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As frutas e legumes de menor calibre, ou com defeito morfológico, não têm valor

comercial, sendo rejeitados pelos consumidores, aumentando o desperdício

alimentar, num planeta onde ainda se morre à fome.

Os produtos alimentares da época e biológicos são mais saudáveis, mas o consumo

em fresco restringe-se à época de colheita, devido ao reduzido período de

conservação dos mesmos, sendo ainda mais restrito nas regiões onde não há

eletricidade/ equipamentos que permitam a sua conservação.

A liofilização tem como princípio a sublimação

da água, no produto alimentar, pela aplicação de

baixas pressões, gerando um produto final com

prazo de validade mais alargado e mantendo o

valor de nutricional do alimento em fresco..

Com este projeto pretende-se colocar a Ciência ao Serviço do Desenvolvimento e da

Humanização ao:

- promover o alargamento do período de conservação de alimentos, sem alterar o

seu valor nutricional, liofilizando-os;

- tornar acessível a toda a população, mesmo as que vivem em países

subdesenvolvidos, o consumo de alimentos, durante todo o ano, e em bom estado

de conservação.

- diminuir o desperdício alimentar,

seguindo o mote dado pelo Parlamento

Europeu de reduzir para metade, até ao

ano de 2025, o desperdício alimentar na

União Europeia;

Fig.2- Legumes e futas usados: Maça Bravo Esmolfe; Banana da Madeira; Cerejas 
do Fundão; Diospiros; Pastinaca (Cherovia); Brócolos; Espinafres; Aipo; Beterraba

Cinzas

Fig. 5- Usando um liofilizador submeter, o produto fresco
congelado, a uma pressão baixa/ vácuo, (aproximadamente
200-300 mbar), durante 72 h.

Preparação das frutas e vegetais selecionados

Proteína bruta

Avaliação nutricional e congelamento do produto fresco 

Fig. 3– Etapas de preparação dos legumes/ frutas (Descascar; Descaroçar; Lavar; Fragmentar/ triturar;
acondicionar em frascos estéreis com tampa)

Fig. 1- Apresentação, na Escola,
da metodologia do projeto (Dra.
Joana Domingues e Dra. Joana
Raimundo do CBPBI)

Gordura

Resultados

Fig. 6- Frutas e legumes liofilizados, reduzidos a pó.

(- 80oC, 24h)

Congelamento

FIBRA

Extrair

Fig. 4- Após a preparação dos vegetais e das frutas, no CBPBI foi retirada uma pequena porção de todos os
alimentos para quantificação do teor proteico, gordura, fibra e sais minerais (IPCB)

A determinação da fibra foi
efetuada seguindo o método de
Weende, onde a amostra é
hidrolisada com uma solução ácida
(ácido sulfúrico) e alcalina
(hidróxido de sódio),
respetivamente.

Teor de cinzas-
resíduo inorgânico
que fica depois de
destruir a matéria
orgânica, pela
incineração do
produto a 550ºC.

Determinação da
gordura - feita num
Soxtec system com
éter de petróleo,
que posteriormente
foi evaporado.

Determinação da proteína bruta a partir do
seu teor em azoto total foi efetuada pelo
método de Kjeldahl. A digestão foi feita, com
adição de ácido sulfúrico, a altas
temperaturas, seguida da destilação com
ácido bórico e por fim a titulação com ácido
clorídrico.

Fibra

Liofilização, trituração, avaliação nutricional e do rendimento, criação de rótulos e embalagens

Liofilização
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Alimento Proteína (%) Fibra (%) Gordura (%) Sais Minerais (%)
Cereja fresca 5,7 2,5 0,2 4,3

Cereja liofilizada 4,6 2,3 0,3 3,3
Banana fresca 5,6 2,5 0,3 4,0

Banana liofilizada 6,1 1,4 0,3 3,4
Maçã Bravo de Esmolfe fresca 2,4 6,6 0,6 2,4

Maçã Bravo de Esmolfe liofilizada 1,3 5,7 1,3 1,5
Dióspiro fresco 4,1 7,6 0,2 2,7

Dióspiro liofilizado 3,9 4,2 0,2 2,7
Beterraba fresca 11,5 4,6 0,2 5,6

Beterraba liofilizada 15,5 4,8 0,3 7,7
Cherovia fresca 12,2 6,1 1,9 5,3

Cherovia liofilizada 10,0 7,7 2,9 5,4
Espinafre fresco 33,4 9,4 2,4 23,1

Espinafre liofilizado 33,0 9,9 3,0 22,9
Brócolo fresco 30,3 13,2 3,5 11,1

Brócolo liofilizado 29,7 11,4 2,5 10,9
Aipo fresco 16,3 12,3 2,7 22,8

Aipo liofilizado 19,0 11,4 1,8 16,8

Rendimento dos alimentos liofilizados: comparação entre a massa inicial da amostra
fresca e a massa final de liofilizado.

Para a cereja foi 14,6%; banana 13,08%; maçã 7,39%; dióspiro 12,64%; beterraba 8,15%;
cherovia 7,15%; espinafre 4,95%; brócolo 9,21% e aipo 4,33%.

Tabela I- Comparação da avaliação nutricional dos produtos em fresco e liofilizados

O processamento alimentar através da liofilização:
- Permite, sem aditivos, aumentar o período de conservação dos alimentos utilizados, mantendo o valor nutricional

(proteína, fibra, gordura e sais minerais) dos produtos em fresco;
- é uma boa opção no aproveitamento, na fase de produção, de excedentes ou de produtos sem valor comercial

(defeitos morfológicos; elevada estado de maturação; sem calibre);
- permite diminuir o desperdício alimentar na fase de produção, armazenamento, transporte e consumo (Diminui o

impacte ambiental causado pelos resíduos/ desperdícios; rentabiliza o setor agrícola);
- é uma forma de alargar a acessibilidade a produtos sazonais, a globalização de alimentos (importante contributo no

combate à fome) e inovar, nas aplicações/ usos de produtos alimentares.


