeia produtiva 

(incluindo intervenções activas desde a produção agrícola até à comercialização). Desde logo, o 

processamento mínimo de HF, ao contrário da maioria das técnicas de processamento alimentar 

que estabilizam os produtos e lhes prolongam o período de vida útil, promove a respectiva 

perecibilidade face às matérias-primas. Os danos causados nos tecidos vegetais, nomeadamente a 

eliminação das camadas protectoras naturais, promovem muitos distúrbios fisiológicos acelerando 

a degradação microbiológica do produto e proporcionando uma entrada fácil a microrganismos 

patogénicos. Acresce que a exigência do carácter em fresco não se compatibiliza com à aplicação de 

tratamentos de conservação drásticos. A situação poderá ser crítica para o consumidor pelo facto 

dos HFMP serem consumidos sem necessidade de preparação culinária. No fabrico, a manutenção 

da cadeia de frio e as operações de lavagem/ descontaminação representam as acções mais 

significativas para o controlo do desenvolvimento microbiológico. No entanto, o tratamento de 

descontaminação convencional (utilização de hipoclorito de sódio) revela uma eficácia limitada a 

que acrescem perigos químicos para o consumidor e ambiente. A investigação de tratamentos 

alternativos, de natureza diversificada, visando soluções mais eficientes e de menor impacto 

ambiental tem sido alvo de contínuo desenvolvimento. No entanto, a maioria delas necessita ainda 

de estudos adicionais no que respeita aos mecanismos de conservação e interferência na qualidade 

nutricional / sensorial, específicos por HF, bem como, de serem validados à escala industrial. 

Salientar-se-á por fim que em virtude de nenhum tratamento, de per si, garantir a inocuidade do 

produto, a prevenção da contaminação patogénica tem de assentar na implementação de sistemas 

de gestão da qualidade (eg. HACCP).
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Compostos bioativos nos produtos e IV Gama: impacto das condições 
de processamento e armazenamento

Amaro, A.L., Pereira, M.J., Oliveira, A. and Pintado, M.M.

Centro de Biotecnologia e Química Fina – Laboratório Associado, Escola Superior de 

Biotecnologia, Universidade Católica

Portuguesa/Porto, Rua Arquiteto Lobão Vital, 4202-401 Porto, Portugal

A rúcula, o morango e a meloa são amplamente consumidos como produtos minimamente 

processados, valorizados pela ampla gama de compostos bioativos, com benefícios para a saúde, 

incluindo a vitamina C e compostos fenólicos. Sabe-se que as condições de processamento e 

armazenamento afetam a qualidade dos frutos e vegetais de IV Gama, com a atmosfera 

modificada e as baixas temperaturas como fatores-chave na manutenção de qualidade ao longo 

do armazenamento. No entanto, a informação sobre a qualidade nutricional enquanto parâmetro 

de qualidade, afetado pela atmosfera modificada e a temperatura de armazenamento, é escassa. A 

fim de gerar recomendações para otimizar a preservação fitoquímica destes produtos de IV 

Gama, durante o processamento, foram realizadas auditorias nutricionais das linhas de 

processamento de empresas de frutos e vegetais de IV Gama. As amostras foram recolhidas em 

cada etapa do fluxograma de produção: na receção, após lavagem e descontaminação, após 

centrifugação/secagem, corte e após a embalagem. Todas as amostras foram analisadas para 

caracterização nutricional. Além disso, foram avaliados os efeitos das condições de atmosfera e 

temperatura durante o armazenamento na qualidade fisiológica e fitoquímica de rúcula, 

morango e meloa e as variações relativas foram determinadas. Para estudar os efeitos da 

atmosfera modificada sobre a qualidade, amostras de rúcula e a meloa foram processadas, 

embaladas em sacos de filme de baixa permeabilidade ao oxigénio, com concentrações de 

oxigénio modificadas (2.5, 5; 10 e 20% de O2), termo selados com uma máquina de embalagem a 

vácuo. Para avaliar o efeito da temperatura na qualidade, amostras de morango foram 

processadas, embaladas e armazenadas a diferentes temperaturas (0, 5 e 10 °C) durante 7 dias. 

Todas as amostras foram avaliadas quanto à taxa de respiração e composição fitoquímica durante 

o armazenamento. O processamento, a atmosfera modificada e a temperatura de 

armazenamento afetaram significativamente a taxa de respiração, teor de clorofila e composição 

fitoquímica dos produtos estudados. A integração desses resultados contribui para a 

compreensão dos efeitos das condições de processamento e armazenamento na qualidade geral 

dos frutos e vegetais de IV Gama e fornece informações úteis para o desenvolvimento de 

processos voltados para a modulação da qualidade nutricional e extensão da vida útil.
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Biodegradable and Bioactive Packaging

Vítor D. Alves

LEAF, Linking Landscape, Environment, Agriculture and Food, Instituto Superior de 

Agronomia, Universidade de Lisboa, Tapada da Ajuda, 1349-017 Lisboa, Portugal

Synthetic petrochemical-based packaging materials are the most common choice for food 

packaging due to a combination of  suitable mechanical, thermal and barrier properties, heat 

sealability and low price. However, due to their non-biodegradability, they became the largest 

contributor for plastic waste imparting a highly negative environmental impact. An alternative 

to overcome this environmental problem relies on the use of  biodegradable materials, 

especially those from renewable resources, in particular polyesters or polysaccharides. 

In this work, a new clinging film provided by Silvex, S.A., produced by extrusion from Mater-

Bi, a biodegradable thermoplastic material based on starch, cellulose and vegetable oils, was 

characterized. In addition, its properties where compared to a clinging film produced from 

PVC, one of  the non-biodegradable petrochemical based polymers most used for this purpose. 

From a preservation study of  fresh spinach using both clinging films, it was concluded that the 

Mater-Bi ones revealed a high potential to be used instead of  PVC films, since the fresh 

product presented quite similar properties with both films over time (e.g. moisture content, 

respiration rate, color, texture and total soluble solids) [1]. 

Another strategy that may be coupled with traditional or biodegradable packaging materials, is 

the application of  edible coatings. These coatings are layers made of  food grade materials 

applied directly at the products surface consisting on additional protection barriers. Beyond 

imparting designed permeability to gases, they may be used as carriers of  bioactive 

compounds, namely antimicrobials and antioxidants. Results on the effect of  the application 

of  chitosan based edible coatings on the quality of  fresh strawberries [2] and cherries will also 

be presented.

References

[1] Gonzalez, I.A. - Characterization of  a biodegradable starch based film. Application on the 

preservation of  fresh spinach. Lisboa: ISA, 2016, 63 p.
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A perda de peso das folhas de espinafre demonstrou ser dependente do tempo já que aumentando 

o tempo de exposição a estas condições a humidade à superfície foliar também diminuiu. Nas 

mesmas condições, a perda de eletrólitos foi menor (4,63%) e o teor de clorofila (45,44) foi maior. 

Após o embalamento foram reproduzidas condições que podem ocorrer durante o período de 

espera entre embalamento e o envio das mesmas para os pontos de venda. A temperatura 

demonstrou ser a variável que mais afetou a atmosfera no interior da embalagem. Um aumento na 

temperatura de armazenamento de 3 para 7°C levou a um aumento significativo da taxa de 

respiração foliar. A melhor combinação de condições no pós-embalamento foram os 3°C, 74% de 

humidade relativa para um período máximo de 1 dia antes da expedição. Neste caso, o teor de 

humidade (0,46%) e perda de eletrólitos (4,16%) foram menores e o teor de clorofila (43,37) e a 

concentração de oxigénio no interior das embalagens (19,55 kPa) foram maiores.

(Continuação)
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Otimização da temperatura, humidade relativa e tempo de 
armazenamento antes e após embalamento de vegetais minimamente 
processados (caso de estudo-espinafre)

Compostos bioativos nos produtos e IV Gama: impacto das condições 
de processamento e armazenamento

Ana Oliveira, Ana Amaro, Manuela Pintado

Centro de Biotecnologia e Química Fina – Laboratório Associado, Escola Superior de 

Biotecnologia, Universidade Católica

Portuguesa/Porto, Rua Arquiteto Lobão Vital, 4202-401 Porto, Portugal

Os vegetais minimamente processados prontos-a-comer apresentam um tempo de vida de 

armazenamento relativamente baixo em termos de parâmetros de qualidade e conteúdo 

nutricional. A gestão da temperatura após a colheita é um dos fatores mais importantes para a 

manutenção da qualidade já que baixas temperaturas reduzem a respiração e taxas de produção 

de etileno, perda de água, crescimento de microrganismos, etc. A perda de água é uma das 

principais causas de deterioração porque resulta não apenas em perdas de peso, mas também em 

alterações na aparência, textura e qualidade nutricional. A modelação matemática foi aplicada 

neste estudo para simular e estudar as condições de processamento e cinética de fatores de 

qualidade durante o armazenamento, tendo sido usado como ferramenta preditiva para a 

qualidade de vegetais prontos-a-comer. 

Modelos polinomiais de segunda ordem foram usados para relacionar as variáveis independentes 

(temperatura, humidade relativa (HR) e tempo) com os atributos de qualidade (perda de 

eletrólitos, teor de clorofila, variação de peso foliar, humidade e composição de oxigénio e 

dióxido de carbono no interior da embalagem após o embalamento) de folhas de espinafre 

prontas-a-comer. Os resultados demonstraram que no período antes do embalamento as 

condições que melhor asseguraram a qualidade do espinafre foram os 4°C, 83% HR e 4 horas. A 

perda de peso das folhas de espinafre demonstrou ser dependente do tempo já que aumentando o 

tempo de exposição a estas condições a humidade à superfície foliar também diminuiu. Nas 

mesmas condições, a perda de eletrólitos foi menor (4,63%) e o teor de clorofila (45,44) foi maior. 

Após o embalamento foram reproduzidas condições que podem ocorrer durante o período de 

espera entre embalamento e o envio das mesmas para os pontos de venda. A temperatura 

demonstrou ser a variável que mais afetou a atmosfera no interior da embalagem. Um aumento na 

temperatura de armazenamento de 3 para 7°C levou a um aumento significativo da taxa de 

respiração foliar. 

A melhor combinação de condições no pós-embalamento foram os 3°C, 74% de humidade 

relativa para um período máximo de 1 dia antes da expedição. Neste caso, o teor de humidade 

(0,46%) e perda de eletrólitos (4,16%) foram menores e o teor de clorofila (43,37) e a concentração 

de oxigénio no interior das embalagens (19,55 kPa) foram maiores.
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de etileno, perda de água, crescimento de microrganismos, etc. A perda de água é uma das 

principais causas de deterioração porque resulta não apenas em perdas de peso, mas também em 

alterações na aparência, textura e qualidade nutricional. A modelação matemática foi aplicada 

neste estudo para simular e estudar as condições de processamento e cinética de fatores de 

qualidade durante o armazenamento, tendo sido usado como ferramenta preditiva para a 

qualidade de vegetais prontos-a-comer. 

Modelos polinomiais de segunda ordem foram usados para relacionar as variáveis independentes 

(temperatura, humidade relativa (HR) e tempo) com os atributos de qualidade (perda de 

eletrólitos, teor de clorofila, variação de peso foliar, humidade e composição de oxigénio e 

dióxido de carbono no interior da embalagem após o embalamento) de folhas de espinafre 

prontas-a-comer. Os resultados demonstraram que no período antes do embalamento as 

condições que melhor asseguraram a qualidade do espinafre foram os 4°C, 83% HR e 4 horas. 
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