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O projeto Transfer2agro, cofinanciado pelo 
Centro 2020, Portugal 2020 e pela União 
Europeia através do FEDER - Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional, tem como 
principal objetivo demonstrar e disseminar 
desenvolvimento tecnológico na área da 
desidratação de hortofrutícolas para valorizar 
economicamente estes produtos no setor 
agroalimentar. 

Este projeto pretende colmatar falhas no 
mercado apontadas pelas PME’s do setor 
agroalimentar que referem a falta de apoio e 
de tecnologia para introdução de inovação no 
setor hortofrutícola em conformidade com as 
tendências desta fileira, a falta de conhecimento 
prático para o aproveitamento de hortofrutícolas 
com calibre reduzido ou aspeto não conforme 
que apresentem uma aceitação no mercado 
nula ou reduzida, a falta de tecnologias 
eficazes para o escoamento do excedente de 
produção, sobretudo relacionadas com produção 
sazonal, e o apoio para o desenvolvimento 
de novos produtos à base de hortofrutícolas 
desidratadas. Adicionalmente, o Transfer2agro 
procura promover uma eficaz transferência de 
conhecimento científico e tecnológico produzido 

na CATAA para as PME’s com o intuito de 
potenciar a incorporação de inovação por 
parte destas empresas e, consequentemente, 
o aumento da sua competitividade através da 
criação de novos produtos vocacionados para 
nichos em crescimento nos mercados mais 
sofisticados a nível internacional.

O Projeto Transfer2agro assume-se como 
estratégico e pertinente para o desenvolvimento 
regional por incidir sobre um setor com elevado 
peso no contexto nacional e que constitui um 
domínio prioritário da Estratégia Regional 
de Especialização Inteligente para a Região 
Centro onde o setor agroalimentar representa 
um elevado contributo para o emprego e para 
a fixação de população em territórios mais 
desfavorecidos. Constitui, pelo seu potencial 
de inovação para o setor, uma ferramenta para 
potenciar o aumento do valor acrescentado 
dos produtos agroalimentares regionais, a 
competitividade das PME e a riqueza regional. 
Apresenta-se como um instrumento de 
interface entre o conhecimento e tecnologia 
produzidos pelas entidades de I&I ativas na 
região e as empresas.

Introdução



A desidratação de produtos alimentares é usada 
como técnica de preservação de alimentos. 
Resulta da remoção da água presente no produto 
o que contribui para a diminuição ou inibição 
da atividade microbiana e enzimática que, de 
outra forma, iria produzir danos nos alimentos. 
As vantagens desta técnica incluem o aumento 
da estabilidade, permitindo o armazenamento 
seguro do alimento durante um período de tempo 
prolongado, a proteção contra a degradação 
enzimática e oxidativa, a redução do peso, a 
facilidade do embalamento e transporte e a 
disponibilidade do produto fora da época de 
produção.

Assim, o principal objetivo deste projeto passa 
pela disseminação do conhecimento associados 
à desidratação de produtos hortofrutícolas, como 
resultado da I&DT desenvolvida na CATAA, com 
vista à promoção da valorização económica pelas 
PME´s e à introdução de inovação nas empresas, 
inovação resultante da implementação de novos 
processos produtivos para a obtenção de novos 
produtos com maior valor acrescentado.

O presente guia agrega a I&DT utilizada na 
desidratação de cada tipo de produto, apresenta 
exemplos de boas práticas, exemplos de 
valorização económica e o seu conteúdo técnico 
é da exclusiva responsabilidade da CATAA.

Os Principais Objetivos Guia são: 

- Disponibilizar às PME’s informação técnica do 
processo de I&DT associado à desidratação de 
hortofrutícolas com evidências da sua utilização 
bem-sucedida em negócios do setor de forma 
a garantir a máxima eficácia no processo de 
apropriação de I&DT pelas empresas;

- Fomentar a inovação de produto e processo 
nas PME do setor agroalimentar.



A desidratação é uma técnica ancestral utilizada 
para preservar alimentos por um período de tempo 
mais longo, através da redução do teor de água por 
evaporação termal. Hoje em dia, existem diversos 
métodos não termais que podem ser aplicados 
na remoção da água dos alimentos. Destacam-
se a pressão mecânica, filtração, centrifugação 
ou desidratação osmótica. Porém, estes métodos 
não são totalmente eficientes relativamente a 
alimentos com elevados teores de água. Assim, a 
maioria dos alimentos são desidratados através 
de um processo termal, principalmente através 
de desidratadores de convecção nos quais o ar 
quente aquece a matriz e remove a água que se 
evapora da mesma.

O método de desidratação mais antigo baseia-se 
na secagem ao sol através da exposição direta dos 
alimentos à luz solar em ambientes relativamente 
quentes e secos, sendo esta técnica muito eficaz 
para a desidratação de grãos de café, cereais, 
peixe e de alguns frutos e vegetais. Existem 
outros tipos de desidratadores solares, os que 
utilizam a luz solar para aquecer o ar que circula 
no interior do equipamento de forma natural ou 
através de ventilação forçada. Ambos os métodos 
utilizam energia renovável o que é extremamente 
importante a nível económico e ambiental.

Fruto de investigação aplicada e de 
desenvolvimento tecnológico no setor, 
existe hoje uma multiplicidade de opções em 
equipamentos de desidratação para produtos 
agroalimentares. 

De entre os desidratadores mais comuns 
destacam-se: 

i)  desidratadores de tabuleiro por convecção de 
ar quente que dispõem de diversos tabuleiros 
onde são colocados os alimentos; 

ii) desidratadores de túnel, também por 
convecção, em que os alimentos são lentamente 
movimentados em tapetes; 

iii) desidratadores de tambor que consistem 
em dois cilindros contra rotatórios que são 
aquecidos por vapor, resultando em camadas 
de produto desidratado; 

iv) desidratadores a vácuo e liofilizadores que 
se apresentam como cabines a vácuo em que 
os alimentos são desidratados através de um 
sistema de vácuo/condensação que remove o 
vapor de água e mantém o vácuo, distinguindo-
se apenas na pressão em que operam; 

Desidratação



v)   spray dryers que dispersam as matrizes líquidas 
no formato de pequenas gotas através do uso 
de três tipos de atomizadores, dependendo das 
propriedades do líquido em questão (ex. leite).

A diversidade de desidratadores existentes no 
mercado e a constante procura por novos 
equipamentos mais efi cazes refl ete a difi culdade 
de desidratar matrizes alimentares sólidas 
com os requerimentos específi cos que cada 
matriz alimentar exige. Adicionalmente, o fator 
económico, quer seja ao nível do investimento 
como da operacionalização, apresenta uma 
elevada relevância, especialmente para a indústria 
hortofrutícola em que há elevados volumes 
de produção que podem ter baixa cotação no 
mercado. Atualmente, um dos principais focos 
nesta área é desidratar matrizes a taxas cada vez 
mais rápidas, otimizando os gastos energéticos 
associados.

Uma das desvantagens do processo de 
desidratação reside nas mudanças estruturais 
acentuadas que a maioria das frutas e vegetais 
sofrem durante a desidratação com ar 
quente, sendo que estas exibem propriedades 
reconstituidoras pobres quando comparado 
com o seu estado fresco. Contrariamente, as 
frutas liofi lizadas apresentam uma elevada 
qualidade devido à preservação da sua estrutura 
durante a remoção do teor de água. Por isso, 
a liofi lização é considerada um método de 
referência para desidratar alimentos sensíveis 
ou de elevado valor, embora o equipamento 
necessário seja dispendioso.
O processo de desidratação confere propriedades 
incomparáveis a qualquer outra tecnologia 
de preservação uma vez que apresenta uma 
excelente estabilidade à temperatura ambiente, 
maior conveniência, ampla versatilidade de 
processo e produto, custos reduzidos e um 
impacto ambiental mínimo.



A fruta desidratada constitui um alimento rico 
em nutrientes (proteínas, hidratos de carbono, 
fi bras e minerais). Fitoquímicos, como é o caso dos 
polifenóis de fruta desidratada, são rapidamente 
absorvidos e a sua biodisponibilidade é elevada 
(Alasalvar e Shahidi, 2013). 
Diversos estudos científi cos correlacionam 
positivamente a ingestão de fruta desidratada 
com o seu benefício na prevenção de distúrbios 
metabólicos e cardiovasculares (obesidade, 
infl amação, resistência à insulina, diabetes 
tipo 2, esteatose hepática) e com a melhoria 
da qualidade da dieta e do índice de massa 
corporal (Morais et al., 2018; Hernández-Alonso 
et al., 2017; Keast et al., 2011).
O alto teor de fi bra na fruta desidratada poderá, 
em parte, explicar o efeito benéfi co destes 
alimentos na obesidade e diabetes uma vez que 
as fi bras solúveis retardam a digestão e absorção 
de hidratos de carbono e, consequentemente, 
reduzem o nível de glicose em circulação 
(Hernández-Alonso et al., 2017). 

A presença na fruta desidratada de minerais 

(potássio, ferro, magnésio ou cálcio) e de 

compostos fenólicos com forte atividade 

antioxidante acrescenta um valor essencial a 

estes alimentos (Hernández-Alonso et al., 2017; 

Guasch-Ferré et al., 2014; Miletić et al., 2014; 

Lopez-Ridaura et al. 2004). 

Benefícios para a saúde



O Tomate

Cultivar: Heinz
Origem: Portugal

O tomate é o fruto da Lycopersicon lycopersicum, 
planta típica de climas temperados.
Em 2011, a produção de tomate a nível mundial 
foi de 159.347.000 toneladas. Grande parte da 
produção de tomate ocorre no Continente Asiático, 
sendo a China o maior produtor mundial como 
uma produção de 48.450.000 toneladas.
Em 2016, a produção de tomate em Portugal 
correspondeu a 1.693.860 toneladas sendo as 
regiões mais representativas o Oeste, o Algarve 
e o Grande Porto. São produzidos vários tipos de 
tomate como o Alongado, Cacho, Cereja, Redondo 
e Sulcado.
O tomate é considerado um fruto carnudo do 
tipo baga. A forma externa do fruto é globular 
achatada, embora a forma dependa da variedade 
do tomate.
O fruto imaturo é de cor verde e quando maduro 
pode ter várias cores sendo a mais comum a cor 
vermelha.
O tomate é rico em antioxidantes como licopeno, 
betacaroteno, em vitaminas C e E, selénio, luteína 
e polifenóis, principalmente fl avonoides.
Apresenta um baixo teor calórico, baixos níveis de 
gordura, de proteína e hidratos de carbono.

Para o tomate produzido ao ar livre, a campanha 
de produção e de comercialização decorre 
entre junho e setembro na região do Oeste e 
entre junho e outubro na região do Algarve. A 
produção de tomate em estufa ocorre durante 
todo o ano. 

O presente guia apresenta o processo de 
desidratação do tomate e do seu potencial para 
a produção de novos produtos comercializáveis. 
Pretende servir de apoio à introdução de 
inovação de produto nas PME’s do setor 
agroalimentar.
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Preparação do Fruto

O tomate, depois de rececionado, foi lavado no 
próprio dia com água da rede pública. Foi depois 
fatiado manualmente em fatias com cerca de 
4 mm de espessura.

Rendimento do produto fresco

Processo de desidratação

O produto a desidratar foi colocado em tape-
tes de silicone dispostos nos carrinhos do de-
sidratador. Os tapetes são antiaderentes com 
tecnologia TAC-PAD, que permitem um fácil 
desprendimento dos produtos durante a desi-
dratação. São seguros para contacto com ali-
mentos e estão em conformidade com os pa-
drões da Food and Drug Administration (FDA).
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Tomate rececionado = 16,2 kg 
Tomate pronto a desidratar = 14,1 kg
Rendimento de produto fresco = 87%



Programa utilizado no desidratador:

Temperatura = 60°C
Humidade máxima = 10%
Velocidade = 75%
Ciclo de desidratação de 26 h

O desidratador usado, propriedade da CATAA, é 
construído em painéis de poliuretano com uma 
espessura de 100 mm e comprimento, largura e 
altura iguais a 2 m, 1 m e 2 m, respetivamente.
A câmara de secagem tem um volume de 4 m3 e 
tem capacidade para incluir dois carros verticais 
de 12 tabuleiros. Os tabuleiros são construídos 
em rede metálica (55 cm x 75 cm) de malha fi na.

Curva de desidratação

No gráfi co pode observar-se a humidade inicial 
com que o tomate entrou no desidratador e 
quanto tempo levou a perder a água.
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Controlos de Qualidade realizados no produto 
fresco e desidratado

Parâmetros

Físico-químicos Microbiológicos

Cor pH
Ácidos Gordos 

Saturados
Bolores e leveduras 

(aw>0,950), contagem

Peso Acidez Total Cinzas Bolores e leveduras 
(aw≤0,950), contagem

Calibre Valor 
energético Sódio Microrganismos a 

30 ºC, contagem

Textura Humidade Açúcares Totais
Escherichia coli 
ß-glucuronidase 

positiva, contagem

Polifenóis Proteína Sólidos Solúveis 
Totais

Listeria 
monocytogenes,

 pesquisa

Atividade 
antioxidante

Hidratos de 
Carbono

Gordura Salmonella spp., 
pesquisa
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Resultados
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Tomate
 fresco
100 g

Tomate
 Desidratado

100 g

70 Valor energético (kJ) 1444

16 Valor energético (kcal) 339

95,0 Humidade (g) 3,9

0,7 Proteína (g) 12,8

2,7
2,2

Hidratos de carbono
dos quais açúcares (g)

62,2
34,0

0,1 Gordura (g) 2,0

-
Ácidos Gordos 
Saturados (g) 0,4

0,4 Cinzas (g) 8,6

7,5 Sódio (mg) 97,4

1,2 Fibra (g) 10,5

0,958 aw 0,329

20,9 Polifenóis (mg ácido 
gálico)

241,7

28,4 Atividade 
antioxidante (mg TE)

304,9

241,7

304,9

20,9

28,4

<LQ – valor abaixo do limite de quantifi cação; aw – atividade da água



Conclusões

-  A tecnologia de desidratação convectiva pode 
ser aplicada ao tomate;

- A baixa atividade da água (aW) do produto 
desidratado impede o crescimento microbiano 
se as condições de armazenamento forem 
apropriadas;

- Com a desidratação, o valor nutricional é 
aumentado, conferindo propriedades únicas. É 
uma alternativa saudável aos snacks salgados e 
doces;

-  O teor de polifenóis e a capacidade antioxidante 
é superior nos produtos desidratados o que tem 
relevância acrescida a nível nutricional;

-  É uma tecnologia simples, fácil de adaptar e 
apresenta enorme potencial para a valorização dos 
produtos e para a sua comercialização.
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Tendências
 
Os produtos desidratados são cada vez mais 
uma aposta para a indústria alimentar devido 
aos benefícios que estes oferecem a nível 
industrial e de saúde. Apresentam um tempo 
de vida útil prolongado, são fáceis de transportar 
e apresentam propriedades benéfi cas para 
a saúde sem necessitarem de adição de 
compostos químicos. 

Encontram-se alinhados com as principais 
tendências alimentares dos últimos anos: 

-  escolhas mais conscientes através de produtos 
mais simples e naturais, com pouca ou nenhuma 
adição de conservantes ou aditivos; 

-  produtos pouco processados ou processados 
através de métodos tradicionais que preservem 
as propriedades organoléticas e nutricionais 
dos alimentos; 

- holística de sustentabilidade baseada 
em baixos níveis de desperdício alimentar 
através de um aproveitamento máximo de 
produtos, como é o caso da fruta com calibre 
reduzido ou aspeto não conforme e que não é 
comercializada diretamente ao consumidor. 

Queijo fl amengo com tomate e 

manjericão desidratados

Snacks de batata vegan com tomate e 

espinafre
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O processo de desidratação é amplamente 
utilizado para criar produtos simples, práticos 
e saudáveis que os consumidores possam 
ingerir ao longo do seu dia-a-dia. Porém, nem 
só os consumidores quotidianos procuram este 
produto.

Também os chef de cozinha procuram incorporar 
este alimento nos seus pratos mais refi nados para 
lhes adicionar textura e mais intensidade de 
sabor, uma vez que a desidratação resulta numa 
maior concentração dos nutrientes.
Frutas e outros vegetais são as grandes apostas 
na categoria de desidratados e, através deste 
processo, as empresas alimentares têm conseguido 
incorporar inovação nestes produtos através da 
combinação de ingredientes inesperados nos 
próprios produtos desidratados ou através da 
inserção destes em receitas diferenciadoras. 

No caso de tomate desidratado, é possível 
encontrar diversos produtos no mercado que 
apresentem na sua receita este ingrediente. 
Destacam-se massa, arroz, aperitivos com 
sabor a tomate, temperos para alimentos, 
bolachas, hambúrgueres, queijos, saladas e 
sopas. 
A nível mundial são imensos os produtos 
lançados no mercado com tomate desidratado 
principalmente na categoria de produtos 
industrializados de peixe, carne e ovos 
concentrando-se a sua produção em Espanha, 
França e Estados Unidos da América. Em 
termos de posicionamento de produto no 
mercado, verifi ca-se que estes produtos 
são inseridos principalmente através de 
alegações de rotulagem alusivas à ausência 
de alergénios e conservantes.

Cubos de caldos de vegetais

Salada de tomate desidratado
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