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Espaço FOOD I&DT 
Investigação e Desenvolvimento Tecnológico  

ao Serviço do Sector Alimentar 

 A Alimentaria & Horexpo Lisboa – Salão Internacional da Alimentação, 

Hotelaria e Tecnologia para a Indústria Alimentar trata-se do maior evento a 

nível de negócios e contactos em Portugal nos sectores da Alimentação, 

Distribuição e Hotelaria. A Alimentaria & Horexpo Lisboa posiciona-se 

estrategicamente como plataforma de negócios entre a Europa, África e América 

do Sul. Para além de cobrir todo o mercado português, é uma ponte natural para o 

comércio da indústria alimentar com os países de influência portuguesa – Brasil, 

Angola, Cabo Verde, Moçambique – totalizando mais de 200 milhões de potenciais 

consumidores. 

A Organização da Alimentaria & Horexpo 2011 decidiu incluir o espaço FOOD I&DT 
no certame - um espaço dedicado a inovações que resultem de projectos de I&DT 

provenientes de Entidades do Sistema Científico e Tecnológico (ESCT) ou de 

empresas em parceria com ESCT. Os projectos foram seleccionados de acordo 

com três critérios: possuírem um grau de inovação que os diferencie a nível 

nacional e internacional, terem um elevado potencial de utilização comercial e 

terem como parceiros de desenvolvimento pelo menos uma ESCT.  
 

Local do FOOD I&DT: Pavilhão 4 | FIL | Parque das Nações, Lisboa 

Data: 27 a 30 de Março de 2011 

Para mais informações, por favor, contacte: food.idt2011@gmail.com 

 



 

Espaço FOOD I&DT 
Investigação e Desenvolvimento Tecnológico  

ao Serviço do Sector Alimentar 

 O FOOD I&DT é um espaço dedicado à inovação na área alimentar, onde serão 

apresentadas tecnologias resultantes de projectos de I&DT com potencial de 

utilização comercial, em desenvolvimento ou desenvolvidas nas Entidades do 

Sistema Científico e Tecnológico. O objectivo é dinamizar parcerias entre 

investigadores e empresas, centros tecnológicos e universidades, tendo como fim 

a comercialização e a valorização das tecnologias. A iniciativa é organizada pela 

INOVISA (www.inovisa.pt), em colaboração com a Alimentaria & Horexpo 2011. 

  

Para além da exposição de tecnologias, o espaço FOOD I&DT enquadra uma “zona 

lounge”, para potenciar o networking entre os participantes, onde diariamente será 

organizada uma degustação de produtos alimentares portugueses, em parceria 

com a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril. 

 

O concurso FOOD I&DT distinguirá e premiará o melhor projecto de entre os 

projectos seleccionados e presentes no espaço FOOD I&DT da Alimentaria & 

Horexpo 2011. O projecto vencedor será seleccionado por um júri com 

representantes de diversas instituições, sendo-lhe atribuído um prémio final. 
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Espaço FOOD I&DT 
Investigação e Desenvolvimento Tecnológico  

ao Serviço do Sector Alimentar 

 O BROKERAGE FOOD I&DT é um evento inserido no espaço FOOD I&DT. Este evento tem 

como principal objectivo proporcionar o encontro entre os investigadores responsáveis 

pelas tecnologias inseridas no FOOD I&DT e potenciais interessados nas tecnologias 

(empresas, investigadores, etc.). No espaço FOOD I&DT haverá uma área dedicada 

exclusivamente à realização das reuniões bilaterais do BROKERAGE FOOD I&DT. 

Processo de registo no BROKERAGE FOOD I&DT:  

Para marcação das reuniões com os investigadores responsáveis pelas tecnologias, 

escolha neste catálogo as tecnologias em que tem interesse. De seguida, basta preencher 

a ficha de registo e submetê-la on-line: 
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDg0MjlBeFdabGR1bmtBMG5fbGlBdmc6MQ 

Posteriormente, receberá (através do e-mail por si indicado na ficha) uma data possível 

para cada reunião que agendou. Se estiver de acordo com as datas/horas sugeridas 

basta responder a esse e-mail confirmando a sua disponibilidade para comparecer às 

reuniões marcadas.  

As datas limite para as diferentes fases do processo de registo são as seguintes:  
- Marcação de reuniões: 15 de Março 2011  

- Envio de e-mail com as datas/horas possíveis para as reuniões agendadas: 18 de Março 2011  

-Confirmação de aceitação das datas/horas sugeridas: 22 de Março 2011  

Informações:   

INOVISA - Rita Carvalho ou Cristina Mota Capitão (organização FOOD I&DT)  

E-mail: food.idt2011@gmail.com  

Tel: (+351) 213632495 / (+351) 912308818 
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Produtos 
Produto Instituição Tecnologia 

Doce Equilíbrio – Livro 

 
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril 1 

Chouriço e Manta de carne Escola Superior Agrária de Bragança 2 

Confecção culinária inovadora embalada em atmosfera 

protectora 
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril 3 

Cachupa em Conserva Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril 4 

Creme para barrar à base de chocolate e azeite Escola Superior Agrária de Beja 5 

Tecnologia Vinagreira / Vinagre com Adições Escola Superior Agrária de Santarém  6 

Productalga 

Microalgas em alimentos e cosméticos 
Instituto Superior de Agronomia e Instituto Piaget 7 

Castanha-valor 

Valorização de sub-produtos da castanha 
Instituto Piaget 8 

Hidrolisados Funcionais de Proteína de Sardinha 
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de 

Turismo e Tecnologia do Mar 
9 

Bombom de Queijo de Castelo Branco Velho DOP Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril 10 

Flor de sal – SALMARIM Universidade do Algarve 11 

ALGELO: Produção de gelo  

suplementado com extractos de algas 
Instituto Politécnico de Leiria 12 

Almôndegas de vegetais refrigeradas e embaladas em 

atmosfera modificada 
Instituto Politécnico de Viana do Castelo 13 

Pasta de Azeitona Galega Instituto Politécnico de Viana do Castelo 14 

Pão sem glúten para doentes celíacos Instituto Politécnico de Viana do Castelo 15 

 Rissol sem glúten para doentes celíacos Instituto Politécnico de Viana do Castelo 16 

Manteiga à base de Azeite Natura,  

Alho e Orégãos e Cebola Frita 
Instituto Politécnico de Viana do Castelo 17 

Gel de tempero de peixe assado Instituto Politécnico de Viana do Castelo 18 

FUCOPOL -  Novo polissacárido  

microbiano produzido a partir de glicerol 
Faculdade de Ciências e Tecnologia - UNL 19 

Biofiambre de Legumes Instituto Politécnico de Viana do Castelo 20 

CapsAroma Escola Superior Agrária de Coimbra 21 

Desarrollo de bioplásticos con actividad antimicrobiana y 

con capacidad para controlar la difusión de agentes activos 
Universidad de Huelva 22 

Reutilización de residuos de la vinificación y crianza 

 del Jerez para usos cosméticos 
Universidad de Cádiz 23 

Paté de Caracol  Universidade do Algarve 24 



Processos / Serviços 
Processo / Serviço Instituição Tecnologia 

CHESTNUTSRAD  

Tratamento Alternativo de Conservação de Castanha 

Instituto Politécnico de Bragança 

 
25 

Utilização de concentrados 

 líquidos de proteínas de soro em produtos lácteos 

Escola Superior Agrária de Coimbra 

 
26 

Metodologia alternativa 

 para secagem de um produto tradicional 

Escola Superior Agrária de Viseu 

 
27 

 Planificação de uma Lota Ideal 
IPL- Escola Superior de Turismo e Tecnologia 

do Mar 
28 

Estudo da utilização de atmosfera protectora 

 em salsa fresca cortada 

Escola Superior de Hotelaria e Turismo do 

Estoril 
29 

Estudo da substituição parcial do cloreto de sódio por cloreto de 

potássio em presunto 

Escola Superior Agrária de Santarém 

 
30 

DeTOxVega Instituto Superior de Agronomia 31 

Novas Tecnologias de Processamento de Hortofrutícolas: 

Tratamentos de UV e métodos combinados 

Universidade Católica Porto - Escola 

Superior de Biotecnologia  
32 

S-HBM Instituto Superior de Agronomia 33 

Pasteurização a frio de alimentos Universidade de Aveiro 34 

Conservação de espetadas de peru frescas em MAP Instituto Politécnico de Viana do Castelo 35 

Aplicación de tratamientos combinados  

para la conservación de alimentos 
Universidad de Jaén 36 

Desarrollo de nuevos métodos y acoplamientos instrumentales 

para la especiación química de elementos en alimentos 

cardiosaludables. Integración medioambiental y toxicológica 

Universidad de Huelva 37 

 Biosíntesis de compuestos selenio con propiedades terapéuticas 

en organismos marinos con fines alimenticios 

Universidad de Huelva 

 
38 

 Estudio del efecto: a) antitumoral; b) antiinflamatorio y; c) 

antioxidante de los compuestos minoritarios presentes en el 

Aceite de Oliva Virgen. 

Universidad de Jaén 

 
39 

 Control analítico en calidad y seguridad alimentaria, 

medioambiente y muestras biológicas 
Universidad de Almería 40 

Espectrometría de masas de Isótopos Estables (IRMS) y 

fotocatálisis 
Universidad de Córdoba 41 

 Mejora de las Características Nutricionales de las Microalgas  

mediante Manipulación Genética de la Ruta de Síntesis de 

Carotenóides 

Universidad de Huelva 42 



Processo / Serviço Instituição Tecnologia 

Manual de Boas Práticas e  

Manuseio nas Embarcações de Pesca 

Instituto Politécnico de Leiria - Escola 

Superior de Turismo e Tecnologia do Mar 
43 

SimbiSoy ICETA 44 

 PuFOxRaman Instituto Superior de Agronomia 45 

Língua electrónica Universidade de Aveiro 46 

 CADIA Universidad de Almería 47 

 Konectia, S.L. Universidad de Cádiz 48 

CONTROL DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA (LAB) Universidad de Almería 49 

NIRS-UCO Universidad de Córdoba 50 

Minusalcoól Instituto Superior de Agronomia 51 

Processos / Serviços 



Doce Equilíbrio - Livro 

Entidade 

Equipa 

Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril 

Cláudia Viegas | ESHTE 

Gilberto Costa | ESHTE 

Manuela Guerra | ESHTE 

Carlos Brandão | ESHTE 

TECNOLOGIA 

Publicação - livro - com sobremesas estudadas do ponto de vista nutricional e 

dietética, bem como na vertente organoléptica e gastronómica. As diferentes 

sobremesas apresentam valores nutricionais equilibrados adaptando-se a 

diferentes patologias - diabetes, obesidade, hipertensão, deslipidémia, celíacos. 

 

 

APLICAÇÃO 

Tendo em consideração a importância que a alimentação tem nos dias de hoje como 

determinante da saúde esta publicação pode ser uma ferramenta útil quer para a 

indústria alimentar, quer para o sector da hotelaria e da restauração, na oferta de 

sobremesas mais equilibradas nutricionalmente e dirigidas a patologias específicas.  
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Responsável  

Maria Manuela M. Guerra 



 Chouriço e Manta de carne 

Entidade 

Equipa 

Escola Superior Agrária de Bragança 

Alfredo Teixeira | ESA-IPB 
Sandra Rodrigues | ESA-
IPB  
Leticia Estevinho | ESA-IPB  
Teresa Dias | ESA-IPB  
Luis Dias | ESA-IPB  
António Peres | ESA-IPB  
Etelvina Pereira | ESA-IPB  
Kátia Paulos | ESA-IPB  
António Faria | ESA-IPB  
Alberto Fernandes | 
Bísaro-Salsicharia  
Alberto Fernandes | Bísaro 
-Salsicharia  
Francisco Pereira | 
ANCRAS 
António Neves | ANCRAS 
José Rodrigues | ACOB 
Amândio Carloto | ACOB 

TECNOLOGIA 
O objectivo deste projecto consiste na elaboração de dois novos produtos de origem animal, baseados na utilização de 

carne de ovino e caprino de animais das raças Churra Galega Bragançana e Serrana Transmontana, com peso e idade 

fora dos limites de comercialização como carne fresca dos produtos DOP, nomeadamente animais de refugo ou com 

pesos acima dos 15 kg de carcaça., permitindo a valorização de animais com escassa aceitação e valor comercial. As 

carcaças dos animais utilizados serão divididas em duas metades, cada uma será usada na elaboração de cada um 

dos seguintes novos produtos. O primeiro produto consistirá na elaboração de um enchido de carne de ovino e 

caprino como produto processado para consumo cozinhado ou seco e curado sem qualquer tratamento culinário. O 

segundo produto consistirá na elaboração de um produto designado “manta de carne” que corresponde a meia 

carcaça, desossada, salgada e seca ao ar, para consumo que se aconselha seja preferencialmente grelhado na brasa. 

Para cada um destes novos produtos será estudada a qualidade organoléptica, sensorial e microbiológica em termos 

de segurança alimentar. Finalmente será efectuado um estudo da aceitabilidade pelo consumidor. O projecto é 

financiado pelo PRODER - Medida 4.1 "Cooperação para a Inovação"  e executado em parceria entre a ESA-IPB, Bísaro-

Salsicharia, ANCRAS e ACOB. 

APLICAÇÃO 
Tendo por base o estudo de mercado realizado, cujo inquérito teve como objectivos determinar: A tipologia de Clientes 

Potenciais; A identificação dos canais potenciais de venda; A identificação com o produto no canal potencial de venda e 

a receptividade à inovação; A identificação da tipologia do produto no mercado; As especificações potenciais do 

produto em termos de peso médio, tipo de embalagem, consumos estimados; O peso dos custos de transportes na 

estrutura de custos do produto; A receptividade dos Clientes Potenciais aos novos produtos; A estrutura e os meios 

necessários à estratégia de comunicação e de promoção dos novos produtos no mercado; verifica-se que a aceitação 

do produto será , preferencialmente em: 

-Restaurantes do Tipo Tradicional em que os enchidos têm mais peso nas Ementas; 

-Chefes / Mestres de Cozinha integrados em restaurantes típico /tradicional são onde os Enchidos têm mais peso nas 

Ementas; 

- Armazenistas / Distribuidores no Mercado Local Regional, lojas Gourmet; 
- Nos Armazenistas / Distribuidores / Exportação é para a Europa onde os Enchidos têm mais peso nas Vendas e as 

“mantas” em mercados étnicos do tipo halal;; 
-Nos retalhistas, os mini - Mercados e grandes superfícies e no sector Gourmet. 
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Responsável  

Alfredo Teixeira 



Confecção culinária inovadora 

 embalada em atmosfera protectora 

Entidade 

Equipa 

Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril 

Inês Búzio | ESHTE  

Filipa Lima | ESHTE 

Vanessa Wilsson | ESHTE 

Carla Brites | EAN  

Carlos Brandão | ESHTE  

Manuela Guerra | ESHTE 

TECNOLOGIA 
Desenvolveu-se uma nova formulação à base de arroz e carne de porco com sabor a “caseira”, 

designada como “arroz à finess”. Estudou-se a estabilidade da preparação colocada em caixas que 

podem ir ao microondas e embaladas em atmosfera protectora. Os resultados obtidos, 

microbiológicos e sensoriais, sugerem que a aplicação da tecnologia em estudo é viável no 

retardamento da deterioração do preparado, sobretudo ao nível organoléptico, podendo 

representar um potencial elevado de aplicação para unidades de catering e também para o 

consumidor final. 

APLICAÇÃO 
O produto desenvolvido é um produto de conveniência quer para o consumidor final, quer para a 

restauração. As empresas potencialmente interessadas são as empresas que actuam ao nível da 

grande distribuição ou ao nível do canal Horeca.  
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Responsável  

Maria Manuela M. Guerra 



Cachupa em Conserva 

Entidade 

Equipa 

Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril 

Madalena Ramos | ESHTE  

Carlos Brandão | ESHTE 

Manuela Guerra | ESHTE 

TECNOLOGIA 

Realizou-se um estudo da viabilidade da aplicação da tecnologia de esterilização em frasco, na 

manutenção da componente sensorial de Cachupa associada à sua segurança. Fez-se uma 

optimização do peso/volume de ingredientes e molho a colocar no frasco e da componente 

sensorial, mediante a aplicação da esterilização às embalagens após enchimento, tendo como 

comparação a cachupa confeccionada de modo tradicional. 

. 

APLICAÇÃO 
O produto desenvolvido é um produto de conveniência sobretudo para o consumidor final. As 

empresas potencialmente interessadas são as empresas produtoras de conservas com actuação 

na grande distribuição. 
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Responsável  

Maria Manuela M. Guerra 



Creme para barrar à base de chocolate 

e azeite 

Entidade 

Equipa 

Escola Superior Agrária de Beja 

João Dias  | ESAB  

Bartolomeu Alvarenga | 

ESAB  

Ana Espada | ESAB 

Vera Caixinha | ESAB  

TECNOLOGIA 

Este projecto consistiu na investigação e desenvolvimento de um novo produto, nomeadamente um 

creme para barrar à base de chocolate negro com azeite virgem. Foram testadas diferentes 

concentrações de azeite virgem e foram testadas diferentes origens de azeite, os quais foram 

submetidas a análise sensorial e análise físico-química para optimização dos parâmetros. 

APLICAÇÃO 
Este produto, em virtude de necessitar de uma tecnologia de transformação bastante simples, 

apresenta-se como um produto interessante quer para pequenas empresas com produções 

reduzidas e destinadas a mercados específicos (ex. lojas gourmet), quer para grandes empresas 

com capacidade de produção em larga escala, com o objectivo de iniciar a exportação do produto 

e/ou introdução nas grandes superfícies. 

5 

Responsável  

Joao J. M. Dias 



Tecnologia Vinagreira / Vinagre com 

Adições 

Entidade 

Equipa 

Escola Superior Agrária de Santarém 

Cristina Laranjeira | ESAS  

Maria Fernanda Ribeiro | 

ESAS  

Maria Gabriela Basto de 

Lima | ESAS  

Marília Henriques | ESAS  

Maria José Diogo | ESAS  

Carlos Trindade | ESAS  

Paula Ruivo | ESAS  

Cláudia Costa | ESAS  

TECNOLOGIA 

O vinagre é obtido por dupla fermentação alcoólica e acética de líquido ou outras substâncias de origem agrícola 

(Norma EN 13188:2000). O seu elevado poder solvente e capacidade extractante selectiva permite a manufactura de 

uma grande variedade de vinagres com adições, fazendo macerar e/ou dissolver, num vinagre-base de origem 

variável (vinho, sidra, álcool, arroz, etc.) plantas, partes de plantas, especiarias, mel, etc, enriquecendo a matriz, que 

ganha em complexidade e permite modificar as características sensoriais do vinagre-base. Foram preparados dois 

protótipos de vinagres com adições: 1) vinagre de vinho branco com adição de mirtilo 2) vinagre agridoce, de vinho 

tinto monocasta Touriga Nacional com adição de mel e especiarias (cravinho, vagem de baunilha e pau de canela). No 

desenvolvimento do vinagre com mirtilo, averiguou-se, entre outros, o poder extractivo a frio e a quente, a evolução 

da dureza das bagas e da cor da fase líquida, testando diversas matrizes (vinagres de vinho branco e tinto, de sidra e 

de arroz), diversos graus de acidez, concentrações e estados de integridade do fruto (inteiro/picado/cortado) e 

tempos de maturação. No desenvolvimento do vinagre agridoce, procurou-se optimizar uma formulação que 

organolepticamente conferisse essa característica, através de adições de mel a matrizes de diversos tipos e grau 

acético; as especiarias seleccionadas além de conferirem maior complexidade e riqueza gustativas, foram 

intencionalmente adicionadas para reforçarem certas características originais da casta. Foram ainda realizados 

ensaios tecnológicos de pasteurização dos protótipos, após as adições, em todas as formulações testadas. Os 

resultados microbiológicos permitiram concluir não ser necessário este tratamento térmico final, que também não se 

revela vantajoso dos pontos de vista sensorial e físico-químico. 

APLICAÇÃO 

Os vinagres com adições desenvolvidos apresentam claro potencial de utilização industrial face ao pequeno esforço de 

investimento necessário, custos de produção muito aquém das margens potenciais e ainda face à sua adaptabilidade a 

processos de produção já existentes. A produção de vinagre em Portugal está centrada em dois principais tipos de 

indústrias: 1) indústrias de maior dimensão, que produzem principalmente para as grandes cadeias de distribuição 

alimentar; 2) pequenas unidades industriais, centradas na produção de vinagres “gourmet”, destinados a segmentos 

claramente de menor consumo. Consideramos que o potencial de aplicação dos produtos desenvolvidos, é claramente 

superior nas unidades de menor dimensão destinadas ao segmento de maior valor acrescentado. Tomando como 

exemplo o segundo protótipo desenvolvido, vinagre agridoce, a análise económica efectuada baseou-se na simulação 

de introdução do produto numa unidade em produção, sendo de destacar o reduzido esforço de investimento 

necessário (cerca de 15000 euros) para um volume de produção de 10 mil litros/ano. Considerando todos os custos de 

produção e estimando um preço de comercialização similar a outros vinagres “gourmet”, obtiveram-se taxas de 

rentabilidade superiores a 11%, com um Valor Actualizado Líquido de aproximadamente 25 mil euros. 
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Responsáveis  

Cristina Maria Carruço 

Laranjeira 

Maria Fernanda da S. Pires 

Ribeiro 



Productalga - Microalgas em alimentos e 

cosméticos 

Entidade 

Equipa 

Instituto Superior de Agronomia| Instituto Piaget | 

LNEG | INRB 

Isabel Sousa | ISA 

Anabela Raymundo | 

PIAGET 

Luisa Gouveia | LNEG 

Narcisa Bandarra | INRB 

TECNOLOGIA 

A utilização de microalgas em alimentos/cosméticos tem um elevado potencial em termos de 

agente de cor e como fonte de ómega-3 e anti-oxidantes. Já há microalgas com estatuto de Food 

Grade, cuja utilização pode ser explorada tanto na Indústria Alimentar como na Indústria de 

Cosméticos, com elevados benefícios em relação a outros ingredientes. No caso das microalgas, 

os compostos activos encontram-se naturalmente micro-encapsulados, conferindo uma protecção 

adicional à oxidação. 

APLICAÇÃO 

A utilização de microalgas como ingrediente alimentar pode ser potenciada por diversas indústrias 

alimentares – massas alimentícias, bolachas, panificação, sobremesas, maioneses e molhos para 

salada.  

Ao potenciar a utilização das microalgas como ingrediente activo em alimentos funcionais, 

promove-se o escoamento de microalgas.  

A produção de microalgas irá ser muito importante como captor de CO2 em indústrias muito 

distintas, desde siderurgias, adegas, cervejeiras, destilarias, etc., que utilizarão esta alternativa 

como modo de captação do CO2 libertado, em grandes quantidades, a partir dos seus sistemas 

produtivos.. 
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Responsável  

Isabel Sousa 



Castanha-valor: Valorização de sub-

produtos da castanha 

Entidade 

Equipa 

Instituto Piaget 

Anabela Raymundo | 

PIAGET  

Cristiana Nunes | PIAGET  

Helena Chéu | PIAGET  

Isabel Sousa | ISA 

Luisa Beirão da Costa  

| ISA 

TECNOLOGIA 

A transformação da castanha em Portugal centra-se na produção de castanha congelada, o que 

gera quantidades apreciáveis de subprodutos por falta de calibre, castanha partida, etc. 

Destes subprodutos podem obter-se produtos de valor acrescentado: 

- farinha de castanha 

- doce de castanha 

que podem ser utilizados em gelados, iogurtes, produtos de pastelaria, etc.  

APLICAÇÃO 

Poderão estar interessados no projecto empresas do tipo: 

- Cooperativas de produtores de castanha 

- Empresas produtoras de componentes intermédios para a industria alimentar - produção de 

doces e pastas de castanha 

- Empresas de pastelaria 

- Empresas produtoras de gelados 

- Empresas produtoras de iogurtes 
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Responsável  

Anabela Cristina da Silva 

Naret Moreira Raymundo 



Hidrolisados Funcionais de Proteína de 

Sardinha 

Entidade 

Equipa 

Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Turismo 

e Tecnologia do Mar 

Susana Silva | ESTTM 

Maria de Fátima Santos | 

ESTTM 

TECNOLOGIA 

Aproximadamente 25% da massa total de peixe capturado mundialmente é tratado como resíduo 

após remoção das vísceras e preparação de filetes para comercialização. O destino mais comum 

destes subprodutos é a sua reposição no mar ou reciclagem em produtos de baixo valor 

acrescentado. A presença de diversos compostos bioactivos em subprodutos de peixe como 

espinhas e músculo de peixe não comercializado tem sido observada em diversos estudos o que 

revela a potencialidade destes subprodutos na obtenção de ingredientes funcionais para a 

indústria alimentar. A hidrólise enzimática é uma das estratégias mais eficientes para recuperar e 

optimizar as propriedades funcionais da proteína presente nestes subprodutos, tendo sido 

aplicada na obtenção de polipéptidos funcionais a partir de diferentes espécies de peixe. O 

objectivo deste projecto será a avaliação do potencial dos subprodutos da indústria de pescado 

local como matéria-prima para a obtenção de polipéptidos com propriedades estabilizantes, 

emulsificantes e funcionais tendo em vista a definição de condições de hidrólise que possibilitem a 

sua comercialização como ingredientes alimentares de alto valor acrescentado. 

APLICAÇÃO 

Esta tecnologia poderá beneficiar indústrias de transformação de peixe e conserveiras que terão 

em subprodutos que actualmente são vendidos a baixos preços ou fonte de despesa, uma fonte de 

rendimentos ao serem transformados em ingredientes de alto valor acrescentado com um largo 

espectro de aplicações (suplementos alimentares com benefícios para a saúde humana, 

estabilizantes, conservantes...). 
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Responsável  

Susana Silva  



Bombom de Queijo de Castelo Branco 

Velho DOP 

Entidade 

Equipa 

Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril 

Nélson Ferreia Félix | 

ESHTE  

António Feliciano | 

Cooperativa Prod. Queijos 

Beira Baixa, Idanha-a-

Nova, C.R.L.  

Manuela Guerra  | ESHTE 

TECNOLOGIA 

Desenvolveu-se um bombom de chocolate negro com recheio de queijo de castelo Branco Velho 

DOP diferenciador do ponto de vista organoléptico e de conservação.   
 

APLICAÇÃO 

Empresas produtoras na área da confeitaria e chocolate com actuação ao nível do comércio 

“gourmet”. 
Responsável  

Nélson Ferreira Félix  
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Flor de sal - SALMARIM 

Entidade 

Equipa 

Universidade do Algarve 

Margarida Vieira | UALG 

Jorge Raiado | "Salmarim” 

Mª do Carmo Alves | 

Consultadoria Alimentar 

TECNOLOGIA 

A Flor de sal SALMARIM é colhida em salinas da Reserva Natural do Sapal de Castro Marim incluída 

na Rede Natura 2000. A Flor de sal natural e composta é processada e acondicionada 

artesanalmente em pequenas embalagens que conferem  uma nota de inspiração a qualquer 

cozinha. 

Tenros cristais que se desfazem entre os dedos proporcionando uma flor de sal de excelência, 

eleita pelos chefes de cozinha. Nas versões: natural, aromática (com salsa e orégãos),  azeitona 

(com azeitonas verdes e chili), pimentão (pimentão, alho e louro) e limão (com limão e 

alcaparras). 

APLICAÇÃO 

A flor de sal da SALMARIM é procurada pelo consumidor comum que aprecia produtos “gourmet” de 

qualidade excepcional e por todos os consumidores que valorizam a manutenção da biodiversidade 

e a produção biológica sustentável. Contudo, este produto desperta particular interesse entre a 

alta cozinha onde se pretende um produto prático e natural que permite uma nova dimensão no 

consumo de flor de sal.  

Cada uma das variedades de flor de sal disponíveis, adiciona a cada prato um novo leque de 

aromas: natural (saladas, vegetais, chocolate), aromática (saladas),  azeitona (risotos, pastas e 

gratinados), pimentão (pratos de carnes, caça, camarão grelhado) e limão (pratos de peixe, 

salmão fumado, verduras).  
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Responsável  

Margarida Vieira 



ALGELO: Produção de gelo  

suplementado com extractos de algas 

Entidade 

Equipa 

Instituto Politécnico de Leiria 

Rui Pedrosa  | IPL   

Ana Inês Rodrigues | IPL   

Celso Alves | IPL   

Hugo Monteiro | IPL   

Susete Pinteus | IPL   

TECNOLOGIA 

ALGELO, um gelo biotecnológico que permitirá o aumento do tempo de prateleira de pescado fresco. O 

ALGELO é um gelo suplementado com extractos de algas com elevado potencial antioxidante e 

antimicrobiano, prevenindo a oxidação lipídica e o crescimento de microrganismos patogénicos, 

respectivamente. Para além destas vantagens, acreditamos que o aroma a mar do ALGELO pode atrair mais 

consumidores para as zonas de comercialização de pescado, quer nas lotas, quer em grandes superfícies 

comerciais. 

APLICAÇÃO 

Este novo produto será utilizado nas embarcações de pesca, que poderão permanecer no mar durante um 

período mais alargado, garantindo a qualidade do pescado. O transporte de pescado dos Portos de Pesca até 

aos locais comerciais será melhorado e as distâncias ficarão mais reduzidas. Desta forma, será garantida a 

qualidade do pescado fresco. Finalmente, todos os estabelecimentos comercializadores de pescado fresco 

terão um aumento do tempo de prateleira do pescado fresco. Em comparação com o gelo tradicional, o 

método de produção será o mesmo, apenas diferindo na parte da adição de extractos. Tendo em conta que 

os procedimentos para a preparação de extractos e produção de gelo são ambos muito rápidos, de fácil 

execução, os custos associados são relativamente baixos, não existindo um incremento relevante dos 

custos associados à produção do Algelo, quando comparado com a produção de gelo tradicional. Realça-se a 

extrema utilidade deste produto, uma vez que este poderá conter, na mesma mistura, mais do que uma 

capacidade, tendo ao mesmo tempo capacidades antimicrobiana e antioxidante associadas às propriedades 

conservantes do gelo. Os custos associados à extracção dos compostos bioactivos das algas será diluído 

pelo aumento do tempo de vida do pescado fresco, reduzindo assim as perdas associadas à diminuição da 

qualidade do mesmo segundo o método de conservação tradicional. Numa perspectiva de Saúde Pública, o 

Algelo poderá chegar a todas as empresas que comercializam pescado fresco já que, com a sua utilização, 

as intoxicações alimentares resultantes da deterioração do pescado serão minimizadas. O mercado a ser 

alcançado pelo Algelo será vasto, podendo ser utilizado pelos armadores de pesca, armazéns de 

conservação de pescado, transportadores de pescado e, principalmente, por todos os estabelecimentos que 

têm venda ao público de pescado fresco. 
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Responsável  

Rui Pedrosa 



Almôndegas de vegetais refrigeradas e 

embaladas em atmosfera modificada 

Entidade 

Equipa 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

Lino Silva | IPVC 

Isabel Campelos | IPVC 

Isménia Carvalho | IPVC 

Bruno Sampaio | IPVC 

TECNOLOGIA 

As almôndegas de vegetais pretendem ser uma alternativa às tradicionais almôndegas de carne, 

com vista a promover a alimentação rica em vegetais, considerada mais saudável. A mistura de 

diferentes legumes, cozinhados e moldados, em forma esférica é conseguida à custa da adição de 

outros ingredientes que ajudam a aproximar a textura destas, à tão apreciada textura das 

almôndegas de carne. O uso de uma embalagem flexível com atmosfera modificada e 

armazenamento refrigerado pretende proporcionar a máxima conservação do produto final, 

visando a manutenção das propriedades organolépticas e nutricionais, características de 

produtos acabados de confeccionar. 

APLICAÇÃO 

Este produto será direccionado para toda a população de todas as faixas etárias, contudo procura-

se a atenção dos adeptos de dietas vegetarianas e cativar as crianças para o consumo de 

vegetais. Será um produto que poderá ser vendido em lojas gourmet, de produtos Naturais e 

grandes superfícies. 
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Responsável  

Rita Isabel Couto Pinheiro 



Pasta de Azeitona Galega 

Entidade 

Equipa 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

Rita Pinheiro | IPVC 

Sandra Lima | IPVC 

TECNOLOGIA 

O sector olivícola português enfrenta, frequentemente, dificuldades de escoamento de produto de 

baixo calibre e/ou fisicamente danificado, sendo imperativo encontrar alternativas para minimizar 

as perdas e reduzir o impacto económico e ambiental. É nessa lógica que surgem as pastas de 

azeitona, podendo originar um produto de elevado valor acrescentado. Estes produtos constituem 

uma alternativa vegetal aos “patés” tradicionais, respondendo ao nicho de mercado em expansão 

dos alimentos vegetarianos e “naturais”, apresentando ainda todas as vantagens associadas ao 

consumo de azeite e fibras alimentares. As pastas de azeitona surgiram no mercado nacional há 

cerca de seis anos e têm encontrado grande receptividade no mercado “gourmet”, existindo já 

alguma exportação para o mercado norte-americano, levando além-fronteiras os produtos 

tradicionais característicos da Dieta Portuguesa. Este é um produto de elevado valor 

acrescentado e com grandes potencialidades de comercialização, no entanto a sua produção tem 

uma componente fortemente artesanal, o que torna evidente a necessidade de um produto de 

cariz industrial. Desta forma, foi desenvolvida uma pasta de azeitona a partir da azeitona galega 

com adição de gomas naturais, a qual, após tratamento térmico, conserva as suas propriedades 

sensoriais e de textura. Trata-se de uma pasta de azeitona homogénia e uniforme de baixa 

granulometria, fácil de barrar e sem separação de fases. 

 

APLICAÇÃO 

O mercado principal de venda deste produto é o canal Horeca, mas também será viável noutro tipo 

de mercados, como é o caso de lojas gourmet e de produtos Naturais 
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Responsável  

Rita Isabel Couto Pinheiro 



Pão sem glúten para doentes para 

celíacos 

Entidade 

Equipa 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

Rita Pinheiro | IPVC 

Ana Luísa Leitão | IPVC 

TECNOLOGIA 

Os produtos de panificação presentes no dia-a-dia de toda a população têm como principal 

ingrediente a farinha de trigo que, devido às suas características, confere no produto final 

propriedades reológicas e de textura típicas. Estas características são atribuídas essencialmente 

ao glúten, que é um conjunto de proteínas (glutenina e gliadina) e que se encontra presente nos 

cereais de trigo, aveia, centeio, cevada e malte. Nos últimos anos tem-se investido no 

desenvolvimento de produtos de panificação sem glúten, para que possa ser consumido por 

doentes celíacos. A doença celíaca caracteriza-se pela não digestibilidade, no intestino delgado, do 

glúten, que é a fracção proteica presente nos cereais de trigo, cevada e centeio. O portador deste 

síndrome, que se manifesta principalmente em crianças, fica impedido de consumir diversos 

produtos, como por exemplo o pão. Para ultrapassar este problema desenvolveu-se uma 

formulação para a produção de pão “glúten-free” (pão sem glúten). O pão formulado tem como 

base amilácea substituinte da farinha de trigo, a farinha de arroz, amido de milho, água, sal e 

gomas (hidrocolóides). A farinha de arroz é um substituto da farinha de trigo na preparação de 

produtos consumidos por pacientes celíacos devido ao seu sabor suave, cor branca, 

digestibilidade e propriedades hipoalergénicas. Os hidrocolóides pertencem a um grupo de 

biopolímeros utilizados na tecnologia e processamento alimentar e que são adicionados aos 

produtos sem glúten para melhorar as suas propriedades estruturais. 

APLICAÇÃO 

Este produto será direccionado para toda a população de todas as faixas etárias, principalmente os 

doentes celíacos. Será um produto que poderá ser vendido em todo o tipo de lojas gourmet, de 

produtos Naturais, grandes superfícies 
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Responsável  

Rita Isabel Couto Pinheiro 



Rissol sem glúten para doentes para 

celíacos 

Entidade 

Equipa 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

Rita Pinheiro | IPVC 

Ana Luísa Leitão | IPVC 

TECNOLOGIA 

A substituição do glúten em produtos alimentares apresenta um grande desafio tecnológico, pois o 

glúten é uma proteína estrutural essencial, necessária para a formulação de produtos à base de 

cereais de alta qualidade. A crescente procura de produtos “glúten-free” (produtos sem glúten) é 

análoga ao aumento aparente ou real da doença celíaca, ou outras reacções 

alérgicas/intolerância ao glúten. Neste sentido foi desenvolvida uma massa sem glúten não-

fermentada, para a produção de "Rissóis". A formulação desenvolvida é constituída por farinha de 

arroz, farinha de grão, amido de milho, água, azeite, sal e gomas (hidrocolóides). A farinha de 

arroz é um substituto da farinha de trigo na preparação de produtos consumidos por pacientes 

celíacos devido ao seu sabor suave, cor branca, digestibilidade e com propriedades 

hipoalergénicas. Por sua vez, a farinha de grão de bico tem uma alta digestibilidade da proteína, é 

rica em vitaminas e minerais e não contém factores antinutricionais. Os hidrocolóides pertencem 

a um grupo de biopolímeros utilizados na tecnologia e processamento alimentar e que são 

adicionados aos produtos sem glúten para melhorar as suas propriedades estruturais. 

APLICAÇÃO 

Este produto será direccionado para toda a população de todas as faixas etárias, principalmente os 

doentes celíacos. Será um produto que poderá ser vendido em todo o tipo de lojas gourmet, de 

produtos Naturais, grandes superfícies. 
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Responsável  

Rita Isabel Couto Pinheiro 



Manteiga à base de Azeite Natura,  

Alho e Orégãos e Cebola Frita 

Entidade 

Equipa 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

Lino Silva | IPVC   

Isabel Campelos  | IPVC 

Alexandrina Silva | IPVC 

Luís Sá | IPVC 

TECNOLOGIA 

O azeite é um derivado da azeitona e foi dos primeiros produtos exportados por Portugal. O óleo 

de azeitona possui várias substâncias benéficas à saúde, devido às suas propriedades nutritivas 

cada vez mais valorizadas: a) pode reduzir a quantidade de LDL (mau colesterol) do organismo, 

devido à sua elevada quantidade de gordura monoinsaturada; b) reduz o risco de AVC, uma vez que 

o consumo regular do azeite reduz a formação de placas de ateroma nas paredes dos vasos 

sanguíneos. Neste projecto produziu-se manteiga à base de azeite. A formulação de base foi 

valorizada pela adição de alho e orégãos e de cebola refogada. O produto final obtido tem 

propriedades de textura e cor semelhantes à manteiga de nata. Para além de se alcançar uma 

pasta, que permita à população degustar como aperitivo, esta terá um carácter saudável, uma vez 

que o azeite é uma gordura insaturada e que deve naturalmente fazer parte da dieta humana.  

APLICAÇÃO 

Pretende-se com este produto, comercializá-lo num “pack” com os três aromas diferentes, base, 

alho e orégãos, e cebola refogada, e expandir o seu consumo, não só ao mercado Português, mas 

também ao mercado internacional, onde valorizam os produtos tradicionais e a Dieta Portuguesa.  

O mercado alvo é o canal HORECA onde possa ser apresentado como entrada e ser consumido com 

tostas e barrado em fatias de pão e até integrado em refeições “gourmet”. 
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Responsável  

Rita Isabel Couto Pinheiro 



Gel de tempero de peixe assado 

Entidade 

Equipa 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

Lino Silva | IPVC 

Isabel Campelos | IPVC 

Dora Maia | IPVC  

Vitor Sá | IPVC 

TECNOLOGIA 

O gel de tempero para peixe assado é um produto pensado para um número cada vez maior de 

pessoas que tendo uma vida bastante activa não podem dedicar muito tempo à preparação de 

alimentos. Tem como objectivo diminuir o tempo de preparação do peixe, pois substitui a fase de 

tempero, reduzindo significativamente o trabalho e tempo dedicados a esta etapa.  

Trata-se de um gel de baixa consistência, fácil de espalhar e que, devido às suas características 

físico-químicas, confere ao peixe os aromas do gel de tempero, transmitindo-lhe os seus sabores 

mais distintos. O princípio de utilização passa pela sua aplicação numa fina camada na superfície 

do peixe, que é espalhada imediatamente antes de ser levado ao forno. As propriedades 

particulares deste gel baseiam-se na utilização de algumas matérias-primas populares no 

tempero de peixe, como o alecrim e a salsa, conferindo ao gel os seus sabores e aromas 

característicos. A incorporação de aditivos como emulsionantes, gelificantes e um conservante, 

que actuam em sinergia, permitem a obtenção da textura de gel. Este produto foi desenvolvido 

com o intuito de ser acondicionado em embalagem do tipo “bisnaga”, armazenado sob 

temperaturas de refrigeração (~ 4ºC). 

APLICAÇÃO 

Este produto será direccionado, principalmente a pessoas que, tendo uma vida bastante activa não 

podem dedicar muito tempo à preparação de alimentos. É um produto que poderá ser vendido em 

todo o tipo de lojas, tanto em mercearias “gourmet” como grandes superfícies. 
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Responsável  

Rita Isabel Couto Pinheiro 



FUCOPOL -  Novo polissacárido  

microbiano produzido a partir de glicerol 

Entidade 

Equipa 

Faculdade de Ciências e Tecnologia - UNL  

Maria Ascensão Reis | FCT-

UNL  

Filomena Freitas | FCT-UNL  

Cristiana Torres | FCT-UNL  

Rui Oliveira | FCT-UNL 

Vítor Alves | ISA 

TECNOLOGIA 

• Produção de um novo exopolissacárido (EPS) microbiano a partir do sub-produto da indústria 

do biodiesel, rico em glicerol, por fermentação em bioreactor.  

APLICAÇÃO 

Tipologia das empresas potencialmente interessadas: 

• Empresas da área alimentar utilizadoras de ingredientes funcionais, espessantes, 

emulsionantes, estabilizantes, agentes ligantes e filmes, nos seus produtos: produtos de 

panificação, sobremesas (incluindo as de baixo teor calórico), sopas, sumos/refrigerantes, 

polpas, produtos cárneos, embalagens. 

• Empresas produtoras de biodiesel que pretendam valorizar o sub-produto rico em glicerol. 

• Empresas produtoras de polissacáridos, nomeadamente polissacáridos microbianos 

• Actividades na área de tratamento de águas/efluentes  

• Alimentação animal  
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• Propriedades do EPS: 

• Espessante 
• Emulsionante 
• Floculante 
• Rico em fucose  ingrediente funcional 

     fonte de fucose  
Responsável  

Maria Ascensão Reis 



Biofiambre de Legumes 

Entidade 

Equipa 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

Catarina Magalhães | Aluno 

IPVC 

Isabel Campelos | Docente 

IPVC 

Renato Faria | Aluno IPVC 

Lino Silva | Docente IPVC 

Rosa Alves | Aluno IPVC 

TECNOLOGIA 

APLICAÇÃO 
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Responsável  

Rita Isabel Couto Pinheiro 

Inovador e com características organolépticas inconfundíveis, o Biofiambre de Legumes é um 

produto à base de legumes biológicos, uma alternativa ao fiambre tradicional para 

vegetarianos e uma agradável proposta para os não vegetarianos, sendo um produto saudável 

e ecológico para todos. 

A matéria-prima, proveniente de agricultura biológica, é sujeita a um branqueamento 

moderado com o objectivo de intensificar o seu sabor. O Biofiambre de Legumes, é então 

processado: uma vez refogados os legumes e homogeneizada a mistura, o produto é 

submetido a uma pasteurização, como forma de conservação, seguindo-se uma maturação 

controlada, de forma a garantir a sua consistência e textura, muito semelhante à apreciada 

textura do fiambre. Sem a adição de corantes e conservantes, os métodos de conservação 

utilizados são a pasteurização seguida de refrigeração que, para além de conservar as suas 

características organolépticas, é uma garantia de segurança para o consumidor. 

Este produto será direccionado para a população de todas as faixas etárias, contudo 

procura-se a atenção dos adeptos de dietas vegetarianas e cativar as crianças para o 

consumo de vegetais.  

Será um produto que poderá ser vendido em lojas “gourmet”, de produtos naturais e grandes 

superfícies.  



CapsAroma 

Entidade 

Equipa 

Escola Superior Agrária de Coimbra - IPC 

Sandra Santos | ESAC 

Aida Silva | ESAC  

Manuela Pintado | ESAC  

Sandrine da Ressurreição 

| ESAC  

Rui  Marques | ESAC 

Cristiana Santos | ESAC 

TECNOLOGIA 

O objectivo principal deste trabalho – desenvolvido na Escola Superior Agrária de Coimbra (ESAC) 

– passa pelo desenvolvimento de diferentes produtos alimentares, mais atractivos e agradáveis 

do que os clássicos equivalentes, e que complementem o seu valor nutritivo intrínseco com novas 

valências funcionais úteis para a saúde, como seja o incremento da actividade antioxidante. 

A escolha dos produtos a modificar recaiu sobre três produtos lácteos, nomeadamente o queijo 

fresco, o queijo de barrar e a manteiga, tendo em conta a prática experimental à escala piloto 

disponível na ESAC. A modificação destes três produtos passou essencialmente pela adição de 

compostos aromáticos naturais (carqueja - Pterospartum tridentatum, coentro - Coriandrum 
sativum, manjerico - Ocimum minimum e salsa - Petroselium crispum), não só pela já demonstrada 

aceitabilidade ao paladar português, mas também tendo em conta o seu potencial antioxidante e 

antimicrobiano.  Os compostos aromáticos naturais foram adicionados aos produtos lácteos em 

duas formas distintas: sob a forma de plantas frescas e sob a forma de encapsulados (óleos 

essenciais e extractos aquosos, ambos “aprisionados” em ciclodextrinas). De salientar, que 

também as plantas utilizadas foram cultivadas na ESAC, tendo em conta os recursos existentes na 

instituição. O produto final foi avaliado sensorialmente por um painel de provadores não treinado. 

APLICAÇÃO 

Empresas de aplicação: 

-Empresas alimentares 

-Empresas de embalagem 

-Empresas de cosmética e perfumaria 

-Empresas farmacêuticas 

Campos de aplicação: 

-aromatização 

-preservação 
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Responsável  

Sandra Maria Dias dos 

Santos 



Desarrollo de bioplásticos con actividad antimicrobiana y 

con capacidad para controlar la difusión de agentes 

activos 

Entidade 

Equipa 

Universidad de Huelva 

TECNOLOGIA  

 

Durante los últimos años, el estudio y desarrollo de biopolímeros naturales ha suscitado un 

creciente interés. En este sentido, hay que destacar aquéllos obtenidos a partir de materias 

primas de origen animal o vegetal, tales como proteínas, lípidos, polisacáridos, y demás 

compuestos sintetizados a partir de organismos vivos. Por otra parte, estos bioplásticos tienen la 

ventaja de su biodegradabilidad, lo que representa una gran oportunidad para dar un nuevo valor 

añadido a lo que en muchas ocasiones se convierte en un importante producto secundario de la 

industria alimentaria. Más aún, la importancia de estos materiales biodegradables no sólo consiste 

en la reducción del volumen de materiales desechados como residuos, sino que también pueden 

representar un ahorro de las reservas petrolíferas que son destinadas a la producción de 

polímeros sintéticos. 

 

APLICAÇÃO 

Los diferentes usos de estos nuevos materiales van desde la producción de plásticos 

biodegradables para el empaquetado, comestibles y no comestibles, a la fabricación de filmes o 

adhesivos. Además de las aplicaciones ya descritas, también deben destacarse, por su alto valor 

añadido, el potencial de estos bioplásticos en el desarrollo de envases inteligentes (que incluyen 

preservantes del alimento en su formulación), con papeles de controlantes de la difusión de 

especies activas (antimicrobianos, etc.) y de control de la humedad, entre otros. Este proyecto ha 

sido financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación/Feder (MAT2010-21404-C02-01). 
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Responsável  

Pedro Partal López 

Críspulo Gallegos 

Inmaculada Martínez 

Moisés García 

Francisco Navarro 

Fracisco Martínez 



Reutilización de residuos de la vinificación y 

crianza del Jerez para usos cosméticos 

Entidade Universidad de Cadiz 

TECNOLOGIA  

Caracterización de las sustancias presentes en los distintos residuos de la vinificación y crianza 

del Jerez.  

Investigación del potencial cosmético de dichas sustancias y/o principios activos 

Obtención de extractos de los principios activos, según el caso. 

Desarrollo de productos cosméticos a partir de aquellos residuos y/o extractos de principios 

activos. 

Estudio de las propiedades cosméticas de los productos elaborados 

Comercialización de los productos cosméticos (enocosmética de Jerez). 

APLICAÇÃO 

En el mercado fundamentalmente existen productos cosméticos derivados exclusivamente de la uva 

tinta, utilizando exclusivamente el orujo. 

Aquí, como carácter diferenciador, se fundamenta en la vinificación de la uva blanca Palomino Fino 

y de forma mas extensible, se utilizan los distintos residuos generados en las distintas etapas de 

elaboración y crianza del Jerez (orujo, fangos, lías, cabezuelas, bitartratos, rasuras, etc.). Si bien 

con el uso del orujo para fines cosméticos ya se tiene una gama de productos en el mercado 

(fundamentalmente de uvas tintas), con los otros restos y/o residuos del vino de Jerez, se tienen 

otros productos con nuevas propiedades cosméticas. 
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Responsável  

Carmelo García Barroso 



Paté de Caracol 

Entidade 

Equipa 

Universidade do Algarve 

Margarida Vieira | UALG 

Ana Anastácio | UALG  

Paula Cabral | UALG 

Fernanda Ferreira | UALG 

João Pereira | UALG  

João Infante | UALG 

Mónica Valente | UALG  

Patrícia Costa | UALG  

Susana Barros | UALG 

Susana Lourenço | UALG 

Sérgio Silva | Quinta do 

Barranco 

Filipa Ramos | Quinta do 

Barranco 

TECNOLOGIA 

A tecnologia da formulação e processamento do ”Patê de Caracol” foi alicerçada e desenhada com 

base nos seguintes conceitos desejáveis para o produto: 

Natural: salientar a excelência do sabor da carne de caracol aliada à suas qualidades intrínsecas 

(magra, pouco calórica, rica em proteínas, cálcio, ferro e vitamina C); 

Tradição: valorizar os atributos sensoriais típicos da carne de caracol associado às práticas 

históricas de processamento;  

Qualidade: optimizar formulação e processamento atendendo às propriedades nutricionais e 

sensoriais da carne de caracol e  

Conveniência: flexibilizar os momentos de consumo e incentivar ligações criativas com outros 

produtos. 

A abordagem de desenvolvimento foi multi-disciplinar (design de experiências, análise sensorial, 

tecnologia, segurança alimentar), envolvendo docentes e alunos da UAlg e a empresa produtora de 

caracóis, Quinta do Barranco. O processamento deste produto envolve as seguintes etapas:  

1. Lavagem do caracol; 2. Cozedura; 3. Arrefecimento; 4. Preparação da carne do caracol; 5. Adição 

de condimentos; 6. Mistura com aquecimento; 7. Arrefecimento; 8. Trituração; 9. Embalagem; 10. 

Pasteurização 

APLICAÇÃO 

O produto desenvolvido tem interesse para produtores de caracol que queiram produzir paté a 

partir dos seus produtos e para fábricas de patés que queiram diversificar a sua gama de 

produtos. 
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CHESTNUTSRAD: Tratamento Alternativo de 

Conservação de Castanha 

Entidade 

Equipa 

Instituto Politécnico de Bragança 

Albino Bento | ESA-IPB 

Amílcar António | ESA-IPB 

Elsa Ramalhosa | ESA-IPB 

Isabel Ferreira | ESA-IPB 

TECNOLOGIA 

  O produto: Castanha  

-Produto sazonal, consumido em fresco ou processado.  

-Fileira estratégica no Plano de Desenvolvimento Rural. 

 Tratamento na Exportação (normas fitossanitárias):  

-Fumigação química com brometo de metilo (produto prejudicial para a saúde humana e 

para o ambiente, proibido na UE desde Março de 2010).  

-Actualmente, tratamento com águas quentes. 
 

Alternativa Tecnológica Proposta : 

Tratamento por irradiação (radiação gama ou feixe de electrões).  
 

Aplicação: desinfestação pós-colheita; conservação. 
Enquadramento: DIRECTIVA 1999/2/EU;  CODEX-STAN 106-1983, Rev. 1-2003; Joint Report FAO/IAEA WHO, 1998. 

 

Objectivo final: -implementação de um sistema industrial de tratamento de 

alimentos; -transferência de tecnologia de um centro de I&D para a indústria. 

Aplicação / Mercado 

Empresas Agro-alimentares, castanha e outros produtos.  
 

CASTANHA (INE 2004) - Produção 30 000 ton; Preço médio no produtor, 1 €/kg 

Exportação 10 000 ton, (Facturação 13 milhões de Euros).  
 

Trás-os-Montes é responsável por 85% destes valores. 
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Utilização de concentrados líquidos de 

proteínas de soro (CLPS) em produtos lácteos 

Entidade 

Equipa 

Escola Superior Agrária de Coimbra 

Carlos Dias Pereira | ESAC 

Marta Henriques | ESAC 

David Gomes | ESAC 

TECNOLOGIA 

A tecnologia visa a recuperação de proteínas do soro lácteo por ultrafiltração (UF) e 

a sua utilização em produtos lácteos (queijos, iogurtes e bebidas fermentadas). O 

processo baseia-se na concentração do soro por UF, no tratamento térmico dos 

CLPS com o objectivo de desnaturar as proteínas do soro no estado líquido, na 

homogeneização do CPLS e, por fim, na sua reincorporação em produtos lácteos. Os 

resultados obtidos demonstram que a tecnologia é viável podendo garantir a 

substituição do leite em cerca de 20%. Por outro lado, embora sejam detectadas 

diferenças sensoriais em queijos, no caso dos iogurtes a substituição não é 

detectada. 

APLICAÇÃO 

Empresas do sector do lacticínios em geral com produção de queijo e iogurte. 
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Teste Triangular (p<0.05) 

Q
u

eijo
s 

C & 25CLPS 21(n=31) difere 

C & 50CLPS 24(n=31) difere 

Io
gu

rtes 

1.5%-C & 15%CLPS 4(n=35) não difere 

1.5%-C & 30%CLPS 13(n=35)não difere 

9%-C & 30%CLPS 7(n=20) não difere 

ANÁLISE SENSORIAL 

Responsável  

Carlos José Dias Pereira 



Metodologia alternativa para secagem 

de um produto tradicional 

Entidade 

Equipa 

Escola Superior Agrária de Viseu 

Raquel Guiné | ESA-IPV  

Ana Cristina Correia | ESA-IPV  

António Jordão | ESA-IPV  

António Figueiredo | ADAI-UC 

Fernando Gonçalves | ESA-IPV 

Ivonne Delgadillo | DQ-UA 

João Gonçalves | ESA-IPV 

João de Sá Paiva | EST-IPV 

José Costa | ADAI-UC  

Manuel Coimbra | DQ-UA 

Maria João Lima | ESA - IPV 

Maria João Dias | ESA - IPV 

Ana Filipa Cardoso | ESA - IPV 

Mónica Santos | EST- IPV 

Pedro Lopes | ESA-IPV  

Vitor Silva | ADAI-UC 

César Pereira | FELBA  

Sérgio Portugal | FELBA  

Dulcineia Ferreira | ESA - IPV 

Lisete Silva | ESA - IPV 

Sónia Pereira | FELBA  

Paulo Lopes | EST – IPV 

Pedro Cunha | ESA – IPV 

TECNOLOGIA 
A pêra-passa de Viseu é um produto característico da 

região centro, muito apreciado pelas suas características 

organolépticas ímpares. A secagem é tradicionalmente 

feita por exposição directa ao sol em espaço aberto, 

levantando problemas de eficiência e falta de garantia da 

qualidade sanitária do produto. 

No intuito de contribuir para o desenvolvimento deste 

sector foram desenvolvidos dois sistemas alternativos de 

secagem, ambos baseados no aproveitamento eficiente da 

energia solar: (a) um secador solar directo com 

convecção natural do ar e (b) um túnel de secagem, por 

ar quente, sendo este aquecido com recurso a um 

colector solar de baixo custo.  

Dos ensaios de secagem realizados verificou-se que a 

utilização dos sistemas propostos permite uma melhoria 

na performance da secagem em relação ao método 

tradicional, sendo mais rápida e permitindo obter 

produtos com melhor qualidade, isto é mantendo as 

características organolépticas mas garantindo a 

segurança alimentar.  

APLICAÇÃO 

Foi possível concluir que os processos alternativos ensaiados permitem obter produtos com características 

semelhantes às da pêra-passa tradicional, em valor nutritivo e atributos sensoriais, sendo no entanto mais seguros, 

como confirmado por análise microbiológica efectuada. 

Assim, estes processos podem ser usados pelos produtores de pêra-passa, assegurando a continuidade de uma 

actividade tradicional, que de outra forma não poderia continuar, atendendo às exigências actuais da 

comercialização de géneros alimentícios.  

Para além disso, estes sistemas podem ainda ser adaptados à secagem de outros alimentos. 
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Responsável  

Raquel de Pinho Ferreira 

Guiné 

Secagem 

tradicional 

Secador solar 

directo 

Túnel de secagem e colector solar 

Pêra Passa de Viseu 



Planificação de uma Lota Ideal 

Entidade 

Equipa 

IPL- Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar 

Ana Catarina Geada | IPL-

ESTTM 

Ana Raquel Teixeira | IPL-

ESTTM  

Marcel Pereira | IPL-ESTTM  

Judite Agostinho | IPL-

ESTTM 

TECNOLOGIA 

Minimizando as falhas verificadas é possível efectuar uma transacção de pescado de 

melhor qualidade. Automatização do processo de modo a reduzir a contaminação. 

Preocupação ambiental aplicando a recirculação de águas residuais e 

aproveitamento de energia solar. Aplicação do manual de boas práticas de 

manuseamento e conservação do pescado. 

 

APLICAÇÃO 

Este projecto trata-se de um desenvolvimento do processo fabril de uma lota, mas 

pode também ser adaptado a entrepostos de peixe, e a indústrias pesqueiras. 

As ideias propostas poderão ser implementadas no seu todo ou numa forma 

individual. 
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Responsável  

Rui Manuel Maneta Ganhão 



Estudo da utilização de atmosfera 

protectora em salsa fresca cortada 

Entidade 

Equipa 

Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril 

Clara Rosa | ESHTE  

Margarida Sapata | EAN 

Manuela Guerra | ESHTE 

TECNOLOGIA 

Estudo da aplicação da Tecnologia de embalamento em atmosfera protectora no aumento da vida 

útil de salsa fresca cortada para utilização doméstica e na restauração. 

APLICAÇÃO 
A salsa é largamente utilizada nos mais diversos pratos típicos portugueses, muito frequentemente 

já cortada, implicando para tal todo um trabalho prévio (selecção, lavagem e desinfecção, 

centrifugação e corte) que implica dispêndio de tempo, desperdícios avultados e dificuldade na 

previsão de gastos deste produto, especialmente na Restauração. Com a aplicação desta 

tecnologia, tanto os operadores da restauração como os consumidores finais, poderão dispor de 

salsa pronta-a-utilizar já cortada e que pode ser utilizada à medida das necessidades, ou seja, uma 

salsa minimamente processada, rentabilizando os recursos humanos e o tempo de preparação das 

confecções. 

Esta tecnologia tem potencial para ser aplicada em: 

•Empresas produtoras de produtos IV Gama; 

•Cozinhas centrais. 
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Responsável  

Maria Manuela M. Guerra 



Estudo da substituição parcial do cloreto de 

sódio por cloreto de potássio em presunto 

Entidade 

Equipa 

Escola Superior Agrária de Santarém 

António Raimundo | ESAS  

Igor Dias | ESAS  

Ana Maria Neves | ESAS  

Cristina Laranjeira | ESAS  

Maria Gabriela Basto de 

Lima | ESAS  

Maria da Conceição Faro | 

ESAS  

Pepe Industrial de Carnes, 

Lda. 

Consórcio da Marca Mação 

Associação dos Industriais 

de Carnes do Concelho de 

Mação 

TECNOLOGIA 
Uma tecnologia de fabrico de presunto, com substituição parcial de cloreto de sódio por cloreto de 

potássio, para obtenção de presunto português com um teor de sódio que permita torná-lo um 

produto mais saudável, contribuindo, desse modo:  

-para a prevenção da morbilidade e da mortalidade cardiovasculares - nomeadamente o 

abaixamento da pressão sanguínea; 

- e para a sobrevivência de um produto cárneo tradicional, produzido num concelho do interior 

português, Mação. 

APLICAÇÃO 
O trabalho foi suscitado pelo interesse de empresas produtoras de presunto do Concelho de Mação, 

pelo que contribuirá para que estas empresas possam a curto prazo proceder à comercialização 

desta variedade de presunto e, desse modo, promover também uma imagem saudável dum produto 

cárneo tradicional que comercializam, incluído no Consórcio da Marca Mação. Existe, pois, o 

potencial para a curto/médio prazo se obterem benefícios económicos para as regiões produtoras 

e benefícios ao nível da saúde para os consumidores deste produto tradicional. 
Responsável  

António José Faria 

Raimundo 
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DeTOxVega 

Entidade 

Equipa 

Instituto Superior de Agronomia 

Isabel Sousa | ISA 

Mª Adélia Ferreira | ISA  

Margarida Moldão Martins 

| ISA  

Mª Isabel da Silva Santos | 

U. Lusófona 

TECNOLOGIA 

Descontaminação microbiana e estabilização oxidativa de vegetais cortados através das propriedades 

bactericidas, higienizantes e antioxidantes de soluções aquosas de permeados de soro de leite, sorelho e leitelho 

(subprodutos da Indústria dos lacticínios), péptidos microbianos e óleos essenciais. O potencial antimicrobiano 

dos peptidos resultantes da fermentação láctica é conhecido e o uso de nisina para aumentar a segurança 

alimentar e o tempo de vida útil de produtos lácteos é prática corrente na Indústria. A utilização de ácido láctico 

como detergente e higienizante é prática antiga em dermatologia e outras especialidades médicas. A 

gastronomia tradicional mediterrânica faz uso do potencial palativo de óleos essenciais (OEs) de várias plantas 

aromáticas, com alto poder anti-microbiano e anti-oxidativo. O aumento de vida útil dos produtos é conseguido 

através da redução da carga microbiana; da inibição de bactérias patogénicas e de alteração; e de fenómenos 

de oxidação química e enzimática. A tecnologia que aqui propomos é fácil de adaptar nas instalações existentes 

de preparação de produtos vegetais, minimamente processados, de 4ª gama, prontos a consumir. Utiliza 

subprodutos da indústria de lacticínios, de baixo valor, que através de uma simples fermentação láctica podem 

tornar-se potentes higienizantes e bacteriostáticos. Adicionalmente, o posterior revestimento com emulsões de 

OEs vai garantir um acréscimo bactericida e anti-oxidante, aumentando muitíssimo a segurança e o tempo de 

vida útil de vegetais cortados e embalados, prontos a comer (RTE-ready to eat) foods. Dependendo do óleo 

utilizado, estes vegetais poderão ter ainda um efeito nutricêutico podendo entrar na linha dos alimentos 

funcionais ou na linha Gourmet ou cumprindo a exigências da fileira BIO, nos produtos Biológicos. 

APLICAÇÃO 

•Indústrias de lacticínios como valorização dos subprodutos/efluentes. 

•Indústrias de vegetais minimamente processados, produtos de 4ª gama. 

•Higienização/desinfecção de produtos alimentares em geral. 

31 

Responsável  

Isabel Maria Nunes de 

Sousa  



Novas Tecnologias de Processamento de Hortofrutícolas: 

Tratamentos de UV e métodos combinados 

Entidade 

Equipa 

Universidade Católica Porto - Escola Superior de 

Biotecnologia  

Filipa Neves | UCP – ESB e 

UALG – ISE 

Cristina Silva | UALG – ISE 

Margarida Vieira | UALG – 

ISE 

TECNOLOGIA 
O branqueamento é um processo térmico destinado a não só inactivar enzimas presentes nos tecidos dos vegetais 

(envolvidas em diferentes processos metabólicos, de onde normalmente resultam alterações de qualidade), mas 

também a destruir a flora microbiana vegetativa superficial, excluindo as formas microbianas esporuladas. Esta fase 

do processo é de extrema importância para minimizar as degradações bioquímicas e assegurar a qualidade dos 

produtos em termos microbiológicos. Contudo, a intensidade destes tratamentos térmicos conduz a alterações 

sensoriais e nutricionais indesejáveis nos tecidos vegetais. Convencionalmente em Portugal a operação de 

branqueamento é efectuada em água quente. Este processo é em termos energéticos muito intensivo e gera grandes 

volumes de águas residuais. Por outro lado, à água de branqueamento e lavagem é adicionado cloro como 

desinfectante, havendo um crescente problema de contaminação ambiental. Dado que os frutos usualmente são 

servidos crus, e que o tratamento de branqueamento em água iria alterar a qualidade esperada em fresco conferindo 

aroma a “cozido”, a inactivação enzimática é usualmente feita com adição de compostos químicos que se vêm juntar 

ao cloro da água de lavagem, produzindo muitas vezes sabores e aromas não desejáveis. A irradiação Ultravioleta 

(UV-C), em vegetais, altera vários processos fisiológicos nos tecidos dos vegetais além de danificar o DNA 

microbiano, reduzindo significativamente a carga microbiológica. Contudo não se conhece o seu efeito em enzimas 

tais como a polifenoloxidase. O principal objectivo deste projecto é o estudo de UV-C como pré-tratamento em 

substituição do tratamento térmico para melhorar a qualidade de hortofrutícolas congelados ao longo da cadeia de 

distribuição, e que, poderão conduzir a grandes benefícios na óptica empresarial e ambiental, na medida em que se 

permite reduzir gastos de energia, perdas de água, tempo de processamento e os efluentes químicos. 

APLICAÇÃO 
As empresas ligadas ao processamento de alimentos, nomeadamente, na congelação de frutos, vegetais, peixe ou 

carne, podem ver nesta tecnologia uma forma de complemento às técnicas de esterilização e/ou branqueamento 

convencionalmente utilizadas, sendo que a irradiação com ultravioletas para além de eficaz quando emitida em curtos 

períodos de tempo é económica, quer na sua implementação, assim como a nível ambiental e sensorial. 
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Responsável  

Filipa Isabel Guerreiro 

Neves 



S-HBM 

Entidade 

Equipa 

Instituto Superior de Agronomia 

Teresa Matos  | ISA 

Arminda Bruno – Soares  | 

ISA 

TECNOLOGIA 

A tecnologia consiste na aplicação de um éster com capacidade inibitória do crescimento 

microbiano num largo espectro de pH e aW. Nos ensaios "in vitro" o seu efeito sobre a flora 

microbiana de deterioração e patogénica isolada de enchidos cárneos foi muito eficaz. Os custos 

de produção inerentes à S-HBM situam-se entre 0,02 e 0,2 euros / kg de produto final. A 

legislação da Comunidade Europeia permite a utilização do éster em tratamentos de superfície 

(isto é, segundo a denominação "Quantum satis", sem limite máximo, a sua aplicação faz-se de 

acordo com as Boas Práticas de Fabrico, no montante necessário para atingir os objectivos 

propostos) como é o caso apresentado. 

APLICAÇÃO 

Empresas com potencial interesse nesta tecnologia consistem nas Indústrias 

transformadoras de produtos cárneos e nas indústrias de aditivos alimentares. Nas 

primeiras o campo de aplicação assenta na preparação prévia dos invólucros 

utilizados nos enchidos cárneos. No que concerne às indústrias de aditivos 

alimentares o seu campo de aplicação abrange a divulgação do uso desta tecnologia, 

distribuição e comercialização. 
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Responsável  

Teresa de Jesus da Silva 

Matos 



Pasteurização a frio de Alimentos 

Entidade 

Equipa 

Universidade de Aveiro 

Jorge Saraiva | U. Aveiro 

TECNOLOGIA 

Alta Pressão (AP) para pasteurização de alimentos a frio 

•Ao contrário do processamento térmico, o processamento atérmico por AP é independente do 

tempo/da massa, reduzindo assim o tempo de processamento, tornando o processamento 

independente do tamanho/geometria do alimento/embalagem. 

•AP permite obter produtos alimentares pasteurizados a frio ou com tempos de vida útil 

microbiológica alargada (“subpasteurização”), com alterações mínimas de qualidade 

•AP permite outras aplicações de modificação de alimentos e extracção/desconchavagem de 

alimentos marinhos 

•Pasteurização por AP é hoje um método estabelecido a nível industrial, incluindo ostras, sumos, 

produtos cárnicos, refeições completas, etc.  

APLICAÇÃO 

Nesta década espera-se: 

•O alargamento substancial de produtos pasteurizados por AP 

•O surgimento comercial da esterilização com AP 

 

Com mudanças significativas no actual paradigma de uso de calor para conservação de alimentos. 
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Responsável  

Jorge Saraiva 



Conservação de espetadas de peru 

frescas em MAP 

Entidade 

Equipa 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

Maria Alberta Araújo | IPVC 

José Carvalho | IPVC 

TECNOLOGIA 

No âmbito do mestrado em Empreendedorismo e Inovação Alimentar foi desenvolvido um estudo 

de conservação em MAP de espetadas de peru frescas. A conservação em MAP permite o aumento 

do tempo de vida útil dos alimentos, no entanto é necessário assegurar que todas as 

características organolépticas e propriedades físico-químicas se mantêm. Neste sentido foi 

desenvolvido um estudo com várias condições em MAP ao longo de 20 dias e avaliados os 

parâmetros microbiológicos, características sensoriais a partir dos atributos de textura, cor, 

aspecto geral, cheiro, sabor e pH. Foi utilizado um painel treinado de provadores nas várias 

sessões de prova ao longo do tempo de conservação, assim como um estudo de consumidores. Em 

todas as sessões foi efectuado o controlo microbiológico completo dos alimentos. No final do 

estudo foi possível optimizar a melhor mistura de gases mantendo todas as características 

organolépticas, físico-químicas e sensoriais dos alimentos. 

APLICAÇÃO 

Tal como referido anteriormente este método de conservação permite o armazenamento de 

alimentos crus e confeccionados com grande potencial de utilização comercial, por exemplo em 

restauração colectiva, permitindo assim uma melhoria na gestão de stocks, recursos humanos e 

materiais. Os serviços responsáveis pelo fornecimento de refeições podem assim centralizar o 

fornecimento numa única unidade, podendo assim controlar melhor todo o processo mantendo a 

saúde e segurança dos alimentos e optimização de recursos materiais e humanos. Pela 

optimização de recursos passa assim a ser possível o fornecimento de maior variedade de 

refeições, aumentando assim o grau de satisfação do consumidor. Após estudos em laboratório é 

possível o scale-up a curto prazo do processo, permitindo assim uma valorização económica pela 

rentabilidade esperada 
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Responsável  

Maria Alberta Araújo 



Aplicación de tratamientos combinados  

para la conservación de alimentos 

Entidade Universidad de Jaén 

TECNOLOGIA 

El tratamiento mediante alta presión hidrostática (HHP) es un proceso no térmico que permite 

conseguir un alto grado de inactivación microbiana en alimentos si alterar sus propiedades 

organolépticas y nutritivas de forma sustancial. Aplicado solo o en combinación con 

antimicrobianos naturales (bacteriocinas, aceites esenciales) permite prolongar la vida útil de 

alimentos altamente perecederos (como los crudos o poco cocinados) y mejorar su seguridad. 

Permite expandir el ámbito de comercialización de los productos a mercados más distantes 

geográficamente y cumplir con las normativas en seguridad alimentaria de terceros países. Los 

alimentos procesados por HHP son más saludables ya que conservan mucho mejor las vitaminas, 

nutrientes y compuestos bioactivos, y están libres o contienen muy bajos niveles de conservantes 

químicos. La tecnología también puede ser muy útil para el desarrollo de alimentos funcionales 

donde la conservación de los componentes bioactivos es crítica. 

APLICAÇÃO 

-Procesado no térmico, que evita los cambios de sabor y la inactivación de nutrientes. 

-Inactivación de microorganismos presentes en los alimentos y/o sus materias primas. 

-Permite mejorar la seguridad y la vida útil de los alimentos, incluso fuera de la cadena de frío. 

-Aplicable en alimentos vegetales, zumos, lácteos, cárnicos, marisco, platos preparados…. 

-Es un proceso reconocido por el CODEX Alimentario 

-No provoca rechazo en los consumidores 

-Reduce el uso de conservantes químicos 

Responsável  

Antonio Gálvez 
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Desarrollo de nuevos métodos y acoplamientos instrumentales 

para la especiación química de elementos en alimentos 

cardiosaludables. Integración medioambiental y toxicológica 

Entidade Universidad de Huelva 

TECNOLOGIA  
El control de calidad y la autentificación de los alimentos y de los productos procedentes de su procesado o transformación, 

constituye en la actualidad una demanda de los consumidores y compañías productoras con objeto de asegurar la calidad de los 

mismos. Para ello, las empresas del sector alimentario requieren herramientas analíticas avanzadas que permitan verificar, con la 

máxima fiabilidad, la calidad y pureza de los productos que comercializan.  

En el presente proyecto se desarrollan nuevas metodologías analíticas robustas y rápidas para la especiación química de: (i) 

compuestos organohalogenados, responsables del deterioro de la calidad de los alimentos y en algunos casos, con implicaciones 

toxicológicas; (ii) especies de mercurio, por los graves efectos toxicológicos que producen; (iii) especies de selenio, que presentan 

efecto antagónico en la toxicidad debida a las especies organomercuriales, repercuten negativamente en la calidad del alimento o 

son nutrientes; (iv) Compuestos organoestánnicos, que presentan también implicaciones toxicológicas; (v) especiación de otros 

elementos, Cu, Mn, Fe, Zn responsables del deterioro de la calidad de los alimentos o de repercusión toxicológica. 

Se desarrollan nuevos procedimientos de tratamiento de muestra basados en el uso de membranas selectivas, microextracción en 

fase sólida múltiple, extracción mediante líquidos presurizados, microondas y sonda de ultrasonidos. Asimismo, se desarrollarán 

acoplamientos instrumentales compuestos por sistemas de extracción continuos (membranas, purga y atrapamiento, etc), 

cromatografía de gases y de líquidos y detectores de masas orgánicas (espectrometría de masas de cuadrupolo-tiempo  

de vuelo (Q-TOF MS), trampa de iones y triple cuadrupolo) o inorgánicas (plasma de acoplamiento inductivo con detector de masas 

(ICP-MS)). Asimismo, se utilizan detectores fotónicos más tradicionales como el de fluorescencia atómica. Se desarrollarán 

métodos de multiespeciación, ya que en numerosas ocasiones se presentan efectos sinérgicos o antagónicos en relación al efecto 

de las especies, por lo que una metodología de especiación simultánea para varios elementos resulta de gran utilidad. 

Asimismo, de desarrollan y aplican procedimientos quimiométricos para la optimización de métodos y tratamiento estadístico de 

datos: análisis cluster, discriminante, componentes principales y optimización multivariante. 

Se estudian alimentos considerados como “cardiosaludables” de entre los que pueden citarse: frutos secos, aceites comestibles, 

alimentos de origen marino, frutas, hortalizas, zumos naturales. Se trata de alimentos de elevado consumo y valor económico, y 

por tanto, de especial relevancia en cuanto al control de calidad y autentificación de los mismos. 

 
APLICAÇÃO 
En el presente proyecto se desarrollan métodos analíticos nuevos, que no han sido utilizados previamente en el campo de la 

especiación química, y que permitirán la detección de las especies a niveles más bajos que los actualmente disponibles. Por otra 

parte, en este proyecto es un objetivo  

primordial que estos métodos sean simples y robustos para que no queden limitados al ámbito de la investigación sino que sean 

transferibles a empresas del sector agroalimentario. Si este hecho se consigue, la normativa podrá ser más restrictiva en cuanto a 

la presencia de especies de elementos. 
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Responsável  

Tamara García Barrera 



Biosíntesis de compuestos selenio con propiedades 

terapéuticas en organismos marinos con fines alimenticios 

Entidade Universidad de Huelva 

TECNOLOGIA  

De manera general, el proyecto estudiará la biosíntesis de especies de selenio por distintos 

organismos marinos con el objetivo principal de que puedan ser incorporados a la dieta alimenticia 

humana y así contribuir a la prevención de enfermedades. 

 Se divide en tres etapas:  

 1) el desarrollo de una metodología analítica para la especiación química de compuestos de 

selenio, tanto inorgánico como orgánico (selenoaminoácidos y selenoproteínas). La técnica 

analítica que se utilizará será la cromatografía líquida acoplada a distintos detectores como el 

espectrómetro de fluorescencia atómica y el espectrómetro de masas o ICP-MS y la 

cromatografía de gases con MS para poder identificar y cuantificar las diferentes especies de 

selenio. Se investigará métodos de extracción de las especies de selenio en las matrices bajo 

estudio (microalgas, bivalvos y peces). Se investigará la microextracción en fase sólida (SPME), 

extracción con adsorción en barra con agitación (SBSE) y la microextracción en capilar (in-tube 

microextraction) como métodos de limpieza y preconcentración simultánea de las especies de 

selenio. 2) estudios de acumulación y de supervivencia de distintos cultivos (microalgas, bivalvos y 

peces) en presencia de especies de selenio (Se (IV), Se (VI), selenometionina y selenocisteína), y 

3) estudios de biotransformación o biosíntesis de estas especies de selenio en distintos 

organismos marinos. 

APLICAÇÃO  

En el presente proyecto se desarrollan métodos analíticos nuevos, que no han sido utilizados 

previamente en el campo de la especiación química, y que permitirán la detección de las especies a 

niveles más bajos que los actualmente disponibles. Por otra parte, en este proyecto es un objetivo  

primordial que estos métodos sean simples y robustos para que no queden limitados al ámbito de 

la investigación sino que sean transferibles a empresas del sector agroalimentario. Si este hecho 

se consigue, la normativa podrá ser más restrictiva en cuanto a la presencia de especies de 

elementos. 
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Responsável  

Inmaculada Giráldez Díaz 



Estudio del efecto: a) antitumoral; b) antiinflamatorio y; 

c) antioxidante de los compuestos minoritarios 

presentes en el Aceite de Oliva Virgen. 

Entidade Universidad de Jaén 

TECNOLOGIA 

En el aceite de oliva virgen se encuentran los denominados componentes minoritarios, que 

representan aproximadamente un 2% de este, y que son responsables en gran medida de los 

efectos saludables que representa el consumo habitual y moderado de aceite de oliva virgen. 

Puesto que su presencia varía en los diferentes aceites de oliva dependiendo de diversos factores, 

la caracterización de las propiedades biosaludables de los aceites de oliva según su composición 

en estos componentes minoritarios es nuestro objetivo final. Para conseguir este fin, valoramos la 

capacidad antitumoral, antioxidante y antiinflamatoria de los principales componentes minoritarios 

presentes en el aceite de oliva virgen, bien de forma individualizada o en forma de mezclas de 

diferentes componentes para evaluar sinergias en sus efectos o bien efectos inhibitorios. Estos 

datos son claves para obtener aceites de oliva singulares, enriquecidos de forma natural en 

determinados compuestos que son muy beneficiosos para la prevención de un número 

significativo de enfermedades crónicas, de alta prevalencia e incidencia en las sociedades 

actuales. 

  

APLICAÇÃO 

Esta metodología no permite disponer de criterios con validez científica para: 

• orientar la obtención de “coupage” que posean determinadas características saludables; 

• dirigir la mejora genética del olivo; y/o 

• modificar el proceso de elaboración del aceite con objeto de primar la presencia o ausencia de un 

determinado compuesto en el aceite resultante en base a sus efectos sobre la salud humana. 
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Responsável  

José Juan Gaforio 



Control analítico en calidad y seguridad alimentaria, 

medioambiente y muestras biológicas 

Entidade Universidad de Almería 

TECNOLOGIA 

Desarrollo y validación de nuevos métodos analíticos basados en técnicas cromatográficas (gases 

y líquidos) acopladas a analizadores de espectrometría de masas de baja (triple cuadrupolo y 

trampa de iones) y media/alta resolución (TOF- Q-TOF, Orbitrap y sector magnético) para el 

análisis de compuestos orgánicos (residuos de plaguicidas y fármacos, hidrocarburos aromáticos 

policíclicos-PAHs, bifenilos policlorados-PCBs, compuestos fenólicos, volátiles, organobromados, 

organofluorados, micotoxinas, ficotoxinas, dioxinas, furanos, etc. ) a niveles traza en diferentes 

matrices agroalimentarias, ambientales y biológicas.  

Asimismo la tecnología es adecuada para la determinación de fitoquímicos, tales como 

glucosinolatos, flavonoles, flavonas, antocianinas, ácidos fenólicos, isoflavonas, etc., en muestras 

agroalimentarias. Además se dispone de la metodología adecuada para la identificación de 

metabolitos y productos de transformación de los anteriores compuestos en las distintas 

matrices. 

APLICAÇÃO 

Seguridad alimentaria: Control de plaguicidas, fármacos, micotoxinas PAHs, PCBs, dioxinas y 

furanos en muestras de origen animal y vegetal, así como en piensos.  

Calidad alimentaria: Control de vitaminas y fitoquímicos en frutas y hortalizas, frescas y de IV y V 

gama, así como en aceite y vinos. 

Medio ambiente: Control de plaguicidas, fármacos, PAHs, PCBs, compuestos fenólicos, volátiles, 

organobromados, organofluorados, organoestánnicos, dioxinas y furanos en aguas, suelos y 

sedimentos. Control de contaminantes en atmósferas de trabajo. 

Muestras biológicas: Control de contaminantes en fluidos biológicos, sangre, suero y orina.  
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Responsável  

Antonia Garrido Frenich 



 Espectrometría de masas de Isótopos 

Estables (IRMS) y fotocatálisis 

Entidade 

Equipa 

Universidad de Córdoba 

TECNOLOGIA  

Espectrometría de Masas de Isótopos Estables (SIRMS):  Técnica que tiene por objeto la medida, con una 

alta exactitud y precisión, de las variaciones en la abundancia isotópica natural de los isótopos estables ligeros 

de C, O, H, N, S  en muy diversos tipos de muestra. Lo interesante, y lo que hace que esta técnica sea ideal para 

el estudio de denominaciones de origen, es que las pequeñas variaciones en composición isotópica de muestras 

naturales son debidas a cambios en temperatura, altitud, distancia al mar… esto es, a factores claramente 

relacionados con condiciones geográficas. Por otro lado, la técnica puede ser empleada para la detección de 

fraudes por venta como aceite de oliva virgen de aceite de oliva mezclado con otros aceites vegetales más 

baratos (como el de avellana).  

Fotocatálisis Heterogénea: tecnología respetuosa con el medio ambiente que permite el empleo de la luz como 

fuente de energía para llevar a cabo procesos de depuración de aguas o transformación de compuestos 

orgánicos en otros de alto valor añadido. 
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Responsável  

Alberto Marinas Aramendía 

Grupo de Investigación 

FQM-162 “Departamento de 

Química Orgánica”. Entre 

otros equipos disponemos 

de: 

Espectrometría de Masas 

de Isótopos Estables. 

-Planta piloto y diversos 

reactores fotocatalíticos 

que operan con luz solar. 

-Diversas técnicas 

espectroscópicas. 
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Figura 1. A) Distribución geográfica de las muestras de aceite de oliva andaluz así

como de otras estudiadas por investigadores italianos. B) Resultados encontrados 

por la técnica de espectrometría de masas de isótopos estables para muestras 

correspondientes a la campaña 2005/2006, permitiendo diferenciar la procedencia 

de los aceites. 

APLICAÇÃO  
•Empleo de la técnica SIRMS para proteger denominaciones de origen de aceites (Figura 1) y evitar fraudes, 

como la venta como aceite de oliva virgen de aceite de oliva mezclado con otros aceites vegetales más baratos.  

En general, la técnica SIRMS se puede emplear para establecer la trazabilidad de gran cantidad de alimentos.  

Desde el año 2003 se está elaborando una base de datos de aceites andaluces con resultados de esta técnica y 

de otras (espectroscopias infrarroja, RMN de protón y carbono-13 y Raman). 

 

 

 

•Utilización de la fotocatálisis 

heterogénea para destruir residuos de 

pesticidas presentes en aguas o tratar 

de transformar compuestos orgánicos en 

otros de interés en Química Fina 

mediante el empleo de la luz. 

 



Mejora de las Características Nutricionales de las 

Microalgas mediante Manipulación Genética de la Ruta de 

Síntesis de Carotenóides 

Entidade Universidad de Huelva  

TECNOLOGIA 

Los carotenoides son un amplio grupo de isoprenoides con propiedades antioxidantes, colorantes y 

provitamínicas cuya ingesta proporciona muchos beneficios la salud. Además contribuyen a la 

característica coloración de muchos pájaros, peces e invertebrados. La acuicultura mueve parte 

del negocio mundial de los carotenoides. , que es aproximadamente 1 billón de dólares USA.  

En plantas superiores se han obtenido varias especies transgénicas hiperproductoras de 

carotenoides. Pero en algas, a pesar de ser la principal fuente natural de carotenoides, muchos 

aspectos de la ruta son aún desconocidos. Manipulando genéticamente la ruta de síntesis de los 

carotenoides en microalgas podemos: 

  Aprender más sobre esta ruta y su regulación 

 Obtener nuevas cepas transgénicas capaces de producir nuevos carotenoides o mayores 

cantidades de los que ya producen 

APLICAÇÃO 

La manipulación genética de microalgas y es muy novedosa, tanto a nivel internacional como 

internacional. 

El silenciamiento génico por RNA interferencia es una tecnología puntera, que pocos investigadores  

españoles utilizan. 

 

Responsável  

Rosa León 
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Manual de Boas Práticas e  

Manuseio nas Embarcações de Pesca 

Entidade 

Equipa 

Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Turismo 

e Tecnologia do Mar 

Ana Carina Barbosa | ESTM 

Ana Filipa Cordeiro | ESTM  

Ana Filipa Pires | ESTM  

Ana Isabel Vieira | ESTM  

Véronique Neves Santos | 

ESTM 

TECNOLOGIA 

Com este documento pretende-se fornecer uma base de trabalho para a implementação de um 

código de Boas Práticas em embarcações de pesca de produção primária, permitindo obter um 

produto em consonância com o previsto na Legislação Comunitária assim como no Codex 

Alimentarius. De uma forma simples, procura ajudar no melhor conhecimento de metodologias 

aplicáveis envolvidos nos processos de captura, preparação e conservação dos produtos da 

pesca, minimizando riscos e controlando perigos através da aplicação de boas práticas. 

Garantindo a Segurança e Salubridade; Higiene Alimentar; Inocuidade dos alimentos para consumo. 

APLICAÇÃO 
Este manual  é aplicável a toda a fileira da pesca e de produtos do mar, nomeadamente todas as 

empresas com embarcações de pesca. 
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Responsável  

Rui Manuel Ganhão 



SimbiSoy 

Entidade 

Equipa 

ICETA 

Luís Silva, |Requimte-FFUP 

Juliana Vinholes 

|Requimte-FFUP Paula 

Andrade |Requimte-FFUP  

Patrícia Valentão 

|Requimte-FFUP Ana Clara 

Grosso |Requimte-FFUP  

Rui Gonçalves, |Requimte-

FFUP  

Marcos Monteiro 

|Requimte-FFUP 

TECNOLOGIA 

A soja (Glycine max) é a leguminosa mais cultivada a nível mundial, com produções que atingem 96,2 milhões de 

hectares, resultando em 216,3 milhões de toneladas de grão por ano. Diversos compostos foram identificados na soja, 

nomeadamente compostos fenólicos, proteínas, compostos voláteis, tocoferóis, fitosteróis, ácidos orgânicos, 

açúcares e ácidos gordos, destacando-se a riqueza em proteínas e isoflavonas. Estudos confirmam que o consumo de 

proteínas da soja reduz o risco de doenças cardiovasculares e os níveis de colesterol. As isoflavonas são os 

compostos mais estudados, apresentando actividade estrogénica e anticancerígena, especialmente nos cancros da 

mama e da próstata. Esta espécie tem capacidade para estabelecer relações simbióticas com algumas bactérias da 

Ordem Rhizobiales, levando à formação de nódulos nas raízes, incrementando a fixação de azoto. Apesar da existência 

de vários trabalhos sobre a inoculação de microrganismos na soja, os estudos são essencialmente direccionados 

para a produção de biomassa e fixação de azoto. O projecto proposto incidirá na avaliação dos efeitos de diferentes 

condições de inoculação e agentes nodulantes a nível da composição química e da actividade biológica da soja, na 

perspectiva de obtenção de um produto de valor acrescido, associado a um regime de agricultura sustentável, com 

diminuição da utilização de fertilizantes azotados e, por isso, de baixo impacto ambiental. Ensaios preliminares com 

folhas de soja inoculada com Bradyrhizobium japonicum foram desenvolvidos pelo nosso grupo de investigação, tendo-

se verificado um incremento significativo em compostos fenólicos, ácidos orgânicos, compostos voláteis e da 

actividade antioxidante. Com esta proposta pretende-se alargar o estudo a amostras inoculadas com vários 

microrganismos nodulantes (Bradyrhizobium japonicum, Sinorhizobium fredii e Sinorhizobium xinjiangense) e a 

materiais das diferentes fases do ciclo de vida da espécie: germinação (rebentos de soja), floração (folhas e raízes) e 

pós-maturação (sementes). Os diversos materiais serão estudados do ponto de vista da composição química, 

actividade anticancerígena, actividade estrogénica/antiestrogénica, actividade antioxidante e inibição das 

colinesterases. Serão desenvolvidos métodos para determinação de compostos fenólicos (HPLC-DAD), fitosteróis 

(HPLC-DAD), aminoácidos (GC-FID), ácidos orgânicos (HPLC/UV), compostos voláteis e ácidos gordos (GC-MS) nos 

diversos materiais. As actividades biológicas serão relacionadas com a composição química, tendo em vista a 

inoculação com bactérias nodulantes como forma de valorização da espécie. 

APLICAÇÃO 
Esta tecnologia biológica está direccionada para empresas agrícolas produtoras de soja, que tenham interesse 

em produzir um produto de valor acrescentado, devido ao incremento de compostos bioactivos, e substituírem a 

fertilização química por biofertilizantes como forma de protecção do meio ambiente. 

44 

Responsável  

Luís Manuel Lopes 

Rodrigues da Silva  



PuFOxRaman 

Entidade 

Equipa 

Instituto Superior de Agronomia 

Isabel Sousa  | ISA  

Suzana Dias | ISA  

Sune Nygaard | DTI 

(Dinamarca)  

Morten Lykkegaard | DTI 

(Dinamarca)  

Thomas Juhl | RSPSystems 

(Dinamarca)  

Stefan Banke  | 

RSPSystems (Dinamarca)  

TECNOLOGIA 

Utilização de um sensor Raman on-line para detectar o estado de oxidação (Ox) de ácidos gordos 

polinsaturados (PuFA). Os PuFA, nomeadamente os EFAs (essential fatty acids), ácido linoleico (18:2W6) e 

alfa-linolénico (18:3w3) e os ácidos gordos eicosapentenoico (EPA) e docosahexenoico (DHA) não são 

sintetizados pelo nosso organismo. Como estes ácidos gordos fazem parte integrante do tecido cerebral, 

dos neurotransmissores e da retina do olho, o seu consumo é fundamental desde o momento da concepção 

do ser humano. Por outro lado, estão envolvidos na síntese das prostaglandinas, percursoras de hormonas 

e o seu consumo deve ser mantido ao longo de toda a vida. Para além disso, o seu efeito terapêutico nas 

doenças cardiovasculares, inflamatórias e auto-imunes, hipertensão, cancro, diabetes e inibidores da 

aterosclerose está provado cientificamente. O envelhecimento das populações nos países desenvolvidos, 

com o aparecimento das doenças degenerativas, e os casos de baixas taxas de incidência de doenças 

cárdio vasculares nos Greenland Eskimos, levaram a um aumento do interesse no estudo e incremento no 

consumo de W3- PuFA. Estes povos, ainda que com uma dieta baseada em gordura, consomem sobretudo 

peixe gordo, muito rico em PuFAs e mantêm uma boa qualidade de vida até idades avançadas. O aumento 

dos níveis de incorporação de PUFAS nos alimentos trás uma dificuldade adicional que resulta da sua 

elevada instabilidade oxidativa com desenvolvimento de forte cheiro e sabor a ranço. O facto destas 

gorduras serem facilmente degradadas em presença do oxigénio, leva a que a detecção inicial da alteração 

destes compostos seja fundamental. Para tal, o uso de metodologias de detecção/quantificação online (sem 

preparação de amostra, directamente na linha de fabrico), não destrutivas e ligadas a um processamento 

de dados automático que dá a informação in line é uma situação ideal. O sensor de espectroscopia Raman, 

ligado a um software amigável é uma ferramenta indispensável nas indústrias que processam alimentos 

ricos em PUFAS. 

APLICAÇÃO 

Esta tecnologia pode permitir a utilização de resíduos de pescado de peixes gordos para a produção de 

PUFAs de qualidade alimentar. Pode ainda ser usada no controlo de processamento de alimentos 

enriquecidos com estes ácidos gordos poli-insaturados de modo a garantir a ausência de ransificação. 

Também pode ser usada no controlo de qualidade de óleos usados em fritura como por exemplo em batatas 

fritas, frutos secos muito ricos em PUFAs, etc. 
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Responsável  

Isabel Sousa 



Língua electrónica 

Entidade 

Equipa 

Universidade de Aveiro 

Alisa Rudnitskaya  | UA 

Ivonne Delgadillo | UA  

Rui Martins | UA  

José Fonseca | UA  

José Rafael | UA  

António Barros | UA  

Ana Maria  Costa | UA 

TECNOLOGIA 

O objectivo deste projecto é a evolução de um protótipo de laboratório de uma LE para um 

instrumento de análise de rotina. A LE é composta por um conjunto de sensores químicos de 

sensibilidade cruzada, um dispositivo de medição e as ferramentas de tratamento de dados. A LE 

partilha das vantagens dos sensores químicos, tais como baixo custo, medições rápidas, a 

possibilidade de uma fácil automatização da análise e instrumentação relativamente simples. Além 

disso, o conjunto de sensores na LE permite ampliar a gama de aplicações dos mesmos, 

compensando a insuficiente selectividade de cada um deles isoladamente e ampliando a 

capacidade a outros tipos de análise, tais como a classificação e o reconhecimento. Vários 

protótipos de laboratório da LE foram desenvolvidos e testados para uma ampla gama de 

aplicações a maioria das quais esta relacionada com a análise dos alimentos. 

A limitação principal do sistema actual de LE é a ausência de protocolos analíticos que permitam 

usar o instrumento para análises de rotina. O projecto proposto tem como objectivo preparar a 

actual LE baseada em sensores potenciométricos para a utilização prática. 

APLICAÇÃO 

A língua electrónica apresenta a maior interesse para as empresas do sector agro-alimentar como 

o instrumento para as análises de rotina incluindo rápida identificação dos alimentos, a 

quantificação dos nutrientes e contaminantes, monitorização dos processos como os de 

fermentação e avaliação das características do sabor. A fiabilidade da língua electrónica foi 

demonstrada em números estudos efectuados em colaboração com as empresas nacionais 

(Mimosa, Instituto dos Vinhos do Douro e Porto) e internacionais (Procter & Gample, Pepsico, 

Martel, Arla Foods, Danisco) 
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Responsável  

Alisa Rudnitskaya  



CADIA 

Entidade Universidad de Almería 

TECNOLOGIA  

De forma específica, CADIA desarrolla y participa en proyectos de ingeniería y de I+D+i en los 

campos siguientes: 

-Gestión integral del diseño de todo tipo de maquinaria y utillaje agrícola. 

-Modelado y optimización de  estructuras para invernaderos. 

-Automatización, modelado y simulación de procesos agroindustriales para su optimización. 

-Control de calidad automatizado por visión artificial, para la supervisión de los frutos. 

-Programación de autómatas, robots y máquinas de control numérico para la agricultura. 

-Diseño de herramientas de monitorización y supervisión de procesos, para la automatización de 

la agroindustria. 

-Innovación en proyectos de integración de las TICs en las agroindustrias. 

-Formación especializada. 

 
APLICAÇÃO 

Los servicios que ofrece CADIA a sus clientes son soluciones en I+D+i, seleccionando aquellas 

tecnologías que permitan adecuarse a las características del negocio del demandante y a sus 

necesidades.  

CADIA investiga y convierte en realidad tecnológica todo aquello que está en la cabeza del 

cliente y que desconoce cómo resolver, proporcionándole una solución inteligente a medida de sus 

necesidades.   

Debido a que CADIA está conformada por miembros de dos importantes grupos de investigación de 

la Universidad de Almería, la generación de conocimiento es continua, siendo la principal ventaja 

competitiva de esta empresa la de disponer de un equipo altamente cualificado y con carácter 

inter y multidisciplinar, capacitado para afrontar retos de muy diferente índole. 

47 

Responsável  

Alfredo Sánchez Gimeno 



Konectia, S.L. 

Entidade Universidad de Cadiz 

TECNOLOGIA  

Diseño, montaje y mantenimiento de avanzados e innovadores equipos de eliminación de ácido 

sulfhídrico en líneas de biogás, por métodos biológicos o biológico-químicos. 

Sistema biológico usado para el control y eliminación de contaminantes en aire en instalaciones 

donde se detectan bajas concentraciones de ácido sulfhídrico (malos olores). 

APLICAÇÃO 

En el mercado existen otros desarrollos para este tipo de aplicaciones pero comportan un elevado 

gasto de reactivos. El sistema de desulfuración propuesto por el grupo de investigación y que 

comercializa la empresa de base tecnológica dispone de un sistema biológica de recuperación del 

reactivo que lo hace económicamente más rentable con otros que existen en el mercado. 
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Responsável  

Pedro Partal López 



CONTROL DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA (LAB) 

Entidade Universidad de Almería 

TECNOLOGIA 

CONTROL DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, mediante avanzada tecnología, basada fundamentalmente 

en técnicas cromatográficas (gases y líquidos) acopladas a sistemas de espectrometría de masas 

para el análisis de residuos de plaguicidas y de fármacos, así como de compuestos orgánicos 

(hidrocarburos aromáticos policíclicos, bifenilos policlorados, compuestos fenólicos, volátiles, 

organoestánnicos, aminas biógenas, dioxinas, furanos etc.) y de toxinas (micotoxinas y ficotoxinas) 

en  matrices agroalimentarias y piensos. También se dispone de la metodología adecuada para 

APLICAÇÃO 

LAB opera siguiendo protocolos reconocidos tanto a nivel europeo como mundial, la tecnología 

disponible es innovadora y se sitúa a la vanguardia del conocimiento a nivel internacional. Sistema 

de calidad acreditado según la Norma UNE-EN-ISO 17025 y certificado en las Normas UNE-EN-ISO 

9001 y UNE-EN-ISO 14001. 

Tecnología en el ámbito del análisis químico de última generación, basada fundamentalmente en 

técnicas cromatográficas acopladas a sistemas de espectrometría de masas. Ello nos posibilita 

estar a la vanguardia en el desarrollo de métodos rápidos, sensibles, selectivos y con una alta 

capacidad de confirmación de los analitos. 
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Responsável  

Maria Elena Hernández 

Torres 



NIRS-UCO 

Entidade Universidad de Córdoba 

TECNOLOGIA  

La tecnología de Espectroscopía de Reflectancia en el Infrarrojo Cercano (NIRS) se basa en la 

emisión de un haz de luz sobre la muestra a analizar, la cual en función de su composición, o mejor 

aún, de la naturaleza de los enlaces presentes en sus moléculas, fundamentalmente de aquellos de 

tipo –CH, –NH y –OH, interaccionará con ellos absorbiendo una determinada cantidad de radiación  

electromagnética en el rango del infrarrojo cercano, de 780 a 2500 nm. 

NIRS es una tecnología idónea para satisfacer las demandas actuales del sector agroalimentario, 

tanto de productores como de consumidores, ya que entre otras características es una tecnología 

rápida, precisa, no destructiva, no contaminante, fácil de utilizar, muy versátil y económica, 

pudiendo ser aplicada a la determinación de varios parámetros a partir de una única medida 

 

APLICAÇÃO 

La Espectroscopía de Reflectancia en el Infrarrojo Cercano (NIRS) es una tecnología idónea para 

satisfacer las demandas actuales del sector agroalimentario, tanto de productores como de 

consumidores, ya que entre otras características es una tecnología rápida, precisa, no destructiva, 

no contaminante, fácil de utilizar, muy versátil y económica, pudiendo ser aplicada a la 

determinación de varios parámetros a partir de una única medida. 

La tecnología NIRS es innovadora a nivel nacional e internacional, prueba de ello son las númerosas 

publicaciones en revistas indexadas JCR sobre NIRS y sus aplicaciones en distintos sectores, no 

sólo en el agroalimentario. 
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Responsável  

Ana Garrido Varo 



Minusalcoól 

Entidade 

Equipa 

Instituto Superior de Agronomia  

Olga Laureano | ISA 

Jorge Ricardo Silva  | ISA 

Fernando Gonçalves | 

ENOFISIS  

Renato Ribeiro | ISA 

Luis Neves   | ISA 

TECNOLOGIA 

A nanofiltração é um processo de membranas mais recente que a osmose inversa e que 

apresenta algumas vantagens, nomeadamente menor pressão e maior passagem de álcool para 

o permeado. 

O processo baseia-se no uso de membranas de nanofiltração, que pelas suas características, 

permitem que apenas as moléculas mais pequenas do vinho, água e etanol, atravessem a 

membrana. Desta forma consegue-se a remoção parcial do etanol sem afectar os restantes 

compostos do vinho. 

De entre as tecnologias de desalcoolização parcial de vinho encontram-se disponíveis no 

mercado, a nanofiltração e a osmose inversa. A principal diferença entre estas duas tecnologias 

reside na maior eficiência da nanofiltração, ou seja a concentração em álcool do permeado 

superior. Aumentando a taxa de extracção de álcool melhora-se a eficiência do processo, e por 

conseguinte reduzem-se os custos com a sua utilizando-o. 
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Responsável  

Olga Laureano 

APLICAÇÃO 

O processo MINUSALCOOL possibilita a correcção do teor alcoólico de vinhos com recurso a 

tecnologia de membranas, sendo um processo inteiramente físico, sem lesar as características 

organolépticas do vinho. 

O processo de remoção do álcool ao vinho visa dois aspectos da questão: 

- Desalcolização parcial: em que o teor de álcool dos vinhos se reduz até 2% vol., técnica que já é 

hoje perfeitamente legal, consignada na regulamentação da União Europeia e aprovada pelo 

Comité Cientifico da Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV). 

- Desalcoolização significativa: para criação de uma bebida, com teor de álcool inferior a 9 % vol. 

e superior a 0,5%, já obtida experimentalmente pela ENOFISIS, com sucesso, que aguarda 

desenvolvimento comercial. 

Trata-se portanto, de uma tecnologia com aplicação destinada a empresas produtoras de vinho. 



Parceiros  

Com o apoio de: 

Espaço FOOD I&DT 
Investigação e Desenvolvimento Tecnológico ao 

Serviço do Sector Alimentar 

Organização 


