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Alguns resultados do 
Projeto Valnuts: Avelã



Objetivos do projeto

Promoção das 
variedades de FSCR 

existentes em 
Portugal

Tecnologias de pós-
colheita – Inovação 

de processo e do 
produto

Transferência de 
conhecimento e 
divulgação dos 

resultados



Fase 1

Tarefa I.1

Caracterização físico-química, 
biológica e sensorial das variedades 
mais representativas de FSCR

Tarefa I.2

Estabelecimento de Boas Práticas a 
seguir pelos produtores de FSCR e 
seu efeito sobre a qualidade dos 
frutos

Promoção das variedades de FSCR existentes em Portugal



Tarefa I.1: Caracterização de variedades

2018

2019

Até final de 2021 serão mais 

2 trabalhos finais de curso



Tarefa I.1: Caracterização de variedades



Tarefa I.1: Caracterização de variedades

2021

Submetido em julho 2021 

Open Agriculture



Formação de um painel de provadores



Formação de um painel de provadores

Recrutamento

Seleção

Treino



Tarefa I.2: Estabelecimento de Boas Práticas



Tarefa I.2: Estabelecimento de Boas Práticas

Inquérito produtores

Estudo sobre o consumo de FS e conhecimento sobre a 

composição química e efeitos na saúde



Fase 2

Tarefa II.1

Caracterização das condições de 
armazenamento e distribuição do 
miolo de avelã durante a 
comercialização e determinação dos 
principais problemas

Tarefa II.2

Caracterização dos principais agentes 
físicos, químicos, biológicos e 
sensoriais responsáveis pelas perdas 
de qualidade 

Tecnologias de pós-colheita – Inovação de processo e do 

produto



Tarefa II.1: Caracterização das condições de 
armazenamento e distribuição da avelã

Testar a influência da humidade relativa na qualidade

das avelãs a temperatura constante, 25 C, durante um 

ano

Humidades relativas testadas: 

 NaBr (brometo de sódio)- 57,6%

 KI (iodeto de potássio)- 68,9%

 NH4Cl (cloreto de amónio)- 78,6%



Trabalho em desenvolvimento

Testar a influência da temperatura na qualidade das avelãs, 

sem controlo da humidade relativa, durante um ano

Temperaturas testadas:

 6 C  (Refrigeração)

 25 C (estufa de laboratório) 

 35 C (estufa de laboratório)

Equipamento com características 

semelhantes 



Publicação de um artigo de revisão sobre 

conservação e transformação da avelã



Fase 3 – Transferência de conhecimento e disseminação dos resultados

1. Desenvolvimento de uma plataforma web

2. Organização de três colóquios direcionados para agricultores e empresários de 
FSCR, mas também poderão participar técnicos, estudantes e público em geral

3. Realização de três reuniões de grupos focais

4. Elaboração de um Manual de Boas práticas pós-colheita de FSCR

5. Publicações técnicas/ científicas 

6. Participação de vários elementos da equipa do projeto em eventos técnico/ 
científicos para divulgação de resultados a nível nacional e internacional

7. A disseminação de todos os resultados será também realizada anualmente na 
plataforma da Rede Rural Nacional (RRN) – acesso livre e gratuito



Destas tarefas contribuímos mais diretamente 

com:

Participação nas ações de disseminação: colóquios, palestras técnicas, 

congressos nacionais e internacionais, etc. 

Participação nas reuniões dos grupos focais

Contribuição para a elaboração de um Manual de Boas Práticas pós-

colheita, neste caso sobre a avelã

Elaboração de um folheto/ desdobrável informativo da avelã

Publicações técnicas/ científicas
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