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Susana Silva
ALGAECOAT

21/06/2017 
AlgaeCoat: validação 
industrial de revestimento 
comestível para produtos 
minimamente processados 
à base de macroalgas 
comestiveis
(POCI-01-0247-FEDER-006392)
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Enquadramento–Produtos Minimamente Processados
• Manutenção das características organoléticas do produto fresco (cor, 

sabor, aroma e textura) 
• Preparado, lavado  e embalado em atmosfera protetora

• Pronto a consumir 

148

Em produto frescos, ocircuito do “prado ao prato”é cada vez mais demorado
• Ao longo da cadeia dedistribuição os processosdegradativos não param(desidratação, perdasnutricionais, degradação deapelo visual)

Métodos de conservação de produtos minimamente processados
• Desinfeção
• Refrigeração
• Atmosfera modificada
• Radiação UV
• Revestimentos comestíveis

Uma solução eficaz, económica e sustentável para a manutenção da qualidade de muitos produtos frescos

Enquadramento–Produtos Minimamente Processados
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Enquadramento- Revestimentos Comestíveis

Qualquer tipo de material utilizado para envolver alimentos com o objetivo de prolongar o
seu tempo de prateleira e que possa ser consumido em conjunto com o alimento sem
necessidade de remoção (controlo de trocas gasosas, veículo de aditivos, melhoria da
aparência...)
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Desafio

Desafios/tendências de consumo

Aparência fresca

Ausência de aditivos sintéticos

Tempo de prateleira longo

Minimização de impacte ambiental 

Saudável

Conveniência
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Desafio
Extensão de tempo de prateleira de maçã
Fuji minimamente processada recorrendo a
revestimento constituído exclusivamente
por compostos de origem natural

- Redução/substituição de utilização de 
polimeros sintéticos

- Redução/substituição de utilização de gás
alimentar

- Redução de desperdicio alimentar
- Valorização de recursos biológicos

Ausênciade aditivossintéticosTempo de prateleira longoMinimização de impacte ambiental 

152

Hipótese
Extensão de tempo de prateleira de maçã
Fuji minimamente processada recorrendo a
revestimento constituído exclusivamente
por compostos de origem natural

- Redução/substituição de utilização de 
polimeros sintéticos

- Redução/substituição de utilização de gás
alimentar

- Redução de desperdicio alimentar
- Valorização de recursos biológicos

Ausênciade aditivossintéticosTempo de prateleira longoMinimização de impacte ambiental 

Extratos de algascomestíveis?
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Identificação de extrato hidroetanólico com capacidade de minimizar 
significativamente o escurecimento oxidativo em maçã minimamente 
processada – Codium tomentosum
Tempo de prateleira de 20 dias para produto revestido com o extrato,
embalado sem atmosfera modificada em armazenamento refrigerado
Aplicação de extrato no produto promove redução significativa das enzimas
polifenoloxidase e peroxidase (Patente de invenção Nacional 107369)

Validada a aceitação sensorial do produto revestido e a utilização de alga
produzida em aquacultura

Formulação do revestimento comestível
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Validaçãoda extensãodo tempo de prateleira do produtoindustrial

(redução de material de embalagem? substituiçãode atmosferamodificada?)

Validaçãoda extensãodo tempo de prateleira do produtoindustrial

(redução de material de embalagem? substituiçãode atmosferamodificada?)

Otimização
• processode extraçãoà escalapiloto
• formulação
• processode aplicação

Otimização
• processode extraçãoà escalapiloto
• formulação
• processode aplicação

Freedom to operate:

Preparaçãodo dossier para inclusãodo extrato nalista Europeiade aditivos

Freedom to operate:

Preparaçãodo dossier para inclusãodo extrato nalista Europeiade aditivos

Extensão demercado:

• aplicação do extrato em:
• pera Rocha 
• longa conservaçãode  frutainteira(redução de escaldão)?

Extensão demercado:

• aplicação do extrato em:
• pera Rocha 
• longa conservaçãode  frutainteira(redução de escaldão)?

Comercializaçãodo extrato comoaditivoalimentar✔
Comercializaçãodo extrato comoaditivoalimentar✔
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Equipa
Ana Augusto, Andreia Miranda, Délio Raimundo, Joaquina Pinheiro, Leonor 
Costa, Marco Lemos, Maria Jorge Campos, Marina Tomás, Miguel Leão, Rui 
Pedrosa, Susana Silva...


