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Reflexões : Gestão da qualidade e da segurança de alimentos nos Bancos de 

Alimentos - O caso das frutas e hortaliças frescas 
Milza Moreira Lana 

Embrapa Hortaliças 

Nota Técnica preparada para o II Encontro Nacional de Gestores de Bancos de Alimentos, Brasília, 

30 nov. 2017 

 

 

 Os Bancos de Alimentos (BA) são equipamentos que tem por objetivo contribuir para a 

diminuição do desperdício de alimentos e ajudar a garantir o direito humano à alimentação 

adequada. Para isso os BA recebem alimentos próprios para consumo humano, mas que por 

qualquer razão não podem ser comercializados, e distribuem esse alimento para pessoas em 

estado de insegurança alimentar. Cabe aos funcionários do BA avaliarem se esses defeitos 

comprometem a segurança do alimento, ou seja, se ele está próprio para consumo. Se esse 

controle de qualidade for rigoroso além do necessário, menor qualidade de alimento próprio 

para consumo é ofertado para a população carente; se ele for negligente, a saúde daquele que 

recebe o alimento pode ser prejudicada.  

No presente texto são fornecidas orientações para os funcionários de BA avaliarem a 

qualidade e para manusearem as hortaliças doadas ao BA de modo a manter a sua qualidade 

sensorial, nutricional e evitar contaminações biológicas. Também são fornecidas informações 

para os beneficiários desses programas sobre o acondicionamento e preparo desse grupo de 

alimentos de modo a reduzir o desperdício e garantir uma alimentação saudável. 

No presente texto serão enfatizadas as práticas e processos que assegurem a 

manutenção da qualidade e segurança na coleta, transporte, doação e uso do alimento. Outros 

aspectos importantes a serem considerados em relação à segurança do alimento doado, mas 

que não são tratados no presente texto, incluem: legislação sanitária pertinente; 

rastreabilidade do alimento doado; responsabilidades legais do doador e do receptor. 

 

Qualidade das hortaliças 
 

 No presente texto serão considerados os seguintes aspectos da qualidade: 

1) Qualidade microbiológica: se refere à ausência de contaminação biológica, qual seja, 

presença de bactérias, fungos, vírus, vermes e protozoários que podem causar 

doenças em quem consome o alimentado contaminado. 

2) Qualidade sensorial: se refere aos atributos sensoriais como sabor, textura, cor e odor 

do alimento. 

3) Qualidade nutricional: se refere ao teor de nutrientes essenciais como vitaminas e sais 

minerais presentes nas hortaliças. 

A segurança relacionada à ausência de contaminação química por pesticidas 

(agrotóxicos) não será abordada no presente texto.  
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 Como avaliar a segurança e a qualidade de hortaliças frescas doadas ao BA 
 

Qualidade microbiológica 

 

Comparativamente a outros grupos de alimentos, as hortaliças in natura inteiras (não 

processadas) apresentam baixo risco de contaminação (Figura 1). 

 

 

 

Em relação à contaminação biológica, dois grupos de organismos podem estar 

presentes em hortaliças frescas: 

A) Fitopatógenos : fungos, vírus  e bactérias que causam doenças em plantas.  

B) Patógenos transmitidos por alimentos: diversos grupos de microrganismos, incluindo 

bactérias, fungos, leveduras, protozoários e vírus que causam doenças em humanos e 

são transmitidos por alimentos 

Não é possível fazer uma avaliação visual para saber se o alimento está contaminado 

por microrganismos do segundo grupo. As podridões visíveis são aquelas causadas por 

fitopatógenos que não causam doenças em humanos (Figura 2).  Há muitos poucos patógenos 

capazes de infectar plantas e humanos e eles tendem a ser patógenos oportunistas, quais 

sejam, que infectam somente tecidos infectados. Porém, alguns fitopatógenos produzem 

toxinas que infectam humanos, apesar do patógeno em si não ser um problema.  Na Figura 3 

são mostrados exemplos de hortaliças contaminadas com fungos que podem produzir toxinas. 

O grau de toxicidade das toxinas produzidas por cada um desses patógenos é variável. 

 

Figura 1 – Risco 

de contaminação 

biológica de diversos 

grupos de alimentos. 

Fonte: Food safety 

guidelines for food 

banks, Canadá, 2011. 
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A contaminação da hortaliça por organismos transmitidos por alimentos pode ocorrer 

via água de irrigação e água de lavagem das hortaliças após a colheita; contato com superfícies 

contaminadas como embalagens, veículos e as mãos do operador que manipula a hortaliça; 

contato com alimentos de origem animal contaminados.  A presença de lixo próximo ao local 

de manipulação das hortaliças, tanto no campo como nos BA, representa risco devido à 

presença de insetos e roedores (Figura 4). 

A presença de danos físicos (cortes, esfoladuras) pode ser importante porta de entrada 

para fitopatógenos e para patógenos transmitidos por alimentos. 

Para evitar a contaminação com patógenos transmitidos por alimento a hortaliça deve 

ser cozida, ou quando consumida crua ser lavada e sanitizada com produtos próprios à base de 

cloro. 

Figura 3 – Exemplos de 

fitopatógenos que podem produzir 

toxinas. (Fonte: Ailton Reis – 

Embrapa Hortaliças) 

 

Figura 2 – Enquanto os 

fitopatógenos (fruto à esquerda) 

causam alterações visíveis nos 

frutos, a presença de organismos 

transmitidos por alimentos não 

pode ser atestada visualmente. 
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Qualidade sensorial e qualidade nutricional 
 

Para manter a qualidade nutricional e sensorial das hortaliças após a colheita é 

preciso: reduzir o tempo entre a colheita e o consumo; reduzir ao mínimo necessário a 

manipulação da hortaliça;  manter as hortaliças em ambiente fresco e úmido, mas sem contato 

direto com água livre (exceção à alta umidade do ar se aplica a raízes tuberosas ou bulbosas 

como alho, cebola, batata, cará, inhame, batata-doce que não toleram alta umidade); 

acondicionar em embalagens limpas e transportar em veículos limpos as hortaliças 

devidamente acondicionadas. 

Quando essas condições não são respeitadas a qualidade sensorial e nutricional das 

hortaliças decresce rapidamente. Alguns nutrientes são mais estáveis (p.ex. pró-vitamina A  ou 

β-caroteno), enquanto outros são mais lábeis (p.e.x, vitamina C; ver Tabela 1). 

 

 

Figura 4– Fontes de contaminação de hortaliças por patógenos transmitidos por alimentos. 

 

Tabela 1 – Efeito da 

temperatura e da taxa de perda 

sobre a perda de vitamina C em 

couve. 
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Cada hortaliça tem uma cor, tamanho e formato característicos e a aparência é uma 

das maneiras de se avaliar a sua qualidade.  Dentro de certos limites a aparência fora dos 

padrões estabelecidos pelo mercado não compromete o sabor e o valor nutricional desses 

alimentos que podem ser consumidos sem oferecer riscos à saúde da população. Porém a 

aparência da hortaliça também pode ser prejudicada pela falta de cuidados, como ter sido 

exposta ao sol por longo tempo após a colheita, sofrido lesões ou exposta a condições de baixa 

umidade e alta temperatura. Nessas condições, a hortaliça é um produto de baixa qualidade, 

pois esses danos alteram o sabor, a textura e o valor nutricional do alimento  

Para maiores informações e fotos dos defeitos consulte 

<http://www.cnph.embrapa.br/hortalicasnaweb/hortalica_feia.html> e < 

http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/142852/1/Aparencia-das-

hortalicas.pdf>  

 

Atributos de qualidade de diversas espécies de hortaliça, estão descritos em  

< http://www.cnph.embrapa.br/hortalicasnaweb/hortalicas.html >  

< http://www.hortiescolha.com.br/biblioteca/padrao-minimo-de-qualidade-e-equivalencia-de-

taman/> 

< http://www.hortiescolha.com.br/> 

 

Como preservar a qualidade e a segurança do alimento 
 

Estocagem no banco – Condição ambiente 

 

 Para preservar a qualidade da hortaliça durante sua estocagem e expedição no BA 

recomenda-se: 

 Não colocar a hortaliça em contato com superfícies sujas que possam estar 

contaminadas com produtos químicos (lubrificantes, produtos de limpeza) e com fezes 

de animais domésticos e silvestres. 

 Empilhar as caixas corretamente, sem machucar as hortaliças. 

 Utilizar caixas rígidas e evitar o uso de sacolas e sacos que não protegem a hortaliça e 

não empilhar a granel. 

Na ausência de refrigeração, devem ser redobrados os cuidados durante a 

manipulação das hortaliças de modo a evitar o seu aquecimento, a ocorrência de danos físicos 

e a contaminação com fitopatógenos. Elas devem ser mantidas em local fresco, abrigadas do 

sol e de ventos fortes. Para aumentar a umidade do ar, pode-se molhar o piso da área de 

estocagem, utilizar nebulizadores ou cobrir as caixas com pano úmido e limpo, tomando-se 

cuidado para que não haja molhamento das hortaliças. 

http://www.cnph.embrapa.br/hortalicasnaweb/hortalica_feia.html
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/142852/1/Aparencia-das-hortalicas.pdf
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/142852/1/Aparencia-das-hortalicas.pdf
http://www.cnph.embrapa.br/hortalicasnaweb/hortalicas.html
http://www.hortiescolha.com.br/biblioteca/padrao-minimo-de-qualidade-e-equivalencia-de-taman/
http://www.hortiescolha.com.br/biblioteca/padrao-minimo-de-qualidade-e-equivalencia-de-taman/
http://www.hortiescolha.com.br/
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Estocagem no banco – Refrigeração 

 

 Quando o BA não possuir câmara fria para manter todas as frutas e hortaliças 

refrigeradas, devem ser priorizadas para refrigeração aquelas que apresentam maior 

perecibilidade, quais sejam  hortaliças de folha (alface, almeirão, espinafre, chicória, cheiro-

verde, mostarda, couve), morango, brócolis, couve-flor, mandioquinha-salsa (batata-baroa). 

 Na câmara fria as hortaliças devem estar acondicionadas em caixas rígidas, limpas. 

Deve-se manter um espaço livres entre as caixas e as paredes e tetos da câmara fria para 

adequada circulação de ar. 

  

Recomendações de acondicionamento na entidade receptora 

 

 Informações sobre o correto armazenamento refrigerado e sobre congelamento de 

hortaliças na entidade receptora estão disponíveis nos seguintes endereços: 

 

< https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/142303/1/folder-geladeira.pdf>  

< http://www.cnph.embrapa.br/hortalicasnaweb/hortalicas_geladeira_desperdicio.html>  

< https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/142306/1/folder-congelador.pdf > 

< http://www.cnph.embrapa.br/hortalicasnaweb/hortalicas_congelador_desperdicio.html>  

 

Onde são geradas potenciais doações na cadeia de abastecimento de hortaliças 

frescas e quais as principais dificuldades relacionadas à origem do alimento doado 
 

 Em vários pontos da cadeia de abastecimento de hortaliças são gerados descartes que 

podem ser doados para os BA. 

Produção  

Na fase de produção, os descartes são gerados na colheita e/ou o beneficiamento, 

quando a hortaliça é selecionada para envio ao mercado. O descarte ocorre quando o preço 

baixo inviabiliza economicamente a colheita e o beneficiamento; quando a hortaliça não 

atende determinada especificação de mercado em relação à aparência; quando se realiza 

colheita mecânica, tipicamente cenoura e batata, e parte produção é deixada na lavoura por 

não ser ter sido arrancada pela máquina colheitadeira. 

A grande vantagem de coletar hortaliças nessa fase é a garantia de um produto fresco, 

com defeitos pouco importantes como alterações de formato, cor e tamanho que não 

prejudicam a qualidade sensorial e nutricional. Ocasionalmente podem ser encontrados 

https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/142303/1/folder-geladeira.pdf
http://www.cnph.embrapa.br/hortalicasnaweb/hortalicas_geladeira_desperdicio.html
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/142306/1/folder-congelador.pdf
http://www.cnph.embrapa.br/hortalicasnaweb/hortalicas_congelador_desperdicio.html
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produtos parcialmente deteriorados como aqueles que sofreram a ação de chuvas fortes, 

chuvas de granizo ou excesso de sol próximo à colheita. No segundo caso a qualidade sensorial 

pode ser comprometida e a durabilidade pós-colheita será reduzida. Apesar dos danos em si 

não resultarem em contaminação da hortaliça, eles podem ser porta de entrada para 

patógenos presentes na água e nas superfícies com as quais a hortaliça entra em contato. 

As principais dificuldades para o BA coletar esses produtos estão relacionadas à 

distância entre a área de produção e os BA e a necessidade de colhedores a depender da causa 

de descarte. Se o produtor tem limitação de mão-de-obra e custo para colher e vender, 

dificilmente terá condições de colher a hortaliça para doar. Em muitos casos, também será 

necessário que o BA tenha caixas para acondicionar as hortaliças ou arcar com os custos de 

frete para retornar ao produtor as embalagens vazias, no caso de embalagens retornáveis. 

 

Mercado 

Nos mercados atacadista e varejista o descarte em geral é feito após o produto ter sido 

exposto na área de vendas por certo período de tempo e não ter sido vendido. Daí decorre ser 

esse um produto que já perdeu parte de sua qualidade sensorial e nutricional. O risco de o 

produto estar contaminado e apresentar riscos à saúde depende de como ele foi manuseado 

na cadeia e de ele estar intacto ou não, mas é maior do que quando a hortaliça é coletada na 

lavoura. A durabilidade pós-colheita desse alimento, claramente é muito reduzida. 

A coleta no mercado por sua vez apresenta a vantagem de implicar em menor custo de 

transporte e coleta devido à proximidade entre o BA e o mercado. A coleta no mercado 

também é mais frequente e mais diversificada, pois cada mercado comercializa diferentes 

espécies de hortaliças. Quando se coleta no campo, a colheita é mais concentrada em 

determinados períodos do ano, e mais errática, e a não ser em caso de cooperativas ou 

associações que possuem Casas de Embalagem, o BA receberá uma grande quantidade de um 

mesmo produto. 

 

Práticas para Manutenção da Qualidade das Hortaliças 
 

 O correto manuseio pós-colheita das hortaliças é importante para garantir a 

manutenção da qualidade e estender a durabilidade. Em seguida são apresentadas práticas 

indesejáveis, devido ao seu efeito deletério sobre a qualidade e práticas recomendadas. 
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Figura 5 – (Esquerda) Práticas que afetam negativamente a qualidade e durabilidade 

das hortaliças: empilhamento incorreto das embalagens; embalagem em sacos; 

quantidade de hortaliças superior à capacidade da embalagem; caixas sujas. (Direita) 

Práticas recomendadas quanto à embalagem de hortaliças. 

 

Figura 6 – (Esquerda) Práticas que afetam negativamente a qualidade e durabilidade 

das hortaliças: empilhamento incorreto das embalagens; exposição de hortaliças 

folhosas ao sol e vento; transporte à granel. (Direita) Práticas recomendadas quanto à 

embalagem de hortaliças: uso de caminhão fechado tipo baú; cobertura da carga com 

lona; acondicionamento e empilhamento correto da carga. 
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Consumo de hortaliças na entidade beneficiada 
 

Ao receber doações de hortaliças dos BA, as entidades beneficiadas podem ter 

dificuldades para preparar as refeições quando elas recebem uma grande quantidade de uma 

mesma hortaliça e/ou quando recebem hortaliças que não fazem parte da dieta das pessoas 

assistidas. Para evitar que o desperdício de alimentos seja transferido do doador para a 

entidade assistida é preciso conhecer diversas opções de preparo desses alimentos. As 

hortaliças são alimentos extremamente versáteis que podem ser preparadas em uma 

infinidade de receitas para todas as refeições do dia. 

O programa Hortaliças não é só Salada da Embrapa oferece gratuitamente no 

endereço < http://www.cnph.embrapa.br/hortalicasnaweb/> diversas receitas para as 

principais hortaliças produzidas no Brasil. Para cada espécie de hortaliça são apresentadas 3 

Figura 7 – Práticas que afetam 

negativamente a qualidade e 

durabilidade das hortaliças: virada de 

produto de uma caixa para outra 

causando danos físicos; 

acondicionamento em sacos causando 

danos físicos; refrigeração de produto 

não embalado; empilhamento 

descuidado e manuseio excessivo da 

hortaliça.  

Figura 8 – Práticas recomendadas  para 

a manutenção da qualidade das 

hortaliças: estocagem em local fresco, de 

baixa umidade, sem incidência direta de 

luz solar e ventos  de hortaliças cuja 

refrigeração não é recomendada; 

acondicionamento das hortaliças 

refrigeradas e congeladas em 

embalagens  rígidas; separação das 

folhas e raízes antes do armazenamento.  

 

http://www.cnph.embrapa.br/hortalicasnaweb/
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receitas de fácil execução com ingredientes encontrados facilmente no mercado. 

Adicionalmente, na sessão HORTALIÇA COMBINA COM TODAS AS REFEIÇÕES 

(http://www.cnph.embrapa.br/hortalicasnaweb/hortalicas_todas_refeicoes.html  ) são 

apresentadas receitas utilizando preparações usualmente consumidas pela população 

brasileira, tais como arroz, farofa, macarrão, carnes e outros nos quais a hortaliça entra como 

um dos ingredientes. Com isso é possível introduzir as hortaliças na dieta das pessoas que não 

tem por hábito seu consumo e também variar o tipo de preparação quebrando a monotonia 

alimentar. 

 

   

 

 

http://www.cnph.embrapa.br/hortalicasnaweb/hortalicas_todas_refeicoes.html

